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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
COMISIA CENTRALĂ DE CENZORI 
 
 
 
 

RAPORT 
privind situaţia financiar-contabilă pe anul 2009 

a Uniunii Naţionale a Barourilor din România 
 
 În urma verificării situaţiei financiar-contabile a Uniunii Naţionale a Barourilor din România 
pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009, Comisia Centrală de Cenzori apreciază necesar să 
prezinte următorii indicatori sintetici: 
 

• La capitolul „VENITURI” s-a realizat suma de 5.690.812 lei, din următoarele surse: 
           - lei - 

o cotizaţiile membrilor 3.070.611 

o venituri din donaţii 17.600 

o dobânzi bancare 942.336 

o alte activităţi fără scop patrimonial 1.333 

o activităţi economice, din care: 
 din activitatea privind AEGRM 
 din taxe examene 

1.658.932  

1.433.280 
225.652 

  
• La capitolul „CHELTUIELI” s-a înregistrat suma de 4.192.724 lei, după cum 

urmează: 
           - lei - 

o pentru activităţi fără scop patrimonial: 3.456.196 

o pentru activităţi economice 736.528 

 
 Făcând diferenţa dintre veniturile realizate şi cheltuielile efectuate rezultă că în anul 2009 
s-a cheltuit cu 1.498.088 lei mai puţin, sumă care reprezintă excedentul net al exerciţiului. 
 În condiţiile date, excedentul menţionat se adaugă la cel înregistrat din gestiunea anilor 
anteriori, de 11.866.242 lei, aşa că la 31 decembrie 2009 Uniunea Naţională a Barourilor din 
România dispune de o rezervă de 13.364.330 lei. 
 Din cele prezentate mai sus rezultă că activitatea gestionară din anul 2009 a fost  pozitivă, 
ca urmare a gospodăririi cu răspundere a fondurilor existente. 
 
 
 Referitor la capitolul „CHELTUIELI”, prezentat detaliat pe subcapitole în Raportul 
contabilităţii, Comisia Centrală de Cenzori a constatat că cheltuielile, cu două excepţii (deplasări 
şi cele cu serviciile bancare) au fost efectuate în limitele prevederilor bugetare şi ca urmare nu 
mai este cazul să le repete şi să se refere la ele, ci doar să prezinte unele explicaţii, cum ar fi: 
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 - la „cheltuieli cu deplasările”, de 394.071 lei intră atât deplasările interne ocazionate de 
organizarea şedinţelor Comisiei Permanente şi a celor de Consiliu, Congres etc, cât şi cele 
externe de reprezentare a Uniunii Naţionale a Barourilor din România la diferite reuniuni 
internaţionale; 
  - la „cheltuieli de protocol” de 157.007 lei, suma se referă în special la organizarea 
şedinţelor Comisiei Permanente, cele de Consiliu, Congresul avocaţilor precum şi cu protocolul 
propriu-zis al Uniunii Naţionale a Barourilor din România; 
 - la „contribuţii către organisme din ţară”, unde s-a înregistrat suma de 980.500 lei, intră 
cea referitoare la susţinerea Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – 
I.N.P.P.A. precum şi cotizaţia către Uniunea Profesiilor Liberale din România – UPLR; 
 - la “cheltuieli cu cotizaţiile la organismele internaţionale”, în sumă de 163.500 lei, intră 
cotizaţiile destinate UIA, CCBE şi IBA; 
 - la „cheltuieli cu donaţiile şi subvenţiile”, în sumă de 131.973 lei, intră în primul rând 
acordarea de sprijin financiar pentru susţinerea echipelor de fotbal ale avocaţilor, precum şi 
unele sponsorizări (acţiune UPLR, Universul Juridic, Asociaţia juriştilor din România etc.); 
 - la „cheltuieli privind activităţile economice”, unde s-a înregistrat suma de 736.528 lei, 
intră tot ce a fost legat de activitatea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare – AEGRM, 
respectiv plată poliţe de asigurare, taxă destinată Corpului operatorilor, cheltuieli cu personalul, 
cheltuieli cu plata directorilor arhivei, precum şi cheltuieli  ocazionate de organizarea examenelor 
de intrare în avocatură şi definitivat; 
 De menţionat că pentru suma de 922.404 lei, necheltuită din veniturile economice 
realizate, s-a calculat şi virat impozit pe profit, după ce, bineînţeles, iniţial s-a scăzut suma de 
15.000 €, respectiv 63.444 lei, pentru care, conform prevederilor Codului fiscal, Uniunea 
Naţională a Barourilor din România beneficiază de scutire.  
 În controlul întreprins, Comisia Centrală de Cenzori a procedat la verificarea prin sondaj, a 
actelor financiare care au stat la baza operaţiunilor contabile, constatând următoarele:  

- actele justificative îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a constitui 
baza de operare în contabilitate; 

- dispoziţiile de plată către CASIERIE şi respectiv ORDINELE DE PLATĂ 
către bănci au avut întotdeauna aprobarea persoanelor autorizate; 

- nu s-au constatat modificări sau adăugiri în actele contabile care să ducă la 
ipoteza unor ilegalităţi; 

 În concluzie, Comisia Centrală de Cenzori scoate în evidenţă faptul că toate situaţiile 
periodice întocmite de contabilitate corespund realităţii, acestea constituind practic baza pentru 
întocmirea bilanţului contabil la 31 decembrie 2009. 
 Faţă de cele stabilite, Comisia Centrală de Cenzori apreciază că există toate temeiurile 
pentru ca Congresul avocaţilor să aprobe descărcarea de gestiune pe anul 2009. 
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