REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR
ORGANELOR DE CONDUCERE ALE FILIALEI IAȘI A CASEI DE ASIGURĂRI A
AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA
DATA, ORA ȘI LOCUL ALEGERILOR

I.

Alegerile vor avea loc la data și la ora stabilite pentru Adunarea Generală a
Baroului Iași, respectiv 7 mai 2021, (data primei convocări) sau 21 mai 2021
(în eventualitatea în care la prima convocare nu se realizează cvorumul
prevăzut de lege).
DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNAREA GENERALĂ

II.

(1) Potrivit

dispozițiilor art 68 alin. 1 coroborat cu art 58 alin. 1 din Statutul CAA,
au dreptul de a participa la adunarea generală și de a-și exercita dreptul de vot
avocații cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în Baroul Iași, avocații titulari
ai altor prestații de asigurări sociale, în condițiile legii, pe perioada cât
beneficiază de acestea, avocații pensionari și urmașii avocaților cu drepturi
proprii de pensie.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) prezența la adunarea generală este
obligatorie.
III.

MANDATE (FUNCȚII) ȘI DEPUNEREA CANDIDATURILOR
1.

Condiții generale

(1) Potrivit

art. 69 lit d din Statutul CAA, mandatele (funcțiile) pentru care se
organizează alegeri în adunarea generală sunt:
- 5 membri în Consiliul de administrație al Filialei Iasi a CAA;
- 3 membrii supleanți pentru Consiliul de administrație al Filialei Iasi a CAA
(2) Își vor putea depune candidatura pentru mandatele prevăzute la alin. (1)
membrii Filialei Iași a CAA care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr.
51/1995, Statutul profesiei de avocat, Legea nr. 72/2016, Statutul CAA și
prezentul Regulament.
2.

Termenul de depunere a candidaturilor

Membrii care vor dori să candideze pentru mandatele prevăzute la cap. III art.
1, își vor depune în scris candidatura în acest sens Ia secretariatul Filialei Iasi a
CAA în perioada 19-23 aprilie 2021, în intervalul orar 8-16, sub sancțiunea
neluării în considerare a acesteia.
3.

Multipla candidatură

Membrii își vor putea depune candidatura doar pentru mandatul de membru
în Consiliul de administrație al Filialei Iași a CAA, membrii supleanți urmând
să se stabilească în ordinea voturilor primite și în condițiile prevăzute de
Statutul CAA, respectiv doi avocați în activitate și un avocat pensionar.
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4.

Afișarea listei de candidaturi

(1) Lista

candidaturilor depuse va fi afișată la secretariatul Baroului Iași, al Filialei
Iași a CAA și Ia garderoba avocaților din Palatul de Justiție, cu 10 (zece) zile
înainte de data programată pentru prima convocare a Adunării Generale, pe
bază de proces-verbal de afișare înregistrat, precum și prin mijloace
electronice pe site-ul Baroului Iași.
(2) Anunțul de publicare a candidaturilor va conține și data limită de formulare și
înregistrare la secretariatul Filialei Iași a CAA a eventualelor contestații.
5.

Exercitarea dreptului Ia contestare a candidaturilor

(1) Sub

sancțiunea decăderii din termen, orice membru al Filialei Iasi va putea
formula contestație față de candidaturile depuse conform listei prevăzute la art
4, alin. 1, în termen de 3 zile de la data afișării acesteia.
(2) Contestația va trebui înregistrată la secretariatul Filialei Iasi a CAA în termenul
de la aliniatul 1, sub sancțiunea neluării în considerare.
(3) Contestațiile vor putea privi doar aspectele referitoare Ia îndeplinirea de către
candidați a condițiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995, de Statutul profesiei de
avocat, de Legea nr. 72/2016, de Statutul CAA și de prevederile prezentului
Regulament.
6.

Soluționarea contestațiilor, verificarea și afișarea listei definitive a
candidaților

Consiliul Filialei Iași a CAA va verifica îndeplinirea condițiilor de eligibilitate de
către candidați, și va soluționa contestațiile ivite, urmând a afișa lista definitivă
a candidaților cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data primei Adunări Generale,
la secretariatul Baroului Iași, a Filialei Iași a CAA și la garderoba avocaților din
sediul Palatului de Justiție.
IV. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU MANDATELE (FUNCȚIILE) ALESE
DE ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI IAȘI A CAA
1.

Condiții de eligibilitate a membrilor în Consiliul de administrație al
Filialei Iași a CAA

(1) Având

în vedere faptul că mandatul Consiliului de Administrație al Filialei Iasi
a CAA a expirat in conformitate cu dispozitiile legale, acesta se va alege dintre
avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de minim 8 ani în calitate de
avocați definitivi și dintre pensionarii sistemului propriu de pensii și alte drepturi
de asigurări sociale ale avocaților.
(2) Nu pot fi aleși în Consiliul de Administrație al Filialei Iasi a CAA avocații
suspendați din profesie.
(3) Nu pot fi aleși în Consiliul de Administrație al Filialei Iași a CAA avocații care
au fost suspendați din profesie pentru motive imputabile lor în ultimii 3 ani.
(4) Nu pot fi aleși în Consiliul de Administrație al Filialei Iasi a CAA avocații care
au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani.
(5) Nu pot fi aleși și nu pot face parte din Consiliul de Administrație al Filialei Iași
a CAA avocații care au datorii, care și-au depășit scadența privind taxele și
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contribuțiile stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. și al baroului, precum
și a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaților.
(6) Nu poate face parte din Consiliul de Administrație al Filialei Iași a CAA nici un
membru al Consiliului Baroului Iași.
2.

Alegerea supleanților

Odată cu alegerea membriilor Consiliului de administrație al Filialei Iasi a CAA,
se aleg și trei membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat
pensionar. Aceștia se vor stabili în ordinea voturilor primite, în continuarea
membrilor aleși pentru Consiliul de administrație.
V.

PROCEDURA EFECTIVĂ A ALEGERILOR

1.Comisia de validare a rezultatelor alegerilor
(1) Comisie

de validare a rezultatelor alegerilor va fi formată din: doamna avocat
Drăgoi Anca, doamna avocat Simionescu Sorina și domnul avocat Perju
Gheorghe Sorin, din care se va alege 1 președinte și 2 membri care vor avea
câte 1 vot egal, comisie care va avea ca atribuții supravegherea votului
electronic, precum și operațiunile de publicitate a rezultatului votului,
înregistrarea contestațiilor și soluționarea eventualelor contestații.
(2) Președintele Comisiei va fi desemnat prin votul majorității simple a membrilor
acesteia.
2.Buletinul de vot si procedura votării
(1) Buletinul

de vot cuprinde numele candidaților, calitatea de pensionar (unde
este cazul), precum și numărul de locuri eligibile.
(2) Pe buletinele de vot numele candidaților validați vor fi înscrise și numerotate,
unul sub altul, în ordine alfabetică.
(3) Exprimarea votului se va face electronic pe platforma de vot special instituită
în acest sens, după cum va fi detaliată în cele ce urmează:
3.1 În temeiul art. 54 ind. 1 din Legea nr. 53/1995, republicată, Adunarea
Generală a avocaților din Baroul Iași care sunt membrii ai Filialei Iasi a CAA se
organizează în anul 2021 exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță,
respectiv prin intermediul platformei online a Baroului Iași pentru exprimarea
efectivă a votului.
3.2 Cu titlu de excepție, doar pentru membrii Filialei Iași a CAA care nu
au o adresă de e-mail și/sau nu pot accesa din orice motiv platforma de
votare, se instituie o urnă de vot la sediul filialei ce va fi în paza și
responsabilitatea Comisiei de numărare a voturilor.
3.3 Votul se va desfășura prin intermediul platformei de vot pe întreaga
durată a zilei în care este organizată Adunarea generală, respectiv începând cu
ora 00,00 a zilei Adunării generale și încheindu-se la ora 23,59 din respectiva
zi.
3.4 Pentru votul fizic prevăzut la pct. 3.2, votarea va avea loc în
intervalul orar 8,00-16,00 la sediul filialei din strada Grigore Ureche nr. 2.
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3.Securitatea, corectitudinea și secretul votului
3.1.Platforma de votare online este accesibilă la o adresă web securizată cu
certificat SSL (Secure Sockets Layer), certificat de securitate care asigură
schimbul securizat de informații prin intermediul unor protocoale criptografice.
3.2.Platforma este accesibilă doar avocaților înscriși pe tabloul avocaților din
Baroul Iași, cărora, în baza adreselor de e-mail furnizate către Baroul Iași, li se
creează automat cont în platforma online.
3.3 Accesul în platforma online a Baroului Iași în baza conturilor create este
limitat la avocații cărora li s-a creat contul. Aceștia nu au dreptul de a divulga
datele de autentificare în platformă către nicio altă persoană. Nerespectarea
prezentei interdicții constituie abatere disciplinară.
3.4 Conform setărilor sale, platforma de votare va afișa membrilor comisiei de
validare cât și administratorului, pe parcursul desfășurării votului, numai
următoarele informații: numărul de persoane cu drept de vot, total participanți,
lista de participanți la vot și lista celor care au participat la vot. Aceasta nu va
afișa nominal modul în care a votat fiecare avocat nici în timpul votului,
nici ulterior încheierii acestuia.
3.5.Afișarea informațiilor de la pct. 3.4. sunt necesare stabilirii cvorumului.
4.Numărarea și validarea rezultatelor votului
4.1 L-a încheierea procesului de votare (încheierea sesiunii de alegeri), membrii
comisiei de validare vor putea adauga voturile avocaților care nu au putut vota
online (avocați pensionari sau avocați care nu au posibilitatea de a vota
electronic din diferite motive) și au votat la sediu. De asemenea, membrii
Comisiei de validare, pot invalida, dacă va fi cazul, voturile avocaților care au
votat și fizic și online.
4.2 Dacă numărul de voturi valide exprimate este cel puțin egal cu cvorumul
stabilit de art. 68 din Statutul CAA, adunarea generală se consideră legal
constituită.
4.3 Ulterior încheierii procesului de votare și a validării voturilor (online și/sau la
sediu) membrii Comisiei de validare vor descărca un fișier în format PDF cu toate
buletinele de vot (afișate într-o ordine aleatoare) și, de asemenea, vor descărca
procesul-verbal cu rezultatul votului electronic (sub forma unui fișier PDF) pe
care îl vor scoate la imprimantă și îl vor semna pentru conformitate.
4.4 Procesul-verbal cu rezultatele votului electronic va fi pus la dispoziția
membrilor Filialei Iași a CAA în secțiunea Documente din Panoul central al
Platformei online, cel târziu până la ora 12 a.m. din ziua următoare încheierii
votului.
5.Validarea rezultatelor alegerilor
(1) După

numărarea, validarea și centralizarea tuturor buletinelor, vor fi declarați
câștigători cei care întrunesc cele mai multe voturi pentru mandatul de membru
în Consiliul de Administrație al Filialei Iasi a CAA și, respectiv, pentru membrii
supleanți, conform celor de mai jos.
(2) În situația în care candidații au obținut un număr egal de voturi, iar datorită
acestui fapt nu se poate realiza departajarea pentru acel mandat, se
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organizează un tur suplimentar de alegeri.
cazul în care candidatul a obținut mandatul eligibil de membru în Consiliul
de Administrație al Filialei Iasi a CAA, iar începând cu momentul validării
alegerilor și până la expirarea mandatului, mandatul încetează, indiferent de
motiv, va fi validat mandatul candidatului aflat următorul loc din lista.
(4) Următorii trei candidați în ordinea voturilor primite (dar ținând cont de
prevederile Statutului CAA conform cărora unui dintre ei trebuie să fie
pensionar) vor fi declarați consilieri supleanți.
(3) În

VI. PĂSTRAREA BULETINELOR DE VOT Șl A PROCESELOR-VERBALE
ALE ADUNĂRII GENERALE

Consiliul de administrație al Filialei Iași a CAA este obligat să păstreze
buletinele și rezultatele electronice ale votului așa cum au fost acestea semnate
și validate de către Comisia de validare timp de 4 (patru) ani de la data validării
rezultatelor alegerilor.
VII.

DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament conține 7 (șapte) capitole și a fost adoptat în ședința
Consiliului de administrație al Filialei Iași a CAA din data de 15.03.2021.

CONSIULIUL Filialei Iași a CAA
prin PREȘEDINTE av. COSTIN VLADIMIR
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