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HOTĂRÂREA nr. 208 
18 februarie 2017 

 
 

 În conformitate cu dispozițiile art. art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare (în continuare Lege), 

Având în vedere: 
- Art. 64 alin. (1) lit. d) din Lege și 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; 
- 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 UNBR ca în perioada dintre Congrese să 
îndeplinească atribuția prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, urmând ca 
hotărârile Consiliului UNBR să fie supuse ratificării Congresului imediat următor; 

- Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 127 din 20 mai 2016 prin care s-a aprobat 
constituirea Comisiei de elaborare a proiectului de Statut al Casei de Asigurări a avocaților 
(în continuare CAA), ratificată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 94/4 iunie 2016, precum 
și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 140/27.07.2016, astfel cum a fost modificată prin 
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 159/03.09.2016, prin care s-a prelungirii activitatea 
Comisiei de elaborare a proiectului de Statut al CAA, înființată prin Decizia Comisiei 
Permanente a UNBR nr. 127 din 20 mai 2016, în aceeași componență, urmând a avea ca 
obiect elaborarea și perfecționarea legislației infra-parlamentare, ce trebuie adoptată de 
Congresul Avocaților, Consiliul UNBR și Consiliul CAA pentru punerea în aplicare a Legii 
nr. 72/2016; 

- Hotărârea Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016, prin care s-a aprobat Statutul Casei de 
Asigurări a Avocaților; 

- Comunicarea CAA din care reiese că s-a constatat o serie de erori materiale care s-au 
strecurat Anexa la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016, cu ocazia elaborării 
legislației infra-parlamentare, 

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 18.02.2017, adoptă prezenta: 
 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art. 1 – Hotărârea Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016 privind adoptarea Statutului 
Casei de Asigurări a Avocaților se modifică și se completează după cum urmează: 
 
1. La articolul 4 alin. (1), trimiterea la ”art. 56” din Statut se modifică în ”art. 57”, astfel că 
alineatul va avea următorul cuprins: 
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„(1) Dispozițiile art.3 lit. f) din Legea nr.72/2016 care reglementează semnificația noțiunii de 
filiale trebuie coroborate cu dispozițiile de la art.107 alin.(2) și (4) din aceeași lege și cu 
dispozițiile art.57 din prezentul Statut”. 
 
2. La articolul 5, trimiterea la ”art. 44-84” din Statut se modifică în ”art. 45-87”, astfel că 
articolul va avea următorul cuprins: 
„Dispozițiile art.4 din Legea nr.72/2016 care se referă la „administrarea sistemului” trebuie 
coroborate cu dispozițiile art.106-114 din Legea nr.72/2016 și dispozițiile art.45-87 din 
prezentul Statut.” 
 
3. La articolul 20 alin. (1), trimiterea la ”art. 18 alin. (2)” din Statut se modifică în ”art. 17 
alin. (2)”, astfel că alin. (1) va avea următorul cuprins: 
”(1) Filialele, sucursalele și CAA pot arhiva declarațiile prevăzute de art.21 alin.(3) din 
Legea nr.72/2016 și art.17 alin.(2) din prezentul Statut în format electronic, prin mijloace 
specifice, după modelul informatic centralizat.” 
 
4. La articolul 47, trimiterea din denumirea marginală a articolului la ”art. 107 alin. (2)” se 
modifică în ”art. 107 alin. (2) și (3)”, astfel că denumirea marginală va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 47. C.A.A. Filialele și sucursalele. Natură juridică. Legea nr.72/2016 - art.107 alin.(2) 
și (3).” 
 
5. La articolul 53 alin. (1) lit. y), trimiterea la ”art. 22” din Statut se modifică în ”art. 22 alin. 
(3) lit. b) și c)”, astfel că alin. (1) lit. y) va avea următorul cuprins: 
”y) emite și pune în aplicare deciziile prevăzute la art. 22 alin. (3) lit. b) și c) din prezentul 
Statut” 
 
6. La articolul 64 alin. (2), trimiterea la ”art. 11 lit. d)” din Legea 72/2016 se modifică în ”art. 
12 lit. d)”, astfel că alin. (2) va avea următorul cuprins: 
„(2) Sintagma „alte cheltuieli” prevăzută la alin.(1) lit. d) are semnificația prevăzută la 
art.12 lit. d) din Legea nr.72/2016 și art.8 alin.(1) și (3) din prezentul Statut.” 
 
7. La articolul 72 alin. (1) lit. g), trimiterea la ”art. 22” din Statut se modifică în ” art. 22 alin. 
(3) lit. b) și c)”, astfel că alin. (1) lit. g) va avea următorul cuprins: 
„g) emite și pune în aplicare deciziile prevăzute la art.22 alin. (3) lit. b) și c) din prezentul 
Statut” 
 
8. La articolul 93 alin. (1), trimiterea la ”art. 131 alin. (2)” se modifică în ”art. 131 alin. (2) 
din Legea 72/2016” și trimiterea la „același articol alin.(6)” se modifică în ”la art. 131 alin. 
(6) din Legea 72/2016”, astfel că alin. (1) va avea următorul cuprins: 
”(1) Decizia de recuperare a sumelor plătite necuvenit prevăzută la art.131 alin.(2) din Legea 
72/2016, decizia de impunere prevăzută la art. 131 alin. (6) din Legea 72/2016 și decizia de 
eșalonare a unor obligații contributive la care se referă alin.(3) din prezentul articol se vor 
emite în scris pe suport de hârtie.” 
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9. La articolul 95, trimiterea din denumirea marginală a articolului la ”art. 139 alin. (2)” se 
modifică în ”art. 139”, astfel că denumirea marginală va avea următorul cuprins: 
”Art.95. Dispoziții finale. Abrogări. Legea nr.72/2016 – art.139” 
 
10. La articolul 95, trimiterea la ”art. 139” se modifică în ”art. 139 din Legea 72/2016”, astfel 
că articolul va avea următorul cuprins: 
„Odată cu abrogarea actelor normative prevăzute de art.139 din Legea 72/2016, se vor mai 
abroga de asemenea și următoarele acte normative secundare: 
a) Statutul C.A.A. adoptat prin Hotărârea nr.8 a Congresului Avocaților din 15-16 iunie 2012, 
cu modificările și completările ulterioare; 
b) Regulamentul C.A.A adoptat prin Decizia nr.550 a Consiliului U.N.B.R. din 1 septembrie 
2012.” 
  
Art. 2 – Statutului Casei de Asigurări a Avocaților, aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR 
nr. 139/27.07.2016, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se republică. 
 
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor Consiliului UNBR, Casei de Asigurări a 
Avocaților și barourilor, care vor asigura comunicarea hotărârii către filialele Casei de 
Asigurări a Avocaților și către avocați. 
 
 
 
 
 

C O N S I L I U L     U. N. B. R. 
 

3 
 


