
ANEXA NR. 3 
 
 

Apărarea apărării. Cartea albă privind situaţia şi evoluţia profesiei de  
avocat din România, după 1990 până în prezent 

 
 
 
1. Hotărârea nr. 9 a Congresului avocaţilor 2012 privind imperativele actuale 
pentru apărarea, pe baza legii, a profesiei de avocat (www.unbr.ro, secţiunea 
„Congresele avocaţilor”) 
 
2. Legalitatea, continuitatea şi unicitatea ordinului profesional al avocaţilor din 
românia, prof. univ. dr. Liviu Popescu (www.unbr.ro, secţiunea 
„Legislaţie.Interpretare”) 
 
3. Configurarea noului sistem CAA. Tradiţie şi actualitate (Anexa 1, reprodusă 
mai jos).   
 
4. Hotărârea nr. 13 a Congresului avocaţilor 2011 privind sistemul propriu de 
asigurări sociale a avocaţilor (www.unbr.ro, secţiunea „Congresele avocaţilor”) 
 
5. Rapoartele actuariale aflate la sediul CAA sau publicate pe www.unbr.ro   
 
6. Hotărârea nr. 842 a Consiliului UNBR din 16 iunie 2010 de instituire a medaliei 
jubiliare „1990 – 2010 – douăzeci de ani de profesie independentă şi cu 
organizare autonomă” care poate fi acordată barourilor şi avocaţilor care s-au 
remarcat în perfecţionarea activităţii barourilor, a Uniunii Avocaţilor din România 
şi a Uniunii Naţionale a Barourilor din România în perioada 1990 – 2010 
(www.unbr.ro, secţiunea „Arhiva. 2010”) 
 
7. Memorandumul de Înţelegere referitor la cooperarea între  Magyar Ugyvedi 
Kamara şi Uniunea Naţională a Barourilor din România (www.unbr.ro, secţiunea 
„Arhivă.2010”) 
 
8. Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea dintre Uniunea Naţionala a 
Barourilor din România şi Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova 
(www.unbr.ro, secţiunea „Arhivă.2012”) 
 
9. Contractul de licenţă cu CCBE – privind cardul european (Anexa 2, reprodusă 
mai jos) 
 
10. Anchetă sociologică. Sinteza rapoartelor de cercetare cantitativă şi calitativă: 
Studiu privind percepţia populaţiei asupra rolului şi poziţiei profesiei de avocat în 



societate. Cunoaşterea activităţilor şi a serviciilor avocaţiale. (Anexa 3, reprodusă 
mai jos) 
 
11. Anchetă sociologică. Sinteza rapoartelor de cercetare cantitativă şi calitativă: 
Studiu privind comunitatea avocaţilor din România, opiniile avocaţilor despre 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, privind organele de conducere a 
profesiei, acţiunile acestora şi relaţiile lor cu acestea. (Anexa 4, reprodusă mai 
jos) 
 
12. Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie: Strategie de comunicare 
(Anexa 5, reprodusă mai jos) 
 
14. Hotărârea nr. 12 a Congresului avocaţilor 2011 privind adoptarea 
programului de pregătire profesională continuă a avocaţilor pe perioada 2011 – 
2015 (www.unbr.ro, secţiunea „Congresele avocaţilor”) 
 
15. Materiale privind fenomenul avocaturii ilegale în România – broşură editată 
de Uniunii Naţionale a Barourilor din România cu ocazia conferinţei organizată în 
colaborare cu Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi 
Institutul Naţional al Magistraturii, Bucureşti, 19 noiembrie 2012.  

*Broşura a fost distribuită către barouri, prin decanii barourilor.  
 
16. Planul de Învăţământ pentru anul I şi II de pregătire profesională iniţială în 
cadrul INPPA şi al centrelor teritoriale (www.unbr.ro, secţiunea „Arhivă.2012”).  
 

* 
*      * 

 
Anexa 1 

 
Realitate şi reformă în  sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor1 
 

Problema asigurărilor sociale ale avocaţilor reprezintă o componentă a 
activităţii legal reglementate privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat şi este confruntată, în egală măsură, cu problema societăţii româneşti 
aflată în tranziţie.  

Sistemul de pensii şi asigurări sociale al avocaţilor din România împotriva 
riscurilor apte să împiedice obţinerea unui venit din exercitarea profesiei, 
mijloacele şi metodele de asigurare împotriva acestora nu a fost structural 
actualizată concomitent cu liberalizarea profesiei. Au persistat în timp 
reglementări tipice sistemului de asigurări sociale al salariaţilor fundamental 
diferite de cele impuse de riscurile rezultate din exercitarea unei profesii liberale.  

                                                   
1 Articol apărut în Revista Avocatul 2001 



Creat prin Decretul nr. 60/1951 privitor la organizarea Casei de asigurări 
sociale a avocaţilor, sistemul ce se impune a fi reformat a avut la bază principiul 
conform căruia veniturile realizate din oferta de prestări servicii avocaţiale din 
aria naţională – limitate pentru fiecare avocat („plafonate”)  - sunt „alocate” 
procentual ÎN ANSAMBLUL LOR pentru funcţionarea sistemului pe baza limitării 
maximale a veniturilor fiecărui avocat.  

Sistemul nu s-a preocupat de mecanismul realizării veniturilor şi nu a 
„garantat” „plafonul maxim” pentru fiecare asigurat.  

Crearea unui SISTEM NOU care să nu ignore modificarea premiselor ce 
au stat la baza iniţierii originare a sistemului nu poate fi realizată brusc. 

Tradiţia profesiei şi istoricul evoluţiei sistemului de pensii şi asigurări 
sociale al avocaţilor “au cântărit greu” în balanţa deciziei de instituire – pe baze 
noi – a sistemului de asigurare. Organizarea unui sistem propriu avocaţilor, 
distinct de sistemul public, în raport de caracteristicile evoluţiei acestuia din urmă 
caracterizate prin generalitate şi restructurarea legală a sistemului public de 
asigurări sociale în raport cu realitatea societăţii româneşti, în ansamblul său, au 
determinat intervenţia legiuitorului care, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 221/2000 a configurat evoluţia sistemului propriu în raport de prevederile Legii 
nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.  

Realitatea şi multitudinea riscurilor care se impun a fi acoperite necesită 
evaluări vizând realitatea evoluţiei condiţiilor de realizare a veniturilor din 
exercitarea profesiei şi cunoaşterea realităţilor apte a fi configurate de datele 
statistice. Problematica administrării sistemului ce a funcţionat sub imperiul 
Decretului nr. 251 din 10 iulie 1978 (modificat succesiv şi completat prin 
reglementări din 1990: Legea nr. 128/1990, Decretul-Lege nr. 129/1990)  
necorelat suficient cu reglementările principiale din Legea nr. 51/1995 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat s-a dovedit a fi aptă să creeze 
disfuncţionalităţi prin tratamentul normativ derivat din circumscrierea sa 
reglementărilor Legii nr. 3/1977 şi numeroaselor acte normative 
infraparlamentare emise între anii 1990-2000 cu privire la aplicarea LEGII după 
principii subordonate categoriei socio-profesionale a salariaţilor.  

Confuzia normativă dintre riscul social al „pierderii capacităţii de muncă 
urmare bătrâneţii”, risc asigurat prin „pensia pentru munca depusă şi limită de 
vârstă” şi riscul social denumit în reglementările internaţionale „bătrâneţea” 
(Convenţia nr. 102 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii), ambele fundamentate 
pe prezumţia pierderii capacităţii de muncă a persoanei urmare împlinirii unei 
limite de vârstă, persistentă în reglementările cu care s-a corelat în timp Decretul 
nr. 251/1978 AU CREAT practica „cumulului” veniturilor din exercitarea profesiei 
cu calitatea de pensionar al Casei de Asigurări a Avocaţilor sau a sistemului 
public. Au apărut consecinţe greu de conceput în profesia de avocat (formalităţi 
de pensionare, decizii ale organelor profesiei de continuare a activităţii 
profesionale, contribuţii fiscale diferenţiate în raport cu natura veniturilor etc.). 

S-au creat dificultăţi de tratament juridic pentru riscuri sociale asigurate 
pentru salariaţi (pierderea temporară a capacităţii de muncă, indemnizaţia pentru 
întreruperea activităţii pentru creşterea copilului etc.) şi aplicate pe bază de 



norme de recomandare în condiţii specifice sistemului propriu. Astfel de 
disfuncţionalităţi nu poate ignora realitatea modalităţilor de exercitare a profesiei 
de avocat.  

În sistemul de asigurări sociale al avocaţilor există o relaţie directă între 
„asigurat” şi „asigurător”. CONTRIBUŢIA PRIMULUI este unica sursă de 
finanţare a sistemului. Constante ale profesiei şi realitatea impun reevaluarea 
„riscurilor” asigurate. De aici necesitatea reformei sistemului, subordonată 
menţinerii acestuia ca sistem neintegrat sistemului public s-a impus cu 
necesitate.  

În condiţiile O.U.G nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor şi ale Legii nr. 51/1995, soluţia menţinerii legăturii 
dintre sistemul propriu de asigurări sociale al avocaţilor şi sistemul public de 
asigurări sociale s-a impus cu necesitate. Situaţia de fapt creată ca urmare a 
mecanismului de conexitate dintre cele două sisteme cu o durată de timp ce 
configurează „drepturi” şi „obligaţii” consolidate, ori în curs de consolidare, a 
impus – sperăm pentru o perioadă de timp – raportarea sistemului propriu la 
principii şi mecanisme încă specifice sistemului public.  

Mecanismul funcţionării sistemului în planul asigurării resurselor şi al 
administrării acestora trebuia schimbat.  

Esenţială este trăsătura fundamentală a sistemului derivată din natura 
profesiei de avocat: asiguratul realizează venituri cu caracter „aleator” în timp, 
dependent de solicitări diferite de la asigurat la asigurat, în condiţiile în care 
asiguratul îşi achită din veniturile sale contribuţia la sistem, ca obligaţie pusă prin 
reglementări legale ale profesiei. 

Drepturile de asigurare nu pot fi astfel stabilite şi achitate decât în raport 
direct cu SITUAŢIA asiguratului pe „piaţa ofertei serviciilor profesionale” din care 
rezultă venituri apte a configura CONTRIBUŢIA sa la sistem.  

În mod firesc, sistemul nu se poate „aşeza” şi nu poate înlătura 
disfuncţionalităţile create prin contribuţii inechitabil stabilite nediferenţiat, pe baze 
procentuale nelimitate, decât atunci când „asigurarea” procurată pentru riscul 
socio-profesional este direct proporţională cu contribuţia proprie, într-un echilibru 
reclamat de NEVOILE SISTEMULUI, aşa cum prevede Legea nr. 51/1995 privind 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (art. 76, alin. 2).  

Aceasta presupune o perioadă de timp în care ADMINISTRAREA 
SISTEMULUI asigură eficientizarea resurselor, disciplinarea colectării 
contribuţiilor şi recorelarea sarcinilor sistemului prin mecanismul calculării 
drepturilor în raport cu nivelul contribuţiei plătite pe întreaga perioadă în care 
asiguraţii au calitatea de avocat cu drept de exercitare a profesiei, scopuri pentru 
realizarea cărora s-au creat instrumente normative specifice prin Statutul Casei 
de Asigurări a Avocaţilor.  

 „Tranziţia” impune asigurarea funcţionării sistemului pe baza principiilor 
adoptate de Statutul actual al Casei de Asigurări a Avocaţilor, singurele în 
măsură a satisface „nevoi actuale ale sistemului” şi nevoi de perspectivă ale 
asiguraţilor.  

av. Toma Victor 


