
Anexa nr. 2 la Ordinul 
№ 90-SG din 14.07.2020 

 

RECOMANDĂRI 
privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale deschise a Baroului Chișinău 

în condițiile stării de urgență în sănătate publică, 

 generată de răspândirea infecției COVID-19 
 

 

I. Dispoziții Generale 

1. Prezentele Recomandări sunt elaborate în baza prevederilor art. 52 din Statutul 

profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Congresului Uniunii Avocaților din 29 ianuarie 

2011, publicat în Monitorul Oficial Nr.54-57 din 08.04.2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

 

II. Participanții la Adunare 

2. La Adunarea generală de alegere a organelor profesiei de avocat, vor putea participa 

membrii Baroului Chișinău, înscriși în Lista avocaților cu drept de exercitare a profesiei de 

avocat (http://uam.md/index.php?pag=news&id=918&l=ro) – art. 52 alin. (5) din Statutul profesiei 

de avocat. 

 

III. Data de referință pentru stabilirea cvorumului 

3. Data de referință pentru stabilirea cvorumului este ultima zi de desfășurare a alegerilor 

în organele profesiei de avocat, respectiv data de 07.08.2020. 

4. Numărul persoanelor cu drept de participare la Adunare, la situația din 15.07.2020 este 

de: 1664 de avocați. 

 

IV. Funcțiile eligibile 

5. Adunarea va alege următoarele organe de conducere ale Baroului: 

-       Decanul Baroului; 

-       Prodecanul Baroului. 

Adunarea va alege şi următoarele organe ale profesiei: 

- Membrii Consiliul Uniunii Avocaților, delegați de Baroul Chișinău conform normei de 

reprezentare de 1:200, în număr de 8 (opt) membri; 

 

V. Locul depunerii cererilor/candidaturilor 

6. Toate cererile privind procedura electivă se vor depune la sediul Uniunii Avocaților (str. 

București, 46, mun. Chișinău) sau la adresa de e-mail a Baroului Chișinău: 

baroulchisinau1@gmail.com, în condițiile prevăzute de prezenta Recomandare. 

 

VI. Comisia de numărare a voturilor și secretarul Adunării generale 

7. Pentru susținerea organizării și desfășurării Adunării, prin se constituie: 

a) Comisia de numărare a voturilor; 

b) Secretarul Adunării generale; 

8. Comisia de numărare a voturilor își alege prin vot secret un președinte și adoptă hotărâri 

http://uam.md/index.php?pag=news&id=918&l=ro


în prezența a minimum două treimi din numărul membrilor acesteia. 

9. Hotărârile, Procesele-verbale și listele comisiei la care se referă prezenta 

Recomandare, vor fi aduse la cunoștință prin afișarea copiilor acestor documente la sediul 

Uniunii Avocaților și pe site-ul acesteia. 

 

VII. Calitatea de membru al Comisiei de numărare a voturilor și Secretar al Adunării 

generale 

10. Membrii Comisiei de numărare a voturilor și Secretarul Adunării Generale, vor fi aleși 

de către participanții la Adunare (avocații înscriși în Lista cu drept de exercitare), prin 

exprimarea opțiunii de vot în privința a cel mult 5 candidați – în cazul Comisiei și cel mult 1 

candidat - în cazul Secretarului Adunării, prin expedierea unui e-mail la adresa electronică 

a Baroului Chișinău: baroulchisinau1@gmail.com. 

10¹ Vor fi considerați desemnați, candidații care au acumulat cel mai mare număr de voturi, 

din cele exprimate de către membrii Baroului. 

11. Vor putea face parte din Comisia de numărare a voturilor și Secretar al Adunării 

generale, doar persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

a) Sunt membri ai Baroului Chișinău, înscriși în Lista avocaților cu drept de exercitare a 

profesiei; 

b) Nu înregistrează datorii la contribuțiile datorate față de Uniunea Avocaților; 

c) Nu se află în situații care atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitare 

a profesiei; 

d) Nu se află în executarea unei sancțiuni disciplinare sau a unei sentințe penale; 

e)     Nu candidează la funcțiile pentru care se organizează alegerile. 

12. Cererile de înscriere se vor depune la secretariatul Baroului, sau pe adresa de e-mail: 

baroulchisinau1@gmail.com. 

 

VIII. Comisia de numărare a voturilor: 

13. Comisia de numărare a voturilor, denumită în continuare „Comisia" va fi formată din 5 

(cinci) membri. 

14. În prima ședință care va avea loc după numire, Comisia își va alege dintre membrii săi un 

președinte, fapt care va fi consemnat pe bază de proces-verbal. 

15. Atribuțiile Comisiei sunt următoarele: 

a) păstrează registrele candidaților pentru toate funcțiile eligibile, inclusiv al delegaților la 

Congresul avocaților din anul 2020; 

b) examinează dosarele depuse de candidați și validează sau invalidează candidaturile 

acestora; 

c) afișează listele de candidați validați/invalidați; 

d) supraveghează înregistrarea participanților la Adunare; 

e) supraveghează  distribuirea  buletinelor  de  vot, precum și păstrarea buletinelor de vot 

ramase nedistribuite; 

f) supraveghează desfășurarea procesului de votare; 

g) supraveghează urnele cu buletine de vot și spațiul/spatiile de votare,  pe toata durata 

desfășurării Adunării; 

h) sigilează și desigilează urnele de votare; 

i) preia de la Secretariat ștampila Baroului și asigură păstrarea acesteia în tot timpul 

desfășurării Adunării. 



j) Participă la procesul de numărare a buletinelor de vot și a voturilor exprimate; 

k) hotărăște asupra autenticității și valabilității buletinelor de vot; 

l) interpretează și decide asupra buletinelor de vot neclare, în conformitate cu intenția 

reală de vot ce rezultă din buletinul de vot. 

m) întocmește procesul-verbal al încheierii numărării voturilor exprimate; 

n) soluționează orice incident electoral semnalat de către participanții la Adunare. 

o) sigilează încăperea în care sunt depozitate urnele care conțin buletine de vot; 

p) dispune orice măsură de natură a împiedica influențarea votului alegătorilor pe durata 

desfășurării votării. 

 

IX. Secretarul Adunării Generale: 

16.   Secretarul, va documenta în modul corespunzător, toate acțiunile și procedeele 

desfășurate în cadrul Adunării generale, precum și va redacta procesul-verbal, care va 

cuprinde: 

a) modul în care a fost convocată adunarea generală şi caracterul ei ordinar sau 

extraordinar; 

b) anul, luna, ziua, ora şi locul unde se desfășoară adunarea generală; 

c) numărul membrilor care și-au înregistrat prezența; 

d) componența prezidiului adunării generale; 

e) ordinea de zi votată de adunarea generală; 

f) luările de cuvânt; 

g) hotărârile adoptate; 

h) orice alte activități desfășurate în cadrul adunării generale. 

X. Procedura înregistrării candidaților 

17.  Procedura de înregistrare a candidaților pentru funcțiile de Decan, Prodecan, membri ai 

Consiliului Uniunii Avocaților și a delegaților la Congresul avocaților din anul 2020, este 

descrisă în Decizia de convocare a adunării generale a Baroului Chișinău din 23.04.2020. 

18. Secretarul Baroului Chișinău, va înregistra cererile candidaților în ordinea primirii lor, în 

Registre speciale aparte, pentru fiecare categorie de candidați. 

XI. Procedura de validare a candidaturilor 

19. Secretariatul Baroului, va preda Comisiei de numărare a voturilor, cererile pentru 

depunerea candidaturilor, precum și documentele anexate acestora, împreună cu Registrele 

speciale în care au fost înscrise candidaturile. Validarea candidaturilor se va realiza în 

maximum 2 (două) zile de la expirarea perioadei de depunere a candidaturilor. 

20. În vederea validării/invalidării candidaturilor, Comisia de numărare a voturilor examinează 

cererile depuse de candidați, împreună cu documentele atașate și vizele compartimentelor 

de specialitate ale Uniunii Avocaților, verificând îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

condiții stabilite de Lege și Statut, la data depunerii candidaturii: 

a) apartenența la Baroul Chișinău și existenta dreptului de exercitare a profesiei; 

b) condițiile speciale de vechime profesională, prevăzute de Lege și în Statut, pentru 

fiecare funcție în parte; 

c) nu înregistrează datorii de plată a contribuțiilor profesionale către bugetul Uniunii 

Avocaților; 

d) candidatul să nu se afle în situații care atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului 

de exercitare al profesiei; 

e) candidatul să nu se afle în executarea unei sancțiuni disciplinare; 



f) candidatul sa nu fi fost condamnat penal definitiv. 

21. Rezultatul verificărilor va fi consemnat într-un proces-verbal ce va cuprinde candidaturile 

validate și cele invalidate. Invalidarea va fi motivată, putând fi consultată la necesitate de 

către candidatul invalidat. Procesul-verbal va avea ca anexa situația  candidaților  privind 

îndeplinirea condițiilor prevăzute de Lege și Statut, anexa putând fi consultată de orice 

persoană care justifică un interes. 

22. Procesul-verbal semnat de membrii Comisiei, va fi afișat la sediul Uniunii Avocaților și 

postat pe site-ul instituției. 

23. Orice candidat are dreptul să obțină, gratuit, fotocopii ale documentelor privind propria sa 

candidatură. 

24. Lista definitivă a candidaturilor validate se va afișa la sediul Uniunii Avocaților și  se va 

posta pe site. 

 

XII. Perioada de promovare a candidaților 

25. Perioada de promovare începe din ziua următoare afișării listei definitive a candidaturilor 

validate și se va termina cu 2 zile înainte de data desfășurării alegerilor organelor profesiei. 

26.   În cazul în care, din motive care țin de nerealizarea cvorumului legal, este necesară a 

doua convocare, perioada de promovare se va relua după anunțarea reconvocării Adunării, 

urmând a se încheia cu 2 zile înainte de Adunarea reconvocată. 

27.  Campania de promovare, se va desfășura prin orice mijloace de publicitate care nu 

contravin dispozițiilor legale, cu bună  credință și în limitele deontologiei profesionale.  

28.  Pe site-ul Uniunii Avocaților vor putea fi postate fotografiile candidaților, puse la dispoziție 

de către aceștia, CV-urile și scrisorile de motivare. 

 

XIII. Buletinele de Vot 

29.   Pentru alegeri se vor tipări 4 categorii de buletine de vot și anume: 

a) pentru funcția de Decan; 

b) pentru funcția de Prodecan, 

c) pentru funcția de membru al Consiliului Uniunii Avocaților; 

d) Pentru calitatea de delegat al baroului la Congresul Avocaţilor. 

30.  Buletinele de vot vor avea culori diferite și vor fi imprimate cu elemente distinctive.  

31.  Pe buletinele de vot, candidații vor fi înscriși in ordine alfabetica.  

32.  Buletinele de vot vor fi considerate valabile, pentru fiecare funcție, astfel: 

a) pentru Decan: numai daca pe buletinul de vot a fost ales un singur candidat; 

b) pentru Prodecan: numai daca pe buletinul de vot a fost ales un singur candidat; 

c) pentru Consiliu: numai daca pe buletinul de vot au fost aleși cel mult 8 candidați; 

d) pentru delegații Baroului la Congresul Avocaţilor din an. 2020: numai dacă pe 

buletinul de vot a fost bifată rubrica de votare a Listei celor 332 de candidați incluși în ordinea 

înregistrării lor de către Comisia de numărare a voturilor, reprezentând numărul delegaților 

stabilit conform art. 41 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, raportat la data de referință 

de 15 iulie 2020. 

e) Imprimarea buletinelor de vot se va efectua de către un furnizorul ales de către Uniunea 

Avocaților, prin grija Secretariatului, potrivit modelelor aprobate de către Comisie. 

33. Atestarea numărului de buletine de vot imprimate, pentru fiecare funcție eligibilă în parte, 

se face printr-un act de primire-predare semnat de Secretarul Baroului și Președintele 

Comisiei de numărare a voturilor. 



34. Buletinele de vot vor fi predate în ziua Adunării de Secretarul Baroului către Președintele 

Comisiei 1, acesta fiind răspunzător de integritatea buletinelor de vot preluate, pe întreg 

procesul de desfășurare a alegerilor. 

XIV. Procedura desfășurării Adunării deschise de alegere a organelor profesiei 

35. Adunarea Baroului se va organiza sub forma unei adunări deschise, ce va avea loc pe 

durata mai multor zile consecutive, în perioada 03 – 07 august 2020, în intervalul orelor 

08.00 și 17.00, la sediul Uniunii Avocaților din str. București, 46, mun. Chișinău. 

36. În cadrul Adunării deschise, atribuțiile Prezidiului și ale Președintelui Adunării vor fi 

preluate de Comisie, respectiv de Președintele acesteia. 

37. La data desfășurării Adunării, membrii Comisiei vor proceda la verificarea identității 

avocaților care se prezintă la Adunare. În acest scop, se va verifica numele și prenumele 

avocatului în Lista avocaților cu drept de exercitare a profesiei. Avocații se vor identifica cu 

legitimația de avocat.  

38. Fiecare avocat care are dreptul de a participa la Adunare va fi menționat într-o Listă 

specială ca fiind “prezent” și va primi sub semnătura un set cuprinzând cate un buletin de vot 

din fiecare categorie, sub supravegherea membrilor Comisiei.   

39. Președintele Comisiei va anunța periodic situația cvorumului, în raport de numărul 

avocaților înregistrați ca fiind prezenți. În cazul în care cvorumul nu a fost îndeplinit, Comisia, 

va comunica data desfășurării celei de-a doua Adunări. 

40. În cadrul Adunării deschise, exprimarea votului se va realiza în spațiul/spatiile special 

amenajate în vederea votării. Pe toata durata desfășurării Adunării, derularea procesului de 

votare va fi supravegheata permanent de membrii Comisiei. 

41. În cazul în care cvorumul a fost realizat la prima Adunare sau, în caz de reconvocare, 

Președintele Comisiei va declara Adunarea Generală legal constituită. 

42. Alegătorii vor putea sa își exercite dreptul de vot prin completarea buletinelor de vot și 

introducerea lor în urne. Votul se exprimă personal, este secret și netransmisibil. 

43. La locul desfășurării votării se vor amplasa urne din plastic transparent. 

44. Președintele Comisiei desigilează urnele predate de personalul Baroului în vederea 

exercitării dreptului de vot și le sigilează după încheierea votării. 

45. Buletinele de vot ramase nedistribuite vor fi anulate de către Comisie, întocmindu-se în 

acest sens un proces-verbal. 

46. Buletinele de vot nu sunt transmisibile, fiind interzisă predarea buletinelor de vot, 

completate sau necompletate, altui participant, sau introducerea în urne a altor buletine de 

vot, cu  excepția celor primite de la membrii Comisiei, sub sancțiunea anularii tuturor 

buletinelor depistate asupra oricărui participant, altele decât cele din setul de buletine înmânat 

acestuia. 

47. Votul se va desfășura pe toata perioada Adunării, pînă în momentul în care Președintele 

Comisiei va anunța, cu minimum 30 de minute înainte, oprirea votului și sigilarea urnelor. 

XV. Numărarea buletinelor de vot și a voturilor exprimate 

48. Comisia va număra voturile, consemnând rezultatele în procesul-verbal întocmit de 

aceasta și predat secretarului Adunării Generale, care se va denumi „Procesul-verbal privind 

rezultatele alegerilor”. 

49. Procesul-verbal va conține numărul de voturi obținute de candidați, pentru fiecare funcție 

eligibilă în parte, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, următorii 3 (trei) candidați 

la fiecare funcție în parte, având calitatea de membru supleant, cu excepția funcției de Decan 

și Prodecan. 



50. Procesul-verbal astfel întocmit va fi afișat de îndată la sediul Uniunii Avocaților și pe site-

ul acesteia.  

51.Toate operațiunile de numărare a voturilor exprimate se vor desfășura în condiții de 

transparență, reprezentanții candidaților putând observa derularea operațiunilor, fără să 

poată interveni în procesul de numărare, iar eventualele observații ale acestora urmând a fi 

anexate la procesul-verbal privind rezultatul final al alegerilor. 

 

 

 

 


