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Anexa la Hotărârea Consiliului de Administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A. 

nr.8/11.09.2019 

 

 

 

REGULAMENTUL 

de organizare și desfășurare a Adunării Ordinare a filialei București Ilfov a C.A.A. 

de aprobare a rezultatelor financiar contabile ale anului 2018 și stabilire a bugetului 

pentru anul 2019, denumită în continuare  

AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A. 

 

 

 

 

Art. 1. Sediul materiei 

Prezentul Regulament este adoptat în baza dispozițiilor art.68 alin.(7) din Statutul 

C.A.A. 

 

 

Art. 2. Date generale. 

(1) AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A se va desfășura împreună cu 

adunarea generală echivalentă a Baroului București. 

(2) Prima convocare a AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A, are loc pentru 

data 23.09.2019, orele 15:00 – Sala Palatului din București 

(3) Dacă la prima convocare nu se va realiza cvorumul prevăzut de art. 68 alin. (1) 

din Statutul C.A.A. se va face o a doua convocare, pentru o dată ulterioară, care se va 

anunța în timp util. 

 

Art. 3. Ordinea de zi a AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A 

(1) AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A are următoarea ordine de zi: 

1. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Consiliului privind 

activitatea desfășurată în anul 2018   

2. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a contului de execuție financiar-contabil 

pentru anul 2018, al Filialei Bucuresti-Ilfov a C.A.A. 

3. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a raportului Comisiei de Cenzori privind 

activitatea financiar-contabilă din anul 2018. 

4. Descărcarea Consiliului cu privire la activitatea și gestiunea sa pentru anul 

financiar-contabil 2018. 

5. Prezentarea, discutarea și supunerea la vot a proiectului de buget pentru anul 

financiar-contabil 2019. 

6. Diverse. 

(2) Pentru rubrica diverse, participanții interesați pot propune completarea ordinii de 

zi și cu alte probleme, conform prevederilor prezentului regulament. 

 

Art. 4. Calitatea de participant la AGO 2019 

La AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A pot participa membrii Filialei 

București-Ilfov a C.A.A., respectiv: 

a) membrii Baroului București, înscriși pe Tabloul Avocaților cu drept de 

exercitarea profesiei; 

b) membrii Baroului Ilfov, înscriși pe Tabloul Avocaților cu drept de exercitarea 

profesiei; 
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c) membrii care nu au calitatea de avocați activi ai celor două barouri, dar sunt 

titularii unei pensii dintre cele prevăzute de Legea nr.72/2016, privind 

sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. 

 

Art. 5. Data de referință pentru stabilirea cvorumului 

(1) Data de referință pentru stabilirea cvorumului este data convocării Adunării, 

respectiv data de 31.07.2019. 

(2) Numărul membrilor Filialei București-Ilfov a C.A.A. cu drept de participare la 

Adunare este de 10.541. 

 

Art. 6. Participanții la AGO 2019 cu drept de vot. 

Membrii filialei București Ilfov a C.A.A. care se vor prezenta personal la AGO 

2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A. au drept de vot. 

 

Art. 7. Participarea la AGO 2019 prin împuternicit, fără drept de vot 

(1) În situația în care Baroul București stabilește posibilitatea participării la AGO 

2019 a baroului prin împuternicit, această facilitate se aplică și pentru AGO 2019 a Filialei 

București Ilfov a C.A.A. 

(2) În acest caz, la efectuarea prezenței, avocații mandanți vor figura ca prezenți, fără 

drept de vot. 

(3) Forma mandatului va fi cea afișată de Baroul Bucuresti pentru participarea la 

adunarea sa ordinara echivalenta celei a filialei. 

(4) Mandatul dat pentru participarea la adunarea generala a uneia dintre autorități se 

considera valabil si pentru adunarea generala echivalenta a celeilalte autorități. 

 

Art. 8. Completarea ordinei de zi. 

(1) Membrii Filialei București-Ilfov a CAA pot face propuneri pentru completarea 

ordinii de zi.  

(2) Propunerile vor fi depuse în scris la Secretariatul filialei cu cel puțin 5 zile înainte 

de data la care a fost convocată prima adunare generală.1   

(3) Propunerile făcute în condițiile alineatului precedent vor fi prezentate adunării 

generale care va decide prin vot completarea ordinii de zi. 

 

 

 

Art. 9. Cooperarea cu Baroul București și Baroul Ilfov 

(1) În organizarea AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A, autoritatea 

cooperează cu Baroul București prin asigurarea evidenței electronice a 

participanților la Adunare, membri ai Baroului București cu drept de exercitarea 

profesiei; 

(2) În organizarea AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A, autoritatea 

cooperează cu Baroul Ilfov prin corespondență și lucrări ce au în vedere elaborarea 

listei membrilor Baroului Ilfov (membrii de drept în cadrul Filiei București-Ilfov a 

C.A.A.) 

 

 

 

 

                                        
1 A se vedea art. 67 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat, care prevede: 
„(5) Odată cu convocarea adunării generale se stabileşte şi ordinea de zi. Avocaţii cu drept de a participa la 

şedinţele adunării generale pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Propunerile vor fi depuse în 

scris la barou cu cel puţin 5 zile înainte de data la care a fost convocată adunarea generală.  ” 
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Art. 10. Prezența membrilor filialei, avocați în cadrul Baroului București. 

(1) La data AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A, personalul angajat al 

Filialei București-Ilfov a C.A.A. și al Baroului București vor proceda la verificarea 

identității avocaților care se prezintă la Adunare. 

(2) În acest scop, se va verifica numele avocatului în activitate în Tabloul avocaților 

din Baroul București cu drept de exercitare a profesiei.  

(3) Avocații se vor identifica cu cardul de avocat sau legitimația profesională. 

(4) Fiecare avocat în activitate, din cadrul Baroului București, care are dreptul de a 

participa la AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A. va fi menționat în sistemul 

electronic ca fiind „prezent”  

 

Art. 11. Prezența membrilor filialei, avocați în cadrul Baroului Ilfov / și sau 

pensionarii. 

(1) Fiecare avocat în activitate, din cadrul Baroului Ilfov, care are dreptul de a 

participa la AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A, va fi verificat pe listele de 

prezență puse la dispoziție de Baroul Ilfov. 

(2) Beneficiarii de pensii dintre cele prevăzute de art.27 din Legea nr.72/2016, vor fi 

înscriși în lista de prezență, special întocmit în acest scop de către filială. 

 

Art. 12. Prezidiul. 

(1) AGO 2019 a Filialei București Ilfov a C.A.A. va fi condusă de un prezidiu format 

din 5 membri, respectiv Decanul Baroului Bucuresti, Decanul Baroului Ilfov, Președintele 

și Vicepreședintele filialei București-Ilfov a C.A.A. și un membru al adunării care va fi 

ales dintre cei prezenți. 

(2) În situația în care unul dintre decani sau ambii nu se poate / pot prezenta, își va / 

vor desemna înlocuitorul / înlocuitorii dintre membrii consiliilor barourilor. 

(3) Membrii prezidiului își vor desemna un Președinte, care va conduce lucrările 

adunării. 

 

Art. 13. Secretariatul și activitățile suport ale adunării. 

(1) Lucrările de secretariat și activitățile suport ale adunării vor fi asigurate prin grija 

organizatorului adunării. 

(2) Lucrările adunării vor fi consemnate într-un proces verbal care va fi semnat de 

Președintele prezidiului și un membru al secretariatului. 

(3) Procesul verbal va fi afișat pe site-ul filialei. 

 

 

 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAȚIE AL FILIALEI BUCUREȘTI-ILFOV AL 

C.A.A. 

PREȘEDINTE, 

Av. Dr. FLORIN PETROȘEL 


