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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 422 
27 septembrie 2008 

 

 

 În conformitate cu dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,  
 având în vedere proiectul întocmit de Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor  din 
România,  
 Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România în şedinţa din 28 septembrie 2008 
a adoptat următoarea  
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea şi completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor:  

 

 Art. I. – Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, adoptat de Consiliul U.N.B.R. din 4 
mai 2001, publicat în Buletinul Informativ al Consiliului Uniunii nr. 9 din 5 mai 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. Art. 26, alineatul 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„26 (1) Venitul de referinţă la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale se stabileşte anual 

ca medie a veniturilor determinate în raport de contribuţiile efectiv achitate la sistem, până cel 
mai târziu la 30 martie al anului următor şi este valabil de la 31 martie al anului următor.” 

 
2. Art. 26, alineatul 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(3) Venitul de referinţă se comunică tuturor barourilor spre ştiinţa corpului de avocaţi” 
 
Art. II – În tot cuprinsul Statutului CAA, precum şi în Regulamentul CAA denumirea 

„venitul mediu brut pe profesie” se înlocuieşte cu „venitul de referinţă” 
 
Art. III – Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării, conform art. 61 alin. (2) din 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi va fi adusă la 
cunoştinţa avocaţilor prin publicarea ei pe site-ul www.unbr.ro şi site-ul www.caav.ro şi prin 
grija barourilor. 

 
Art. IV – Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, cu modificările ulterioare, va fi 

republicat, dându-se textelor o nouă numerotare.  
 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E  , 
 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 


