UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 911
privind unele măsuri de modificare şi de punere în aplicare a reglementărilor
privind organizare şi funcţionarea Casei de Asigurări a Avocaţilor
11 decembrie 2010

Având în vedere analiza prezentată de Consiliul de Administraţie al Casei de
Asigurări a Avocaţilor din România (în continuare C.A.A.) privind dinamica veniturilor şi
cheltuielilor în sistemul propriu de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor în perioada
01.01.2010 – 30.10.2010 în care se constată un serios deficit la nivelul a cel puţin 12
filiale ale Casei de Asigurări a Avocaţilor;
Luând act de concluziile întâlnirii dintre Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din
România (în continuare U.N.B.R.), Consiliul de Administraţie al C.A.A. şi preşedinţii
filialelor C.A.A. în care s-a prezentat situaţia financiară a fiecărei filiale şi cauzele care au
condus ca un număr de filiale ale C.A.A. să aibă deficit financiar iar unele chiar să
consume din fondul de rezervă;
Constatând că efectele crizei financiare pe care şi România o străbate nu puteau
să nu afecteze şi veniturile avocaţilor şi implicit ale sistemului de pensii şi asigurări
sociale al avocaţilor;
Văzând şi reglementările din sistemul public privind alte drepturi de asigurări
sociale din care parte sunt aplicate şi avocaţilor;
În vederea restabilirii echilibrului bugetar la nivelul filialelor C.A.A.;
Ţinând seama şi de principiul solidarităţii ce guvernează sistemul C.A.A.;
În baza Hotărârii nr. 8 a Congresului avocaţilor, Mamaia, 17 - 18 iunie 2010,
privind mandatarea Consiliului U.N.B.R. ca în perioada dintre Congresele avocaţilor să
îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, urmând ca deciziile Consiliului U.N.B.R.
să fie ratificate la Congresul imediat următor;
În conformitate cu dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
CONSILIUL U.N.B.R.
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se abrogă art. 87 - 93 şi art. 95 - 96 din Statutul C.A.A., adoptat prin
Hotărârea Consiliului U.N.B.R. din 5 mai 2001, publicat în Buletinul Informativ al
Consiliului Uniunii nr. 9 din 5 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. - (1) Se abrogă art. 23 şi 25 din Regulamentul C.A.A., adoptat de Consiliul
U.N.B.R. din 20 iulie 2001, publicat în Buletinul Informativ al Consiliului Uniunii nr. 11 din
21 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare (în continuare, Regulamentul).
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Art. 3. – Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 845 din 11 septembrie 2010 şi
Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 845bis din 11 septembrie 2010 se anulează.
Art. 4. – (1) Prevederile art. 1 şi 2 din prezenta Hotărâre intră în vigoare şi se
aplică începând cu data de 01 ianuarie 2011.
(2) Prevederile art. 1 şi art. 2 din prezenta Hotărâre nu afectează drepturile
stabilite şi dobândite în favoarea persoanelor îndreptăţite, potrivit dispoziţiilor cuprinse în
Statutul C.A.A. şi în Regulamentul C.A.A., în vigoare până la data de 31 decembrie
2010.
Art. 5. – Ca o consecinţă a eliminării din sistemul C.A.A. a unor prestaţii
(indemnizaţia pentru părintele avocatului decedat, dacă solicitantul este lipsit de orice
alte mijloace de existenţă, alte ajutoare materiale pentru membrii C.A.A. aflaţi în situaţii
deosebite) pentru a se asigura resursele financiare necesare plăţii indemnizaţiilor pentru
creşterea copilului aflate în prezent în plată, se abrogă art. 30, 32 şi 33 din Regulament.
Art. 6. – (1) Prevederile Statutului C.A.A. şi ale Regulamentului C.A.A. vor fi
completate şi modificate corespunzător măsurilor de protecţie a membrilor C.A.A. ce vor
fi adoptate de Consiliul C.A.A. în raport de posibilităţile de care dispune sistemul C.A.A.
astfel cum acestea au fost constatate de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 11 decembrie
2010.
(2) Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoştinţa avocaţilor prin publicarea ei pe
site-urile www.unbr.ro, www.caav.ro
Art. 7. – Statutul C.A.A. şi Regulamentul C.A.A., cu modificările ulterioare, vor fi
republicate.
P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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