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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

              
 
 
 
 
 

DECIZIA NR. 69/03.12.2011 
(cu caracter interpretativ)  

 
referitoare la dispoziţiile privind acordarea ajutorului pentru 

creşterea copilului şi a plăţii contribuţiilor eferente acestui ajutor 
 
 
 Având în vedere solicitarea scrisă a Filialei Cluj a CAA cu privire la 
modalitatea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) lit. c) din 
Statutul CAA, privind durata pentru care se acordă ajutorul pentru 
creşterea copilului; 
 Având în vedere solicitările mai multor filiale cu privire la aplicarea art. 
26 din Regulamentul CAA, privind cuantumul contribuţiei datorat de 
către persoanele beneficiare de ajutor pentru creşterea copilului; 
 Având în vedere modificările recente ale dispoziţiilor statutare cu 
privire la ajutorul pentru creşterea copilului acordat în sistemul autonom de 
asigurări sociale şi de pensii pentru avocaţi;  
 În baza dispoziţiilor art. 66 lit. r) şi s) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,                          
 
 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România adoptă 
următoarea 
  

DECIZIE INTERPRETATIVĂ 
 

I. Interpretarea şi aplicarea art. 80 alin. (1) lit. c) din Statutul Casei 
de Asigurări a Avocaţilor aşa cum a fost modificat prin Hotărârea 
Consiliului UNBR nr. 912/10.12.2010 se va face după cum urmează : 

 
a) Ajutorul pentru creşterea copilului se acordă asiguraţilor sistemului 

propriu al avocaţilor independent dacă aceştia au optat sau nu pentru o 
indemnizaţie de creştere a copilului reglementată de dispoziţiile O.G. nr. 
111/2010; 

b) Ajutorul pentru creşterea copilului se acordă asiguraţilor sistemului 
propriu al avocaţilor independent de durata şi cuantumul indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului pentru care aceştia au optat în conformitate cu 
dispoziţiile O.G. 111/2010; 
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c) Ajutorul pentru creşterea copilului prevăzut de art. 80 alin.1 lit. c, se 
acordă pe perioada pentru care beneficiarul a optat, dar până la împlinirea 
de către copil a vârstei de doi ani; 

d) Acordarea ajutorului se face condiţionat de existenţa unui stagiu de 
cotizare din partea beneficiarului de cel puţin 12 luni anterior naşterii 
copilului; 

e) Acordarea ajutorului este condiţionată de achitarea la zi de către 
asigurat a contribuţiilor obligatorii către bugetul sistemului de asigurări al 
avocaţilor; 

f) Ajutorul pentru creşterea copilului se acordă numai celor care pe 
perioada primirii ajutorului nu realizează venituri din profesie; 

g) Nu sunt considerate venituri din profesie care să împiedice acordarea 
ajutorului pentru creşterea copilului, onorariile cuvenite pentru asistenţa 
judiciară acordată în condiţiile art. 68 din Legea 51/1995 (modificată prin 
Legea 270/2010), onorarii încasate pentru aceste servicii prestate anterior 
intrării în concediu pentru creşterea copilului;   

h) Acordarea ajutorului se face pe perioada pentru care beneficiarul a 
solicitat şi obţinut suspendarea din profesie - potrivit art. 27 litera d) din 
Legea 51/1995 şi art. 49 litera d) din Statutul profesiei de avocat; 

i) Acordarea ajutorului pentru creşterea copilului încetează anterior 
expirării perioadei pentru care s-a optat, anterior încetării suspendării din 
profesie ori anterior împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani dacă 
beneficiarul prestează activităţi specifice profesiei de avocat, aşa cum sunt 
acestea reglementate în Legea 51/1995 şi în Statutul profesiei de avocat,  

j) Sistarea ajutorului pentru creşterea copilului se face urmare a 
constatării de către Consiliul filialei a prestării activităţilor profesionale la 
sesizarea avocatului îndreptăţit ori a altei persoane, în acest din urmă caz 
după dovedirea celor sesizate prin orice mijloc de probă admis de lege şi 
ascultarea celui în cauză; 

k) Sistarea ajutorului urmare a prestării de activităţi profesionale de către 
beneficiar operează din prima zi a lunii în care s-au prestat aceste activităţi. 

 
II. Interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 26 şi 29 din 

Regulamentul CAA raportat la ajutorul pentru creşterea copilului 
prevăzute de art. 80 alin. (1) lit. c) din Statutul CAA, se va face după 
cum urmează : 
 

a) Ajutorul pentru creşterea copilului reprezintă un alt drept de asigurări 
sociale reglementat ca atare în capitolul V din Statutul CAA; 

b) Acordarea ajutorului pentru creşterea copilului nu exclude aplicabilitatea 
dispoziţiilor art. 26 şi 29 din Regulamentul CAA; 

c) Beneficiarul ajutorului pentru creşterea copilului va plăti o contribuţie la 
fondul sistemului potrivit art. 26 din Regulament; 

d) Cuantumul contribuţiei pentru perioada pentru care se primeşte ajutor 
pentru creşterea copilului este de 10% din cuantumul ajutorului, sumă ce se 
va reţine odată cu plata contribuţiei – potrivit art. 29 din Regulamentul CAA; 
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e) Necesitatea plăţii şi reţinerii contribuţiei este dată de reglementarea 
potrivit căreia în sistemul propriu de asigurări sociale şi de pensii al 
avocaţilor stagiul de cotizare este determinat de contribuţia individuală 
obligatorie la sistem – conform art. 12 din Statutul CAA; 

f) Contribuţia reţinută din ajutorul primit pentru creşterea copilului 
reprezintă baza de determinare a stagiului de cotizare precum şi a 
punctajului de pensie al asiguratului, pe perioada în care nu se realizează 
venituri profesionale – conform art. 12 şi 61 alin. 3 din Statutul CAA; 

g) Contribuţia datorată pe perioada acordării ajutorului pentru creşterea 
copilului nu se raportează la cota individuală minimă obligatorie stabilită prin 
hotărâre de Consiliul UNBR întrucât această contribuţie minimă se referă la 
avocaţii cu drept de exerciţiu al profesiei şi se raportează la veniturile 
realizate din onorariile de avocat, în timp ce beneficiarul de ajutor pentru 
creşterea copilului nu este în exerciţiul profesiei (fiind suspendat la cerere) 
iar ajutorul pentru creşterea copilului nu reprezintă venit de înlocuire ci un 
sprijin pentru avocatul aflat în această situaţie. 
 
III. Hotărârea Casei de Asigurări a Avocaţilor nr. 2/04.02.2011 se revocă. 
 Prezenta decizie se comunică Casei de Asigurări a Avocaţilor şi se 
publică pe site-ul Uniunii Naţionale a Barourilor din România. 
  

 

 
P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E , 

 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 
 


