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DECIZIA
Nr. 82/2018
Din 13.12.2018
În temeiul art. 56 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 51 / 1995 republicată , coroborat cu art. 68 alin.
6 din Statutul profesiei de avocat, Consiliul Baroului Maramureş adoptă prezentul

REGULAMENT PENTRU ORGANIZAREA ALEGERILOR
Organelor de conducere ale Baroului Maramures
Cap. I. Data alegerilor
Art. 1. (1) Data Adunării Generale a Baroului Maramures, în care se vor alege organele
acestuia, se fixează pentru ziva de sâmbătă 16.03.2019, ca primă zi de convocare, iar în cazul în
care cvorumul cerut de lege, respectiv majoritatea membrilor Baroului cu drept de participare la
şedinţa adunării generale , nu este întrunit, conform art. 68 alin. 2 din Statut, a 2-a convocare este
facută pentru ziva de sâmbătă 23.03.2019.
(2) Având în vedere importanţa prezenţei avocaţilor la această adunare, Iipsa nejusitificată a
avocatului de Ia oricare din zilele pentru Adunările sus menţionate constituie abatere disciplinară
gravă , iar Consiliul Baroului va sesiza de urgenţă Comisia de disciplină .

Cap. 11. Dreptul de a participa la adunarea generală
Art. 2. Au dreptui de a participa la adunarea generală şi de a-şi exercita dreptul de vot toţi
avocaţii care sunt înscrişi în Tabloul avocaţilor Baroului Maramures.
Cap. 111. Locul şi orele alegerilor
Art. 3. Locul şi orele de începere a Adunărilor vor fi comunicate prin convocatorul care se
va publica în acest sens.
Cap. IV. Depunerea de candidaturi
Art. 4. Condiţii generale
(1) lşi vor putea depune candidaturi avocaţi membri ai Baroului Maramures, care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 71 alin. (1), art. 72 alin.(1), art. 74 alin (1) şi art. 269 din
Statut.
(2) Toponimia numelui candidatului va fi stabilită de acesta în mod personal, Consiliul

Baroului fiind obligat să îl treacă pe lista candidaţilor în forma în care candidatul va solicita
înscrierea candidaturii.
Art. 5. Pentru mandatul de decan
Avocaţii care vor dori să candideze pentru mandatul de decan, îşi vor depune în scris
candidatura în acest sens la secretariatul Baroului, pana la data de 31.01.2019, inclusiv, sub
sancţiunea neluării în considerare a acesteia.
Art. 6. Pentru mandatul de consilieri
Avocaţii care va dori să candideze pentru mandatele de consilieri , de membri ai comisiei de
disciplină, ai comisiei de cenzori ale Baroului , îşi vor depune în scris candidatura în acest sens Ia
secretariatul Baroului , pana la data de 3 1 .0 1 .20 1 9, inclusiv, sub sancţiunea neluării în considerare
a acesteia.
Art. 7. Multipla candidatură
(1) Avocaţii îşi vor putea depune candidaturile pentru una sau mai multe funcţii dintre
următoarele: mandatul de decan, mandatele de consilieri, mandate de membri ai Comisiei de
disciplină,ai Comisiei de cenzori.
(2) In situaţia în care pentru anumite funcţii nu se depun suficiente candidaturi (de ex.
pentru Comisia de disciplină sau Comisia de cenzori), pentru aceste funcţii pot opta candidaţii care
nu au fost aleşi pentru celelaite funcţii, în ordinea numărului de voturi, dacă îndeplinesc condiţiile
legale.
Art. 8. Afişarea listei de candidaturi
(!) Lista candidaturilor depuse pentru toate categoriile de mandate va fi afişată la
secretariatul Baroului, pana cel mai tarziu la data de 08.02.2019.
(2) Anunţul de publicare a candidaturilor va conţine şi data limită de formulare şi
înregistrare Ia secretariatul Baroului a eventualelor contestaţii.
Art. 9. Exercitarea dreptului 1a contestare a candidaturilor
(1) Sub sancţiunea decăderii din termen, orice avocat membru al Baroului Maramures va
putea formula contestaţie faţă de candidaturile depuse, pana la data de 20.02.20 1 9.
(2) Contestaţia va trebui înregistrată Ia secretariatul Baroului în termenul de la aliniatul 1,
sub sancţiunea neluării în considerare.
(3) Contestaţiile vor putea privi doar aspectele referitoare la îndeplinirea de către candidaţi a
condiţiilor prevăzute de Statut şi de prevederile prezentului Regulament
Art. 10. Soluţionarea contestaţiilor, verificarea şi afişarea listei definitive a
candidaţilor
(1) Consiliul Baroului va verifica îndeplinirea condiţiilor Iegale de către candidaţi, conform
Legii, Statutului şi prezentului Regulament, şi va soluţiona contestaţiile ivite, urmând a afişa lista
definitivă a candidaţilor pentru organele Baroului Maramures, pana cel mai tarziu Ia data de
08.03.2019, la secretariatul Baroului.
Cap.V. Organele de conducere ale Baroului
Art. 11. Condiţii de eligibilitate a decanului
In temeiul art. 52 alin. 2 lit. b) din Lege şi al prezentului Regulament, decanul Baroului va fi
ales dintre avocaţii definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 10 ani.
Sub sancţiunea neluării în seamă a candidaturii, candidaţii la funcţia de decan au obligaţia
ca atât la momentul depunerii candidaturii cât şi la momentul alegerilor să nu înregistreze restanţe

în ceea ce privesc obligaţiile profesionale ce reprezintă contribuţ ii la CAA. Barou sau Fondul de
solidaritate al avocaţilor.
La depunerea candidaturii, candidatul va da şi o declaraţie pe proprie răspundere, sub
sancţiunea neluării în seamă a candidaturii, ca cea reglementată de art. 47 alin. 2 din Statutul
profesiei de avocat prin care va arăta dacă a avut sau nu calitatea de Iucrător al fostei Securităţi sau
de colaborator al acesteia, precum şi dacă a avut, are, sau nu a avut şi nici Ia momentul declaraţiei
nu are calitatea de Iucrător sau colaborator al Serviciuiui Român de Informaţii, Serviciului de
Informaţii Externe sau a oricărei alte structuri informative din cadrul Ministerului de Interne sau a
oricărui alt minister şi aflate sub controlul autorităţii de stat.
Art. 12. Condiţii de eligibilitate a consilierilor
In temeiul art. 71 alin. 2, lit. d) din Statut, se vor alege un număr de 11 consilieri, dintre
avocaţii deflnitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani şi care sunt membrii ai
Baroului Maramures de cel puţin 5 ani, în cazul în care la data alegerilor (sau până la data de
referinţă ) numărul membrilor Baroului Maramures va fi de cel mult 500 de avocaţi.
Sub sancţiunea neluării în seamă a candidaturii, candidaţii la funcţia de consilier aI Baroului
au obligaţia ca atât 1a momentul depunerii candidaturii cât şi la momentul alegerilor să nu
înregistreze restanţe în ceea ce privesc obligaţiile profesionale ce reprezintă contribuţii la CAA,
Barou sau Fondul de solidaritate al avocaţilor.
La depunerea candidaturii, candidatul va da şi o declaraţie pe proprie răspundere, sub
sancţiunea neluării în seamă a candidaturii, ca cea reglementată de art. 47 alin. 2 din Statutul
profesiei de avocat prin care va arăta dacă a avut sau nu calitatea de lucrător al fostei Securităţi sau
de colaborator al acesteia, precum şi dacă a avut, are, sau nu a avut şi nici la momentul declaraţiei
nu are calitatea de lucrător sau colaborator al Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de
Informaţii Externe sau a oricărei alte structuri informative din cadrul Ministerului de Interne sau a
oricărui alt minister şi aflate sub controlul autorităţii de stat.
Art. 13. Alegerea prodecanului
In temeiul art. 56 alin. 2 lit. t) din Lege prodecanul va fi ales de către Consiliul Baroului,
dintre membrii Consiliului care nu deţin calitatea de decan, în prima şedinţă a acestuia, care va
avea loc după data alegerilor, cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
Art. 15. Alegerea membrilor Comisiei de disciplină, a Comisiei de cenzori ale Baroului,
(1) In temeiul art. 5 1 alin. 1 din Lege şi art. 65 alin. 2 lit. b) coroborat cu art. 269 din Statut,
se va alege o Comisie de disciplină formată din 5 membri, dintre avocaţii definitivi cu o vechime
neîntreruptă în profesie de cel puţin 10 ani, care va judeca în primă instanţă abaterile disciplinare
săvârşite de avocaţii din Baroul Maramures.
(2) In temeiul art. 51 alin. 2 din Lege şi art. 65 alin. 2 Iit. a) şi art. 72 alin. 1 din Statut şi aI
prezentului Regulament, se va alege o Comisie de cenzori formată din 3 membri, dintre avocaţii
definitivi cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani, care va îndeplini atribuţiile
prevăzute de Lege şi Statut.
Sub sancţiunea neluării în seamă a candidaturii, candidaţii Ia funcţia de membru în comisia
de disciplină/ comisia de cenzori au obligaţia ca atât la momentul depunerii candidaturii cât şi la
momentul alegerilor să nu înregistreze restanţe mai mari de 3 Iuni în ceea ce privesc obligaţiile
profesionale ce rcprczintă contribuţii Ia CAA, Barou sau Fondul de o1idaritate al avocaţilor.
Art. 16. Alegerea supleanţilor
Candidaţii care vor obţine mandate neeligibile pentru funcţiile de consilier, mernbru al
Comisiei de disciplină a Baroului, membru al Comisiei de cenzori a Baroului, vor deveni

supleanţi, în ordinea numărului de voturi obţinute.
Cap.VI. Procedura efectivă a alegerilor
Art. 17. Comisia de validare a rezultatelor alegerilor
(1) Adunarea generală legal constituită va desemna prin vot o Comisie de validare a
rezultatelor alegerilor, formată din: 1 preşedinte şi 6 membri, care vor avea câte 1 vot egal, precum
şi din 1 secretar fără drept de vot, comisie care va avea ca atribuţii numărarea voturilor, validarea
ş i/sau invalidarea acestora, întocmirea proceselor verbale, înregistrarea contestaţiilor şi sesizarea
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor, rezolvarea incidentelor de votare , anunţarea rezultatelor
alegerilor, anunţarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor , după primirea acestora de la Comisia
de soluţionare a contestaţiilor. Membrii comisiei vor fi stabiliti prin tragere la sorti dintre avocaţii
propuşi in Adunarea Generala. Se vor trage 1a sorti si 5 supleanti pentru Comisia de validare.
(2) Candidaţii la mandatul de decan vor avea dreptul să îsi desemneze fiecare câte un
observator pe langa Comisia de validare, care au dreptul să participe la întreaga operaţiune de
votare, preluare şi numărare a buletinelor de vot si la întocmirea tuturor proceselor verbale.
Observatorii vor putea sesiza eventualele nereguli in procesul de numarare si validare, sesizari
care vor fi consemnate obligatoriu in Procesul verbal intocmit de Comisia de validare a
rezultatelor alegerilor. Procesul verbal intocmit de Comisia de validare a rezultatelor alegerilor va
fi semnat si de observatori, dacă exista.
(3) Presedintele Comisiei va fi desemnat prin votul majorităţii simple a membrilor acesteia.
(4) Din comisie nu vor putea face parte candidaţii sau avocaţii aflaţi într-o relaţie de
colaborare cu aceştia, relaţie rezultată dintr-un contract de colaborare înregistrat la Barou ca fiind
în vigoare în perioada de 1 (un) an înainte de data fixată pentru prima Adunare generală .
(5) Exercitarea mandatului de membru al Comisiei cu încălcarea regulilor statutare, legale
sau regulamentare constituie abatere disciplinară gravă şi conduce la excluderea din Comisie a
membrului în culpă.
Art. 18. Scurtă prezentare din partea candidaţilor
Inainte de exprimarea voturilor, candidaţii vor avea dreptul la o scurtă prezentare în faţa
Adunării generale, limitată ca durată după cum urmează:
- 2 minute - pentru mandatul de decan;
- 2 minute - pentru mandatul de consilier;
- 3 minute - pentru candidaţii care şi-au depus candidatura atât pentru mandatul de decan,
cât şi pentru cel de consilier.
Art. 19. Tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot
(1) Tipărirea buletinelor de vot se va face de către Secretariatul Baroului în şedinţa
Consiliului Baroului de validare a candidaturilor depuse într-un număr egal cu numărul avocaţilor
înscrişi pe Tabloul Avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei la data de 08.03.2019, la care se
adaugă un număr de 25 de buletine de vot care se vor distribui în situaţii speciale când, în urma
unor erori, înainte de închiderea votului, colegi avocaţi solicită înlocuirea buletinului de vot. Intr-o
astfel de situaţie, Secretariatul Comisiei de Validare a rezultatelor predă buletinul de vot sub
semnătură avocatului solicitant care la rândul lui restituie buletinul de vot Secretariatului Comisiei
de Validare a Rezultatelor sub semnătură, în vederea anulării lui.
(2) Bulctinelc a5tfcI tipărite se semnează de către membrii Consiliului Baroului prezenti la

şedinţa de validare a candidaturilor. După semnarea şi ştampilarea buletinelor de vot, acestea vor fi
introduse într-o cutie care este sigilată şi predată Secretarului Baroului Maramureş până la
momentul Adunării Generale elective. Buletinele vor fi predate de către Secretarul Baroului
Comisiei de validare a rezultatelor care va desigila şi distribui, sub semnătură buletinele de vot.
(3) Buletinele de vot nedistribuite şi cele restituite în condiţiile alin. 1 vor fi anulate de către

Comisia de Validare a rezultatelor înainte de închiderea votului.
(4) Dacă Adunarea generală este Iegal constituită, fiecare membru al Baroului prezent la
Adunare, va primi un buletin de vot pentru fiecare tip de mandat, în care vor fi înscrişi candidaţii,
în ordine alfabetică.
Art. 20. Buletinul de vot si procedura votarii
(1) Pentru fiecare organ de conducere buletinul de vot cuprinde numele candidaţilor,
precum şi numărul de locuri eligibile.
(2) Alegătorul va vota numărul de candidaţi maxim egal cu numărul de locuri eligibile.
(3) Buletinele de vot aferente fiecărui organ de conducere vor fi valide în situaţia în care
numărul de opţiuni exprimate de alegător prin ,,DA,, este mai mic sau egal cu numărul Iocurilor
eligibile - trecute pe buletinul de vot- aferent fiecărui organ de conducere în parte (ex. doar 1 Ioc
eligibil pentru decan, doar 1 1 locuri eligibile pentru consilieri, 3 locuri eligibile pentru comisia de
disciplină, etc.).
(4) Exprimarea votului se va face personal prin scrierea cuvântului DA în chenarul aflat
în dreptul candidatului dorit de către elector şi bararea celorlalte chenare pentru poziţia în cauză.
(5) In momentui în care depune buletinul în uma special amenajată, membrul Baroului
semnează pe lista de prezenţă .
Art. 21. Numărarea şi validarea voturilor
(1) Comisia numără toate voturile exprimate,
(2) Buletinul de vot va fi anulat în următoarele situaţii:
a). dacă nu cuprinde nici o opţiune exprimată prin ,,DA,,;
b). dacă rubricile cu candidatii nedoriti nu sunt barate cu linie orizontala;
c). dacă exprimarea optiunilor se face prin inscrierea altor mentiuni decat cele stabiiite la
Art. 20 alin.(4).
(3) Buletinul de vot nu va fi anulat în următoarele situaţii:
a). dacă buletinul de vot va fi găsit de comisia de numărare a voturilor în altă urnă decât cea
pentru care s-a exercitat dreptul de vot, situaţie în care comisia va proceda la menţionarea situaţiei
în procesul verbal şi Ia repartizarea buletinului urnei în care trebuia introdus;
b). dacă electorul nu şi-a exprimat opţiunea pentru întregul număr de mandate eligibile
înscrise pe buletinul de vot.
Art. 22. Validarea rezultatelor alegerilor
(I) După numărarea, validarea şi centralizarea tuturor buietinelor, vor fi declaraţi câştigători
cei care întrunesc cele mai multe voturi pentru fiecare din mandatele eligibile, conform celor de
mai jos.
(2) Pentru funcţia de Decan, candidaţii trebuie să întrunească 50%+1 din numărul total al
voturilor exprimate, conform prevederilor art. 68 alin. 7 din Statut. In cazul in care nici unul dintre
candidaţi nu întruneşte acest număr de voturi, se va organiza aI doilea tur de scrutin, la care vor
participa primii doi clasaţi dintre candidaţi. In caz de egalitate al numărului de voturi pentru locul
al doilea, vor intra în turul doi de scrutin toţi candidaţii clasaţi pe locul al doilea care deţin acelaşi
număr de voturi. La al doilea tur de scrutin va f declarat caştigator candidatul care obţine
majoritatea voturilor exprimate.
(3) In caz de egalitate al numarului de voturi pentru funcţia de Decan, se vor organiza alte alegeri.
(4) Iii caz dc cgalitate de voturi pentru ultimul loc eligibil aI organismelor colective va fi
validat candidatul cu cea mai mare vechime neîntreruptă în profesie.
(5) Daca în urma voturilor legal exprimate un candidat va obţ ine mai multe mandate, va fi
validat într-un singur mandat în următoarea ordine
- decan;
- consilier;

- membru al Comisiei de cenzori a Baroului;
- membru al Comisiei de disciplină (pe funcţii);
(6) In cazui în care candidatul a obţinut mandatul de decan sau de consilier, membru al
Comisiei de cenzori a Baroului, membru al Comisiei de disciplină (pe funcţii), iar începând cu
momentul validării alegerilor şi până la expirarea mandatului, mandatul încetează, indiferent de
motiv, pentru mandatul de decan se vor organiza alegeri anticipate în termen de 60 ( şasezeci ) de
zile de la data constatării de către Consiliul Baroului a încetării mandatului, iar pentru celelalte
situaţii mandatul respectiv va fi anuiat, fiind validat mandatul candidatului aflat pe primul loc
neeligibil.
(7) Candidaţii care se vor situa pe locurile neeligibile, vor fi declaraţi consilieri supleanţi,
cu exceptia decanului.
(8) Contestatiile impotriva rezultatelor numararii voturilor se vor depune in prima zi
lucratoare dupa data alegerilor, pana la ora 16,00 si vor fi solutionate in termen de 48 de ore de
catre o comisie de contestatii aleasa de Adunarea Generala deodata cu Comisia de validare cu
acelaşi numar de membri.
Art. 23. Procedura soluţionării contestaţiilor
(I) Adunarea generală legal constituită va desemna o Comisie de soluţionare a
contestaţiilor, formată din : 1 preşedinte şi 6 membri, care vor avea câte 1 vot egal, precum şi din
1 secretar fără drept de vot, comisie care va avea ca atribuţii primirea contestaţiilor asupra
modalităţii de votare, privind validarea şi/sau invalidarea voturilor , întocmirea proceselor verbale
incidentele de votare i rezolvarea lor de către Comisia de validare. Membrii comisiei vor fi
stabiliti prin tragere la sorti dintre candidatii inscrisi in Adunarea Generala. Se vor trage la sorti si
5 supleanti pentru Comisia de solutionare a contestatiilor.
(2) Preşedintele Comisiei va fi desemnat prin votul majorităţii simple a membrilor acesteia.
(3) Din comisie nu vor putea face parte candidaţii sau avocaţii aflaţi într-o relaţie de
colaborare cu aceştia, relaţie rezultată dintr-un contract de colaborare înregistrat la Barou ca fiind
în vigoare în perioada de I (un) an înainte de data fixată pentru prima Adunare generală.
(4) Exercitarea mandatului de membru al Comisiei cu încălcarea regulilor statutare, legale
sau reglementare constituie abatere disciplinară gravă şi conduce la excluderea din Comisie a
membrului în culpă.
(5) Contestatiile impotriva rezultatelor numararii voturilor se vor depune in prima zi
lucratoare dupa data aiegerilor, pana la ora 16,00 si vor fi solutionate in termen de 48 de ore.
(6) Hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi luată cu majoritatea simplă a
membrilor acesteia, fiind definitivă.
(7) Hotărârea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor va fi comunicată Comisiei de validare
în termen de 24 de ore de la adoptare, care trebuie să o anunţe public în termen de 24 de ore de la
adoptare, Comisia de validare fiind obligata a tine cont de aceasta si sa asigure publicitatea in
termen de 24 de ore.
(8) Validarea flnala a rezultatelor alegerilor de catre Comsia de validare va avea loc dupa
solutionarea contestatiilor de catre Comisia de solutionare a contestatiilor.

Cap.VII. Păstrarea buletinelor de vot şi a proceselor verbale ale Adunării Generale
Art. 24. Consiliui Baroului este obligat să păstreze buletinele conţ inând voturile exprimate
timp de 4 (patru) ani de la data validării rezultatelor alegerilor.

Cap.VIII. Dispoziţii finale

Art. 25.(1) Este interzisa campania eiectorala, u exceptia unei prezentari a canciidatului
pe site-ul Baroului Maramureş (maxiin 2 pagini - doeument word, font Tinies New Roman,
dimensiune 12, cu fotografie), incepand cu datadepunerii candidaturii.
Toate termenele menţionate în prezentul Regulament se înţeleg ca şi calcul pe zile libere,
(2)
în sensu1 reglementat de Codul de procedură civilă îa vigoare la data adoptării acestuia.
Prezentul Regulament conţine 25 de articole şi a fost adoptat în şedinţa de Consiliu a
(3)
Baroului Maramureş din data de 15 noiembrie 2018.
(4)
Prezentul Regulainent va fl afişat la secretariatul Baroului, pe siteu1 Baroului şi lâ
garderoba avocaţilor dîn sediul Palatului de Justiţie, începând cu data de 30 noiembrie 2018,
conform art. 68 alin.6 din Statut.
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