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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 845Bis 
privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului 
până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, 

până la împlinirea vârstei de 3 ani 
11 septembrie 2010 

 
 
 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România în şedinţa din 11 
septembrie 2010, 
 - având în vedere propunerile filialelor Casei de Asigurări a Avocaţilor 
(C.A.A.) şi a barourilor, în vederea restabilirii echilibrului bugetar al sistemului 
C.A.A.; 
 - analizând propunerile barourilor şi filialelor C.A.A. privind stabilirea 
cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 
2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani,  
 în temeiul dispoziţiilor art. 63 lit. r) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, (în continuare Legea) art. 313 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, art. 87 - 91 din Statutul 
C.A.A., cu modificările şi completările ulterioare şi art. 23 alin. (3) - (6) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.A.A., cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 

CONSILIUL U.N.B.R. 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1.  – Începând cu 01 octombrie 2010 cuantumul indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu 
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani, este de 40% din venitul de referinţă 
pe profesie. 
 
 Art. 2. – (1) Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea 
vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 
ani, se acordă doar asiguraţilor care nu au dreptul la indemnizaţie pentru 
creşterea copilului din sistemul public. 
 (2) În cazul în care asiguratul beneficiază din sistemul public de o 
indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum mai mic decât cel care se 
acordă în sistemul de asigurări sociale a avocaţilor, se acordă diferenţa dintre 
cele două cuantumuri. 
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 Art. 3. – Pot beneficia de prezenta indemnizaţie doar asiguraţii care au 12 
luni de stagiu de cotizare în ultimul an anterior datei naşterii copilului. 
 
 Art. 4. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indemnizaţiile pentru 
creşterea copilului aflate în plată se recalculează în conformitate cu prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 Art. 5. – (1) Prezenta Hotărâre se aplică începând cu data de 01 octombrie 
2010.  
 (2) Prezenta Hotărâre va fi publicată pe site-urile www.unbr.ro, 
www.caav.ro şi va fi comunicată tuturor decanilor barourilor, care o vor aduce la 
cunoştinţa avocaţilor şi vor urmări aplicarea acesteia în sistemul Casei de 
Asigurări a Avocaţilor, conform Legii şi Statutului C.A.A. 
 
 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  , 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 


