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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 421 
27 septembrie 2008 

 
 În conformitate cu dispoziţiilor art. 61 alin. (2) şi ale art. 63 lit. q) şi r) din 
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.113 din 6 martie 2001 
astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi 
completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.559 din 23 iunie 
2004, (denumită în continuare Lege); 

- având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administraţie al 
C.A.A., 

- în aplicarea hotărârilor Congresului avocaţilor din iunie 2008, 
 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România adoptă prezenta 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art. 1 – Începând cu data de 01 octombrie 2008 fiecare avocat în 
activitate este obligat să depună la Filiala C.A.A. din care face parte declaraţia 
prevăzută în anexa la prezenta Hotărâre.  
 Art. 2  –  Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor, consiliile filialelor 
C.A.A., decanii barourilor vor lua măsuri pentru înregistrarea tuturor 
declaraţiilor prevăzute la art. 1, astfel încât până la 01 decembrie 2008 fiecare 
barou şi fiecare filială C.A.A. să întocmească situaţia centralizatoare a tuturor 
declaraţiilor înregistrate de avocaţi la sistemul C.A.A. 
 Lucrările de înregistrare a declaraţiilor vor fi avute în vedere la înscrierea 
în tabloul avocaţilor – 2009. 
 Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică C.A.A. şi Barourilor prin poşta 
electronică şi se publică pe website-ul www.unbr.ro. 
 Barourile vor asigura publicitatea hotărârii pe raza teritorială de 
competenţă.  
 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  , 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 
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Anexă la Hotărârea nr. 421 din 27 septembrie 2008 a Consiliului U.N.B.R. 
 
 
 

DECLARAŢIE 
 
 

Subsemnatul _________________________________________________ CNP 
_________________, avocat în Baroul _______________________, din 
data______________, membru al filialei CAA _______________________ din data 
_______________, posesor al legitimaţiei nr. ______________, titular (membru) al 
Cabinetului individual (Societăţii civile profesionale) 
_________________________________________________, având sediul profesional în 
____________________________________________________________________ 
domiciliat în ____________________________________________________________ 
cunoscând obligaţiile ce îmi revin conform dispoziţiilor art. 32 din Legea 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, dispoziţiile art. 308 din Statutul Profesiei de 
avocat şi dispoziţiile art. 23, 24, 25, 28 şi 29 din Statutul CAA declar următoarele: 

 
1. Cunosc obligaţia ce-mi revin de a contribui la constituirea fondului sistemului de 

asigurări al avocaţilor. 
 
2. 
2.1 În cazul în care sunt achitate cotele la zi: 
- Sunt la zi cu plata contribuţiei la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor şi sumele 

achitate până în prezent reprezintă 10% din veniturile brute realizate de subsemnatul. 
În cazul în care se plăteşte cota minimă sau maximă: 
- Sunt la zi cu plata contribuţiei la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor şi până în 

prezent am achitat contribuţia minimă / maximă, în funcţie de veniturile realizate. 
 
2.2 În cazul în care nu sunt achitate cotele la zi: 
Întrucât nu sunt la zi cu achitarea cotelor de contribuţie la sistemul de asigurări sociale 

al avocaţilor mă oblig ca în termen de 30 de zile de la semnarea prezentei declaraţii să 
achit contravaloarea sumei restante astfel cum va rezulta din verificarea efectuată de 
reprezentantul filialei CAA sau al sistemului CAA. 

 
3. Sunt de acord ca în cazul în care nu-mi voi respecta obligaţia de a contribui la 

sistemul de asigurări sociale al avocaţilor în conformitate cu prevederile art. 308 din 
Statutul profesiei de avocat şi art. 23 din Statutul CAA să fiu suspendat din profesie fără nici 
o altă somaţie sau punere în întârziere şi exonerez organele de conducere ale profesiei de 
orice procedură prealabilă suspendării. 

 
 

Data, Declarant, 
 
 
 


