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HOTĂRÂREA 

Nr. 4/21.01.2022  
 
 
 În temeiul art. 68 alin. 7 din Statutul CAA, Consiliul de Administrație al Filialei Cluj 
a Casei de Asigurări a Avocaților adoptă următorul 

 

REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR 
ORGANELOR DE CONDUCERE ALE FILIALEI CLUJ A CASEI DE ASIGURĂRI A 

AVOCAȚILOR 
 
 

I. DATA, LOCUL ŞI ORA ALEGERILOR  
Alegerile vor avea loc exclusiv prin mijloace de comunicare la distanță, respectiv prin 
intermediul platformei online Zoom Meetings, în vederea dezbaterilor materialelor 
supuse votării, respectiv prin intermediul platformei online a Baroului Cluj 
(https://platforma.baroul-cluj.ro) și a aplicației de telefon mobil „Baroul Cluj” (care 
folosesc sistemele de operare Android și iOS - Apple), pentru exprimarea votului prin 
mijloace electronice, la data și la ora stabilite pentru Adunărea Generală a Baroului 
Cluj, respectiv 25 martie 2022 (data primei convocări) sau 2 aprilie 2022, (în 
eventualitatea în care la prima convocare nu se realizează cvorumul prevăzut de 
lege). 
 

      II.    DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNAREA GENERALĂ 
(1) Potrivit dispozițiilor art. 68 alin. 1 coroborat cu art. 58 alin. 1 din Statutul CAA, au 

dreptul de a participa la adunarea generală şi de a-şi exercita dreptul de vot avocații 
cu drept de exercitare a profesiei, înscriși în Baroul Cluj, 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. Condiţii generale 
(1) Potrivit art. 69 lit. d din Statutul CAA, mandatele (funcțiile) pentru care se organizează 

alegeri în adunarea generală sunt:  
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- 5 membri în Consiliul de administrație al Filialei Cluj a CAA, din care cel puțin un 
membru avocat pensionar 

- 3 membrii supleanți pentru Consiliul de administrație al Filialei Cluj a CAA, din 
care cel puțin un membru avocat pensionar 

(2) Își vor putea depune candidatura pentru mandatele prevăzute la alin. (1) membrii 
Filialei Cluj a CAA care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 51/1995, Statutul 
profesiei de avocat, Legea nr. 72/2016, Statutul CAA și prezentul Regulament. 

(3) Toponimia numelui candidatului va fi stabilită de acesta în mod personal, Consiliul de 
administrație fiind obligat să îl treacă pe lista candidaţilor în forma în care candidatul 
va solicita înscrierea candidaturii.  

 
2. Termenul de depunere a candidaturilor  

Membrii care vor dori să candideze pentru mandatele prevăzute la cap. IV art. 1 alin. 
(1) îşi vor depune în scris candidatura în acest sens la secretariatul Filialei Cluj a CAA 
cel mai târziu în data de 22 februarie 2022, ora 23:59, sub sancţiunea neluării în 
considerare a acesteia.  

  
3. Multipla candidatură 
Membrii îşi vor putea depune candidatura doar pentru mandatul de membru în 
Consiliul de administrație al Filialei Cluj 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. 

 
4. Afişarea listei de candidaturi 

(1) Lista candidaturilor depuse va fi afişată la secretariatul Baroului Cluj și al Filialei Cluj 
a CAA şi la garderoba avocaţilor din Palatul de Justiţie, cu 25 (douăzecișicinci) zile 
înainte de data programată pentru prima convocare a Adunării Generale, pe bază de 
proces verbal de afișare înregistrat. 

(2) Anunțul de publicare a candidaturilor va conţine şi data limită de formulare şi 
înregistrare la secretariatul Filialei Cluj a CAA a eventualelor contestaţii. 

 
5. Exercitarea dreptului la contestare a candidaturilor  

(1) Sub sancţiunea decăderii din termen, orice membru al Filialei Cluj va putea formula 
contestaţie faţă de candidaturile depuse conform listei prevăzute la cap. III, art. 4, alin. 
1, în termen de 5 zile de la data afișării acesteia.  

(2) Contestația va trebui înregistrată la secretariatul Filialei Cluj a CAA în termenul de la 
aliniatul 1, sub sancţiunea neluării în considerare. 

(3) Contestațiile vor putea privi doar aspectele referitoare la îndeplinirea de către 
candidaţi a condiţiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995, de Statutul profesiei de 
avocat, de Legea nr. 72/2016, de Statutul CAA şi de prevederile prezentului 
Regulament. 
 
6. Soluţionarea contestaţiilor, verificarea şi afişarea listei definitive a 

candidaţilor 
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Consiliul Filialei Cluj a CAA va verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de către 
candidaţi,  şi va soluţiona contestaţiile ivite, urmând a afişa lista definitivă a 
candidaţilor cu cel puţin  15 (cincisprezece) zile înainte de data primei Adunări 
Generale, la secretariatul Baroului Cluj și Filialei Cluj a CAA şi la garderoba avocaţilor 
din sediul Palatului de Justiţie. 

  

IV. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE PENTRU MANDATELE (FUNCȚIILE) ALESE DE 
ADUNAREA GENERALĂ A FILIALEI CLUJ A CAA   

 
1. Condiţii de eligibilitate a membrilor în Consiliul de administrație al Filialei 

Cluj a CAA 
(1) Membrii se aleg dintre avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de minim 10 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 Cluj a CAA avocații suspendați 
din profesie. 

(3) Nu pot fi aleși în Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA avocații care au fost 
suspendați din profesie pentru motive imputabile lor în ultimii 4 ani. 

(4) Nu pot fi aleși în Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA avocații care au fost 
sancționați disciplinar în ultimii 4 ani. 

(5) Nu pot fi aleși și nu pot face parte din Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA 
avocații care au datorii care și-au depășit scadența privind taxele şi contribuţiile 
stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor 
Casei de Asigurări a Avocaţilor şi ale filialelor. 

(6) Nu poate face parte din Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA nici un 
membru al Consiliului Baroului Cluj. 

 
2.  Alegerea supleanţilor 

(1) Odată cu alegerea membrului Consiliului de administrație al Filialei Cluj a CAA, se 
aleg și trei membri supleanți, dintre care doi avocați în activitate și un avocat 
pensionar, dintre candidații care au obținut mandate neeligibile. Aceștia se vor stabili 
în ordinea voturilor primite, dar și ținând cont de dispozițiile Statutului CAA, după 
desemnarea membrului Consiliului de administrație. Supleanții vor completa 
posturile vacante de consilier în cadrul Consiliului de administrație al Filialei Cluj a 
CAA. 

      
 

V.  PROCEDURA EFECTIVĂ A ALEGERILOR 
(1) Înainte de exprimarea voturilor, candidații vor avea dreptul la o scurtă prezentare 

limitată ca durată la 2 minute.  
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(2) Votul se va desfășura prin mijloacele indicate la pct. 1.1. 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 23:59:59 din respectiva zi. 

(3) O dată exprimată opțiunea de vot în buletinul supus votării nu există posibilitatea 
revenirii asupra acesteia. 

(4) Dacă la momentul încheierii votului pentru cel puțin unul dintre buletinele de vot au 
fost exprimate un număr de voturi cel puțin egal cu cvorumul stabilit de art. 53 din 
Legea nr 51/1995, republicată, adunarea generală se consideră legal constituită și 
prin urmare rezultatele votului sunt considerate valide. 

(5)  Îndeplinirea condiției cvorumului la încheierea votului se verifică de secretara 
Consiliului Baroului Cluj, însărcinată cu supravegherea procesului de votare. 

(6)  Ulterior încheierii procesului de votare, fiecare buletin de vot va avea opțiunea 
generării unui raport SUMAR sau a unui raport FULL. 

(7) Raportul SUMAR va conține rezultatele votului aferent buletinului de vot și va avea 
următoarele detalii: subiectul buletinului de vot, descrierea acestuia, data începerii 
votării, data expirării votului, total avocați cu drept de vot, total avocați participanți 
(număr total voturi și procent total din avocați cu drept de vot), număr de voturi 
exprimate pentru fiecare opțiune de vot, clasament al opțiunilor în urma votului, data 
generării raportului, numele și prenumele persoanei desemnate pentru descărcarea 
raportului. 

(8)  Raportul FULL va conține suplimentar față de raportul SUMAR și lista nominală a 
avocaților care au votat. Acesta va certifica nominal avocații participați la Adunarea 
Generală și, respectiv, existența cvorumului. 

(9) Raportul SUMAR și raportul FULL vor fi semnate pentru conformitate de secretara 
Consiliului Baroului Cluj, însărcinată cu supravegherea procesului de votare. 
Descărcarea rapoartelor și transmiterea acestora către persoana desemnată se va 
realiza de administratorul platformei. 
Raportul SUMAR pentru fiecare buletin de vot va fi pus la dispoziția avocaților din 
Baroul Cluj în secțiunea Documente din Panoul central al Platformei online de către 
secretara Consiliului Baroului Cluj, însărcinată cu supravegherea procesului de votare, 
cel târziu până în ziua ulterioară încheierii votului la ora 11,00 A.M. 
 

VI. PROCEDURA SOLUȚIONĂRII CONSTESTAȚIILOR ȘI VALIDAREA REZULTATELOR 
 
(1) Comisia de soluționare a contestațiilor și validare a rezultatelor este formată din 3 

membri, desemnați de către Adunarea Generală în ziua desfășurării acesteia. Din 

comisie nu vor putea face parte candidații sau avocații aflați într-o relație de 

colaborare cu aceștia, relație rezultată dintr-un contract de colaborare înregistrat 

la Barou ca fiind în vigoare în perioada de un an înainte de data fixată pentru 

prima adunare generală. 

(2) Comisia va soluționa contestațiile față de rezultatele votului, contestații care vor fi 

depuse prin transmitere către adresa contact@baroul-cluj.ro, până cel târziu la 

ora 11,00 A.M. în ziua ulterioară celei în care s-au afișat rapoartele SUMAR pentru 
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fiecare buletin de vot. Secretariatul Baroului va înainta de îndată comisiei 

contestațiile depuse, prin transmiterea acestora pe e-mail către membrii acesteia. 

(3) Comisia de soluționare a contestațiilor poate solicita raportul FULL pentru 

soluționarea acestora. 

(4) Soluționarea contestațiilor se face în cel mult 72 de ore de la primirea acestora. 

Comisia încheie în acest sens un proces-verbal de soluționare a contestațiilor. 

(5) Dacă nu se formulează contestații sau, dacă se formulează și sunt respinse, 

rezultatele alegerilor se consideră definitive și sunt validare de Comisie printr-un 

proces-verbal. Secretariatul Baroului va înștiința Comisia asupra faptului că nu s-

au depus contestații în termenul reținut de pct. 7.2. 

(6) Dacă contestațiile sunt admise, rezultatele se modifică în conformitate cu soluția 

de admitere, în baza procesului-verbal încheiat de comisie, prin care se și 

validează rezultatele finale ale alegerilor. 

(7) Vor fi considerați aleși în funcțiile pentru care au candidat cei care au întrunit cele 

mai multe voturi, în ordine descrescătoare, până la ocuparea tuturor locurilor 

eligibile. 

(8) Dacă în urma voturilor legal exprimate un candidat va obține mai multe mandate, 

va fi validat într-un singur mandat în următoarea ordine: 

a. -membru al Consiliului de administrație; 

b. -membru al Comisiei de cenzori; 

(9) În situația în care candidații au obținut un număr egal de voturi și din această 

cauză nu se poate realiza departajarea pentru acel mandat, se organizează un tur 

suplimentar de alegeri în prima zi de sâmbătă din următoarea săptămână de după 

Adunarea Generală legal constituită. 

(10) În situația în care candidații care ocupă locurile de supleanți au obținut un 

număr egal de voturi, vor fi departajați prin tragere la sorți în momentul în care 

aceștia trebuie să ocupe locul vacant. Tragerea la sorți se face de către organul de 

conducere în care locul vacant trebuie complinit. 

(11) Rezultatele finale vor fi afișate pe site-ul Baroului Cluj și în platforma online cel 

târziu în 48 de ore de la validarea acestora de către Comisie. 

 
VII. DISPOZIȚII FINALE 

(1) Consiliul de administrație al Filialei CAA Cluj este obligat să păstreze atât 

procesele-verbale încheiate de comisia de contestații și validare a rezultatelor, cât 

și rapoartele conținând rezultatele alegerilor timp de 4 ani de la data validării 

rezultatelor alegerilor. 

(2) Toate termenele din prezentul Regulament se înțeleg calculate pe zile libere, 

conform reglementărilor prevăzute de Codul de procedură civilă în vigoare. 
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(3) Prezentul Regulament se publică pe pagina de internet a Baroului Cluj și se 

transmite avocaților din Baroul Cluj prin intermediul e-mailului cu cel puțin 30 de 

zile înainte de data fixată pentru Adunarea Generală, în conformitate cu art. 54 ind. 

1 alin. 3 din Legea nr. 51/1995, republicată. 

(4) Prezentul Regulament a fost adoptat în ședința Consiliului de administrație al 

Filialei CAA Cluj din data de 21 ianuarie 2022. 

 
 

 
 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI CLUJ A CAA 
Președinte, 

Avocat Constantin Eugen IORDĂCHESCU 
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