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Având în vedere măsurile preventive dispuse la nivel național legate de Noul CORONAVIRUS 
(COVID-19), în vederea respectării legislației naționale privind starea de alerta si masurile 
pentru limitarea răspândirii virusului SARSCov-2, Consiliul Baroului Galați adoptă următorul:  
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REGULAMENT 

 

1. Adunarea Generala Ordinara a Baroului Galați si Adunarea Generală a Filialei Casei de 
Asigurări a Avocaților Galați se vor desfășura în sistem mixt, atât fizic cât și prin mijloace 
electronice, în conformitate cu prevederile art. 52 și următoarele din Legea nr. 51/1995 
în perioada 14-16 aprilie 2021, conform ordinii de zi adoptate prin Hotărârea Consiliului 
Baroului Galați nr.4/26.02.2021  

2. Adunarea generală este legal constituită cu participarea majorităţii membrilor Baroului 
Galați. Cvorumul va fi stabilit prin raportarea numărului total de avocați care și-au 
exercitat dreptul de vot la numărul total al membrilor baroului.  

3. Rapoartele și situațiile menționate în convocatorul adunării generale din perioada 14-
16 aprilie 2021 vor fi puse la dispoziția membrilor baroului cel târziu până la data de 
01.04.2021 prin afișare la sediul Baroului Galați și prin intermediul site-ului 
www.baroulgalati.ro  

4. In cadrul votului electronic, membrii baroului cu drept de vot își vor exprima votul prin 
accesarea secțiunii ”contul avocatului” aflată pe site-ul www.baroulgalati.ro,  utilizând 
datele logare (username și parolă) furnizate anterior de către Baroul Galați. Procesul 
de votare se va desfășura conform instrucțiunilor de vot - anexă la prezentul 
regulament. 

5. Securitatea, corectitudinea și secretul votului electronic va fi asigurat de către Baroul 
Galați, inclusiv prin suportul tehnic de specialitate.  

6. 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. 

7. Platforma este accesibilă doar avocaților înscriși pe tabloul avocaților din Baroul Galați, 
cărora, în baza adreselor de e-mail furnizate către Baroul Galați, li se creează automat 
cont în platforma online. 

http://www.baroulgalati.ro/
http://www.baroulgalati.ro/
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8. Accesul în platforma online a Baroului Galați 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. 

9. Conform setărilor sale, platforma de votare va afișa persoanelor însărcinate de Baroul 
Galați cu supravegherea procesului de votare, pe parcursul desfășurării votului, numai 
următoarele informații: numărul de persoane cu drept de vot, total participanți și lista 
de participanți. Aceasta nu va afișa nominal modul în care a votat fiecare avocat nici în 
timpul votului, nici ulterior încheierii acestuia. 

10. Votul în sistem fizic va putea fi exprimat pe parcursul a trei zile, respectiv 14, 15 şi 16 
aprilie 2021, în intervalul orar 8:00-16:00. Avocații care votează în sistem fizic vor 
semna pe tabelul de prezență după introducerea buletinului de vot în urnă. Avocații din 
cadrul birourilor teritoriale Liești și Târgu Bujor vor vota pe liste suplimentare de vot. 
Biroul teritorial Tecuci va raporta către secretariatul Baroului Galați, de îndată, numele 
avocaților din cadrul birourilor teritoriale Liești și Târgu Bujor, care au votat pe lista 
suplimentară. 

11. Votul în sistem electronic va putea fi exprimat începând cu data de 14 aprilie 2021 ora 
00:00 și până la data de 16 aprilie 2021 ora 24:00. 

12. Rezultatul votului se va determina prin însumarea voturilor exprimate în sistem fizic și 
prin vot electronic.  

13. Este interzis cu desăvârșire votul multiplu. Votul multiplu constituie abatere 
disciplinară. În cazul în care se va constata că un membrul al baroului a votat atât în 
sistem fizic cât și prin sistem electronic, votul electronic va fi anulat. 

14. Locurile desfășurării Adunării Generale. 

Avocații înscriși pe Tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei, care doresc să 
voteze în sistem fizic, se vor prezenta la sediul Baroului Galați situat în Mun. Galați, str. 
Brăilei nr. 153, cam. 13. 

15. Avocații care își desfășoară activitatea în cadrul biroului teritorial Tecuci și care doresc 
să voteze în sistem fizic vor putea face acest lucru în spațiul utilizat de Baroul Galați 
situat la sediul Judecătoriei Tecuci. În acest scop secretarul biroului teritorial Tecuci va 
primi o urnă sigilată și buletinele de vot. 
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16. Avocații care își desfășoară activitatea în cadrul birourilor teritoriale Liești și Târgu Bujor 
și care doresc să voteze în sistem fizic vor putea face acest lucru la sediul Baroului Galați 
sau la sediul biroului teritorial Tecuci, semnând pe liste suplimentare de vot.   

17. Se constituie Comisia pentru numărarea și validarea votului, pentru redactarea 
procesului-verbal al Adunarii Generale, incluzând verificarea cvorumului Adunării 
Generale. Membrii comisiei se vor stabili prin hotărâre a Consiliului baroului Galați, 
până la data de 01.04.2021. 

18. În termen de 5 zile de la finalizarea votului, Comisia de numărare și validare a votului 
va întocmi procesul verbal al Adunării Generale în care se va consemna: modul în care 
a fost convocata Adunarea Generală și caracterul ordinar/extraordinar al acesteia, anul, 
luna, ziua, ora și modalitatea în care se desfășoară adunarea (prin vot electronic), 
componența Comisiei, ordinea de zi, numărul avocaților care si-au exprimat votul fizic 
și prin sistem electronic, rezultatul votului, modalitatea de derulare a votului și 
eventualele probleme legate de vot. La procesul-verbal se va atașa și raportul emis de 
platforma electronică de vot. 

19. Procesul verbal al Adunării Generale se va afișa, în termen de 5 zile de la intocmire, pe 
site-ul Baroului si la sediul Baroului.  

20. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea celor care si-au exprimat votul prin 
modalitatea reglementata de Legea nr. 51/1995 si de prezentul Regulament.  

21. Exprimarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi se va putea realiza prin 
bifarea uneia dintre următoarele opțiuni: „PENTRU”, ”IMPOTRIVA” sau ”ABTINERE”. 

22. Se vor anula, pentru vicii de procedură, voturile aferente fiecărei hotărâri care nu 
conțin nicio opțiune sau conțin mai multe opțiuni. 

23. Anularea voturilor se poate efectua numai de către membrii Comisiei constituite 
conform prezentului Regulament.  

24. Secretariatul Baroului va îndruma, la cerere, avocatii, în vederea parcurgerii procedurii 
de vot electronic si va asigura comunicarea tuturor informatiilor prevazute in prezentul 
regulament.  

25. Se consideră aprobate punctele de pe ordinea de zi dacă este îndeplinită majoritatea 
simplă.  

26. Alegerea delegațiilor Baroului Galați  la Congresul avocaților din luna iunie 2021, 
alegerea membrilor Consiliului de Conducere a Filialei Galați a CAA, precum și alegerea 
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membrului desemnat de Baroul Galați în Comisia Centrală de Disciplină se va desfășura 
după următoarea procedura: 

 
- in intervalul 15 martie – 25 martie 2021 se depun la secretariatul Baroului ori la adresa 
de email: secretariat@baroulgalati.ro candidaturile din partea avocaților care doresc 
sa candideze, menționând poziția pentru care candidează;  

- candidaturile vor fi verificate și validate de Consiliul Baroului Galați, până la data de 
01.04.2021; 

- dacă există mai multe candidaturi validate pentru aceeași poziție acestea vor 
menționate în buletinele de vot în ordinea alfabetică a numelui candidaților; 

- fiecare avocat își va exprima votul astfel: 

- pentru alegerea delegațiilor Baroului Galați  la Congresul avocaților din luna 
iunie 2021, alegătorii vor bifa căsuțele din dreptul numelor a 2 candidați dintre cei 
înscriși pe buletin. 

- pentru alegerea membrului desemnat de Baroul Galați în Comisia Centrală de 
Disciplină, alegătorii vor bifa căsuțele din dreptul numelui unui candidat dintre cei 
înscriși pe buletin. 

- pentru alegerea membrilor Consiliului de Conducere a Filialei Galați a CAA, 
alegătorii vor bifa căsuțele din dreptul numelui unui candidat dintre cei înscriși pe 
buletin. Candidatul clasat pe locul doi va ocupa funcția de membru supleant al 
Consiliului de Conducere a Filialei Galați a CAA. 

27. În caz de egalitate a numărului de voturi între doi sau mai mulți candidați, pentru același 
loc eligibil, candidatul va fi desemnat prin tragere la sorți de către Consiliul Baroului 
Galați. 

28. Secretariatul Baroului se va îngriji de buna desfășurare a votului în sistem fizic și va 
informa de îndată Decanul despre orice incident în procesul de vot. Angajații din cadrul 
secretariatului vor înmâna spre semnare tabelele de prezență fiecărui votant, iar la 
finalul perioadei de votare va preda tabelele de vot, listele suplimentare de vot precum 
și urnele de vot sigilate Comisiei de numărare și validare a votului. 

29. Urnele de vot în sistem fizic vor fi sigilate și desigilate doar în prezența Comisiei de 
numărare și validare a votului. 
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30. Împotriva rezultatului votului se poate formula contestație în 24 ore de la data 
publicării procesului verbal al adunării generale ce conține rezultatul votului. 
Contestațiile vor fi transmise pe adresa de email: secretariat@baroulgalați.ro și vor fi 
soluționate de către Consiliul Baroului Galați, în termen de 5 zile de la data depunerii 
contestației. 
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