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Uniunea Avocaților din Republica Moldova 
Союз Адвокатов Республики Молдова 

Union of Advocates of the Republic of Moldova 

 

BAROUL AVOCAȚILOR DIN CIRCUMSCRIPȚIA 

CURȚII DE APEL CHIȘINĂU 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

Str. București, 46, Chișinău, MD-2012, Republica Moldova 

Tel: 022 226152       Email: baroulchisinau1@gmail.com 

 

 

În atenția avocaților înscriși în Lista membrilor Baroului 

din circumscripția Curții de Apel Chișinău, 

care au dreptul de a exercita profesia de avocat 

 

DECIZIA Nr. 1AG/2022 

privind desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Baroului avocaților din circumscripția 

Curții de Apel Chișinău din anul 2022 

 

12 august 2022        mun. Chișinău 

 

Decanul interimar al Baroului avocaților 

din circumscripția Curții de Apel Chișinău    Alexandru Țurcan 

 

Pornind de la următoarele premise: 

 

1. În conformitate cu art. 48 alin. (2) al Legii 1260/2002 cu privire la avocatură, Adunarea generală 

ordinară a baroului se întrunește anual, fiind convocată de decan. Convocarea adunării generale se 

face cu cel puțin o lună înainte de data stabilită, prin afișarea anunțului privind convocarea adunării 

generale și a ordinii de zi la sediul baroului și prin plasarea acestora pe pagina web oficială a 

Uniunii Avocaților. 

 

2. În conformitate cu art. 49 al Legii 1260/2002 cu privire la avocatură, Adunarea generală a 

baroului are următoarele atribuții: 

a) alege şi revocă decanul şi prodecanul baroului;  

b) alege avocații delegați de barou în componența diverselor comisii; 

c) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege sau date în competența sa.  

 

3. Mandatele decanului și prodecanului Baroului Chişinău, aleși la 30 septembrie 2020, expiră la 

30 septembrie 2022.  

 

4. Potrivit Regulamentului de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și 

congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Uniunii Avocaților Nr. 15-02/09.09.2021 din 9 septembrie 2021, votarea și procesarea buletinelor 

de vot vor fi realizate, de regulă, cu utilizarea mijloacelor electronice. 

 

5. Practica ultimelor adunări și congrese a arătat că desfășurarea unei adunări generale cu votare 

electronică, timp de 3 zile consecutive, reprezintă o modalitate optimă de a asigura o exercitare 

maximă a dreptului de vot de către avocați, 
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ASTFEL, având în vedere prevederile Legii cu privire la avocatură nr. 1260 din 19.07.2002, 

prevederile Statutului profesiei de avocat și prevederile Regulamentului de organizare a votului 

electronic în cadrul adunărilor barourilor și congreselor Uniunii Avocaților din Republica 

Moldova,  

 

DECIDE: 

 

1. Se convoacă Adunarea Generală ordinară a Baroului avocaților din circumscripția Curții de 

Apel Chișinău în zilele de 14-16 septembrie 2022.  

 

a) Deschidere adunare/votare – 14 septembrie 2022, ora 10:00 

b) Închidere adunare/votare – 16 septembrie 2022, ora 18:00 

c) Cvorum – 1/3 din numărul membrilor Baroului Chișinău cu drept de vot. Exprimarea 

dreptului de vot prin mijloace electronice se consideră participare la adunarea generală. 

d) Votarea electronică – Adunarea generală se va desfășura în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și 

congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova. 

e) Accesul la platforma electronică de votare se va realiza prin link de acces, transmis 

avocatului cu drept de vot, membru al Baroului Chișinău, prin mesaj sms, la numărul de 

telefon mobil înregistrat de avocat în registrul de contacte al Uniunii Avocaților din 

Republica Moldova.  

 

2. Adunarea generală va avea următoarea ordine de zi:  

 

- Alegerea decanului Baroului Chișinău; 

- Alegerea prodecanului Baroului Chișinău.   

 

3. Dosarele de participare ale candidaților la alegeri se depun până la 30 august 2022, ora 17:00, 

la adresa electronică baroulchisinau1@gmail.com.  Dosarele electronice se vor depune în format 

.pdf. Dosarele pot fi depuse și în original, la cancelaria Uniunii Avocaților din Republica Moldova, 

în timpul orelor de lucru ale Uniunii Avocaților.  Dosarul de participare va include o cerere scrisă 

de participare la alegeri, o notă cu date biografice și tezele platformei electorale.  

 

4. Dosarele de participare ale candidaților la alegeri vor fi publicate pe pagina Uniunii Avocaților, 

începând cu 2 septembrie 2022. 

 

5. În conformitate cu art. 48 alin. (7) al Legii 1260/2002 cu privire la avocatură, hotărârile adunării 

generale privind alegerea decanului și prodecanului se adoptă conform principiului acumulării de 

către candidat a celui mai mare număr de voturi valabil exprimate. În caz de paritate de voturi, 

câștigătorul se alege prin tragere la sorți. 

 

 

ANEXE: 

 

Anexa 1: Regulamentul de organizare a votului electronic în cadrul adunărilor barourilor și 

congreselor Uniunii Avocaților din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Uniunii Avocaților Nr. 15-02/09.09.2021 din 9 septembrie 2021. 

 

Decan interimar al Baroului de Avocați din 

circumscripția Curții de Apel Chișinău  

 

av. Alexandru Țurcan 
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