
UNIUNEA AVOCATILOR DtN REPUBLICA MOLDOVA

BAROUL DE AVOCATI CAHUL

DlsPoztTtE
privind convocarea adundii Generale a Baroului Cahul

in conformitate cu prevederile art. 48-50 din Legea cu privire la avocaturd, art.

art.51-53 a Statutului profesiei de avocat,-

. D ' S P U N :

1. A convoca adunarea Generald a Baroului Cahul pentru ziua de 9 septembrie
2020.

2. Adunarea Generald se va intruni la ora 14.00 in incinta restaurantului Lux-
Palas la adresa or. Cahul, Bulevardul Victoriei. , nr.1 , Terasa de vard

3. Se propune urmdtoarea ordine de zi a Adundrii Generale:
1) Raportul Decanului Baroului privind activitatea Baroului.
2) Alegerea Decanului Baroului Cahul.
3) Alegerea Prodecanului Baroului Cahul.
4) Informalia privind activitatea reprezentantului Baroului Cahul in Comisia

pentru eticd si disciplind
5) Informafia privind activitatea reprezentantului Baroului Cahul in Comisia de

cenzori.
6) a) Alegerea delega{ilor Baroului Cahul la Congresul Ordinar al Uniunii

Avocalilor-2020.
b) Chestiunea privind valabilitatea Tmputernicirilor delegatilor alegi din partea

Baroului Cahul la Congresul Ordinar al Uniunii Avocalilor pdnd la urmdtorul
Congres ordinar al UAM.

, 
7) Diverse.

4. Membrii Baroului pot inainta propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Propunerile vor fi depuse in scris la sediul Baroului: or. Cahul str. $tefan Cel
Mare 2612 cu cel pu(in 5 zile imainte de data, la care a fost convocatd
adunarea generald.

5. A ingtiin{a in scris avocafii Baroului desptre convocarea Adundrii Generale , prin
publicarea prezentei Dispozilii pe pagina oficiald de lnternet a UniuniiAvocalilor
gi releaua Internet, precum gi prin ingtiintarea in scris a membrilor Baroului 9i
afigarea Dispoziliei la sediul Baroului: or. Cahul str. $tefan Cel Mare 2612.

5. A comunica prezenta decizie Secretarului General al Uniunii Avocafilor din
Republica Moldova in vederea asigurarii achitdrii cheltuielelor legate de
convocarea gi petrecerea Adundrii Generale a Baroului Cahul.



NOTA:

1. Au dreptul sd participe la gedintele adundrii generale avocafii care sint Tnscrigl
in Lista avocafilor' baroului, au achitatlazi contribufii le prevdzute de Leqe gi nu se aflS
in situa[ii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercitiu al profesiei
sau, dupd caz, nu se afld Tn executarea unei sancfiuni disciplinare.

2. AvAnd Tn vedere, cd prin Hotdrdrea nr. 10 din 15 mai2020 a CNESP, incepind
cu data de 16 mai 2020 a fost declaratd stare de urgentd Tn sdndtate publicd pe intreg
teritoriul Republicii Moldova, prelungitd prin Hotdr6rile CNESP, gi respectarea mdsurilor
de control 9i combatere a infectiei SARS-COV-2-COVID-19, adunarea va fi petrecuta
cu respectarea mdsurilor de prevenire gi control a infectiei COVID-19, stabilite prin
hotdrdrile CNESP, Tn vigoare la momentul adoptirii Deciziei .

in cazul inrdutd{irii situa{iei epidemiologice, gi modificdrilor recomanddrilor
CNESP, privind petrecerea intrunirilor in masd, Adunarea Generali va fi petrecutd cu
respectarea prevederilor Instruc{iunii privind modul de desfdgurare a Adundrilor
Generale al Barourilor avocalilor din cadrul Uniunii Avocafilor, aprobate prin Hotdrirea
Consiliului Uniunii Avocalilor nr. UNG120/59 din 01 august 2020.
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