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Nr. 241/ 19.10.2020

REGULAMENT
privind desfășurarea Adunării Generale a Filialei Dolj a C.A.A.din data de 26.10.2020
prin utilizarea sistemului electronic de votare și fizic la sediul filialei
Având în vedere necesitatea reconvocării Adunării Generale ordinare a Filialei
Dolj a C.A.A. în anul în curs, măsurile preventive dispuse la nivel național legate de
pandemia cu SARS COV-19, în vederea respectării legislației naționale privind starea
de alertă şi măsurile pentru limitarea răspândirii virusului, în conformitate cu
prevederile art.68 alin.3 și alin.7 din Statutul C.A.A., dispozițiile Legii 72/2016 şi
dispoziţiile Legii nr.100/01.07.2020 privind completarea Legii nr. 51/1995, având in
vedere hotărârea Consiliului de Administrație al Filialei Dolj a C.A.A. din 24 iulie
2020, prin care s-a stabilit exprimarea votului prin mijloace electronice, Consiliul
Filialei Dolj a C.A.A. adoptă următorul regulament de votare:
Art.1. În conformitate cu prevederile art. 69 din Statutul C.A.A., Adunarea
Generală descarcă de gestiune Consiliul Filialei pe baza raportului Comisiei de
Cenzori a Filialei și adoptă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Filialei.
Art.2. Procedura de vot se va desfășura în ziua de 26.10.2020, în intervalul
orar 09.00 – 16.00.
Art.3. Votarea se va desfăşura pe platforma securizată de pe site-ul Baroului
Dolj „alegeri.barouldolj.ro”, prin logarea fiecărui avocat cu aceleaşi date de
autentificare utilizate pentru accesarea „Contului Avocatului” de pe site-ul Baroului
Dolj.
Având în vedere că avocaţii pensionari nu au nume de utilizatori valide
în „Contul Avocatului”, aceştia urmează să-şi execite dreptul de vot în fomat fizic,
la sediul Baroului Dolj, în ziua şi intervalul orar indicate la art.2. din prezentul
Regulament. Filiala Dolj a Casei de Asigurări a Avocaţilor va asigura condiţiile
tehnice şi legale pentru desfăşurarea votului, posibilitate acordată și celorlalți membri
ai filialei care optează pentru această modalitate.
Art.4 După logare va fi accesată sesiunea de vot deschisă.
Art.5. Buletinele de vot vor cuprinde punctele de pe ordinea de zi.
Art.6. Rapoartele şi informaţiile contabile ale Filialei Dolj a C.A.A. vor fi la
dispoziţia avocaţilor pe „Contul Avocatului” de pe site-ul Baroului Dolj.
Art.7. Se constituie Comisia pentru validarea votului exprimat electronic,
incluzând şi verificarea cvorumului Adunării Generale, precum și redactarea
Procesului Verbal al Adunării Generale, din care vor face parte: av.Anghelescu Oana,
av.Manafu Sorin Ionuț şi av.Petrescu Jean-Robert.
Se constituie Comisia tehnică cu privire la organizarea şi desfăşurarea votului,
formată din: Rusu Anca-Elena și Vîlceanu Petrică-Laurențiu și consultanți tehnici
:Gavrilă Constantin Adi şi Ciofu Ionuţ.
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Aceeași comisie tehnică împreună cu membrii Consiliului de administrație al filialei,
care vor fi prezenți prin rotație la sediul filialei, vor constitui și Comisia de
monitorizare a votului fizic de la sediul filialei.
Art.8. Monitorizarea exprimării votului (numărul de voturi exprimate şi
avocaţii care au votat) va fi realizată, cu respectarea secretului votului, doar de către
membrii Comisiei pentru validarea votului, care vor avea acces în platforma
electronică după deschiderea votului, în baza datelor individuale de identificare
furnizate în prealabil.
Informaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea tehnică a votului vor fi
oferite de către membrii Comisiei tehnice.
Art.9. În termen de 3 zile de la finalizarea votului, Comisia va întocmi
procesul-verbal al Adunării Generale în care se vor consemna: modul în care a fost
convocată Adunarea Generală, data, ora și modalitatea în care s-a desfășurat adunarea
(prin vot electronic), componența Comisiei, ordinea de zi, numărul avocaților care
şi-au exprimat votul în sistem electronic, numărul avocaților care și-au exprimat votul
fizic la sediul filialei, rezultatul final al votului, modalitatea de derulare a votului și
eventualele probleme legate de vot.
Consiliul Filialei Dolj a C.A.A.
Prin,
Președinte,
Av. Maria Uțescu

