
Casa de Asigurări a Avocaților din România 

 Filiala Călărași 

 

 

HOTĂRÂREA NR.  1/ 25.01.2021 

 

Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România Filiala 

Călărași reunit în şedinţa din  25.01.2021, luând în discuţie organizarea Adunării 

Generale Ordinare a Casei de Asigurări a Avocaților din România din  anul 2021  

și Adunării Generale Elective de alegere a organelor de conducere ale Casei de 

Asigurări a Avocaților din România 

Având în vedere dispozițiile art. 108,109,111 din Legea 72/201651 și - art. 67-

70,72 din Statutul CAA , 

Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România 

Filiala Călărași : 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a  Casei de Asigurări a 

Avocaților din România din anul 2021  și Adunarea Generală Electivă de alegere 

a organelor de conducere ale Casei de Asigurări a Avocaților din România în ziua 

„sâmbătă, 27 martie 2021, orele 12,00 , pe terasa restaurantului “La sălcii” din 

Călărași  , Soseaua Chiciului, Nr. 1, Km. 2 , jud Călărași,  cu urmatoarea ordine 

de zi:  

1. Darea de seamă asupra activităţii Consiliului  pentru perioada 1 ianuarie  -31 

decembrie 2020, 

2.  Raport de analiză a bilanţului financiar –contabil pe anul 2020; 

3.  Execuţia contului de venituri si cheltuieli  pe anul 2020; 

4.  Raportul comisiei de cenzori pe anul 2020; 

5.  Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021; 

6. Alegerea organelor de conducere, respectiv Consillul  de  Administrație și  

Comisia de Cenzori  . 

7 Diverse.  

 



Art. 2. În situația în care nu este realizat cvorumul sau majoritatea, prevăzute de 

Legea 72/2016 și Statutul CAA pentru această dată, a doua convocare este pentru 

data de 03.04.2021, ora 12. 

 

Art. 3.Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștința publică prin afișare la sediu și 

prin publicare pe site-ul oficial al baroului. 

 Art 4 Pentru desfășurarea ADUNĂRII GENERALE de alegere a organelor de 

conducere ale  CAA Filiala Călărași , conform prevederilor art.68 din Statutul 

CAA, se adoptă regulamentul  pentru desfășurarea ADUNĂRII GENERALE de 

alegere a organelor de conducere ale CAA Filiala Călăraș, cuprins în anexa la 

prezenta Hotarare. 

Art 5 Prezenta poate fi contestata in termen de 15 zile de la afisare la Consiliul 

CAA 

 

 

Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România 

Filiala Călărași, 

 

Președinte, 

Av MIHAELA DINULESCU 

 

 

 

 

  

 

 



CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR FILIALA CALARASI  

 

 

REGULAMENT ALEGERI CAA  FILIALA CĂLĂRAȘI anul 2021  

 

 Pentru desfasurarea ADUNARII GENERALE de alegere a organelor 

de conducere ale Filialei Călăraşi a Casei de Asigurari a Avocaţilor, 

adoptat conform prev.art.68 din Statutul CAA  

Art.l. Adunarea generală a Filialei Călăraşi  CAA va alege CONSILlUL DE 

ADMINISTRATIE, format din 3 membri  si 2 supleanţi, pentru un mandat 

de patru ani; 

Pot fi alesi avocații care au o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 

10 ani în calitate de avocați definitiv, cu exceptia celor care sunt 

suspendati din profesie sau au restanțe de orice fel la contribuțiile către 

fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaților și la plata taxelor și contribuțiilor profesionale către barou și 

U.N.B.R.; 

 Din consiliul de administrație al filialei nu poate face parte niciun membru 

din consiliului baroului. 

 Art.2. Adunarea generala a Filialei Călăraşi CAA va alege și COMISIA DE 

CENZORI, formata din 3 membri si 2 supleanti, pentru un mandat de patru 

ani;  

Nu pot fi aleși în Comisia de cenzori a filialei avocații care:  

- au restanțe de orice fel la contribuțiile către fondurile sistemului de pensii 

și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților; 

- au restanțe la plata taxelor și contribuțiilor profesionale către barou și 

U.N.B.R.;  

- au fost suspendați din profesie pentru motive imputabile lor;  

- sunt suspendați din profesie.  

- avocații cu o vechime neîntreruptă  mai mica de 10 ani în profesie.  

Din Comisia de Cenzori a filialei nu poate face parte niciun membru din 

consiliului filialei si a consiliului baroului. 



 Mandatul membrilor Comisiei de cenzori poate fi reînnoit o singură dată. 

 Comisia de cenzori alege din rândul membrilor săi președintele și 

vicepreședintele. 

Art.3- Atât pentru Consiliul de Administrație cât și pentru Comisia de 

Cenzori vor fi aleși câte doi avocați în activitate  și un avocat pensionar din 

sistemul propriu de asigurări sociale  

Art.4. Adunarea generala a Filialei Călăraşi CAA este legal constituita, 

numai cu participarea majoritatii membrilor. 

Art.5. Candidaturile pentru demnitatea de consilier se depun, personal, in 

forma scrisa, la secretariatul Filialei Călărași  CAA pana la data de 26 

februarie 2021.  

Art.6. Candidaturile pentru Comisia de cenzori se depun personal, in 

forma scrisă , la secretariatul Filialei Călărași  CAA pana la data de 26 

februarie 2021.  

  Art.7-Propunerile pentru oricare dintre demnitati nu se exclud reciproc.  

Art.8. Avocatii propuși pentru organele de conducere ale Filialei  CAA  

Călăraşi trebuie sa fie persoane cu profil moral integru, care in activitatea 

profesionala desfașurata, în relatiile cu colegii, nu au adus atingere 

prestigiului profesiei de avocat,care sunt asigurati profesional și care nu 

au fost sancționati disciplinar.  

Art.9. Verificarea îndeplinirii condițiilor legale a candidaturilor se face de 

către Consiliul CAA -Filiala Călărași, urmând ca lista să fie afișată de 

îndată la secretariat cu cel puțin trei zile înainte de data alegerilor si va fi 

prezentata in Adunarea Generala spre validare.  

Contestatiile cu privire la candidaturi pot fi formulate si in cadrul Adunarii 

Generale care le solutioneaza definitiv. 

Lista conține numele și prenumele candidaților în ordine alfabetică, 

separat  pentru fiecare demnitate. 

Art.10. Contestatiile formulate de catre candidati sau de catre avocatii din 

barou in legatura cu  inscrierea candidatilor vor fi solutionate in termen de 

24 ore de la data expirarii termenului de depunere a candidaturii si va fi 

afisata la sediul filialei si prezentata in Adunarea Generala spre validare. 

 Contestatiile formulate in cadrul Adunarii Generale  de catre candidati sau 

avocatii prezenti vor fi solutionate de catre aceasta. 



Art.11.Buletinele de vot vor fi tipărite la sediul filialei în ziua alegerilor 

pentru fiecare demnitate. Numărul buletinelor va fi egal cu cel al avocaților 

cu drept de vot. 

Pe buletinele de vot, numele candidaților vor fi înscrise şi numerotate, unul 

sub altul, în ordine alfabetică, cuprinzand candidaturile definitive aprobate 

de Adunarea Generala prin vot deschis. 

 Buletinele vor purta ștampila filialei CAA  Calarasi și data alegerilor. 

Pe buletinele de vot se vor menționa instrucțiuni privind modalitatea de 

exprimare a votului, numărul maxim de opțiuni. 

Art.12 Evidenţa prezenţei  la Adunarea Generală se face de către 

Stănculescu Simona Adriana-desemnată de  d-na Decan av Alexandru 

Maricica, pe baza legitimației de avocat sau a actului de identitate şi se 

aduce la cunoştinţa Adunării Generale de către Preşedintele de şedinţă. 

Art.13.Lucrările Adunării Generale elective vor fi conduse de un prezidiu 

compus din decanul de vârstă al avocaţilor prezenţi, care va conduce 

şedinţa (numit în continuare “Preşedintele de şedinţă”), precum şi din 

patru membri, dintre care unul va îndeplini funcţia de secretar, aleşi prin 

vot deschis cu majoritate din rândul participanţilor la adunare.  

Nu pot face parte din secretariatul adunărilor elective rudele sau afinii 

candidaților acestora până la gradul IV inclusiv, precum și avocații care își 

exercită activitatea în forma de exercitare a profesiei în care activează 

candidatul. Această interdicție se aplică tuturor comisiilor constituite 

conform prezentului regulament. 

Din prezidiul Adunării Generale Elective nu pot face parte Presedintele, 

membrii Consiliului Filialei și  al Comisiei de Cenzori. 

Art.14.Exprimarea votului “pentru” se face prin încercuirea numărului 

aferent numelui candidatului pentru care s-a optat.  

Restul buletinelor de vot sunt nule. 

Art.15.Pentru demnitatea de consilier  precum si pentru cea de cenzor 

sunt declarati alesi primii trei candidati care a întrunit votul majorităţii 

simple a membrilor prezenţi la Adunare, următorii doi  figurând pe lista 

supleanților. 

Art.16.În cazul în care nu vor constata neregularităţi, Preşedintele Adunării 

şi membrii prezidiului vor valida procesul-verbal centralizator cuprinzând 

rezultatul alegerilor. 



După validare, Preşedintele adunării va comunica participanţilor 

rezultatele alegerilor. 

Rezultatele alegerilor vor fi publicate prin afişare la sediul CAA Filiala 

Calarasi, str Bucuresti, nr 106, loc Calarasi, jud Calarasi.  

Art.17. Eventualele contestații privind rezultatul alegerilor se depun la 

secretariatul filialei, în termen de 48 de ore de la alegeri și vor fi soluționate 

de prezidiul Adunării Generale.  

Consiliul de administrație al C.A.A. poate invalida, motivat, pe unii sau toți 

candidații, solicitând adunării generale a filialei să facă o nouă alegere, cu 

avizul consiliului filialei, în termen de 30 de zile.  

Art.18 Hotărârile Adunarii Generale se iau cu votul majorității membrilor 

prezenti.  

 Votul exprimat pentru alegerea organelor de conducere este secret.  

Art.19. Pentru numararea voturilor se aleg, prin vot deschis, 3 (trei) avocati 

participanti, cu exceptia celar inscriși pe lista de propuneri.  

Art.20. Consiliul de administratie și membri supleanți precum  Comisia de 

Cenzori si membrii supleanți  alesi de Adunarea generală a Filialei 

Călărași a CAA, sunt  validați de Consiliul de administratie al CAA.  

Art.21.Consiliul de administratie al filialei, in prima ședinta după validarea 

acestuia, alege un președinte din randul membrilor sai. 

 Art.22.Consiliul de administratie ales iși va exercita mandatuI de la data 

validarii de catre CAA.  

 

Prezentul regulament a fost adoptat de Consiliul de administratie al Filialei 

Călărași  în ședinta din data de 25.01.2021 și  publicat la sediul CAA – 

Filiala Călărași din str București, nr 106, loc Călărași, jud Călărași. 

 

 

PRESEDINTE, 

AV. MIHAELA DINULESCU 


