UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 556
15 decembrie 2012
Având în vedere dispoziţiile art. 66 lit. r) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98
din 7 februarie 2011 cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege şi ale art. 327
alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 898 din 19 decembrie 2011,
Având în vedere hotărârea adoptată de Comisia Permanentă a U.N.B.R. în şedinţa
din 31 august 2012,
În conformitate cu dispoziţiile art. 17, 18 şi 19 din Statutul C.A.A. adoptat de
Congresul avocaţilor din 15 - 16 iunie 2012,
Având în vedere Decizia Consiliului U.N.B.R. nr. 550 din 01 septembrie 2012,
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Prevederile art. 17 şi 18 din Statutul C.A.A. privind specializarea fondurilor
sistemului de pensii şi asigurări al avocaţilor se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013.
Art. 2 – Fondul de pensii se constituie din 85% din disponibilul existent la nivelul
filialelor la data de 31 decembrie 2012 şi din 85% din contribuţiile lunare obligatorii achitate
de avocaţi începând cu aceeaşi dată.
Art. 3 – Fondul de asigurări sociale se constituie din 15% disponibilul existent la
nivelul filialelor la data de 31 decembrie 2012 şi din 15% din contribuţiile lunare obligatorii
achitate de avocaţi începând cu aceeaşi dată.
Art. 4 - (1) Fondurile cuprind, în cotele prevăzute la art. 2 şi 3, veniturile din dobânzi
la plasamente, veniturile din majorări pentru plata cu întârziere a contribuţiilor la sistemul
CAA, chirii şi alte venituri prevăzute în Statutul C.A.A.
(2) Disponibilul existent la nivelul filialelor se evidenţiază în conturi distincte, la
dispoziţia filialelor, până la data de 28 februarie 2013.
(3) În situaţia în care parte din disponibilul existent la nivelul filialelor la 31 decembrie
2012 se regăseşte în instrumente bancare cu maturitate ulterioară intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, evidenţierea acestor sume se va efectua la data scadenţei, inclusiv
dobânzile aferente fondului de pensii (85% din dobânzi).
(4) C.A.A. şi filialele vor lua măsuri ca la sfârşitul exerciţiului financiar să se defalce
fondurile existente în conformitate cu prevederile art. 2 si 3.
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Art. 5 – Dobânzile aferente fiecărui fond se fac venit la fondul respectiv.
Art. 6 – Fondurile se gestionează, conform art. 3 din Statutul C.A.A..
Art. 7 – Din fondul de pensii se suportă cheltuielile cu pensiile prevăzute de Statutul
C.A.A..
Art. 8 – Din fondul de asigurări sociale se suportă cheltuielile cu indemnizaţiile de
maternitate, indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă, ajutoare pentru creşterea
copilului, ajutoare de deces, cheltuieli de funcţionare ale filialei şi orice alte cheltuieli
prevăzute de Statutul C.A.A.
Art. 9 – Eventualele venituri viitoare care vor fi realizate ca urmare a valorificării
bunurilor filialei, existente în patrimoniul filialei la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
sau ca urmare a încasării unor debite restante, existente la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri, se vor defalca conform raportului 85% / 15%, în conformitate cu
prevederile art. 2 şi 3.
Art. 10 – Consiliul şi filialele C.A.A. vor lua măsuri corespunzătoare pentru
adaptarea evidenţelor tehnico-contabile din sistemul C.A.A., potrivit Statutului Casei de
Asigurări a Avocaţilor.
Art. 11 – Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. care va asigura comunicarea către
filialele sale şi barourilor, prin poşta electronică.

P R E Ş E D I N T E ,

Av. dr. Gheorghe FLOREA
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