
R E G U L A M E N T 
pentru desfăşurarea Adunării Generale a membrilor cu drept de vot 

a Baroului Timiş, pentru alegerea organelor de conducere ale 
Baroului Timiş 

CAP. I. ORGANELE A CĂROR ALEGERE ESTE SUPUSĂ PREZENTULUI 
REGULAMENT 

Art.1 
Adunarea Generală a Baroului Timiş alege, prin vot secret, egal şi liber următoarele organe 
de conducere: 
a) Consiliul Baroului Timiş; 
b) Decanul Baroului Timiş; 
c) Comisia de Cenzori a Baroului Timiş; 
d) Comisia de Disciplină a Baroului Timiş; 
e) candidații Baroului Timiş în Comisia Superioară de Disciplină a Uniunii Naţionale a 

Barourilor din România; 
f) delegaţii Baroului Timiş la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din 

România. 

CAP. II. ADUNAREA GENERALĂ ELECTIVĂ A BAROULUI TIMIŞ – 
ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE 

Art. 2 
(1) Adunarea Generală Electivă a Baroului Timiş este formată din toţi avocaţii înscrişi în 
Tabloul de Avocaţi ai Baroului Timiş, cu drept de exercitare a profesiei. 
(2) Tabelul provizoriu al avocaţilor cu drept de a participa la Adunarea Generală Electivă a 
Baroului Timiş se întocmeşte, prin grija Decanului în exerciţiu, în baza Tabloului de Avocaţi 
a Baroului Timiş şi îi va cuprinde pe toţi avocaţii cu drept de exercitare a profesiei. Tabelul 
astfel întocmit se va afişa la sediul Baroului Timiş, într-un loc vizibil şi pe site-ul Baroului 
Timiş în termen de 5 (cinci) zile de la data anunţării datei alegerilor. 
(3) În termen de 10 (zece) zile de la data afişării tabelului provizoriu mai sus menţionat, orice 
avocat din Baroul Timiş care se bucură de exerciţiul profesiei şi care nu se găseşte pe tabelul 
provizoriu întocmit de Decan, poate formula o contestaţie prin care solicită înscrierea pe 
tabelul avocaţilor cu drept de a participa la Adunarea Generală Electivă a Baroului Timiş. 
Contestaţia se va adresa Decanului. 



(4) Contestaţiile formulate în condiţiile de mai sus se soluţionează în 5 zile. 
(5) După soluţionarea contestaţiilor privitoare la tabelul provizoriu al avocaţilor cu drept de a 
participa la Adunarea Generală Electivă a Baroului Timiş, prin grija Decanului, se va întocmi 
tabelul definitiv al avocaţilor cu drept de a participa la Adunarea Generală Electivă a 
Baroului Timiş. 
(6) Votul membrilor Adunării Generale Elective pentru alegerea membrilor Consiliului 
Baroului Timiş, decanului Baroului Timiş, membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Timiş, 
membrilor/reprezentanţilor Baroului Timiş în Comisia Superioară de Disciplină a Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România, delegaţiilor Baroului Timiş la Congresul Electiv al 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România, după caz, este egal, secret şi liber exprimat. 

Art. 3 
(1) Convocarea Adunării Generale Elective a Baroului Timiş se va face de către Consiliul 
Baroului Timiş, prin grija Decanului, la o dată şi într-o locaţie anunţată public, prin afişare la 
sediul Baroului Timiş şi pe website-ul Baroului Timiş, precum și prin publicare într-un ziar 
local cu cel puţin 15 zile înainte de data convocării Adunării Generale Elective. 
(2) Adunarea Generală Electivă este legal constituită numai dacă, la prima convocare, sunt 
prezenţi majoritatea membrilor adunării generale a baroului. 
(3) În cazul în care, la cea dintâi convocare, nu se întruneşte majoritatea prevăzută la alin. (2), 
Adunarea Generală Electivă se reconvoacă la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile 
de la data primei convocări. Consiliul Baroului Timiş se va îngriji să îndeplinească procedura 
de reconvocare, în cazul în care, prin anunţul de convocare iniţială a Adunării, nu s-a adus la 
cunoştinţă publică faptul că Adunarea Generală Electivă se va reconvoca la o anumită dată şi 
într-o anumită locaţie, în cazul în care, la prima convocare, nu se întruneşte majoritatea 
cerută de lege. La a doua convocare, Adunarea Generală Electivă este legal constituită în 
prezenţa a cel puţin o treime din numărul avocaţilor din Baroul Timiş cu drept de exercitare 
a profesiei, în condiţiile art. 54 alin. (2) coroborat cu art. 53 alin. (3) din Legea cu nr. 51/1995 
republicată. 
(4) Participarea la Adunarea Generală Electivă este personală şi obligatorie, fiind interzisă 
reprezentarea avocaţilor în baza unor procuri. 

CAP. III. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE 

Art. 4 
Pentru a fi ales membru al Consiliului Baroului Timiş, candidatul trebuie să 
îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: 
a) să se bucure de exerciţiul profesiei de avocat; 
b) să aibă o vechime neîntreruptă în profesia de avocat de cel puţin 8 ani, cel mai târziu la 

data primei convocări a Adunării Generale Elective; 



c) la data desfăşurării alegerilor, să nu fie suspendat din exerciţiul profesiei, întrucât se 
găseşte în cercetare disciplinară sau să nu se găsească sub sancţiunea disciplinară a 
interdicţiei de a exercita profesia de avocat, dispusă printr-o decizie (administrativă sau 
judiciară) cu caracter definitiv; 

d) să nu se fi constatat, prin hotărâre judecătorească definitivă, că a fost colaborator sau 
lucrător al Securităţii statului comunist ori că a făcut poliţie politică, în sensul dat prin 
lege acestei noţiuni; 

e) să aibă o bună reputaţie; 
f) să se bucure de probitate profesională; 
g) să nu aibă datorii scadente la taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului 

U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din 
România şi ale filialelor. 

Art. 5 
Pentru a fi ales decan al Baroului Timiş, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, 
următoarele condiţii: 
a) să se bucure de exerciţiul profesiei de avocat; 
b) să aibă o vechime în profesia de avocat de cel puţin 10 ani, cel mai târziu la data primei 

convocări a Adunării Generale Elective; 
c) să fie membru al Baroului Timiș de cel puţin 5 ani, cel mai târziu la data primei convocări 

a Adunării Generale Elective; 
d) la data desfăşurării alegerilor, să nu fie suspendat din exerciţiul profesiei, întrucât se 

găseşte în cercetare disciplinară sau să nu se găsească sub sancţiunea disciplinară a 
interdicţiei de a exercita profesia de avocat, dispusă printr-o decizie (administrativă sau 
judiciară) cu caracter definitiv; 

e) să nu se fi constatat, prin hotărâre judecătorească definitivă, că a fost colaborator sau 
lucrător al Securităţii statului comunist ori că a făcut poliţie politică, în sensul dat prin 
lege acestei noţiuni; 

f) să aibă o bună reputaţie; 
g) să se bucure de probitate profesională; 
h) să nu aibă datorii scadente la taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului 

U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din 
România şi ale filialelor. 

Art. 6 
Pentru a fi ales membru în Comisia de Cenzori a Baroului Timiş, candidatul trebuie 
să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: 
a) să se bucure de exerciţiul profesiei de avocat; 
b) să aibă o vechime continuă în profesia de avocat de cel puţin 8 ani, cel mai târziu la data 

primei convocări a Adunării Generale Elective; 



c) la data desfăşurării alegerilor, să nu fie suspendat din exerciţiul profesiei, întrucât se 
găseşte în cercetare disciplinară sau să nu se găsească sub sancţiunea disciplinară a 
interdicţiei de a exercita profesia de avocat, dispusă printr-o decizie (administrativă sau 
judiciară) cu caracter definitiv; 

d) să nu se fi constatat, prin hotărâre judecătorească definitivă, că a fost colaborator sau 
lucrător al Securităţii statului comunist ori că a făcut poliţie politică, în sensul dat prin 
lege acestei noţiuni; 

e) să aibă o bună reputaţie; 
f) să se bucure de probitate profesională; 
g) să nu aibă datorii scadente la taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului 

U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din 
România şi ale filialelor. 

Art. 7 
Pentru a fi ales membru în Comisia de Disciplină a Baroului Timiş sau candidat al 
Baroului Timiş în Comisia Superioară de Disciplină a Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele 
condiţii: 
a) să se bucure de exerciţiul profesiei de avocat; 
b) să aibă o vechime în profesia de avocat de cel puţin 10 ani, pentru Comisia de Disciplină 

a Baroului Timiş, cel mai târziu la data primei convocări a Adunării Generale Elective; 
c) să aibă o vechime în profesia de avocat de cel puţin 15 ani, pentru Comisia Centrală de 

Disciplină, cel mai târziu la data primei convocări a Adunării Generale Elective; 
d) la data desfăşurării alegerilor, să nu fie suspendat din exerciţiul profesiei, întrucât se 

găseşte în cercetare disciplinară sau să nu se găsească sub sancţiunea disciplinară a 
interdicţiei de a exercita profesia de avocat, dispusă printr-o decizie (administrativă sau 
judiciară) cu caracter definitiv; 

e) să nu se fi constatat, prin hotărâre judecătorească definitivă, că a fost colaborator sau 
lucrător al Securităţii statului comunist ori că a făcut poliţie politică, în sensul dat prin 
lege acestei noţiuni; 

f) să aibă o bună reputaţie; 
g) să se bucure de probitate profesională; 
h) să nu aibă datorii scadente la taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului 

U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din 
România şi ale filialelor. 



Art. 8 
Pentru a fi ales delegat al Baroului Timiş la Congresul Electiv al Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România, candidatul trebuie să îndeplinească, cumulativ, 
următoarele condiţii: 
a) să se bucure de exerciţiul profesiei de avocat; 
b) să aibă o vechime neîntreruptă în profesia de avocat de cel puţin 8 ani, cel mai târziu la 

data primei convocări a Adunării Generale Elective; 
c) la data desfăşurării alegerilor, să nu fie suspendat din exerciţiul profesiei, întrucât se 

găseşte în cercetare disciplinară sau să nu se găsească sub sancţiunea disciplinară a 
interdicţiei de a exercita profesia de avocat, dispusă printr-o decizie (administrativă sau 
judiciară) cu caracter definitiv; 

d) să nu se fi constatat, prin hotărâre judecătorească definitivă, că a fost colaborator sau 
lucrător al Securităţii statului comunist ori că a făcut poliţie politică, în sensul dat prin 
lege acestei noţiuni; 

e) să aibă o bună reputaţie; 
f) să se bucure de probitate profesională; 
g) să nu aibă datorii scadente la taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului 

U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din 
România şi ale filialelor. 

CAP. IV. DISPOZIŢII PROCEDURALE 

Art. 9 
(1) Pentru numărarea voturilor date în Adunarea Generală Electivă, în vederea alegerii 
membrilor Consiliului Baroului Timiş sau, după caz, a Decanului Baroului Timiş, se 
constituie o comisie de numărare a voturilor alcătuită dintr-un reprezentant al fiecărui 
candidat, la propunerea acestora, exprimată în Adunarea Generală Electivă, înainte de 
desfăşurarea votului. 
(2) Cel mai vârstnic membru al Comisiei de numărare a voturilor va avea funcţia de 
Preşedinte al Comisiei, iar cel mai tânăr, pe aceea de secretar. 
(3) Comisia de numărare a voturilor are următoarele atribuţii: 
a) verifică şi sigilează urna sau urnele în care urmează a fi depuse voturile date de membrii 

Adunării Generale Elective; procesul de vot nu se poate desfăşura, sub sancţiunea nulităţii 
votului dat în alte condiţii, decât în interiorul incintei/sălii în care s-a întrunit Adunarea 
Generală Electivă, potrivit convocării; numai voturile introduse în urna/urnele pregătită/
e şi sigilată/e pot fi numărate şi luate în considerare de către Comisia de numărare a 
voturilor; 

b) întocmeşte şi înmânează, sub semnătură, buletinele de vot tuturor membrilor prezenţi ai 
Adunării Generale Elective; buletinele de vot vor cuprinde, în mod obligatoriu, 
următoarele menţiuni: 



- data desfăşurării alegerilor pentru desemnarea membrilor Consiliului Baroului Timiş; 
- menţiunea referitoare la utilitatea buletinului de vot, respectiv expresia „Buletin de vot 

pentru alegerea membrilor Consiliului Baroului Timiş” sau, după caz, „Buletin de vot 
pentru alegerea Decanului Baroului Timiş”; 

- în ordine alfabetică, numele fiecărui candidat în parte. 
c) numără voturilor exprimate şi le împarte pe următoarele categorii: 
- voturi nule; 
- voturi valabil exprimate; 
- voturi acordate fiecărui candidat. 
d) întocmeşte procesul-verbal aferent procedurilor de alegere a membrilor Consiliului 

Baroului Timiş sau a Decanului Baroului Timiş, după caz; procesul-verbal va cuprinde 
următoarele elemente: 

- data şi locul întocmirii; 
- numărul avocaţilor prezenţi în Adunarea Generală Electivă; 
- numărul total de voturi introduse în urnă/urne; 
- numărul de voturi valabil exprimate şi numărul de voturi nule/anulate; 
- numărul de voturi obţinut de fiecare candidat în parte, cu aşezarea acestora în ordinea 

strictă a voturilor obţinute; 
- semnătura Preşedintelui Comisiei de numărare a voturilor, a secretarului şi a cel puţin altor 

trei membri ai acestei Comisii. 
e) dă citire procesului-verbal aferent procedurii de alegere a membrilor Consiliului Baroului 

Timiş sau a Decanului Baroului Timiş, după caz, în plenul Adunării Generale Elective, 
indiferent de numărul celor rămaşi în sala în care a fost convocată această Adunare. 

(4) Comisia de numărare a voturilor își desfășoară întreaga activitate în interiorul incintei/
sălii în care s-a întrunit Adunarea Generală Electivă, potrivit convocării. 

Art. 10 
(1) Candidaturile pentru dobândirea calităţii de membru al Consiliului Baroului Timiş, de 
Decanul al Baroului Timiş, de membru al Comisiei de Cenzori a Baroului Timiș, de membru 
al Comisiei de Disciplină a Baroului Timiş, de candidat al Baroului Timiş în Comisia 
Superioară de Disciplină a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, de delegat al 
Baroului Timiş la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din România, după 
caz, se înregistrează la registratura Baroului Timiş cu cel puţin 10 zile înainte de data la care 
urmează a fi convocată Adunarea Generală Electivă, prin orice mijloc care asigură dovada 
înregistrării (registratură, corespondență poștală, curier, fax, email). 
(2) Declaraţia de depunere a candidaturii se semnează personal de candidat şi va fi însoţită de 
următoarele înscrisuri: 
- copie certificată pentru conformitate cu originalul după cardul de avocat sau legitimație de 

avocat în format vechi, vizate la zi; 



- curriculum vitae (opțional); 
- un scurt program electoral, pentru candidaţii la funcţia de membru în Consiliul Baroului 

Timiş sau de decan al Baroului Timiş (opțional). 
(3) Un avocat poate candida pentru orice funcţie evocată de prezentul Regulament, dacă 
îndeplineşte condiţiile de eligibilitate specifice. Avocatul în cauză nu va putea însă cumula 
două sau mai multe funcţii dintre cele menţionate în prezentul Regulament, dacă acest cumul 
este interzis prin Legea cu nr. 51/1995, Statutul profesiei de avocat sau alt act normativ. 
(4) Toate documentele evocate sub alin. (2) vor fi afişate, pe fiecare candidat în parte, la sediul 
Baroului Timiş, precum şi pe site-ul Baroului Timiş, cu cel puţin 7 zile înainte de data 
convocării Adunării Generale Elective. 
(5) Toate candidaturile sunt supuse validării Consiliului Baroului Timiș, care va verifica în 
exclusivitate următoarele elemente: 
- calitatea de avocat a candidatului; 
- vechimea necesară funcției pentru care candidează; 
- absența stării de suspendare din exercițiul profesiei a fiecărui candidat; 
- inexistența datoriilor scadente la taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului 

U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din 
România şi ale filialelor. 

(6) Cu cel puţin 5 zile înainte de data convocării Adunări Generale Elective, Consiliul în 
exerciţiu al Baroului Timiş va verifica îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute 
la art. 4, 5, 6, 7 și 8, după caz, din prezentul Regulament şi va adopta o hotărâre prin care va 
valida sau, după caz, va invalida fiecare candidatură în parte. 
(7) Hotărârea Consiliului poate fi atacată la Consiliul U.N.B.R. şi, mai apoi, la instanţa de 
contencios administrativ competentă în condiţiile stabilite prin Legea cu nr. 51/1995 
republicată şi prin Statutul profesiei de avocat. 

Art. 11 
(1) Sunt declaraţi aleşi membri ai Consiliului Baroului Timiş, primii 12 candidaţi (sau primii 
candidați care ocupă locurile eligibile, pentru ipotezele în care alegerile nu vizează toate 
locurile de membru al Consiliului Baroului Timiș), care au obţinut, în ordine descrescătoare, 
cele mai multe voturi din cele valabil exprimate în cadrul Adunării Generale Elective. 
(2) Prin raportare la numărul de voturi obţinut în Adunarea Generală Electivă, următorii 3 
candidaţi, începând cu cel de-al treisprezecelea sunt declaraţi membri supleanţi ai Consiliului 
Baroului Timiş. În ordinea dată de numărul de voturi obţinute, aceştia îi vor putea înlocui pe 
acei membri ai Consiliului ale căror mandate au încetat, înainte de ajungerea lor la termen. 



Art. 12 
(1) Este declarat ales Decan al Baroului Timiş candidatul care obţine, în primul tur de scrutin, 
cel puţin jumătate plus unu din numărul total de voturi valabil exprimate de membrii 
Adunării Generale Elective. 
(2) În cazul în care, în primul tur de scrutin, nici unul dintre candidaţi nu a obţinut cel puţin 
jumătate plus unu din numărul total de voturi exprimate de membrii Adunării Generale 
Elective, se organizează un al doilea tur de scrutin, numai cu primii doi candidaţi, care au 
obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur. 
(3) În al doilea tur de scrutin, va fi declarat ales Decan al Baroului Timiş, candidatul care a 
obţinut cel mai mare număr de voturi din totalul numărului de voturi valabil exprimate de 
membrii Adunării Generale Elective. 

Art. 13 
(1) Prin analogie şi în mod corespunzător, prevederile prezentului Regulament se aplică şi 
pentru alegerea membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Timiş, membrilor Comisiei de 
Disciplină a Baroului Timiş, membrilor/reprezentanţilor Baroului Timiş în Comisia 
Superioară de Disciplină a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi delegaţilor 
Baroului Timiş la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.  

CAP. V. VOTUL DESFĂȘURAT PRIN MIJLOACE ELECTRONICE 

Art. 14 
(1) Atât în cazul adunării generale ordinare sau extraordinare, cât şi în cazul adunării 
generale de alegere a organelor de conducere a baroului, consiliul baroului poate hotărî ca 
votul să se desfăşoare prin mijloace electronice. În această situaţie, cvorumul va fi stabilit în 
raport cu numărul total al membrilor baroului care şi-au exprimat opţiunea de vot, cu 
respectarea dispoziţiilor art. 53 şi art. 54 alin. (2), (21) şi (22) din Legea nr. 51/1995 
republicată, după caz. 

Art. 15 
(1) Consiliul baroului va face public, pe site-ul web al baroului, cu cel puţin 30 de zile înaintea 
datei adunării generale în care va fi utilizată procedura de vot electronic, regulamentul 
privind utilizarea sistemului electronic de votare, care va conţine garanţii cu privire la 
securitatea şi corectitudinea procesului de vot şi de respectare a secretului votului în cazul 
adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului. 



Art. 16 
(1) Sistemul electronic de votare este implementat în platforma internă a Baroului Timiș, fiind 
gestionat de consultanții informatici/tehnici ai Baroului Timiș și, respectiv, de membrii 
Consiliului Baroului Timiș. 

Art. 17 
Sistemul electronic de votare presupune următoarele etape în procedura de vot: 
17.1. COMPETENȚA CONSULTANȚILOR INFORMATICI/TEHNICI ȘI A 
CONSILIULUI BAROULUI TIMIȘ 
a) adăugarea SESIUNII DE VOT, cu indicarea perioadei în care aceasta este deschisă, sub 

forma data de __.__.____, până la ora __:__, sesiunea de vot fiind deschisă între ora 00:00 și 
ora menționată; fiecare SESIUNE DE VOT va fi individualizată prin simbolul VE-BTM, 
numerotată de la 1 la n și printr-un titlu, exemplu Alegeri 2020; în fiecare SESIUNE DE 
VOT vor putea fi inserate detalii privind procedura de vot; 

b) adăugarea BULETINULUI DE VOT, individualizat printr-un titlu, exemplu Alegeri Decan, 
Alegeri Consiliul Baroului Tmiș; în fiecare BULETIN DE VOT vor putea fi inserate detalii 
privind procedura de vot; 

c) Adăugarea pe fiecare buletin de vot a OPȚIUNII, respectiv a numelui și prenumelui 
candidaților pentru fiecare demnitate în parte; se va putea adăuga pe fiecare buletin de vot 
și OPȚIUNEA ABȚINERE, pentru a da posibilitatea exprimării votului în acest mod; 

d) generarea listei de e-mailuri se face pentru fiecare sesiune de vot în parte, prin preluarea  
automată a adreselor de e-mail cu care fiecare membru al Baroului Timiș este înregistrat 
în baza de date a Baroului Timiș; 

e) trimiterea NOTIFICĂRII către fiecare adresă de e-mail din lista generată anterior; fiecare 
membru cu drept de vot al Baroului Timiș, care figurează în baza de date a Baroului 
Timiș cu o adresă de e-mail validă, va primi un prim mesaj de tip e-mail, cu următorul 
conținut: ’’logo-ul Baroului Timiș - INVITAȚIE - Stimată Colegă, Stimate Coleg, Vă informăm că 
sesiunea de vot va fi deschisă în data de __.__.____, până la ora __:__. Pentru a primi datele de 
autentificare aferente sesiunii de vot și pentru a putea vota, vă rugăm să acceptați invitația noastră, 
accesând linkul de mai jos. Buton ACCEPT INVITAȚIA - Acest email este trimis automat și face parte 
din funcționalitatea sistemului de vot electronic al Baroului Timiș.’’; după acceptarea 
invitației, prin accesarea linkul - buton ACCEPT INVITAȚIA, fiecare 
membru cu drept de vot al Baroului Timiș, care figurează în baza de date a 
Baroului Timiș cu o adresă de e-mail validă, va primi un al doilea mesaj de 
tip e-mail, cu următorul conținut: ’’logo-ul Baroului Timiș - CONFIDENȚIAL 
- Stimată Colegă, Stimate Coleg, Datele dvs. de autentificare sunt 
urmatoarele: Utilizator: ___________, Parolă: ____________, Buton 
ACCESEAZĂ APLICAȚIA DE VOT - Acest email este trimis automat și face 
parte din funcționalitatea sistemului de vot electronic al Baroului Timiș.’’;  



userul și parola sunt generate automat, diferit pentru fiecare sesiune de vot, 
diferit pentru fiecare membru cu drept de vot din cadrul Baroului Timiș; cele 
două mesaje pot fi trimise cel mai devreme cu 24 de ore înainte de deschiderea 
sesiunii de vot și cel mai târziu în dimineața zilei în care este deschisă sesiunea 
de vot, până la ora 10:00 AM, după caz; 
f) transmiterea unui mesaj de tip sms către fiecare membru cu drept de vot al Baroului 

Timiș, care figurează în baza de date a Baroului Timiș cu un număr de telefon mobil 
valid, conținând utilizatorul, parola și linkul de accesat; transmiterea mesajului de tip sms 
se va realiza prin intermediul unei aplicații automate, în ziua în care este deschisă sesiunea 
de vot; 

g) transmiterea către fiecare membru cu drept de vot al Baroului Timiș, care figurează în 
baza de date a Baroului Timiș cu o adresă de e-mail validă și care și-a exprimat votul, a 
unui mesaj de tip e-mail cu următorul conținut: ’’logo-ul Baroului Timiș - CONFIRMARE 
VOT - Stimată Colegă, Stimate Coleg, Vă mulțumim! Votul Dvs. a fost înregistrat. Acest email este trimis 
automat și face parte din funcționalitatea sistemului de vot electronic al Baroului Timiș.’’ 

h) transmiterea la închiderea sesiunii de vot, către fiecare membru cu drept de vot al 
Baroului Timiș, care figurează în baza de date a Baroului Timiș cu o adresă de e-mail 
validă, a unui mesaj de tip e-mail cu următorul conținut: ’’logo-ul Baroului Timiș - 
ÎNCHIDERE SESIUNE DE VOT - Stimată Colegă, Stimate Coleg, Vă mulțumim! Sesiunea de vot 
VE-BTM-___ a fost închisă. Acest email este trimis automat și face parte din funcționalitatea sistemului 
de vot electronic al Baroului Timiș.’’ 

i) transmiterea la închiderea sesiunii de vot, către adresa de e-mail contact@baroul-timis.ro, 
a unui mesaj de tip e-mail cu rezultatul votului. 

17.2. ACTIVITATEA MEMBRILOR CU DREPT DE VOT AI BAROULUI TIMIȘ 
a) accesarea linkului comunicat în cele două mesaje de tip e-mail (același link) se poate 

realiza oricând și de un număr nelimitat de ori numai prin utilizarea userului și a 
parolei comunicate prin al doilea mesaj de tip e-mail individualizat mai sus; 
ACCESAREA LINKULUI COMUNICAT NU SE POATE FACE PRIN 
UTILIZAREA USERULUI ȘI A PAROLEI DE ACCES ÎN PLATFORMA 
INTERNĂ A BAROULUI TIMIȘ; 

b) exprimarea votului se face pentru fiecare buletin de vot, prin apăsarea chenarului/
chenarelor în care este/sunt înscris/înscrise numele și prenumele candidatului/
candidaților dorit/doriți, după caz; sistemul electronic de vot va afișa un mesaj de tipul 
’’confirmați votul exprimat’’ cu opțiunile de răspuns ’’da/nu’’; votul poate fi exprimat o singură 
dată, în interiorul intervalului temporal comunicat prin primul mesaj de tip e-mail; 

c) după exprimarea votului, accesarea linkului comunicat este în continuare posibilă, fără 
posibilitatea de a mai exercita dreptul de vot sau schimba votul exprimat. 
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Art. 18 
(1) După închiderea sesiunii de vot, sistemul electronic de votare va transmite către adresa de 

e-mail contact@baroul-timis.ro, un mesaj de tip e-mail cu rezultatul votului, 
contabilizând numărul total de voturi exprimate (în baza căruia se va calcula și stabili 
dacă a fost îndeplinit cvorumul legal), precum și voturile înregistrate de fiecare candidat. 

(2) Pentru numărarea voturilor date în Adunarea Generală Electivă, în vederea alegerii 
membrilor Consiliului Baroului Timiş sau, după caz, a Decanului Baroului Timiş, se 
constituie o comisie de numărare a voturilor alcătuită dintr-un reprezentant al fiecărui 
candidat (minim 3 persoane), la propunerea acestora, exprimată odată cu înregistrarea 
candidaturii la Baroul Timiș. În ipoteza în care Comisia de numărare a voturilor nu se 
poate constitui în acest mod, ea va fi desemnată de Consiliul Baroului Timiș în ședința de 
validare a candidaturilor, dintre membrii Consiliului Baroului Timiș care nu candidează 
în alegerile respective. 

(3) Cel mai vârstnic membru al Comisiei de numărare a voturilor va avea funcţia de 
Preşedinte al Comisiei, iar cel mai tânăr, pe aceea de secretar. 

(4) Comisia de numărare a voturilor are următoarele atribuţii: 
a) stabilește numărul total de voturi exprimate, în baza căruia calculează și stabilește dacă a 

fost îndeplinit cvorumul legal și, respectiv, stabilește numărul de voturi înregistrate de 
fiecare candidat, în baza mesajului cu rezultatul votului transmis de sistemul electronic de 
votare către adresa de e-mail contact@baroul-timis.ro; 

b) întocmeşte procesul-verbal aferent procedurilor de alegere a membrilor Consiliului 
Baroului Timiş, a Decanului Baroului Timiş, a membrilor Comisiei de Cenzori a 
Baroului Timiș, a membrilor Comisiei de Disciplină a Baroului Timiş, a candidaților 
Baroului Timiş în Comisia Superioară de Disciplină a Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România, a delegaţilor Baroului Timiş la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România, după caz; procesul-verbal va cuprinde următoarele elemente: 

- data şi locul întocmirii; 
- numărul total de voturi valabil exprimate şi numărul de voturi nule/anulate/abțineri; 
- numărul de voturi obţinut de fiecare candidat în parte, cu aşezarea acestora în ordinea 

strictă a voturilor obţinute; 
- semnătura Preşedintelui Comisiei de numărare a voturilor, a secretarului şi a cel puţin 1 

membru al acestei Comisii. 
c) publică procesul-verbal aferent procedurii de alegere a membrilor Consiliului Baroului 

Timiş, a Decanului Baroului Timiş, a membrilor Comisiei de Cenzori a Baroului Timiș, a 
membrilor Comisiei de Disciplină a Baroului Timiş, a candidaților Baroului Timiş în 
Comisia Superioară de Disciplină a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, a 
delegaţilor Baroului Timiş la Congresul Electiv al Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România, după caz, pe website-ul Baroului Timiș și la sediul Baroului Timiș. 
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(5) Comisia de numărare a voturilor își desfășoară întreaga activitate în sediul Baroului 
Timiș. 

Art. 19 
(1) Dispozițiile prezentului Regulament, care nu sunt incompatibile cu sistemul de vot 
electronic, se aplică în mod corespunzător și în cadrul acestei proceduri.  

CAP. VI. DISPOZIȚII FINALE 

Art. 20 
(1) Prezentul Regulament se completează, în mod corespunzător, cu dispoziţiile Legii nr. 
51/1995  republicată şi cu cele ale Statutului Profesiei de Avocat. 
(2) Prezentul Regulament a fost adoptat de către Consiliul Baroului Timiş în ședința de astăzi, 
29.09.2020. 


