UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 225
23 martie 2017
În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea
profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 8 alin. (3) din Statutul
Casei de Asigurări a Avocaților (în continuare CAA), aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii
Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR) nr. 139/2016, coroborat cu prevederile art. 12
lit. d) din Legea nr. 72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
având în vedere propunerile mai multor filiale ale CAA privind derularea unor programe proprii
pentru avocați din domeniul asistenței și asigurărilor sociale;
ținând cont de dezbaterile din ședința Comisiei Permanente din 22 martie 2017,
Consiliul UNBR, întrunit în ședința din 23 martie 2017, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Programele Filialelor CAA privind acordarea unor drepturi de asigurări sociale
pentru avocați, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Statutul Casei de Asigurări a
Avocaților, pot fi aprobate de către Consiliul UNBR, cu îndeplinirea următoarelor condiții:
a) programul să fie avizat de consiliul baroului pe lângă care este organizată filiala și aprobat
de către Consiliul de administrație al CAA;
b) bugetul anual al acestor programe derulate de o filială să nu depășească 30% din diferența
dintre veniturile Fondului de asigurări sociale și toate cheltuielile aferente acestui fond mai
puțin cele generate de programele proprii, susținute pe baza art.12 lit. d) din Legea
nr.72/2016.
c) filiala CAA care propune programul să aibă vărsate la zi contribuțiile la fondurile prevăzute
de lege art. 13 și 15 alin. (1) din Legea nr. 72/2016 (de rezervă și de funcționare a CAA);
d) suplimentar, în cazul programelor privind ajutoare bănești pentru medicamente, acestea se
vor aplica exclusiv pentru avocații care sunt asigurați în sistemul public de asigurări de
sănătate (CNAS, OPSNAJ etc);
Art. 2 – Prezenta hotărâre se comunică barourilor, membrilor Consiliului UNBR și CAA,
care o va comunica și către filialele CAA și se afișează pe website-ul www.unbr.ro.
Art. 3 – Barourile, CAA și filialele CAA vor lua măsurile corespunzătoare pentru punerea
în aplicare a prezentei hotărâri.
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