UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
BUCUREŞTI, 29-30 MARTIE 2013

HOTĂRÂREA NR. 8
privind aplicarea principiilor de asigurare a resurselor de finanţare necesare
pentru funcţionarea sistemului Casei de Asigurări a Avocaţilor
Congresul Avocaţilor, întrunit la 29 martie 2013 în Bucureşti, constituit în conformitate
cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei
de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Văzând dispoziţiile art. 64 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 80
alin. (1) şi (2) din Statutul profesiei de avocat,
Analizând propunerile înaintate Consiliului U.N.B.R. de Consiliul Casei de Asigurări a
Avocaţilor (în continuare C.A.A.) şi concluziile Raportului de expertiză actuarială - Analiza
impactului indexării valorii punctului de pensie - din februarie 2013;
Luând în dezbatere Hotărârea nr. 692 a Consiliului U.N.B.R. din 28 martie 2013 prin
care s-a decis indexarea pensiilor avocaţilor, precum şi creşterea contribuţiei individuale a
avocaţilor la sistemul C.A.A., inclusiv majorarea cotei minime şi a cotei maxime de contribuţie
obligatorie,
În urma poziţiilor exprimate de membrii Congresului, în sensul că măsurile prevăzute la
art. 3 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 2013 pot fi aplicate numai după
finalizarea şi analizarea de către Consiliul U.N.B.R. a raportului privind situaţia cheltuielilor
sistemului C.A.A. şi identificarea surselor de finanţare a măsurii de indexare a pensiilor,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se amână punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la art. 3 din Hotărârea
Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 2013, până la finalizarea şi analizarea de către
Consiliul U.N.B.R. din 29 iunie 2013 a Raportului privind situaţia cheltuielilor sistemului C.A.A.
şi identificarea surselor de finanţare a măsurii de indexare a pensiilor ce va fi întocmit de către
Comisia desemnată în acest scop de Consiliul U.N.B.R. în şedinţa din 15 decembrie 2012.
Art. 2. Consiliul C.A.A., filialele C.A.A., consiliile barourilor şi decanii barourilor vor lua
măsuri ca, până cel mai târziu la 14 iunie 2013, Comisia prevăzută la art.1 să finalizeze
Raportul menţionat mai sus şi să îl comunice tuturor avocaţilor.
Art. 3. Prezenta Hotărâre se afişează pe pagina web a Uniunii Naţionale a Barourilor
din România (www.unbr.ro) şi se transmite prin e-mail C.A.A. şi barourilor, care vor asigura
comunicarea Hotărârii către membrii acestora.
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