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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

CONSILIUL UNIUNII 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 209 

18 februarie 2017 

privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților 

 

 

 Consiliul U.N.B.R., întrunit la 18 februarie 2017, conform calendarului 

activităților organelor de conducere colectivă ale profesiei la nivel național, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 174/16.12.2016,  

Constituit în conformitate cu dispozițiile art. 65 alin. (5) și (6) din 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 Având în vedere: 

 - Art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, coroborat cu art. 137 alin. (2) teza finală din Legea nr. 72/2016; 

 - Art. 110 alin. (2) și art. 137 alin. (2) din Legea 72/2016 privind 

sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților; 

 - Hotărârea Consiliului UNBR nr. 94/06.06.2016 privind ratificarea 

Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr. 127 din 20 mai 2016 prin care 

s-a aprobat Raportul privind strategia Consiliului de Administrație al Casei 

de Asigurări a Avocaților referitor la elaborarea, adoptarea si aprobarea 

legislației secundare necesară aplicării dispozițiilor Legii nr. 72/2016 privind 

sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților; 

          - Proiectele finale ale Regulamentului de pensii,  Regulamentului 

privind alte drepturi de asigurări sociale, Regulamentului creanțelor 

contributive și Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor 

de cenzori aflate în structura CAA, întocmite de Comisia de elaborare a 

proiectului de Statut și Comisia de cenzori, analizate în cadrul întâlnirii cu 

reprezentanții Filialelor din sistemul CAA din 15-16 februarie 2017,  astfel 

cum au fost dezbătute, modificate, completate și aprobate de Consiliul 

UNBR în ședința din data 18.02.2017;  

- Art. 2 din Hotărârea nr. 7 a Congresului Avocaților din 25 – 26 martie 

2016 pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului 

profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări prin care s-a mandatat 

Consiliul U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească 
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atribuția prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, urmând 

ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului 

imediat următor; 

  

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art. 1. În completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților se 

adoptă Regulamentul de pensii, Regulamentul privind alte drepturi de 

asigurări sociale, Regulamentul creanțelor contributive si Regulamentul 

privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori aflate în structura 

CAA., cuprinse în Anexele 1-4, parte integrantă din prezenta Hotărâre. 

   

 Art. 2. (1) Prezenta hotărâre  intră în vigoare la 31 martie 2017 și  va 

fi supusă ratificării Congresului Avocaților. 

(2) Prezenta Hotărâre împreună cu Anexele se afișează pe pagina 

web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se 

comunică, prin e-mail, Casei de Asigurări a Avocaților și barourilor, care vor 

asigura comunicarea hotărârii către filialele Casei de Asigurări a Avocaților 

și către avocați. 
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