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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
 
 
 

BULETIN INFORMATIV 
al Consiliului Uniunii şi al Comisiei Permanente a U.N.B.R.  

 
 

Serie Nouă  Anul  II         Numărul  4          27 martie 2015 
 

   
 Activităţile U.N.B.R. şi ale barourilor membre  au marcat împlinirea a 
 „Douăzeci şi cinci de ani de avocatură independentă”, având în vedere că la 01 
martie 1990 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32, Decretul – Lege 
nr. 90/1990 privind unele măsuri pentru organizarea și exercitarea avocaturii în România, 
act normativ care marchează redobândirea independenței profesiei de avocat 

 
Partea I: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA COMISIEI 

PERMANENTE A UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN 
ROMÂNIA 

 
A. Activitatea Comisiei permanente în şedinţe de lucru  
 
1. Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 30 ianuarie 2015 
 

La şedinţă   au participat  ca invitați : 
-judecător Badea Marius Tudose, Preşedintele CSM; 
-procuror Bogdan Gabor, Vicepreşedintele CSM; 
-procuror Irina Kuglay, consilier al Procurorului General; 
-Bogdan Ciucă, Preşedintele Comisiei Juridice, de Disciplină şi Imunităţi a Camerei 
Deputaţilor; 
-av.Liviu Stancu, secretar de Stat în Ministerul Justiţiei; 
-av. Lucian Dan Vlădescu, consilier  onorific  al Ministrului Justiţiei; 
-av. Călin-Andrei Zamfirescu, preşedinte de onoare al U.N.B.R.;  
-av. Nicu Tiberius, Preşedintele Casei de Asigurări a Avocaţilor. 

 
Ordinea de zi: 

 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 12 decembrie 

2014; 



 2

2. Măsuri de pregătire a anului de învăţământ 2015 privind formarea profesională iniţială în 
cadrul I.N.P.P.A.; 

3. Măsuri organizatorice privind pregătirea Congresului Avocaţilor - 2015; 
4. Proiectul privind arbitrajul profesional organizat pe lângă consiliile barourilor – stadiu şi 

perspective de finalizare;  
5. Proiectul Legii privind sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor – analiza propunerilor 

înregistrate după şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 6 septembrie 2014; 
6. Finalizarea proiectului privind  distribuirea cardurilor CCBE; 
7. Repere privind execuţia bugetară a U.N.B.R. în intervalul 01 ianuarie 2015 – 30 iunie 

2015; 
8. Lucrări curente; 
9. Diverse. 

 
Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au solicitat reprezentanţilor profesiei de avocat 

precizări  referitoare la nevoile punctuale ale avocaţilor în ceea ce priveşte activitatea 
desfăşurată în cadrul locaţiilor instanţelor, pentru ca aceste cerinţe să poată fi integrate 
eficient în Proiectele de dezvoltare a infrastructurii sistemului judiciar și în ceea ce privește 
relaţiile cu instanţele de judecată și parchete pentru a fi avute în vedere la eventuale 
modificări ale Regulamentul de organizare al instanţelor. 

S-au luat în discuţie aspectele privitoare la avocatura clandestină şi progresele 
realizate în combaterea acestui fenomen: măsurile întreprinse de U.N.B.R. privind aducerea 
la zi a tabloului avocaţilor ce urmează a fi consultat de către instanţe.  În ceea ce priveşte 
proiectul privind cardul european de avocat, s-a concluzionat că acesta a fost implementat 
în marea majoritate a barourilor; excepţiile sunt întreţinute incorect și permit confuzii de 
neacceptat de către Consiliile barourilor, singurele organe ale profesiei care poartă 
responsabilitatea finalizarii Proiectului.  

S-a adus în discuţie proiectul legislativ ce urmează a fi iniţiat, cu privire la insolvenţa 
persoanei fizice, şi s-a solicitat Corpului avocaţilor implicarea în acest proiect. 
 S-a hotărât continuarea activităţii comisiei desemnate pentru finalizarea 
regulamentului privind arbitrajul  profesional, comisia urmând să prezinte un proiect 
finalizat, care va fi  supus dezbaterii în proxima şedinţă a Consiliului U.N.B.R..   

Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A. şi Comisia Permanentă au analizat evaluările 
formatorilor din cadrul I.N.P.P.A.. S-a decis ca evaluările să fie comunicate către Consiliul 
Ştiinţific al I.N.P.P.A., pentru avizare.  

Referitor la problema Protocolului privind asistenţa judiciară din oficiu, 
Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a menţionat că CSM a solicitat Proiectul  
pentru consultare și că a fost solicitat punctul de vedere al instanţelor, urmând ca un punct 
de vedere final să fie înaintat Ministerului Justiţiei, cel târziu săptămâna viitoare. De 
asemenea, consilierul Procurorului General al Romaniei a arătat că Ministerul Justiţiei a 
solicitat punct de vedere şi de la Ministerul Public, existând unele observaţii pe fond privind 
remuneratiile cuvenite avocaţilor la activitatea de urmărire penală şi chiar observații de 
formă, în prezent fiind solicitate observaţii şi din teritoriu. Urmează a se comunica  un punct 
de vedere către Ministerul Justitiei. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei au afirmat că s-a 
stabilit că va avea loc o şedinţă cu reprezentanţii U.N.B.R., urmând să se stabilească ulterior 
data exactă a acesteia, în care se vor analiza şi observaţiile celor două instituţii sus 
menţionate și că în baza acestora din urmă se va realiza documente de lucru a căror 
comunicare reciprocă va asigura caracterul lucrativ şi transparent al negocierilor.  

 
Comisia Permanentă a luat act de referatul prezentat de vicepreşedintele U.N.B.R., 

av. Dorin Suciu privind imposibilitatea asigurării cazării la Congresul Avocaţilor la acelaşi 
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hotel în condiţiile în care serviciile hoteliere ale Hotelului Intercontionental au fost 
contractate de Congresul Mondial de Cardiologie care se va desfăşura la Bucureşti în 
aceeaşi perioadă. S-a propus să se solicite Consiliului U.N.B.R. amânarea datei Congresului 
cu o zi. S-a stabilit locaţia Congresului, ca fiind Sala Mică a Teatrului Naţional, şi s-au decis 
măsurile organizatorice privind adaptarea lucrărilor Congresului la aceasta.  

 
S-a decis să se comunice de urgenţă tuturor barourilor ca în adunările 

generale de  desemnare a delegaţilor la congres să se aibă în vedere că norma de 
reprezentare pevăzută de art. 62 alin (1) din Legea nr. 51/1995, coroborat cu 
art. 81 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat, se aplică la numărul avocaţilor 
cu drept de exercitare a profesiei, având în vedere data de referinţă 01 martie 
2015. 

 
Pe baza referatului întocmit de Departamentul Economico-Financiar al U.N.B.R. la 

finele anului 2014, s-a procedat l-a rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al U.N.B.R. 
pentru anul 2014, prin mutarea unor articole de la capitole la care s-a realizat excedent la 
capitolele la care s-au realizat cheltuieli peste proiectia bugetară. 

 
* 
 

2. Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 06 martie2015* 
 
 La şedinţă au fost invitaţi să participe Preşedintele de onoare al U.N.B.R., av. Călin-
Andrei Zamfirescu, Preşedintele Casei de Asigurări a Avocaţilor, av. Nicu Tiberius, membrii 
Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A., șefii de departamente din cadrul I.N.P.P.A. (pct. 5 al 
ordinii de zi) și decanii Barourilor: Alba, Vaslui, Vrancea. 

 
Ordinea de zi: 

 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 30  - 31 

ianuarie 2015. 
2. Consfătuire de lucru cu decanii facultăţilor de Drept, organizatoare de studii doctorale în 

domeniul Drept, privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor de studii juridice, în 
lumina datelor rezultate în urma procesului de admitere în avocatură în ultimii 4 ani, 
precum şi a informaţiilor sintetizate în urma analizei activităţii de formare profesională 
realizată în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor  
(I.N.P.P.A.). Prezentarea Proiectului privind specializarea profesională a avocaţilor în 
diverse domenii. Atestarea  specializării.  

3. „Douăzeci şi cinci de ani de avocatură independentă”: Politici profesionale privind 
perfecţionarea reglementărilor  legale  privind  secretul profesional, interdicţiile, 
incompatibilităţile şi prevenirea conflictului de interese în exercitarea profesiei de avocat, 
concomitent cu exercitarea profesiilor compatibile cu profesia de avocat.  

4. Raportul final al Comisiei constituită prin Decizia Comisiei Permanente din 31 ianuarie 
2014 pentru elaborarea Proiectului legislaţiei pentru perfecţionarea sistemului C.A.A. – 
raportor domnul av. Nicu Tiberius (potrivit mandatului încredinţat în şedinţa Comisiei 
Permanente din 30 ianuarie 2015). 

                                       
* Procesul verbal urmează să fie validat, după dezbateri, la viitoarea şedinţă a Comisiei Permanente 
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5. Măsuri pentru pregătirea anului de învăţământ 2015 (stagiari, anul II). Finalizarea 
procedurii de atestare a Corpului de lectori ai I.N.P.P.A., pe baza rapoartelor înaintate de 
centrele teritoriale ale I.N.P.P.A..   

6. Lucrări curente 
7. Diverse 
 
 În cadrul consfătuirii de lucru cu decanii facultăţilor de Drept, 
organizatoare de studii doctorale în domeniul Drept  s-a anlizat  problematica 
inserţiei  socio-profesionale  a absolvenţilor de studii juridice, în lumina datelor 
rezultate în urma procesului de admitere în avocatură în ultimii 4 ani, precum şi 
a informaţiilor sintetizate în urma analizei activităţii de formare profesională 
realizată în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea 
Avocaţilor  (I.N.P.P.A.). 

La şedinţă au participat decanii/reprezentanţii acestora de la toate facultăţile de 
drept care organizează studii doctorale (cu excepţia Facultatii de drept din Sibiu, care a 
comunicat implicarea în acivitati  programate anterior), Preşedintele Uniunii Juriştilor din 
România şi Directorul Institutului de Cercetări Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române. 

S-a realizat un schimb de idei în ceea ce privește practicile și preocupările legate de 
inserţia socio-profesională a absolvenţilor studiilor juridice (studii de licenţă, masterat, 
doctorat) și adaptarea pregătirii juridice la perspectivele evoluției mondiale în domeniul 
învățământului  juridic superior  și  nevoilor reale ale  formării profesionale a avocaților. 

De asemenea, s-a discutat și despre măsura în care calificarea în profesia de avocat 
trebuie să se facă numai direct, în cadrul profesiei, sau aceasta ar trebui  suplinită și de 
organizarea unor studii postuniversitare corespunzătoare integrării în profesia de avocat.  

S-au abordat posibilitățile de coordonare a pregătirii juridice  realizate în cadrul 
studiilor universitare si postuniversitare cu  modalitățile de formare profesională realizate în 
cadrul profesiei de avocat, astfel încât dificultățile de integrare în profesia de avocat să 
poată fi depășite. 

Au fost abordate și aspecte privind  principalele deficiențe în ceea ce privește 
cunoștințele absolvenților, constatate la ultimele examene de admitere în profesie sau în 
activitatea de formare profesională realizată în cadrul  Institutului Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor  (I.N.P.P.A.)  și s-au  analizat posibilitățile de 
adaptare a  pregătirii teoretice dobândite în facultate la cerințele actuale de inserție 
profesională. 

S-a concluzionat că s-au obținut feed back-uri importante din partea 
ambelor părți și că decanii facultăților de drept și reprezentanții U.N.B.R. vor 
rămâne într-un dialog deschis și continuu pentru găsirea unor soluții cât mai 
eficiente la toate problemele discutate. 

 
Comisia Permanentă a examinat şi problema dacă un avocat poate să 

desfăşoare activităţi de expert în cadrul unor proiecte POSDRU derulate prin 
entităţi din afara profesiei, care organizează pregătirea practică a studenţilor de 
la universităţile partenere, pe baza unui contract de muncă pe perioadă 
determinată. (s-a analizat un proiect concret pe baza unei solicitari adresate Comisiei 
Permanente a U.N.B.R.). 

S-a avut în vedere că potrivit art. 15 lit.a) din Legea nr. 51/1995, exercitarea 
profesiei de avocat este incompatibilă cu activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât 
cea de avocat. De la această regulă art.16 lit.b) din Lege prevede excepţia, acceptând 
compatibilitatea în cazul activităţilor şi funcţiilor didactice  din învăţământul 
juridic superior. Pentru a ne afla în domeniul de aplicare al situaţiei excepţionale 
prevăzute la art.16 lit.b) din lege se impune existenţa cumulativă a următoarelor condiţii: 
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    - să fie vorba de o activitate didactică (aceasta se poate desfăşura în virtutea unei funcţii 
didactice sau în regim de plata cu ora); 
    - activitatea   didactică  să fie desfăşurată în cadrul unei unităţi de învăţământ juridic 
superior;  
  Situaţia analizată de Comisia Permanentă are următoarele particularităţi:  
    - activitatea de îndrumare a studenţilor în stagiile de practică este reglementată prin 
Legea nr.258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor 
    - activitatea de practică se regăseşte în planurile de învăţământ ale universităţii (art.5 din 
Legea nr.258/2007) 
    - în activitatea de practică raporturile se nasc între unitatea de învăţământ şi 
partenerul de practică; acesta din urmă pune la dispoziţie specialiştii (experţii) care 
asigură îndrumarea studenţilor.  
    - în cadrul proiectului analizat, partenerul de practică este  ,,o societate comercială, o 
instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică care desfăşoară o activitate în 
corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul MECT sau de experţii acesteia”.  
 Activităţile realizate în cadrul unei astfel de entităţi nu reprezintă o activitate didactică; o 
astfel de entitate nu poate fi asimilată comunităţii universitare definite, ca atare, în art. 127 
din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională, aspect exclus de logica Legii nr.258/2007, 
care, prin ipoteză, plasează partenerul de practică în afara mediului universitar. 

  
Avocatul nu poate avea rolul unui expert pus la dispoziţie de entitatea parteneră de 

practică prin care se derulează programul POSDRU în condiţiile art.10 alin.1 lit.b) din Legea 
nr. 258/2007. 

 
 Avocatul care desfăşoară activitatea de îndrumare a studenţilor pe baza 

unui contract de muncă încheiat pe perioadă determinată ar acţiona ca un 
subordonat al angajatorului în legătură cu obligaţiile pe care acesta şi le asumă 
faţă de instituţia de învăţământ în favoarea căreia se organizează practica 
studenţilor. 

 
 O astfel de situaţie nu se încadrează în litera şi spiritul excepţiei instituite 

de art.16 alin.1 lit.b) din Legea nr.51/1995 deoarece raportul de subordonare 
specific contractului de muncă nu se realizează în raporturile cu o unitate de 
învăţământ juridic, aşa cum a conceput legiuitorul când a admis 
compatibilitatea, ci cu o entitate distinctă, cu rolul de partener de practică al 
instituţiei de învăţământ. 

Comisia Permanentă a decis : 
    1. Activitatea pe care un avocat o desfăşoară în calitate de îndrumător de 
practică pe baza unui contract de muncă încheiat cu entitatea parteneră nu se 
încadrează în prevederile art.16 alin.1 lit.b) din Legea nr.51/1995.  
Chiar şi dacă s-ar realiza o relaţie contractuală între o universitate şi un avocat - 
expert al unei facultăţi de drept din cadrul acelei universităţi pentru realizarea 
activităţii de practică a studenţilor, analiza legalităţii acestui raport prin prisma 
Legii nr.258/2007 demonstrează că nu este vorba de o activitate didactică în 
învăţământul juridic superior. 
    2. Formele de exercitare a profesiei de avocat se pot implica în activităţi de 
îndrumare în cadrul stagiilor de practică prevăzute pentru studenţi în planurile 
de învăţământ, dar numai având calitate de ,,parteneri de practică’’, dacă în cadrul 
unui program derulat prin organele profesiei de avocat, în raport de competenţa 
acestora, se încheie cu unitatea de învăţământ un contract-cadru de colaborare 
sau o convenţie, nu pe baza unui contract de muncă (art.4 din Legea 
nr.258/2007). Situaţia ar permite remunerarea în interiorul profesiei de avocat 
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iar nu ca o ocupaţie diferită precum cea de ,,mentor 235902’’, conform Clasificării 
ocupatiilor din România 

 
Au fost dezbatute problemele legate de conflictul de interese în activitățile 

desfășurate de avocați în cadrul profesiilor compatibile cu profesia de avocat și în 
conlucrările interprofesionale pentru furnizarea de servicii integrate. 

S-a decis ca un proiect de Rezoluţie să fie înaintat Consiliului U.N.B.R. cu 
propunerea ca problema să facă obiect de dezbatere şi să constituie o direcţie de 
politică profesională a barourilor, în perspectivă imediată.   

 
* 
 
 

B.Activitatea Comisiei Permanente a U.N.B.R. între şedinţe 
 
 

1. Organizarea  Conferinţei cu tema: „Infracţiuni contra persoanei: agresiunea 
asupra fătului, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra 
înfăptuirii justiţiei şi aspecte teoretice şi practice ale judecătorului de cameră 
preliminară. Drepturi şi obligaţii deontologice ale judecătorilor şi avocaţilor” 
(Anunţ - 12.01.2015) 
 
Conferinţa s-a desfăşurat în spiritul recomandărilor Avizului nr.16 şi în realizarea dialogului 
între judecători şi avocaţi, vineri 16 ianuarie 2015, începând cu ora 10,00, la Sala de 
Conferinţe a Hotelului “Grand Hotel Italia” din municipiul Cluj-Napoca. Organizatorii acestei 
conferinţe au fost Uniunea Naţională a Barourilor din România, Barourile Cluj, Sălaj, 
Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Satu Mare, Institutul Naţional pentru Pregătirea Şi 
Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.), Centrul Teritorial Cluj al I.N.P.P.A., Consiliul Superior 
al Magistraturii, Reprezentantul României la CCJE, Curtea de Apel Cluj şi Curtea de Apel 
Oradea. Agenda Conferintei poate fi consultată AICI. Această conferinţă continuă 
desfăşurarea proiectului prin cultivarea dialogului interprofesional în dinamică, 
multiculturalitate şi competenţe specifice. 
 
 
2.   Măsuri  organizatorice pentru aplicarea - Deciziei nr.5/C/12.01.2015 a 
Preşedintelui Curţii de Apel Alba Iulia referitoare la verificarea, începând cu data 
de 19 ianuarie 2015, în sistemul electronic de date al Uniunii Naţionale a 
Barourilor din România, a situaţiei juridice a persoanelor care se prezintă ca 
avocaţi, atât în cauzele civile cât şi în cele penale la Curtea de Apel Alba lulia. 
(Comunicat - 16.01.2015) 
 
 
3.   Măsuri de organizare la cererea I.N.P.P.A. - I.N.P.P.A. organizează, 
săptămânal, activităţi de pregatire continuă, la sediul U.N.B.R. din Palatul de 
Justitie. (Anunţ -05.02.2015)  
 

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. – 
implementează strategia de formare şi perfecţionare continuă a avocaţilor (art. 2 alin. 1 din 
Regulamentul I.N.P.P.A.), pe baza Programelor de formare profesională continuă – 
cursuri de scurtă durată, elaborate de Departamentul pentru formare profesională 
continuă din cadrul Institutului (art. 31 lit. b şi c din Regulamentul I.N.P.P.A.). 
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Pentru avocaţii din barourile din circumscripţiile Curţii de Apel Bucureşti şi a Curţilor 
de Apel învecinate, în sediul U.N.B.R. (Palatul de Justiţie, Splaiul Independenţei nr. 
5, sector 5), începând cu data de 19 februarie 2015, I.N.P.P.A. organizează între 
orele 17.00 – 20.00, activităţi de formare profesională continuă, după următorul 
program: 
    I. 19 februarie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Răspunderea penală a 
persoanei juridice. Discuţiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruţ 
Ciobanu. Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra Trandafir – Facultatea de Drept, 
Universitatea din Bucureşti 
    II. 26 februarie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Sfera de aplicare a ordonanţei 
de plată. Accepţiunea noţiunii de „creanţă certă, lichidă şi exigibilă”. Discuţiile vor 
fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Claudiu Constantin Dinu. Invitat: domnul 
asistent universitar dr. Liviu Zidaru – judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 
    III. 05 martie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Excluderea probelor nelegal sau 
neloial administrate. Discuţiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruţ 
Ciobanu. Invitat: domnul judecător Daniel Grădinaru – vicepreşedinte al Curţii de Apel 
Bucureşti. 
    IV. 12 martie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Regimul juridic al cauţiunii în 
materia măsurilor asigurătorii şi a măsurilor provizorii în cadrul procesului civil. 
Discuţiile vor fi moderate de domnul avocat conf. univ. dr. Traian Briciu. Invitat: domnul 
Bogdan Dumitrache – executor judecătoresc. 
    V. 19 martie 2015, ora 17, dezbaterea cu tema: Acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei. Discuţiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruţ Ciobanu. 
Invitat: doamna Lăncrănjan Alexandra – procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti. 

Aceste dezbateri se vor organiza săptămânal, pe tot parcursul anului, 
temele alese fiind atât de drept civil/procesual civil, cât şi de drept penal/procesual penal.  

În cadrul susţinerii acestor teme de formare profesională continuă, dezbaterile vor 
avea caracter interactiv, fiind invitaţi şi reprezentanţi ai altor profesii juridice/judiciare 
(magistraţi, executori judecătoreşti, notari publici, practicieni în insolvenţă). 

, 
Înscrierile se fac prin e-mail, la adresa de email: conferinte@I.N.P.P.A..ro. Numărul 

de locuri pentru fiecare dezbatere este limitat la 25. Înscrierea se va realiza prin e-
mail, cu indicarea datelor de contact (nume şi prenume, baroul, adresă de email şi număr 
de telefon), numărul maxim de locuri fiind ocupat în ordinea primirii cererilor de înscriere.  

Programul poate fi extins spre a fi accesat de toate Centrele I.N.P.P.A. prin sistemul 
de comunicare intranet, inclusiv în modalitatea în care sediul acţiunilor este amplasat în alt 
centru decât cel din Bucureşti, în condiţiile, inclusiv bugetare, aprobate de Congresul 
avocaţilor.  

 
 

4. S-a aprobat reorganizarea activității de conducere a Arhivei Electronice de 
Garanţii Reale Mobiliare prin DECIZIA nr. 178/16.02.2015  a Comisiei Permanente , 
convocată în sistem de consultare electronică. Continutul deciziei este următorul: 

 
”În baza dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. c) şi f) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, art. 87 din Statutul U.N.B.R., precum şi art. 7-10 din 
O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea 
înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Luând act de solicitarea formulată de dl. avocat Ion Scăunaşu, director general 
AEGRM al operatorului U.N.B.R., de retragere din funcţia deţinută în cadrul U.N.B.R., 

mailto:conferinte@I.N.P.P.A..ro.
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începând cu data de 1 martie 2015, retragere motivată de imposibilitatea exercitării 
funcţiei, începând cu data arătată, ca urmare a proiectelor profesionale în desfăşurare, 
 Ţinând cont de imperativul dictat de necesitatea organizării activităţii în perspectiva 
reautorizării U.N.B.R. în calitate de operator al AEGRM, pentru o perioadă de trei ani, în 
decembrie 2015, 
 Comisia Permanentă a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, 
convocată on-line în şedinţa din data de 16.02.2015 

D E C I D E : 
Art. 1. – Începând cu data de 1 martie 2015, se ia act de renunţarea la mandatul de 

director general AEGRM a operatorului U.N.B.R. a d-lui avocat Scăunaşu Ion. 
Art. 2. – Începând cu data de 1 martie 2015, se desfiinţează funcţiile de director 

general AEGRM şi director tehnic AEGRM, prevăzute în organigrama U.N.B.R.. 
Art. 3. – Începând cu data de 1 martie 2015, se constată încetarea calităţii de 

director tehnic AEGRM a d-lui avocat Mircea-Cosmin Breahnă. 
Art. 4. – În organigrama AEGRM se creează două funcţii de director de arhivă, cu 

următoarele atribuţii distincte: 
a) director AEGRM: 

    - reprezintă U.N.B.R. în raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere, cu Corpul 
operatorilor Arhivei şi cu terţii; 
    - raportează Consiliului Naţional, Comisiei Permanente şi preşedintelui U.N.B.R.; 
    - promovează politicile operatorului U.N.B.R. în materia AEGRM. 
 b) director AEGRM: 
    - reprezintă operatorul U.N.B.R. în raporturile cu agenţii săi împuterniciţi, forme de 
exercitare a profesiei de avocat; 
    - îndrumă, asistă şi coordonează agenţii împuterniciţi ai operatorului U.N.B.R. din punct 
de vedere juridic şi tehnic; 
    - promovează soluţiile juridice şi tehnice în materia AEGRM. 

Art. 5. – Atribuţiile tehnice și financiare pe care le implică activitatea AEGRM a 
operatorului U.N.B.R. sunt exercitate de directorii de Arhivă în colaborare cu 
direcţiile/serviciile de specialitate ale U.N.B.R., după caz. 

Art. 6. – Începând cu data de 1 martie 2015, se numesc în funcţiile de director de 
arhivă următorii: 
    - dl. avocat Păcuraru Daniel-Aurelian, domiciliat în mun. Bucureşti, Calea Victoriei nr. 83, 
bl. 81, sc. 2, et. 8, ap. 54, sector 1 – pentru atribuţiile prevăzute la art. 4 lit. a) din prezenta 
decizie; 
    - dl. avocat Breahnă Mircea-Cosmin, domiciliat în mun. Bucureşti, str. Grigore Ionescu nr. 
94, bl. T7B, sc. 1, et. 3, ap. 11, sector 2 – pentru atribuţiile prevăzute la art. 4 lit. b) din 
prezenta decizie. 

Art. 7. – (1) Raporturile dintre operatorul U.N.B.R. şi directorii săi de arhivă sunt 
supuse, prin asemănare, regulilor mandatului, cu specificul pe care acestea îl îmbracă în 
cadrul contractului de asistenţă juridică.  

(2) Directorii AEGRM ai operatorului U.N.B.R. răspund solidar pentru obligaţiile lor.  
(3) Directorii AEGRM ai operatorului U.N.B.R. vor informa Comisia Permanentă a 

U.N.B.R. despre preluarea atribuţiilor şi repartizarea sarcinilor de serviciu între aceştia, în 
conformitate cu art. 4 din prezenta decizie. 
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Art. 8. – (1) Prezenta decizie se comunică prin poşta electronică la adresa agentului 
împuternicit cunoscută operatorului.  
 (2) Prezenta decizie se publică pe site-ul www.U.N.B.R..ro al operatorului U.N.B.R.. 
C O M I S I A     P E R M A N E N T Ă” 

 
 
5. Subiectele centrale dezbătute la a 43-a ediție a Conferinței Președinților 
Uniunilor Profesionale ale Avocaților din Europa (Informare realizată prin 
Comunicatul din 19.02.2015 publicat pe site-ul U.N.B.R.)  

 
Peste 200 de reprezentanți ai avocaților din Europa au participat la cea de a 43 a 

ediție a Conferinței Președinților Uniunilor Profesionale ale Avocaților din Europa, care  a 
avut loc Viena, în perioada 12 – 14 februarie 2015. 

Din partea Uniunii Naționale a Barourilor din România, la Conferinţă au participat 
presedintele U.N.B.R., av. dr. Florea Gheorghe şi vicepreşedintele U.N.B.R., prof. univ. dr. 
Oancea Dan. 

De-a lungul anilor, Conferința de la Viena s-a poziționat ca o platformă de dialog și 
informare privind evoluția profesiei de avocat în statele europene, ca un cadru informal în 
care reprezentanții aleși ai avocaților europeni pot face schimb de experiență și de opinii în 
scopul identificării strategiilor de dezvoltare a profesiei și de apărare a valorilor acesteia. 

Anul acesta, reformele legislative care vizează profesia de avocat s-au intensificat în 
toată Europa, astfel încât dezbaterile s-au centrat asupra acestora. Principalele probleme cu 
care se confruntă majoritatea uniunilor profesionale se referă în special la aspectele 
legate de dereglementarea profesiei și cele privind finanțarea asistenței juridice 
din oficiu, în paralel cu taxele mari impuse justițiabililor, care împiedică accesul la justiție. 

Alte subiecte care produc îngrijorări comune pentru avocații europeni sunt cele 
referitoare la apărarea secretului profesional având în vedere evoluția legislației privind  
protecția datelor și cea privind supravegherea electronică în masă. 

Un accent deosebit s-a pus pe eforturile depuse pentru pregătirea profesională a 
avocaților în contextul intrării în vigoare a noilor coduri în țările Europei Centrale și de Est și 
al modificărilor substanțiale ale acestor coduri în Europa de Vest. 

La Conferință a fost prezentă și Vera Jourova, Comisar European responsabil cu 
Justiția, protecția consumatorilor și egalitatea de gen, care, împreună cu  Leonid Kravchuk , 
primul președinte al Ukrainei ales în mod democractic (1991-1994) au  abordat un subiect 
sensibil și anume dacă ”forța poate crea drept?”. 

 

6. Fondul de solidaritate al avocaţilor (Comunicat - 17.03.2015) 

”Departamentul Contabilitate al U.N.B.R. informează că, la data de 25.02.2015, in 
contul curent “Fondul de solidaritate al avocatilor” figureaza suma de 721.668 lei, iar 
concomitent, în titluri de stat se mai deţine suma de 1.495.938 lei. 

În şedinţele Comisiei Permanente din 30.01.2015 şi 06.03.2015 şi a Consiliului 
U.N.B.R. din 07.03.2015, s-au aprobat ajutoare din Fondul de solidaritate al avocaţilor în 
valoare de aproximativ 158.000 lei.”  

 
* 
 

 

http://www.U.N.B.R..ro
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Partea II: INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI 
UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

 
A. Şedinţa Consiliului U.N.B.R. din data de 07-08.03.2015*  
 
Ordinea de zi: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului U.N.B.R. din 13 - 14 decembrie 2014. 
2. Conferinţă – dezbatere privind sistemul german al avocaţilor specializaţi – prezintă dl. 

Avocat Philipp Wendt, directorul Academiei Germane a Avocaţilor – Societate pentru 
formarea iniţială şi continuă şi de prestări servicii mbH - Berlin  (orele 9.00 – 11.00, 
Hotelul Intercontinental).  

3. Informare privind măsurile  de pregătire a anului de învăţământ 2015 privind formarea 
profesională iniţială în cadrul I.N.P.P.A.. Interacţiunea dintre  barouri şi I.N.P.P.A. privind 
activitatea de formare profesională continuă. 

4. Proiectul privind arbitrajul profesional organizat pe lângă consiliile barourilor. Stadiu şi 
perspective de finalizare. 

5. Informare asupra analizei propunerilor înregistrate după şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 6 
septembrie 2014 privind perfecţionarea legislativă a organizării şi funcţionării sistemului 
Casei de Asigurări a Avocaţilor. 

6. Raport  privind finalizarea proiectului privind legitimarea  avocaţilor în raporturile cu terţii. 
7. Repere privind execuția bugetară a U.N.B.R. și a sistemului CAA în intervalul 01 ianuarie 

2015 – 30 iunie 2015. 
8. Măsuri organizatorice privind pregătirea Congresului Avocaţilor – 2015. 
9. Lucrări  curente.  
10. Diverse. 

 
S-au adoptat următoarele HOTĂRÂRI , DECIZII, REZOLUŢII: 
 
1. În cadrul ședinței Consiliului U.N.B.R. din data de 7 martie 2015 au fost dezbătute 

problemele legate de conflictul de interese în activitățile desfășurate de avocați în cadrul 
profesiilor compatibile cu profesia de avocat și în conlucrările interprofesionale pentru 
furnizarea de servicii integrate. 

Ținând cont de faptul că noile realități economice și sociale reclamă extinderea 
serviciilor pe care avocații le prestează pentru clienții lor, precum și de faptul că avocații 
sunt în situația în care trebuie să-și analizeze și să-și valorifice oportunitățile profesionale 
într-un context marcat de schimbări importante în exercițiul profesiei, președintele U.N.B.R., 
dl. Av dr. Gheorghe Florea,  a înaintat  Consiliului U.N.B.R. un proiect de  Rezoluție, prin 
care propune reinterpretarea principiilor profesiei în acord cu evoluția cadrului de exercitare 
a atribuțiilor profesionale. 

Propunerea a fost susținută de consilierii U.N.B.R., care au  luat act de proiectul de 
Rezoluție și au hotărât ca adoptarea acesteia să fie pusă în discuția proximei ședințe a 
Consiliului. 

  S-a decis ca Propunerea de rezoluție privind ”Principiile de integritate în 
activitățile profesionale desfășurate de avocați în profesii compatibile cu cea de 
avocat și în conlucrările interprofesionale pentru furnizarea de servicii 
profesionale integrate”  să fie dată publicității şi să fie transmisă Barourilor, spre 
dezbaterea membrilor acestora.  

 
 

                                       
* Procesul verbal urmează să fie validat, după dezbateri, la viitoarea şedinţă a Consiliului U.N.B.R.. 
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 2. Prezentarea sistemului german de acordare a titlurilor de avocat 
specializat în anumite domenii 

 
În cadrul ședinței Consiliului U.N.B.R. din data de 7.03.2015 a avut loc o conferinţă 

– dezbatere privind sistemul german al avocaţilor specializaţi – prezentat de dl. Avocat 
Philipp Wendt, directorul Academiei Germane a Avocaţilor – Societate pentru formarea 
iniţială şi continuă şi de prestări servicii mbH – Berlin. 

Conferința s-a axat pe  prezentarea reglementărilor germane privind modalitățile de 
 conferire a titlurilor de avocat specializat și a fost urmată de dezbateri privind aspectele 
pozitive sau negative ale acestor reglementări, în ideea că sistemul german ar putea fi un 
posibil exemplu pentru avocații români. 

 
 3. REZOLUŢIE* 
 
Având în vedere: 
- Sesizarea Baroului Vaslui privind refuzul achitării de către Tribunalul Vaslui a onorariilor 
aferente activităţilor prestate de avocaţii care au acordat asistenţă judiciară din oficiu în 
perioada noiembrie 2014 – ianuarie 2015 în faza de urmărire penală, determinat de 
prevederile art. 272, alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală, 
- Adresa cu nr. 76544/8.10.2014 semnată de Directorul Direcţiei Contencios din Ministerul 
Justiţiei, transmisă Tribunalului Iaşi,  
- Obligativitatea achitării onorariilor cuvenite pentru asistenţa judiciară din oficiu, indiferent 
dacă aceasta se desfăşoară în faza procesuală a urmăririi penale sau în cea a cercetării 
judecătoreşti,  
- Prevederile art. 12 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea 
serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, pentru prestarea, în cadrul sistemului de 
ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenţă juridică şi/sau reprezentare ori de asistenţă 
extrajuciară, precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă juridică privind accesul 
internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară în materie penală, încheiat 
între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, intrat în vigoare la 
data de 1 decembrie 2008,   

CONSILIUL UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
Adresează un apel Ministerului Justiţiei ca, în spiritul bunei colaborări existente între 

Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, să găsească, soluţiile 
necesare pentru rezolvarea situaţiei semnalată de Baroul Vaslui, precum şi pentru 
prevenirea apariţiei în viitor a unor alte situaţii similare, astfel încât avocaţii care desfăşoară 
activităţi de asistenţă judiciară în faza de urmărire penală să beneficieze de dreptul la 
onorariu, stabilit de organul judiciar, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat 
între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, prevăzut, ca atare, în art. 82 din Legea nr. 51/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare.   
 Totodată, Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România îşi reafirmă deplina 
disponibilitate de colabora cu Ministerul Justiţiei pentru buna funcţionare şi planificarea, 
inclusiv din punct de vedere bugetar, a sistemului de asistenţă judiciară, în condiţiile art. 77 
lit. i) din Legea nr. 51/1995.  
Adoptată astăzi 7 martie 2015.  
 
 
 4. REZOLUŢIE 
 
Având în vedere: 

                                       
* Sesizarea Baroului Vaslui şi celelalte documente aferente se găsesc în Anexa nr. I. 
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- Sesizarea domnului avocat Gheorghiţă Mateuţ privind împiedicarea sa de a exercita 
profesia de avocat în dosarul penal nr. 63/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea, 
- Poziţia Consiliului Baroului Arad, care îşi exprimă sprijinul faţă de demersurile domnului 
avocat şi solicită ca garanţiile prevăzute de lege pentru ca secretul profesional al avocatului 
să fie respectate cu stricteţe,   

CONSILIUL UNIUNII NAŢIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
Sprijină poziţia Baroului Arad şi se asociază apelului adresat de acesta 

autorităţilor competente, ca în spiritul bunei colaborări existente, să adopte toate măsurile, 
pentru ca, în limitele şi cu garanţiile prevăzute de lege, să fie respectat dreptul la apărare şi 
dreptul la secret profesional al avocatului.  
Adoptată astăzi 7 martie 2015.  
 
 5. HOTĂRÂREA nr. 1063 / 07 martie 2015 
 
 Având în vedere dezbaterile din şedinţa Comisiei Permanente din 31.01.2015 şi a 
Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România în şedinţa din 7 martie 2015, din care 
a reieşit necesitatea adoptării unor norme privind aplicarea regulilor de arbitraj profesional; 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 66 lit. c) şi s), din Legea nr. 51/1995, republicată, 
(în continuare Legea), precum şi cu prevederile art. 185 şi 240 din Statutul profesiei de 
avocat (în continuare Statutul), care instituie principiul potrivit căruia toate neînţelegerile 
dintre avocaţi se rezolvă pe cale amiabilă, iar în caz contrar conflictele se rezolvă pe calea 
medierii şi a arbitrajului şi în aplicarea art. 251-264 din Statut, 

Analizând proiectele privind Regulile standard de procedură arbitrală ale Curții de 
Arbitraj profesional a avocaților şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, precum şi 
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 394/31.03.2012, prin care s-a adoptat Regulamentului 
privind organizarea si funcţionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor; 

Ţinând cont de propunerea  INPPA, în conformitate cu hotărârea Consiliului UNBR 
care a decis ca proiectul aprobat să fie supus analizei acestuia pentru observaţii şi 
completări, inclusiv în ce priveşte impactul noului Cod de procedură civilă; 
  

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în şedinţa din 07.03.2015, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art. 1 – Se adoptă Regulamentul privind organizarea si funcţionarea Curtii de 
Arbitraj Profesional a Avocatilor, prin modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului UNBR 
nr. 394/31.03.2012, Regulile standard de procedură arbitrală ale Curții de Arbitraj 
profesional a avocaților şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, cuprinse în anexele 
la prezenta hotărâre.   
 
 Art. 2. – Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web www.unbr.ro şi se comunică 
barourilor şi membrilor Consiliului UNBR. 
 
 
 

CONSILIUL U.N.B.R. 
 
 
    

http://www.unbr.ro
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Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1063 din 07 martie 2005  
 
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CURŢII DE ARBITRAJ 
PROFESIONAL A AVOCAŢILOR 
 
 
Capitolul I. Dispoziţii generale 
 
Art.1 
1.1. Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaţilor este o instituţie permanentă de arbitraj, 

neguvernamentală, fără personalitate juridică, independentă în exercitarea atribuţiilor. 
1.2. Curtea  de Arbitraj Profesional a Avocaţilor (denumită în continuare        Curtea de 

Arbitraj)  este organizată şi funcţionează în cadrul fiecărui barou, membru de drept al 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
51/1995, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, cu prevederile art. 185, 
art. 251-264 din Statutul profesiei de avocat, precum şi cu cele ale prezentului 
Regulament. 

1.3. Sediul Curţii de Arbitraj este la sediul baroului din fiecare municipiu                         
reşedinţă de judeţ, respectiv la sediul baroului din municipiul Bucureşti. 

 
 
CAPITOLUL II.     COMPETENŢA CURŢII DE ARBITRAJ 
 
Art.2 
2.1. Curtea de Arbitraj este competentă să soluţioneze următoarele litigii profesionale 

dintre avocaţi, astfel: 
2.1.1. dintre avocaţi cu privire la relaţiile profesionale dintre aceştia,   inclusiv cele cu 

caracter patrimonial; 
2.1.2. dintre avocaţi titulari ai formelor de exercitare a profesiei cabinete individuale 

şi/sau cabinete individuale asociate/grupate, asociaţi şi/sau foşti asociaţi în 
cadrul formelor de exercitare a profesiei asociative (SCA şi/sau SPRL); 

2.1.3. dintre avocaţi şi formele de exercitare a profesiei; 
2.1.4. dintre formele de exercitare a profesiei; 
2.1.5. dintre avocaţii colaboratori, dintre aceştia şi formele de                               

exercitare a profesiei; 
2.1.6. dintre avocaţii salarizaţi şi formele de exercitare a profesiei; 
2.1.7. care privesc conlucrarea între diferitele forme de exercitare a profesiei; 
2.1.8. litigii izvorâte din raporturile juridice care apar la încheierea, executarea sau 

încetarea contractelor de asistenţă juridică, cu excepţia celor privitoare la 
onorarii care rămân în competenţa Decanului Baroului, în această calitate, 
conform dispoziţiilor art. 132 din Statutul profesiei. 

2.2. În situaţia în care litigiul profesional se naşte între avocaţi membri ai unor barouri 
diferite, competenţa soluţionării litigiului revine Curţii de Arbitraj care a fost prima 
sesizată. 

 
CAPITOLUL III.  ATRIBUŢIILE CURŢII DE ARBITRAJ 
 
Art. 3. 
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3.1. Curtea de Arbitraj are ca principală atribuţie organizarea şi administrarea soluţionării 
prin arbitraj a litigiilor profesionale, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/1995, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Statutul profesiei de avocat şi 
de prezentul Regulament. 

3.2. Soluţionarea litigiilor arbitrale profesionale se face potrivit „Regulilor standard de 
procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj”, aprobate de Comisia Permanentă a UNBR, 
ratificate de Consiliul UNBR, respectiv Congresul Avocaţilor. 

3.3. Regulile standard de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj se completează cu 
dispoziţiile Codului de procedură civilă, în măsura în care acestea sunt compatibile cu 
legislaţia profesiei de avocat. Compatibilitatea o stabileşte Tribunalul arbitral constituit 
în vederea soluţionării unui litigiu, afără de cazul în care Regulile prevăd în mod expres 
compatibilitatea. 

 
Art.4 
4.1. Curtea de Arbitraj are şi următoarele atribuţii: 

4.1.1. elaborează modele de convenţii arbitrale şi asigură difuzarea acestora  în 
cercurile profesionale, în care promovează arbitrajul profesional şi  prezintă 
avantajele acestuia; 

4.1.2. dezbate aspectele de drept ivite în arbitrajul profesional; 
4.1.3. ţine evidenţa practicii arbitrale, întocmeşte culegeri de practică arbitrală şi 

asigură documentarea în domeniul arbitrajului profesional; 
4.1.4. face propuneri privind îmbunătăţirea organizării şi desfăşurării arbitrajului 

profesional; 
4.1.5. colaborează cu alte instituţii permanente de arbitraj profesional din ţară şi din 

străinătate şi urmăreşte evoluţia arbitrajului profesional în context mondial; 
4.1.6. poate organiza, la cererea părţilor, şi medierea în cazul litigiilor  cu privire la 

relaţiile profesionale prevăzute la art. 2 din prezentul Regulament, cu 
respectarea dispoziţiilor art. 251 – 254 din Statutul profesiei de avocat. 

4.1.7. îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi sunt conferite prin prezentul Regulament şi 
prin Regulile standard de procedură arbitrală emise de Curtea de Arbitraj. 
 

Art.5 
5.1. Curtea de Arbitraj este datoare să: 

5.1.1. îndeplinească formalităţile de constituire a tribunalului arbitral; 
5.1.2. pună la dispoziţia părţilor Regulile standard de procedură arbitrală, lista de 

arbitri, precum şi Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale; 
5.1.3. pună la dispoziţia arbitrilor aleşi de părţi, la solicitarea acestora, date şi informaţii 

cu caracter normativ referitoare la litigiul pe care îl are de soluţionat; 
5.1.4. îndeplinească servicii de secretariat privitor la primirea, înregistrarea şi evidenţa 

corespondenţei, citarea părţilor şi comunicarea actelor şi a diverselor înştiinţări 
către părţi şi arbitri, consemnarea dezbaterilor în procesul-verbal al şedinţei de 
arbitrare şi să efectueze orice alte lucrări necesare bunei desfăşurări a 
arbitrajului; 

5.1.5. asigură, prin intermediul Baroului, potrivit art. 16, spaţiul şi celelalte condiţii 
corespunzătoare pentru desfăşurarea arbitrajului. 
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Capitolul IV. Organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj 
 
Art.6 
6.1. Curtea de Arbitraj se compune dintr-un număr de 15 – 30 de arbitri, stabilit de către 

Consiliul Baroului, în funcţie de numărul membrilor, desemnaţi din rândul avocaţilor 
acelui barou, potrivit procedurilor aprobate prin Hotărâre a Consiliului UNBR.  

6.2. Înscrierea în lista de arbitri se poate face şi la cererea scrisă a avocatului în cauză, cu 
aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 6 alin. 1 şi 3. 

6.3. Poate fi arbitru orice avocat care are capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor, se 
bucură de reputaţie neştirbită,  are înaltă calificare şi experienţă în domeniul 
profesional, cu o vechime neîntreruptă în profesia de avocat de minim 10 ani. 
Candidatul desemnat sau solicitant,  potrivit art. 6 alin. 1 şi 4, va depune la dosar în 
afară de dovezile privind vechimea, curriculum vitae şi o recomandare din partea unui 
confrate care are o vechime neîntreruptă de 15 ani în profesia de avocat. Ei vor 
depune şi o adeverinţă medicală, eliberată potrivit procedurii stabilite ce către Consiliul 
UNBR, din care să rezulte dacă sunt apţi din punct de vedere medical, fizic şi 
psihologic, pentru exercitarea acestei atribuţii. 

6.4. Arbitrii vor fi verificaţi şi confirmaţi de către Consiliul Baroului cu privire la îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. 3.  

6.5. Dosarul cu înscrisurile prevăzute la art. 6 alin. 3 se depun la Secretariatul Baroului sau, 
dacă Curtea este deja constituită, la Secretariatul Curţii de Arbitraj. 

6.6. Dacă împotriva unui arbitru este începută urmărirea penală, acesta va fi suspendat. 
Măsura suspendării va fi ridicată în cazul în care au încetat motivele care au 
determinat luarea acesteia. 

6.7. Dacă împotriva arbitrului s-a pronunţat o hotărâre penală definitivă de condamnare 
pentru săvârşirea unei infracţiuni care aduce atingere prestigiului profesiei, acesta va fi 
radiat din lista arbitrilor şi înlocuit cu un alt arbitru, desemnat în condiţiile prevăzute de 
art. 6 alin. 1 şi 4. 

6.8. Măsura suspendării sau a radierii se dispune de Colegiul de conducere al Curţii de 
Arbitraj. 

6.9. Dintre arbitrii înscrişi pe listă de fiecare barou, Colegiul de conducere al Curţii de 
Arbitraj stabileşte o listă cu cei care pot fi aleşi / desemnaţi ca supraarbitri. 

6.10. Listele de arbitri şi supraarbitri se întocmesc pe o perioadă de 4 ani. Mandatul poate fi 
reînnoit sau pot fi stabiliţi alţi arbitri / supraarbitri. 

 
Art.7 
7.1. Activitatea Curţii de Arbitraj este coordonată de către un Colegiu de Conducere 

desemnat de către Consiliul Baroului pe o perioadă de 4 ani.  
7.2. Colegiul de Conducere este compus dintr-un număr de 5-15 membri desemnaţi din 

rândul avocaţilor înscrişi pe lista de arbitri. Ei pot primi, dacă există activitate, o 
indemnizaţie lunară stabilită de către Consiliul Baroului. 

7.3. Decanul este membru de drept al colegiului şi preşedintele Curţii de Arbitraj. 
7.4. Colegiul de conducere este condus de Preşedintele Curţii de Arbitraj  şi de 1-2 

vicepreşedinţi, cei desemnaţi de consiliul baroului. 
7.5. Colegiul de Conducere se întruneşte în şedinţă o dată pe trimestru sau ori de câte ori 

este necesar, la convocarea preşedintelui Curţii de Arbitraj. 
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7.6. Colegiul lucrează valabil în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi ia 
hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

 
Art. 8 
8.1. Colegiul de Conducere al Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii: 

8.1.1. asigură coordonarea generală a activităţii Curţii de Arbitraj; 
8.1.2. elaborează proiectul privind Regulile standard de procedură arbitrală şi 

proiectul Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale; 
8.1.3. urmăreşte asigurarea unei practici unitare a soluţiilor pronunţate de tribunalele 

arbitrale, sens în care supune Plenului Curţii de Arbitraj dezbaterea 
problemelor de drept care sunt interpretate diferit; 

8.1.4. dezbate încălcările sau aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor 
procedurale în litigiile pronunţate de tribunalul arbitral şi comunică Plenului 
Curţii constatările făcute; 

8.1.5. asigură documentarea legislativă şi de specialitate, îndeosebi reglementările 
referitoare la arbitraj şi exercitarea profesiei; 

8.1.6.  propune Preşedintelui Curţii de Arbitraj organizarea de seminarii / conferinţe 
naţionale şi internaţionale;  

8.1.7.  face propuneri de modificare şi completare a Regulilor de procedură arbitrală 
ale Curţii de Arbitraj  către  Comisia Permanentă a UNBR; 

8.1.8. decide asupra revocării unui arbitru dintr-un anumit litigiu pentru săvârşirea 
vreuneia dintre faptele care conduc la această măsură; 

8.1.9. constată existenţa unor conflicte de interese şi propune înlocuirea arbitrului, 
potrivit prevederilor Regulilor de procedură arbitrală; 

8.1.10. informează Plenul Curţii, cel puţin o dată pe an, despre activitatea desfăşurată 
de către Curtea de Arbitraj; 

 
Art.9 
9.1. Preşedintele Curţii de Arbitraj reprezintă Curtea în relaţiile cu membrii baroului, cu 

UNBR, cu alte instituţii şi organizaţii din România, precum şi în relaţiile internaţionale. 
9.2. Preşedintele Curţii de Arbitraj are următoarele atribuţii principale: 

9.2.1. exercită atribuţiile referitoare la organizarea şi administrarea litigiilor arbitrale 
după Regulile standard de procedură arbitrală. 

9.2.2  asigură conducerea generală şi curentă a Curţii de Arbitraj; 
9.2.3. exercită atribuţiile ce ţin de organizarea şi administrarea soluţionării litigiilor 

transmise Curţii de Arbitraj în corelare cu prezentul Regulament, cu Regulile 
standard de procedură arbitrală, şi cu Normele privind taxele şi cheltuielile 
arbitrale; 

9.2.4. propune, după caz, modificarea sau completarea prezentului Regulament, a 
Regulilor standard de procedură arbitrală şi a  Normelor privind taxele şi 
cheltuielile arbitrale; 

9.2.5. numeşte asistentul arbitral şef al Curţii de Arbitraj; 
9.2.6. conduce Colegiul de conducere al Curţii de Arbitraj; 
9.2.7. asigură buna funcţionare a activităţii Colegiului de conducere al Curţii de 

Arbitraj; 
9.2.8. stabileşte atribuţiile şi conduce activitatea secretariatului Curţii de Arbitraj; 
9.2.9. avizează onorariile arbitrilor calculate de Secretariatul Curţii; 
9.2.10. îndeplineşte alte atribuţii ce derivă din prezentul Regulament, Regulile 
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standard de procedură arbitrală şi din Normele privind taxele şi cheltuielile 
arbitrale. 

9.3. Vicepreşedinţii sunt înlocuitorii de drept ai preşedintelui în îndeplinirea atribuţiilor 
acestuia. Aceştia exercită şi alte atribuţii stabilite de preşedinte sau de colegiul de 
conducere. 

 
Art. 10 
10.1. Totalitatea arbitrilor înscrişi în lista de arbitri constituie Plenul Curţii de  Arbitraj. 
10.2.Plenul Curţii de Arbitrii are următoarele atribuţii: 

10.2.1. dezbate informările Colegiului de Conducere al Curţii cu privire la activitatea 
desfăşurată; 

10.2.2. analizează probleme de drept apărute în activitatea Curţii de Arbitraj şi care nu 
au fost soluţionate unitar sau ridică probleme de interpretare; 

10.2.3. analizează propunerile referitoare la arbitrajul profesional. 
 

Art. 11 
11.1. Curtea de Arbitraj are un secretariat coordonat de asistentul arbitral şef şi compus 

din asistenţi arbitrali şi alţi  salariaţi (secretară, arhivar – registrator, grefier, 
informatician, bibliotecar etc.) încadraţi de fiecare Barou în parte, în funcţie de 
volumul activităţii şi de necesităţi. Statul de funcţii, numărul de persoane, încadrarea 
şi salarizarea personalului se aprobă de către Consiliul Baroului la propunerea 
Colegiului de conducere al Curţii de Arbitraj. 

11.2. Secretariatul funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Baroului. 

11.3. Asistentul arbitral este încadrat în funcţia de consilier juridic. 
 

Art. 12 
12.1. Soluţionarea litigiului aparţine exclusiv tribunalului arbitral. 
12.2. În înţelesul prezentului Regulament, tribunalul arbitral este tribunalul unic sau, după 

caz, totalitatea arbitrilor învestiţi de părţi prin convenţia arbitrală ori învestiţi în 
conformitate cu Regulile standard de procedură arbitrală, să soluţioneze un litigiu 
determinat şi să pronunţe o hotărâre definitivă şi obligatorie pentru acestea. 

12.3. Soluţionarea litigiilor arbitrale se face numai în baza Regulilor Standard de procedură 
arbitrală aprobate prin Hotărâre a Comisiei permanente a UNBR. 

12.4. Baroul şi Curtea de Arbitraj nu au dreptul ca prin organizarea şi administrarea 
arbitrajului, să intervină în soluţionarea litigiului sau să influenţeze în vreun fel 
tribunalul arbitral. 

 
Art. 13 
13.1. Numirea arbitrilor într-un litigiu determinat şi constituirea tribunalului arbitral se 

efectuează în conformitate cu prevederile Regulilor standard de procedură arbitrală. 
13.2. Numirea supraarbitrului se face prin alegere de către arbitrii aleşi de către părţi / 

desemnaţi de Preşedintele Curţii e Arbitraj, iar dacă nu cad de acord se desemnează 
de către preşedinte. 

 
Art. 14. 
14.1. Curtea de Arbitraj şi completul de arbitri format pentru soluţionarea litigiului se conduc 
după următoarele principii: 



 18 

14.1.1. respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului; 
14.1.2.  legalitatea; 
14.1.3.  contradictorialitatea; 
14.1.4.  constituirea arbitrajului în conformitate cu convenţia părţilor; 
14.1.5.  respectarea dreptului la apărare; 
14.1.6.  confidenţialitatea; 
14.1.7.  acceptarea benevolă de către părţi a jurisdicţiei Curţii de  Arbitraj; 
14.1.8.  alegerea liberă a arbitrilor; 
14.1.9.  tratament egal şi nepărtinitor faţă de părţi; 
14.1.10. contribuirea la menţinerea şi consolidarea bunelor relaţii între părţi; 
14.1.11. caracterul obligatoriu şi definitiv al hotărârii arbitrale. 

 
14.2. Membrii Baroului şi conducerea Curţii de Arbitraj nu au dreptul să intervină în 

soluţionarea litigiului sau să influenţeze completul de arbitri. 
 
14.3. Curtea de Arbitraj, Tribunalul Arbitral, arbitrii, precum şi salariaţii Baroului au 

obligaţia să asigure respectarea principiului confidenţialităţii procedurii de arbitraj, a 
actelor şi documentelor din dosarele examinate, potrivit Regulilor standard de 
procedură arbitrală. 

 
Capitolul V. Resursele financiare 
 
Art. 15. 
15.1. Resursele Curţii de Arbitraj se asigură prin taxele arbitrale încasate  pentru serviciile 

prestate. 
15.2. Taxele arbitrale sunt stabilite prin „Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale”, 

aprobate de Consiliul UNBR. 
15.3. Resursele Curţii de Arbitraj sunt destinate acoperirii cheltuielilor legate de activitatea 

de soluţionare a litigiilor, inclusiv pentru: 
15.3.1. plata onorariile arbitrilor; 
15.3.2. salarizarea secretariatului; 
15.3.3. alte cheltuieli necesare activităţii Curţii de Arbitraj. 

15.4. Evidenţa acumulării şi utilizării resurselor Curţii de Arbitraj se efectuează în 
conformitate cu regulamentele interne ale Barourilor. 

 
Art. 16 
16.1. Fiecare Barou va asigura condiţiile materiale corespunzătoare desfăşurării activităţii 

Curţii de Arbitraj. 
 
 

Capitolul VI. Dispoziţii finale 
 
Art. 17. 
17.1. Prevederile prezentului Regulament guvernează organizarea Curţii de Arbitraj, 

stabilesc cadrul de exercitare a autonomiei acesteia şi raporturile cu fiecare Barou. 
17.2. Raporturile dintre părţile litigante şi Curtea de Arbitraj sunt reglementate, în ceea ce 

priveşte litigiile supuse soluţionării prin arbitrajul profesional, prin Regulile standard de 
procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj. 
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17.3. În situaţiile în care decanul Baroului, preşedinte al Curţii de Arbitraj, este implicat într-
un litigiu arbitral de natura celor prevăzute în art. 251 alin. 1 din Statutul profesiei de 
avocat şi în art. 2 din prezentul Regulament, toate atribuţiile acestuia privind 
respectivul arbitraj vor fi exercitate de către preşedintele UNBR, iar arbitrul sau, după 
caz, arbitrii / supraarbitrul vor fi desemnaţi de către acesta dintre membrii Comisiei 
permanente a UNBR. 

 
Art.18 
18.1. Prezentul Regulament a fost aprobat conform dispoziţiilor art. 185 şi art. 251 şi 255-

264 din Statutul profesiei de avocat de către Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România, în şedinţa din 31 martie 2012 şi intră în vigoare după 10 zile de la data 
publicării acestuia pe site-ul UNBR. 

 
Art. 19 
19.1. Secretariatele Barourilor vor asigura publicarea, precum şi comunicarea către 

persoanele interesate a prezentului Regulament, a Regulilor standard de procedură 
arbitrală, a Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale. 
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Anexa nr. II la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1063 din 07 martie 2005  
 

REGULILE STANDARD DE PROCEDURĂ ARBITRALĂ ALE CURȚII DE ARBITRAJ 
PROFESIONAL A AVOCAȚILOR 

 
 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziții generale 

 
Art. 1. Obiectul Regulilor de procedură arbitrală 
 
1.1. Regulile de procedură arbitrală se aplică în litigiile profesionale dintre avocați, în cadrul 
arbitrajelor organizate de Curtea de Arbitraj profesional a avocaților (denumită în continuare 
Curtea de Arbitraj). 
 
Art. 2. Temeiul juridic al Regulilor de procedură arbitrală 
 
2.1. Regulile de procedură arbitrală sunt adoptate de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor 
din România ( UNBR), în conformitate cu dispoziţiile art. 66 lit. s) din Legea nr.51/1995 
privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat (republicată în M.Of., nr. 98 din 7 
februarie 2011); art.185 alin.(2)-(5) și art.251-264 din Statutul profesiei de avocat     
(publicat în M.Of. nr. 898 din 19 decembrie 2011); art.3.2 și art. 19 alin. (2) din 
Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curţii de Arbitraj profesional a avocaților 
(adoptat prin Hotărârea UNBR nr. 394/31.03.2012). 
2.2. Prezentele Reguli sunt aplicabile numai în condiţiile în care s-a parcurs procedura 
medierii obligatorii prevăzută de art. 251-254 din Statutul Profesiei de Avocat, iar respectivul 
litigiu nu s-a soluţionat prin mediere sau una dintre părţi a refuzat medierea. 
 
2.3. Totodată, prezentele reguli sunt aplicabile şi în cazul în care în litigiul arbitral este/sunt 
implicat/implicaţi unul sau mai mulţi avocaţi străini/grupări străine înscrise în tabloul 
avocaţilor din România, care au obţinut calificativul profesional în unul dintre Statele 
membre ale Uniunii Europene şi ale spaţiului economic european şi care exercită profesia 
de avocat în România în temeiul dispoziţiilor art. 96-111 din Legea nr. 51/1995 şi art. 329-
332 din Statutul profesiei de avocat. 
 
Art. 3. Competenţa Curţii de Arbitraj 
 
3.1.  Curtea de Arbitraj organizează şi soluționează pe calea arbitrajului instituționalizat 
toate litigiile profesionale dintre avocați în condiţiile prezentelor Reguli. 
3.2.  Litigiul profesional, în înţelesul prezentelor Reguli, este orice litigiu: 
3.2.1 dintre avocaţi cu privire la relaţiile profesionale dintre aceştia, inclusiv cele cu 
caracter patrimonial; 
3.2.2 dintre avocaţi titulari ai formelor de exercitare a profesiei cabinete individuale şi/sau 
cabinete individuale asociate/grupate, asociaţi şi/sau foşti asociaţi în cadrul formelor de 
exercitare a profesiei asociative (SCA şi/sau SPRL); 
3.2.3 dintre avocaţi şi formele de exercitare a profesiei; 



 21 

3.2.4 dintre formele de exercitare a profesiei de avocat; 
3.2.5 dintre avocaţii colaboratori, dintre aceştia şi formele de exercitare a profesiei;                                                                                   
3.2.6 dintre avocaţii salarizaţi şi formele de exercitare a profesiei; 
3.2.7 care privește conlucrarea între diferitele forme de exercitare a profesiei; 
3.2.8 care izvorăște din raporturile juridice ce apar la încheierea, executarea sau încetarea 
contractelor de asistenţă juridică, cu excepţia celor privitoare la onorarii care rămân în 
competența decanului baroului, în această calitate, conform dispoziţiilor art. 132 din Statutul 
profesiei. 
3.3.  În situația în care litigiul profesional se naște între avocați membri ai  unor barouri 
diferite, competența soluționării litigiului revine Curții de Arbitraj care a fost prima sesizată. 
 
Art. 4. Tribunalul arbitral 
 
4.1.  Tribunalul arbitral este tribunalul unic sau, după caz, totalitatea arbitrilor învestiți în 
conformitate cu prezentele Reguli, să soluţioneze un litigiu determinat și să pronunţe o 
hotărâre definitivă și obligatorie pentru acestea. 
4.2.  Judecarea litigiului revine exclusiv tribunalului arbitral învestit. 
 
Art. 5. Aplicarea prezentelor Reguli 
 
5.1.  În cazul în care Curtea de Arbitraj este competentă să organizeze și să soluționeze un 
arbitraj profesional, părţile acceptă aplicarea prezentelor Reguli. 
5.2.  În organizarea şi desfăşurarea arbitrajului profesional se vor aplica regulile de 
procedură ale Curţii de Arbitraj în vigoare la momentul sesizării acesteia, dacă toate părțile 
nu convin altfel. 
5.3.  Prezentele Reguli se completează cu dispozițiile Codului de procedură civilă, în 
măsura în care acestea nu conțin dispoziții contrare și sunt compatibile cu legislația 
profesiei de avocat. Compatibilitatea o stabileşte Tribunalul arbitral învestit cu soluţionarea 
litigiului, afară de cazul în care este stabilită în mod expres de prezentele Reguli. 
  
Art. 6. Principiile procedurii arbitrale 
 
6.1.  Tribunalul arbitral îşi exercită prerogativele şi îşi îndeplineşte misiunea în conformitate 
cu dispoziţiile art. 21 alin. (1)–(3) din Constituţia României, republicată, şi art. 6 alin. (1) din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, care garantează dreptul la un proces echitabil şi 
într-un termen rezonabil, precum şi dreptul la un tribunal independent şi imparţial. 
6.2.  În întreaga procedură arbitrală trebuie să se asigure părţilor, sub sancţiunea nulităţii 
hotărârii arbitrale, egalitatea de tratament, respectarea dreptului de apărare şi a principiului 
contradictorialităţii. 
6.3.  Dosarul litigiului este confidenţial. Nicio persoană, în afara celor implicate în 
desfăşurarea litigiului respectiv, nu are acces la dosar fără acordul scris al părţilor.  
6.4.  Curtea de Arbitraj, tribunalul arbitral, precum şi personalul barourilor, au obligaţia să 
asigure confidenţialitatea arbitrajului, neavând dreptul de a publica sau a divulga datele de 
care iau cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, fără a avea încuviinţarea părţilor. 
6.5.  Hotărârile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul părţilor. Ele pot fi însă 
publicate parţial ori în rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, în 
reviste, lucrări ori culegeri de practică, fără a se da numele sau denumirea părţilor ori date 
care ar putea prejudicia interesele lor. 
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6.6.  Preşedintele Curţii de Arbitraj poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor în 
scopuri ştiinţifice sau de documentare după pronunţarea hotărârilor arbitrale. 
6.7.  Părţile au îndatorirea să-şi exercite drepturile procedurale prevăzute în prezentele 
Reguli cu bună-credinţă şi potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute. Ele au 
obligaţia să coopereze cu tribunalul arbitral pentru desfăşurarea corespunzătoare a litigiului 
şi pentru finalizarea acestuia în termenul stabilit. 
6.8.  În orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluţionarea acestuia pe baza 
înţelegerii părţilor. 
 
 

CAPITOLUL II 
CONVENŢIA ARBITRALĂ 

 
Art. 7. Convenţia arbitrală 
 
7.1. Convenţia arbitrală se încheie în scris, fie sub forma unei clauze compromisorii înscrisă 
în contractul de asistenţă juridică sau într-un alt contract, specific profesiei, fie sub forma 
unei înţelegeri de sine stătătoare, numită compromis. 
7.2. Prin clauza compromisorie părţile convin ca litigiile ce se vor naşte din contractul în 
care este înscrisă sau în legătură cu acesta să fie soluţionate pe calea arbitrajului 
profesional. 
7.3. Potrivit prezentelor Reguli, Clauza Compromisorie este reprezentată, ca model, de 
textul cuprins în art. 4.7. din Anexa nr. 1 la Statutul profesiei, referitor la contractul de 
asistenţă juridică, respectiv: „Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, 
interpretarea şi executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj şi regulilor 
de procedură prevăzute de Lege şi de Statutul profesiei de avocat”. 
7.4. Validitatea clauzei compromisorii este independentă de validitatea contractului în care a 
fost înscrisă. 
7.5. Prin compromis, părţile convin ca un litigiu ivit între ele, dintre cele stabilite prin pct. 3 
din prezentele Reguli, să fie soluţionat pe calea arbitrajului profesional, arătându-se în mod 
explicit obiectul litigiului. 
7.6. Convenţia arbitrală poate rezulta şi din introducerea de către reclamant a unei cereri de 
arbitraj la sediul Baroului ori la sediul Curţii de Arbitraj şi acceptarea, expresă sau tacită, a 
pârâtului ca această cerere să fie soluţionată de Curtea de Arbitraj. Acceptarea tacită a 
pârâtului rezultă din faptul că, deşi a fost legal citat, nu se prezintă sau nu obiectează în 
scris asupra formulării cererii de către reclamant. 
7.7. În caz de contrarietate între convenţia arbitrală şi Regurile arbitrajului profesional la 
care acesta trimite, va prevala convenţia arbitrală. 
 
 

CAPITOLUL III 
Constituirea tribunalului arbitral. Termenul, sediul, locul şi limba arbitrajului 

 
Art. 8.  Constituirea tribunalului arbitral 
 
8.1.  Tribunalul arbitral este format fie dintr-un arbitru unic, fie din trei arbitri dintre 
care unul este supraarbitru, conform convenţiei părţilor. 
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8.2.  Dacă părţile nu pot ajunge la înțelegere privind numărul arbitrilor, litigiul se judecă de 
trei arbitri, câte unul numit de fiecare dintre părţi, iar al treilea - supraarbitrul – numit de cei 
doi arbitrii. 
8.3.  Dacă există mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi, părţile care au interese comune 
vor numi un singur arbitru. În caz de neînţelegere între părți, arbitrul comun va fi desemnat 
de către preşedintele Curţii de Arbitraj. Dacă părţile care au aceeaşi calitate susţin că nu au 
totuşi interese comune, fiecare îşi va putea numi câte un arbitru, chiar dacă se depăşeşte 
numărul de trei. În cazul în care în acest fel se ajunge la un număr par, preşedintele Curţii 
de Arbitraj va desemna un arbitru, iar toţi arbitrii vor alege un supraarbitru.  
8.4.  Nici una dintre părţi nu are dreptul să numească un arbitru în locul celeilalte părţi sau 
să aibă mai mulţi arbitri decât cealaltă parte. 
 
Art. 9. Independenţa arbitrilor 
 
Arbitrii sunt independenţi şi imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor lor jurisdicţionale. Ei nu sunt 
reprezentanţii părţilor. 
 
Art. 10. Numirea, revocarea şi înlocuirea arbitrilor 
 
10.1. Arbitrii sunt numiţi, revocaţi sau înlocuiţi conform prezentelor Reguli. 
10.2. Arbitrii vor fi numiţi dintre arbitrii înscrişi pe lista arbitrilor existentă conform art. 6 din 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj Profesional a Avocaţilor. 
 
Art. 11. Numirea arbitrilor 
 
11.1.  Constituirea tribunalului arbitral se face după cum urmează: 
a) prin cererea de arbitrare sau printr-o cerere ulterioară, în cel mult 10 zile de la sesizarea 
Curţii de Arbitraj, reclamantul va numi un arbitru sau va propune ca litigiul să fie soluţionat 
de un arbitru unic, arătând numele acestuia. Cererea de arbitrare se va comunica pârâtului 
numai după ce arbitrul / supleantul a fost ales de către reclamant, sau, după caz, desemnat 
de către preşedintele Curţii de Arbitraj; 
b) prin întâmpinare sau prin înştiinţare separată adresată Curţii de Arbitraj, în termen de cel 
mult 10 zile de la primirea cererii de arbitrare, ori, dacă este cazul, şi a cererii ulterioare, 
pârâtul va numi un arbitru arătând numele acestuia sau, după caz, va răspunde la 
propunerea reclamantului privind soluţionarea litigiului de un arbitru unic precum şi la 
persoana acestuia. 
11.2.  Părţile, o dată cu numirea unui arbitru, sunt datoare să aleagă şi un arbitru supleant. 
În caz de numire şi după semnarea Declaraţiei de acceptare, arbitrul supleant va înlocui pe 
arbitrul titular în caz de absenţă a acestuia. Pentru activitatea prestată în înlocuirea 
titularului, supleantul are dreptul la un onorariu proporţional cu gradul de implicare în 
soluţionarea dosarului. 
11.3.  Proporția onorariului cuvenit fiecăruia va fi stabilită de cei doi arbitri, iar în caz de 
neînțelegere, de către președintele Curții de Arbitraj. 
11.4.  La cererea părţii, arbitrul şi supleantul sunt desemnaţi de către preşedintele Curţii de 
Arbitraj. 
 
Art. 12. Alegerea supraarbitrului 
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În cazul tribunalului arbitral compus din trei arbitri, cei doi arbitri vor proceda la alegerea 
supraarbitrului, dintre cei înscrişi pe lista supraarbitrilor, în termen de 5 zile de la data 
primirii înştiinţării pe care Secretariatul Curţii de Arbitraj a făcut-o în acest sens. 
 
Art. 13. Declaraţia de acceptare 
 
13.1.  În termen de 5 zile de la data când le-a fost comunicată propunerea de numire, arbitrii 
şi supraarbitrul vor completa şi semna Declaraţia de acceptare, independenţă, imparţialitate 
şi disponibilitate (denumită în continuare Declaraţia de acceptare). Declarația va putea fi 
completată și trimisă prin corespondență electronică. 
13.2.  Declaraţia de acceptare conţine următoarele elemente: 
a) acordul sau refuzul arbitrului / supraarbitrului de a îndeplini misiunea de arbitru în 
respectiva cauză; 
b) în caz de acceptare, declaraţia arbitrului / supraarbitrului că a luat cunoştinţă de Regulile 
de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi înţelege să le respecte cu stricteţe; 
c) declaraţia arbitrului / supraarbitrului că nu se află în niciuna din cauzele de 
incompatibilitate prevăzute de prezentele Reguli, de natură a pune la îndoială independenţa 
şi imparţialitatea sa. În cazul în care arbitrul consideră că poate să îşi îndeplinească 
misiunea de arbitru în mod independent şi cu imparţialitate deşi asemenea cauze există, el 
va declara faptele şi împrejurările relevante; 
d) declaraţia arbitrului / supraarbitrului că este în măsură să dedice timpul necesar 
desfăşurării şi finalizării procedurii arbitrale în timpul afectat acesteia potrivit prezentelor 
Reguli. 
13.3.  Dacă faptele sau împrejurările menţionate la lit. c) din alineatul precedent survin în 
cursul litigiului, arbitrul le va declara de îndată. 
13.4.  Declaraţia iniţială şi declaraţiile ulterioare, dacă este cazul, se depun la dosarul 
litigiului pentru ca părţile să poată lua cunoştinţă de conţinutul lor. 
13.5.  Nesemnarea Declaraţiei de acceptare în temeiul prevăzut la alin. (1) este considerată 
refuz al îndeplinirii misiunii de arbitru. 
13.6.  Declaraţia de acceptare se întocmeşte pe formular tip, care se comunică arbitrilor şi 
supraarbitrului propuşi, prin grija Secretariatului Curţii de Arbitraj. Formularul este cuprins în 
Anexa 1 la prezentele Reguli. 
 
Art.14 Competenţele preşedintelui Curţii de Arbitraj privind numirea arbitrilor şi 
supraarbitrului 
 
14.1.  Dacă reclamantul sau pârâtul nu răspunde în termen sau nu dă curs invitaţiei de 
numire a arbitrului ori există neînţelegere între părţi cu privire la numirea arbitrului unic, 
preşedintele Curţii de Arbitraj, după expirarea termenelor prevăzute de prezentele Reguli, 
va desemna arbitrul unic sau, după caz, arbitrul reclamantului și/sau al pârâtului ori 
supraarbitrul.  
14.2.  Desemnarea se face în termen de 5 zile de la data când Secretariatul Curţii de 
Arbitraj a înștiințat preşedintele de împrejurările arătate la alin. (1), dintre arbitrii înscrişi pe 
Lista de arbitri, respectiv supraarbitri a Curţii de Arbitraj. 
14.3.  Dacă, totuşi, după desemnarea arbitrului în condiţiile alineatelor (1) şi (2), pârâtul îşi 
va numi arbitrul cel mai târziu până la constituirea tribunalului arbitral, desemnarea făcută în 
acele condiţii devine caducă. 
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14.4.  În situaţia în care preşedintele Curţii de Arbitraj este implicat într-un litigiu arbitral de 
natura celor prevăzute în prezentele Reguli, atribuţiile decanului vor fi exercitate de către 
preşedintele U.N.B.R., iar tribunalul arbitral va fi desemnat de către preşedintele UNBR, 
aplicându-se dispoziţiile art. 14 alin. 1. din Reguli privitoare la procedura de numire şi de art. 
17.3. din Regulament. 
 
Art. 15. Recuzarea şi abţinerea arbitrilor şi supraarbitrului 
 
15.1.  Arbitrul poate fi recuzat pentru cauze care pun la îndoială independenţa şi 
imparţialitatea sa. Cauzele de recuzare sunt cele prevăzute în prezentele Reguli la art. 17. 
15.2.  O parte nu poate recuza arbitrul pe care ea l-a numit decât pentru cauze survenite 
sau despre care a luat cunoştinţă după numire. 
15.3.  Persoana care ştie că în privinţa sa există o cauză de recuzare este obligată să 
înştiinţeze părţile şi ceilalţi arbitri mai înainte de a fi acceptat însărcinarea de arbitru, iar 
dacă asemenea cauze survin după acceptare, de îndată ce le-a cunoscut.  
15.4.  Această persoană nu poate participa la judecarea litigiului decât dacă părţile, 
înştiinţate potrivit alineatului precedent, comunică în scris că înţeleg să nu ceară recuzarea. 
Chiar în acest caz, ea are dreptul să se abţină de la judecarea litigiului. 
15.5.  Recuzarea trebuie să fie cerută, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la 
data când partea a luat cunoştinţă de numirea arbitrului sau, după caz, de la survenirea 
cauzei de recuzare. Arbitrul recuzat poate formula declaraţie de abţinere, fără ca abţinerea 
sa să valoreze recunoaşterea cauzei de recuzare. 
15.6.  Cererea de recuzare se soluţionează de tribunalul arbitral, fără participarea arbitrului 
recuzat, acesta fiind înlocuit de preşedintele Curţii de Arbitraj sau de un arbitru desemnat de 
el. 
15.7.  În cazul în care cererea de recuzare priveşte pe arbitrul unic, ea se soluţionează de 
preşedintele Curţii de Arbitraj sau de un arbitru desemnat de el. 
15.8.  Recuzarea tuturor arbitrilor unui tribunal arbitral se judecă de un tribunal arbitral 
desemnat de către preşedinte Curţii de Arbitraj, şi dacă şi acesta era arbitru unic şi făcea 
parte din Tribunalul recuzat, de către preşedintele UNBR, în condiţiile art. 14 alin. 4. 
15.9.  Dacă cererea de recuzare este admisă, arbitrul, supraarbitrul sau arbitrul unic iniţial 
va fi înlocuit şi se va numi un nou arbitru / supraarbitru, în conformitate cu prezentele 
Reguli. 
15.10.  Declaraţia de abţinere se întocmeşte în scris şi nu trebuie să fie motivată. Condiţia 
formei scrise este întrunită dacă declaraţia este consemnată în încheierea de şedinţă. 
15.11.  Prevederile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător şi experţilor şi 
asistenţilor arbitrali. În acest caz, recuzarea se soluţionează de tribunalul arbitral. 
15.12.  Judecata cererii de recuzare se face fără citarea părţilor. Dacă totuşi Tribunalul 
arbitral apreciază că sunt necesare explicaţii ale arbitrului / supraarbitrului, asistentului 
arbitral sau expertului, aceştia pot fi invitaţi, caz în care vor fi înştiinţate şi părţile care pot 
participa la soluţionarea cererii de recuzare. În mod corespunzător se va proceda şi atunci 
când Tribunalul arbitral consideră că se impun explicaţii ale părţii care a formulat cererea de 
recuzare. 
15.13. Prin încheierea de admitere a cererii de recuzare, se va decide și asupra menținerii 
sau nu a actelor întocmite de cel recuzat. 
 
Art.16 Revocarea arbitrilor şi supraarbitrului 
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16.1.  Săvârşirea vreuneia dintre faptele ce urmează atrage, în raport cu gravitatea faptei, 
revocarea arbitrului sau supraarbitrului dintr-un anumit litigiu: 
a) după acceptare, abandonează în mod nejustificat însărcinarea de arbitru; 
b) fără motiv justificat, nu participă în mod repetat la şedința de arbitrare sau săvârşeşte alte 
fapte de natură să întârzie nejustificat soluţionarea litigiului, ori nu pronunţă hotărârea în 
termenul stabilit de convenţia arbitrală sau de prezentele Reguli; 
c) nu respectă caracterul confidenţial al arbitrajului, publicând sau divulgând în mod voit 
date de care a luat cunoştinţă în calitate de arbitri, fără a avea autorizaţia părţilor. 
16.2.  Revocarea se decide de către Colegiul Curţii de Arbitraj la propunerea oricăruia dintre 
membrii Colegiului, cu ascultarea arbitrului a cărui revocare se cere/propune, cel care face 
propunerea neavând drept de vot. 
16.3.  În cazul săvârşirii uneia dintre faptele de mai sus cu rea-credinţă sau prin gravă 
neglijenţă, arbitrii, la cererea celui interesat, pot răspunde patrimonial în limita onorariului 
primit.  
 
Art. 17. Incompatibilitatea arbitrilor 
 
17.1.  Arbitrii sunt incompatibili de a soluţiona un litigiu determinat pentru următoarele 
motive, care pun la îndoială independenţa şi imparţialitatea lor: 
a) se află în una din situaţiile de incompatibilitate pe care Codul de procedură civilă le 
prevede pentru judecători; 
b) o persoană juridică al cărei asociat este sau în ale cărei organe de conducere se află 
arbitrul are un interes în cauză; 
c) arbitrul are raporturi de muncă ori de serviciu, după caz, sau legături de interese directe 
cu una dintre părţi, cu o formă de exercitare a profesiei sau cu o entitate juridică controlată 
de una dintre părţi sau aflată sub un control comun cu aceasta; 
e) arbitrul a prestat servicii avocațiale uneia dintre părţi, a asistat sau a reprezentat una 
dintre părţi ori a depus mărturie în una dintre fazele precedente ale litigiului. 
17.2.  Arbitrul nu poate intra în compunerea unui tribunal arbitral învestit cu arbitrarea unui 
litigiu cu privire la care a desfăşurat sau urmează a desfăşura activităţi avocaţiale; de 
asemenea, nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţile aflate în acel litigiu în faţa 
tribunalelor constituite sub egida Curţii de Arbitraj. 
17.3.  Activităţile avocaţiale prevăzute la alin. (2) nu pot fi exercitate de avocatul care este şi 
arbitru într-un litigiu determinat, nici direct şi nici prin substituirea sa de către un alt avocat 
din cadrul formei organizatorice de exercitare a profesiei de avocat 
din care el face parte. 
17.4.  Arbitrul care se află în situaţie de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, 
datorită unei împrejurări survenită ulterior înscrierii sale pe lista de arbitri, care îl pune în 
imposibilitate fizică sau morală de a-şi îndeplini misiunea pentru o perioadă mai lungă de 
timp, poate solicita să fie suspendat sau această măsură se decide de către Colegiul Curţii 
de Arbitraj, la sesizarea unui arbitru sau a unei terţe persoane. 
 
Art. 18. Înlocuirea arbitrilor şi supraarbitrului 
 
18.1.  În caz de imposibilitate a exercitării misiunii de arbitru, pentru orice cauză (recuzare, 
abţinere, revocare, suspendare, radiere, deces etc.) şi dacă nu s-a numit un supleant sau 
dacă acesta este împiedicat să îşi exercite însărcinarea, se va proceda la înlocuirea 
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arbitrului de către partea care l-a numit, în termen de 10 zile de când ea a luat cunoştinţă de 
survenirea unei asemenea împrejurări. 
18.2.  Dacă partea nu numeşte un arbitru în acest termen, preşedintele Curţii de Arbitraj 
desemnează noul arbitru. 
 
Art. 19. Data constituirii tribunalului 
 
19.1.  Tribunalul arbitral se consideră constituit pe data acceptării însărcinării de 
supraarbitru ori, după caz, a acceptării de către arbitrul unic. 
19.2.  Din momentul constituirii, tribunalul arbitral este învestit cu judecarea cererii de 
arbitrare şi a celorlalte cereri privind procedura arbitrală. 
 
Art. 20. Termenul arbitrajului 
 
20.1.  Dacă părţile nu au convenit altfel, tribunalul arbitral trebuie să pronunţe hotărârea în 
termen de cel mult 5 luni de la data constituirii sale. 
20.2.  Termenul se suspendă pe durata desfăşurării următoarelor evenimente: judecarea 
cererii de recuzare; soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate; judecarea unei cereri 
incidente adresate instanţei judecătoreşti competente; înlocuirea arbitrilor sau 
supraarbitrului; suspendarea litigiului în baza unei dispoziţii legale; efectuarea unei 
expertize dispuse de tribunalul arbitral. 
 
 
Art. 21. Prelungirea termenului 
 
21.1.  Părţile pot consimţi, oricând în cursul litigiului, la prelungirea termenului arbitrajului, fie 
în scris, fie prin declaraţie orală, dată în faţa tribunalului arbitral şi consemnată în încheierea 
de şedinţă. 
21.2.  Tribunalul arbitral poate dispune, prin încheiere, în cazul în care se constată că una 
dintre părți obstrucționează desfășurarea procedurii arbitrale ori pentru alte motive 
temeinice, prelungirea termenului arbitrajului. 
21.3.  Termenul se prelungeşte de drept cu trei luni în cazul încetării personalităţii juridice 
sau al decesului uneia dintre părţi. 
 
Art. 22. Caducitatea arbitrajului 
 
22.1.  Constituie cauză de caducitate a arbitrajului situaţia în care una din părţi a notificat în 
scris tribunalului arbitral până la primul termen la care părţile au fost legal citate că înţelege 
să invoce caducitatea şi reiterează această excepţie la primul termen după expirarea 
duratei arbitrajului. 
22.2.  Lipsa unei solicitări exprese în termenul prevăzut conform alin.(1) nu produce nicio 
consecinţă cu privire la termenul soluţionării litigiului. 
22.3.  Nu constituie cauză de caducitate şi partea nu poate invoca depăşirea termenului de 
soluţionare a litigiului, chiar dacă această excepţie a fost invocată în termenul prevăzut în 
alin.(1), dacă prin propria sa atitudine a zădărnicit celeritatea soluţionării litigiului. Această 
constatare o face tribunalul arbitral şi se consemnează în încheiere. 
 
Art. 23. Sediul, locul şi limba arbitrajului 
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23.1.  Sediul arbitrajului este același cu sediul baroului în cadrul căruia funcționează Curtea 
de arbitraj. 
23.2.  Locul arbitrajului este la sediul Curţii de Arbitraj. 
23.3.  Dacă părţile solicită motivat tribunalului arbitral ca şedinţele de arbitrare să se 
desfăşoare într-un alt loc, tribunalul arbitral poate încuviinţa solicitarea părţilor. Cheltuielile 
ocazionate de desfăşurarea şedinţelor arbitrale în locul solicitat de părţi se suportă de către 
acestea. 
23.4.  Dezbaterea litigiului în faţa Tribunalului arbitral se face în limba stabilită prin 
convenţia arbitrală sau, dacă nu s-a prevăzut nimic şi nu s-a convenit ulterior, în limba 
contractului din care s-a născut litigiul ori, dacă părţile nu se înţeleg, în limba română. 
23.5.  Dacă o parte nu cunoaşte limba în care se desfăşoară dezbaterea, la cererea şi pe 
cheltuiala ei, Tribunalul arbitral asigură un traducător, afară de cazul în care părţile declară 
că participă cu traducătorul lor. 
 
 

CAPITOLUL IV 
Procedura preliminară. Comunicarea actelor de procedură. 

Măsurile asigurătorii şi provizorii. Cheltuielile arbitrale 
 
 

SECȚIUNEA 1 
Procedura preliminară 

 
Art. 24. Cererea de arbitrare. Elemente  
24.1.  Reclamantul formulează cerere de arbitrare, pe care o adresează preşedintelui Curţii 
de Arbitraj. 
24.2.    Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente: 
a) numele şi prenumele, domiciliul şi, după caz, domiciliul ales al persoanei fizice ori pentru 
persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, atât pentru reclamant cât și pentru pârât. De 
asemenea se vor menţiona şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de 
înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului 
sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, ale reclamantului şi ale 
pârâtului, dacă sunt cunoscute de reclamant, precum şi adresa electronică, numărul de 
telefon, numărul de fax ori alte asemenea. Dacă reclamantul locuieşte/îşi are sediul în 
străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate 
comunicările privind litigiul arbitral;  
b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar, în cazul reprezentării prin 
avocat, numele acestuia şi sediul profesional. Dovada calităţii de reprezentant se va alătura 
cererii, inclusiv înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant legal sau, după caz, extras din 
registrul public în care este menţionată împuternicirea reprezentantului persoanei juridice de 
drept privat; 
c) obiectul cererii 
d) motivele de fapt şi de drept pe care se sprijină fiecare capăt de cerere, cu trimitere la 
înscrisurile doveditoare corespunzătoare sau la alte probe. Indicarea probelor solicitate se 
face cu arătarea, după caz, a înscrisurilor şi a relevanţei lor, a numelui şi domiciliului 
martorilor şi a faptelor ce tind a fi probate, a obiectivelor expertizei şi a expertului consilier 
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propus, a întrebărilor pentru interogatoriu, în cazul persoanelor juridice, cu excepţia 
societăţilor de persoane; 
e) semnătura părţii şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dacă cererea este introdusă 
prin avocat, ea va fi semnată de acesta, aplicând ştampila. 
24.3.  Înscrisurile se depun în copie certificată de parte, dar tribunalul arbitral poate solicita 
oricând originalul. 
24.4.  Cererea de arbitrare şi anexele sale se depun pe suport hârtie, în atâtea exemplare 
câţi pârâţi sunt, plus unul pentru dosarul cauzei şi unul pentru fiecare arbitru. De asemenea, 
comunicarea se face şi în format electronic. 
 
Art. 25. Sesizarea Curții de arbitraj 
 
25.1.  Primind cererea de arbitrare, Preşedintele Curţii de Arbitraj va dispune înregistrarea 
ei de către Secretariatul Curţii de Arbitraj şi repartizarea ei pentru efectuarea procedurii 
preliminare unui asistent arbitral. 
25.2.  După înregistrarea cererii, asistentul arbitral va acorda reclamantului un termen de 10 
zile pentru achitarea taxei și cheltuielilor arbitrale. Termenul începe să curgă de la data 
când reclamantul primeşte comunicarea Secretariatului Curţii de Arbitraj în acest sens. 
Înregistrarea cererii se poate face şi dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite prin art. 8 alin. 2 
din Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale. Dacă nu se face dovada plăţii, cererea de 
arbitrare rămâne în nelucrare. 
25.3.  Data introducerii cererii de arbitrare se consideră ziua înregistrării acesteia la 
secretariatul Curţii de Arbitraj, iar, în cazul expedierii ei cu scrisoare recomandată prin 
poştă, data prevăzută în ştampila oficiului poştal de expediere. Plicul se ataşează cererii. 
 
Art. 26. Informaţii comunicate reclamantului 
 
26.1.  În cazul în care cererea de arbitrare nu cuprinde toate menţiunile şi cerinţele 
prevăzute în prezentele Reguli, Secretariatul Curţii de Arbitraj va înştiinţa, de îndată, pe 
reclamant să le completeze în mod corespunzător, într-un termen care nu va depăşi 10 zile 
de la data primirii înştiinţării. 
26.2.  Dacă reclamantul nu a arătat în cererea de arbitrare numele arbitrului şi supleantului, 
el îl va numi în termenul prevăzut la alin. (1).  
 
Art. 27. Informaţii comunicate pârâtului 

 
27.1. În cazul în care cererea de arbitrare nu a fost comunicată pârâtului de către 
reclamant, Secretariatul Curţii de Arbitraj comunică pârâtului o copie de pe această cerere, 
împreună cu actele însoţitoare. Se comunică pârâtului şi prezentele Reguli şi Lista de 
arbitri, dacă acestea nu sunt publicate pe site-ul baroului. 
27.2. În cazul în care pârâtul este o formă asociativă de organizare a profesiei, comunicarea 
se face în atenția reprezentantului acesteia. 
 
Art. 28. Întâmpinarea pârâtului 
 
28.1.  Primind cererea de arbitrare, pârâtul va formula întâmpinare, care trebuie să 
cuprindă: 
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- numele arbitrului numit de el sau răspunsul la propunerea reclamantului privind 
soluţionarea litigiului de un arbitru unic precum şi la persoana acestuia; 
- excepţiile procesuale referitoare la cererea reclamantului; 
- răspunsul în fapt şi în drept la cererea reclamantului; 
- probele propuse în apărare, pentru fiecare capăt din cererea reclamantului; 
- celelalte menţiuni şi cerinţe prevăzute pentru cererea de arbitrare, inclusiv în ce priveşte 
alegerea domiciliului în România, în cazul pârâtului care locuieşte / are sediul în străinătate, 
în mod corespunzător. 
28.2.  În termen de 15 de zile de la primirea cererii de arbitrare, pârâtul va comunica 
reclamantului întâmpinarea împreună cu actele însoţitoare şi, de asemenea, o va depune la 
Curtea de Arbitraj, ataşând dovada de comunicare. 
28.3.  La cererea pârâtului, comunicarea întâmpinării se face, pe cheltuiala lui, de către 
Secretariatul Curţii de Arbitraj. 
28.4.  Dacă mai mulţi reclamanţi au un singur reprezentant sau un reclamant stă în judecată 
în mai multe calităţi juridice, se va comunica şi, respectiv, depune câte o singură 
întâmpinare. 
28.5.  Când sunt mai mulţi pârâţi, aceştia pot răspunde toţi împreună sau numai o parte din 
ei, printr-o singură întâmpinare. 
28.6.  Întâmpinarea şi anexele sale se depun pe suport hârtie, într-un exemplar pentru 
reclamant, plus unul pentru dosarul cauzei şi unul pentru fiecare arbitru. De asemenea, 
comunicarea se face şi în format electronic. 
28.7.  Nedepunerea sau necomunicarea întâmpinării nu înseamnă recunoaşterea 
pretenţiilor reclamantului. 
28.8.  Dacă prin nedepunerea sau necomunicarea întâmpinării litigiul se amână, tribunalul 
arbitral va putea obliga pe pârât la plata cheltuielilor cauzate prin amânare. 
 
Art. 29. Răspunsul la întâmpinare 
 
29.1. În termen de 10 zile de la comunicarea întâmpinării, reclamantul va depune la 
Secretariatul Curţii de Arbitraj, răspunsul la întâmpinare. 
29.2. Reclamantul va comunica răspunsul la întâmpinare şi pârâtului sau va putea solicita 
Secretariatului Curţii de Arbitraj, să facă, pe cheltuiala lui, această comunicare. 
 
Art. 30. Cererea reconvenţională 
 
30.1.  Dacă pârâtul are pretenţii împotriva reclamantului derivând din acelaşi raport juridic 
sau strâns legate de acesta, poate formula cerere reconvenţională. 
30.2.  În cazul în care pretenţiile formulate prin cererea reconvenţională privesc şi alte 
persoane decât intimatul, acestea vor putea fi chemate în arbitraj, dacă efectele convenţiei 
arbitrale se întind şi asupra lor sau dacă ele consimt expres sau tacit, în condiţiile art. 7 alin. 
6 din prezentele Reguli, care se aplică în mod corespunzător. 
30.3. Cererea reconvenţională va fi introdusă în cadrul termenului pentru depunerea 
întâmpinării şi trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi cererea principală. Cu toate 
acestea, tribunalul arbitral va putea încuviința primirea unei cereri reconvenționale până la 
primul termen de judecată, pentru motive ce țin de buna administrare a raporturilor litigioase 
dintre părți, întotdeauna cu respectarea drepturilor procedurale ale reclamantului. 
30.4.  Ea se soluţionează odată cu cererea principală. Când însă numai cererea principală 
este în stare de a fi soluţionată, cererea reconvenţională poate fi soluţionată separat. 
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Tribunalul arbitral dispune disjungerea acesteia prin încheiere. Cu toate acestea, 
disjungerea nu poate fi dispusă în cazurile anume prevăzute de lege sau dacă Tribunalul 
arbitral apreciază că judecarea ambelor cereri se impune pentru soluţionarea unitară a 
procesului. 
30.4.  Pretenţiile din cererea reconvenţională se supun plăţii taxelor şi cheltuielilor calculate 
conform Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale, la fel ca şi cererea de arbitrare.  
 
Art. 31. Participarea terţilor 
 
Terţii pot participa la procedura arbitrală în condiţiile art. 61-77 Cod procedură civilă dacă 
această participare este acceptată de părți ori dacă efectele arbitrajului dintre părţile în 
litigiu pot fi extinse la alţi participanţi. 
 
Art. 32. Fixarea primului termen de arbitrare şi comunicarea dosarului către 
tribunalul arbitral 
 
32.1.  În termen de cel mult 5 zile de la primirea întâmpinării sau, după caz, de la 
expirarea termenului prescris pentru depunerea întâmpinării, preşedintele Curţii de Arbitraj 
fixează primul termen de arbitrare, pentru când părţile vor fi citate. Acest termen nu poate fi 
mai mic de 15 de zile de la data expedierii citaţiilor către părţi. 
32.2.  După constituirea tribunalului arbitral, Secretariatul Curţii de Arbitraj transmite dosarul 
de îndată tribunalului arbitral, făcând menţiune scrisă despre acest fapt, cu precizarea datei 
transmiterii. 
 

SECȚIUNEA a 2-a 
Comunicarea actelor de procedură 

 
Art. 33. Modalităţile de comunicare 
 
33.1.  Comunicarea, când este cazul, prin Secretariatul Curţii de Arbitraj, a cererii de 
arbitrare, întâmpinării, răspunsului la întâmpinare, cererii reconvenţionale, citaţiilor şi 
hotărârilor arbitrale se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin 
poşta rapidă. 
33.2.  Celelalte înscrisuri, precum şi informaţiile şi diversele înştiinţări pot fi făcute şi prin 
scrisoare recomandată cu recipisă poştală de predare, prin poştă rapidă, poştă electronică, 
telegramă, telex, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei 
comunicării şi a textului transmis. În cazul comunicărilor telefonice, asistentul arbitral va 
face menţiune în dosar, precizând data şi ora convorbirii. 
33.3.  Înscrisurile comunicate părţilor se consideră înmânate şi în cazul în care destinatarul 
a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul poştal pentru a le ridica, deşi există dovada 
avizării şi reavizării sale. 
33.4.  Orice înscris poate fi înmânat şi personal părţii sau reprezentantului ei, sub 
semnătură certificată de asistentul arbitral sau de un agent al Secretariatului Curţii de 
Arbitraj, cu precizarea datei înmânării. 
33.5.  Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei. 
33.6.  Când reclamantul învederează, motivat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a 
reuşit să afle domiciliul/sediul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, 
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tribunalul arbitral va putea încuviinţa citarea acestuia prin publicitate, dispoziţiile din Codul 
de procedură civilă aplicându-se în mod corespunzător. 
 
Art. 34. Adresa de comunicare 
 
34.1.  Comunicările se fac, după caz, la adresa indicată de parte în cererea de arbitrare, 
întâmpinare, cererea reconvenţională ori în contractul şi corespondenţa dintre părţi, după 
caz. Orice schimbare de adresă nu va fi luată în considerare dacă nu a fost adusă la 
cunoştinţă, în scris, celeilalte părţi, precum şi Secretariatului Curţii de Arbitraj sau 
tribunalului arbitral în şedinţă. 
34.2.  Reclamantului sau pârâtului care are domiciliul/sediul în străinătate şi care a fost citat 
pentru primul termen în condiţiile prevăzute de prezentele Reguli, dar nu şi-a respectat 
obligaţia de a-şi alege un domiciliu în România unde ar urma să i se facă toate comunicările 
privind litigiul arbitral, i se vor trimite comunicările ulterioare prin scrisoare recomandată, 
recipisa de predare la poştă a scrisorii, în cuprinsul căreia vor fi menţionate actele ce se 
expediază ţinând loc de dovadă de îndeplinire a procedurii. 
34.3.  Părţile cu domiciliul/sediul în străinătate, vor primi actele de procedură în formulare 
bilingve, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe cheltuiala părţilor.  

 
SECȚIUNEA a 3-a 

Măsurile asigurătorii şi provizorii 
 
Art. 35. Luarea măsurilor de către instanţa de judecată 
 
35.1.  Înaintea sau în cursul arbitrajului, oricare dintre părţi poate cere instanţei judecătoreşti 
competente să încuviinţeze măsuri asigurătorii şi măsuri provizorii cu privire la obiectul 
litigiului sau să constate anumite împrejurări de fapt, după procedura specială prevăzută în 
art. 585 C.proc.civ. 
35.2.  La această cerere se va anexa, în copie, cererea de arbitrare. 
35.3. Încuviinţarea acestor măsuri va fi adusă la cunoştinţa tribunalului arbitral de către 
partea care le-a cerut. 
 
Art. 36. Luarea măsurilor de către tribunalul arbitral 
 
36.1. În cursul arbitrajului, măsurile asigurătorii şi măsurile provizorii, ca şi constatarea 
anumitor împrejurări de fapt pot fi încuviinţate de tribunalul arbitral, prin încheiere, în 
condiţiile reglementate de Codul de procedură civilă. 
36.2. În caz de împotrivire, executarea acestor măsuri se solicită instanţei judecătoreşti 
competente, în conformitate cu dispoziţiile privind executarea silită din Codul de procedură 
civilă. 

 
SECȚIUNEA a 4-a 

Reprezentarea 
 
Art. 37. Reprezentarea în fața Curții de Arbitraj 
 
Părțile pot fi reprezentate de către un avocat în fața Curții de Arbitraj. Această reprezentare 
convențională poate dubla reprezentarea legală a părții. 
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Art. 38. Împuternicirea 
 
38.1. Împuternicirea dată unui avocat pentru reprezentare în fața Curții de Arbitraj se 
presupune dată pentru toate actele de procedură ce urmează a fi îndeplinite în procedura 
arbitrală, chiar şi pentru actele procesuale de dispoziție, dacă în contractul de asistenţă 
juridică şi în împuternicirea avocaţială se menţionează în mod expres acest drept. 
38.2. Împuternicirea avocaţială poate fi restrânsă, în mod expres, la anumite acte. 
 
 

SECȚIUNEA a 5-a 
Cheltuielile arbitrale 

 
Art. 39. Alcătuirea cheltuielilor arbitrale 
 
39.1.  Cheltuielile arbitrale cuprind: taxa de înregistrare, taxa arbitrală, care este formată din 
taxa administrativă şi onorariile arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, de 
traducere a actelor şi a dezbaterilor, onorariile avocaţilor, ale experţilor, cheltuielile de 
deplasare a părţilor, arbitrilor, martorilor, experţilor şi alte cheltuieli necesitate de arbitrarea 
litigiului. 
39.2.  Taxa de înregistrare şi taxa arbitrală remunerează serviciile prestate de Curtea de 
Arbitraj în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului. Taxa de înregistrare nu se restituie în 
nicio împrejurare. 
39.3.  Cuantumul onorariilor arbitrilor stabilite în Normele standard privind taxele şi 
cheltuielile arbitrale se aplică pentru un singur arbitru. 
39.4.  Cheltuielile arbitrale se stabilesc şi se plătesc conform Normelor standard privind 
taxele şi cheltuielile arbitrale. 
39.5.  Dacă taxa arbitrală şi celelalte cheltuieli arbitrale nu se plătesc conform acestor 
Norme, nu se va da curs procedurii arbitrale sau cererii respective. 
 
Art. 40. Suportarea cheltuielilor de arbitrare 
 
40.1.  Cheltuielile arbitrale se suportă potrivit înţelegerii dintre părţi. 
40.2.  În lipsa unei asemenea înţelegeri, cheltuielile arbitrale se suportă de partea care a 
căzut în pretenţii, integral dacă cererea de arbitrare este admisă în totalitate. Dacă cererea 
de arbitrare este admisă în parte, cheltuiala reprezentând taxa arbitrală va fi acordată prin 
raportare la pretenţiile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte cheltuieli în măsura în 
care va aprecia că sunt justificate, în funcţie de împrejurările cauzei. 
40.3.  Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea prin a cărei culpă s-au cauzat 
celeilalte părţi cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despăgubiri. 

 
 

CAPITOLUL V 
Procedura arbitrală 

 
SECȚIUNEA 1 

Înfăţişări şi dezbateri 
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Art.41. Primul termen la care părţile sunt legal citate. 
 
41.1. La primul termen de arbitrare la care părţile sunt legal citate, ele au obligaţia să 
informeze tribunalului arbitral: 
a) dacă au nelămuriri în legătură cu organizarea arbitrajului;  
b) dacă au obiecţii în legătură cu constituirea şi competenţa tribunalului arbitral;  
c) dacă doresc să se împace;  
d) dacă mai au de depus cereri, memorii sau alte înscrisuri; 
e) dacă doresc ca judecarea litigiului să se desfășoare exclusiv în drept sau în echitate. 
 
Art. 42. Verificarea competenţei tribunalului arbitral 
 
42.1. Tribunalul arbitral îşi verifică propria competenţă de a soluţiona litigiul şi dacă 
hotărăşte că este competent, încheierea poate fi atacată numai prin acţiunea în anulare 
introdusă împotriva sentinţei arbitrale. 
4.2. Dacă Tribunalul arbitral hotărăşte că nu este competent să soluţioneze litigiul cu care a 
fost sesizat, îşi declină competenţa printr-o hotărâre care este definitivă şi împotriva căreia 
nu se poate formula acţiune în anulare. 
 
Art. 43. Deschiderea şedinţei de arbitrare 
 
43.1.  Ședinţa este deschisă de supraarbitru ( sau de arbitrul unic) , care dă cuvântul 
asistentului arbitral pentru a prezenta referatul litigiului. 
43.2.  Referatul litigiului constă în anunţarea litigiul aflat pe rolul tribunalului arbitral; 
prezentarea membrilor tribunalului arbitral; efectuarea apelului nominal al părţilor; 
constatarea îndeplinirii sau neîndeplinirii procedurii de citare; prezentarea stadiul de 
arbitrare a litigiului în raport cu încheierea precedentă, după caz. 
 
Art. 44. Atribuţiile supraarbitrului (sau a arbitrului unic) în cadrul şedinţei de arbitrare 
 
44.1.  Supraarbitrul ( sau, după caz, arbitrul unic) conduce şedinţa de arbitrare. 
44.2.  Pe parcursul desfăşurării şedinţei, arbitrii şi părţile pot lua cuvântul şi pot adresa 
întrebări prin intermediul supraarbitrului sau direct cu încuviinţarea acestuia. 
44.3.  Supraarbitrul, după consultarea arbitrilor, ( sau, după caz, arbitrul unic) poate dispune 
suspendarea şedinţei de arbitrare, anunţând momentul reluării acesteia. O atare situaţie se 
va consemna în încheiere, arătându-se motivele care au stat la baza suspendării şedinţei. 
 
Art. 45. Persoanele care participă la şedinţa de arbitrare 
 
45.1.  Ședinţa de arbitrare nu este publică. 
45.2.  Părţile pot participa la dezbaterea litigiului personal sau prin reprezentanţi şi pot fi 
asistate/reprezentate de avocaţi, interpreţi sau de alte persoane. 
45.3.  Cu acordul părţilor şi cu încuviinţarea tribunalului arbitral, la şedinţele de dezbatere a 
litigiului pot participa şi alte persoane. 
 
Art. 46. Neprezentarea părţii la şedinţa de arbitrare. Amânarea cauzei. Termenul în 
cunoştinţă 
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46.1.  Neprezentarea părţii legal citate nu împiedică dezbaterea litigiului, afară numai dacă 
partea lipsă nu va solicita, prin cerere primită de tribunalul arbitral cel mai târziu în preziua 
dezbaterii, amânarea litigiului pentru motive temeinice, încunoştinţând în acelaşi timp şi 
cealaltă parte.  
 
46.2.  Amânarea se poate dispune la începutul şedinţei arbitrale şi de către un singur 
membru al tribunalului arbitral. 
46.3.  Partea care a fost prezentă sau reprezentată la un termen nu va fi citată în tot cursul 
arbitrajului, fiind presupusă că are cunoştinţă de termenele următoare, în afară de cazul în 
care se prevede altfel în prezentele Reguli sau citarea este dispusă de tribunalul arbitral. 
46.4.  Termenul luat în cunoştinţă sau pentru care au fost trimise citaţiile nu poate fi 
preschimbat de tribunalul arbitral decât pentru motive temeinice. Părţile vor fi citate de 
îndată pentru noul termen. 
46.5.  Când procedura de citare este legal îndeplinită, judecata, chiar şi asupra fondului, 
poate continua în ziua următoare sau la termene scurte, succesive, date în cunoştinţa 
părţilor. 
 
Art. 47. Calendarul procedural provizoriu 
 
În litigiile complexe, tribunalul arbitral poate proceda, cu acordul părţilor, prin încheiere, la 
stabilirea unui calendar al procedurii arbitrale. Tribunalul arbitral poate modifica oricând 
acest calendar, dacă evoluţia procedurii arbitrale o impune. 
 
Art. 48. Înregistrarea dezbaterilor 
 
Înregistrarea dezbaterilor poate avea loc numai cu acordul părţilor. 
 
Art. 49. Etape procedurale administrate în formă scrisă 
 
Tribunalul arbitral poate încuviinţa ca anumite etape ale procedurii, cu excepţia audierii 
martorilor şi experţilor, precum şi a formulării concluziilor asupra fondului, să 
se realizeze prin corespondenţă în formă electronică. 
 
Art. 50. Soluţionarea litigiului în lipsa uneia dintre părţi 
 
Oricare dintre părţi poate cere, în scris, ca soluţionarea litigiului să se facă în lipsa sa. 
 
Art. 51. Soluţionarea litigiului în lipsa ambelor părţi 
 
51.1.  Dacă ambele părţi, deşi legal citate, nu se prezintă la termen, tribunalul arbitral va 
soluţiona litigiul, în afară de cazul în care s-a cerut amânarea pentru motive temeinice. 
51.2.  Tribunalul arbitral poate, de asemenea, să amâne soluţionarea litigiului, citând părţile, 
dacă apreciază că este necesară prezenţa lor la dezbateri ori administrarea unor probe. 
 

SECȚIUNEA a 2-a 
Excepţiile. Probele 

Art. 52. Invocarea excepţiilor 
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52.1.  Excepţiile privind existenţa sau validitatea convenţiei arbitrale, constituirea şi 
competenţa tribunalului arbitral, limitele însărcinării arbitrilor, precum şi orice altă excepţie 
relativă trebuie ridicate, sub sancţiunea decăderii, prin întâmpinare sau cel mai târziu la 
primul termen la care părţile au fost legal citate. 
52.2.  Excepţiile de ordine publică pot fi invocate oricând în cursul litigiului arbitral, dacă 
legea sau prezentele Reguli nu prevăd în mod expres altfel. 
52.3.  În orice caz, toate excepţiile trebuie invocate de părţi de îndată ce le sunt cunoscute, 
sub sancţiunea de a răspunde patrimonial pentru pagubele pricinuite părţii adverse, la 
cererea acesteia. 
 
Art. 53. Excepţia de neconstituţionalitate 
 
53.1.  Excepţia de neconstituţionalitate poate fi invocată de către oricare dintre părţi sau din 
oficiu de către tribunalul arbitral, în condiţiile legii privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale. 
53.2.  Sesizarea Curţii Constituţionale se dispune de tribunalul arbitral, printr-o încheiere 
care va cuprinde punctele de vedere ale părţilor, opinia tribunalului arbitral asupra excepţiei 
şi va fi însoţită de dovezile depuse de părţi. Tribunalul arbitral, apreciind temeinicia vădită a 
excepţiei, poate, în condiţiile art. 413 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, să 
suspende soluţionarea litigiului arbitral până la rezolvarea excepţiei de neconstituţionalitate. 
53.3.  Dacă excepţia este inadmisibilă, tribunalul arbitral o va respinge printr-o încheiere 
motivată, fără a mai sesiza Curtea Constituţională. 
 
Art. 54. Probele 
 
54.1.  Fiecare dintre părţi are sarcina să dovedească faptele pe care îşi întemeiază în litigiu 
pretenţia sau apărarea. 
54.2.  Orice cereri şi memorii ale părţilor şi orice înscrisuri vor fi depuse odată cu cererea de 
arbitrare, cu întâmpinarea ori în termenul acordat de tribunalul arbitral în acest sens. 
54.3.  Tribunalul arbitral poate admite, în condiţiile legii, administrarea de probe la cererea 
unei părţi, numai dacă asemenea probe au fost solicitate prin cererea de arbitrare sau prin 
întâmpinare ori prin memorii depuse anterior primului termen la care părţile sunt legal citate 
şi comunicate celeilalte părţi. Probele care nu au fost cerute în aceste condiţii nu vor mai 
putea fi invocate în cursul arbitrajului afară de cazurile în care: 
a) necesitatea probei ar reieşi din dezbateri sau administrarea altor probe;  
b) administrarea probei nu pricinuieşte amânarea soluţionării litigiului; 
c) există acordul expres al tuturor părţilor. 
54.4.  Cu toate acestea, în vederea soluţionării litigiului, tribunalul arbitral poate cere 
părţilor, oricând în cursul procedurii arbitrale, explicaţii scrise cu privire la obiectul cererii şi 
la situaţia de fapt şi poate dispune administrarea oricărei probe prevăzute de lege. 
54.5.  Administrarea probelor se efectuează în şedinţa tribunalului arbitral. 
54.6.  Ascultarea martorilor şi experţilor se face fără prestare de jurământ. 
54.7.  Tribunalul arbitral nu poate să recurgă la mijloace de constrângere şi nici să aplice 
sancţiuni martorilor sau experţilor. Pentru luarea acestor măsuri părţile se pot adresa 
instanţei judecătoreşti competente. Cu toate acestea, tribunalul arbitral poate dispune 
reducerea onorariului expertului care a întârziat în mod grav şi nejustificat în depunerea 
raportului de expertiză sau a săvârşit alte fapte evidente de tergiversare a efectuării acestei 
probe. 
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54.8.  Aprecierea probelor se face de arbitri potrivit intimei lor convingeri. 
 
Art. 55. Neregularităţile de procedură 
 
55.1.  Neregularitatea actelor de procedură se acoperă dacă partea nu a invocat-o la primul 
termen de arbitrare ce a urmat după această neregularitate şi înainte de a pune concluzii în 
fond. 
55.2.  Nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuită prin propriul sau fapt. 
 

SECȚIUNEA a 3-a 
Încheierea de şedinţă 

 
Art. 56. Conţinutul încheierii de şedinţă 
 
56.1.  Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate în încheierea de şedinţă. 
56.2.  Orice dispoziţie a tribunalului arbitral va fi consemnată în încheiere şi va fi motivată. 
56.3.  Încheierea de şedinţă va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute de art. 65 alin. 1 lit. 
a şi b din prezentele Reguli, şi următoarele menţiuni:  
a) modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare;  
b) o scurtă descriere a desfăşurării şedinţei;  
c) cererile şi susţinerile părţilor;  
d) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse;  
e) dispozitivul;  
f) semnăturile arbitrilor, precum şi semnătura asistentului arbitral. 
56.4.  Dacă există opinie separată, ea se va menționa în dispozitiv şi se va motiva separat. 
 
Art. 57. Drepturile părţilor privind încheierea de şedinţă 
 
57.1.  Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul încheierilor, ca şi de actele dosarului. 
57.2.  La cererea părţilor sau din oficiu, tribunalul arbitral, poate, după verificarea notelor 
asistentului arbitral şi, eventual a înregistrării dezbaterilor, înlătura menţiunile inexacte sau 
omisiunile din cuprinsul încheierii de şedinţă, printr-o altă încheiere. 
57.3.  Părţilor li se comunică, la cerere, copie de pe încheierea de şedinţă, prin grija 
asistentului arbitral. Cererea se face în şedinţă sau separat, caz în care aceasta se depune 
la Registratura Curţii de Arbitraj. 
 
Art. 58. Atacarea separată a unor încheieri de şedinţă 
 
58.1. Pot fi atacate cu acţiunea în anulare prevăzută la art. 73 din prezentele Reguli 
încheierile Tribunalului arbitral prin care s-au luat următoarele măsuri: 
a) a fost suspendat cursul arbitrajului, potrivit art. 412 şi art. 413 din Codul de procedură 
civilă; 
b) au fost luate de către Tribunalul arbitral măsuri asigurătorii sau provizorii potrivit art. 36 
din prezentele Reguli; 
c) a fost respinsă, ca inadmisibilă, cererea de sesizare a Curţii Constituţionale, potrivit art. 
53 alin. 3 din Reguli. 
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58.2. În afara motivelor prevăzute la art. 608 Cod procedură civilă, prin acţiunea în anulare 
împotriva încheierilor se poate invoca şi lipsa condiţiilor prevăzute de lege pentru luarea 
măsurilor dispuse prin încheiere. 
58.3. Acţiunea în anulare se poate introduce în termen de 5 zile de la comunicare, cu 
excepţia cazului prevăzut la art. 1 lit. a, când poate fi formulată cât timp durează 
suspendarea. Exercitarea acţiunii nu suspendă cursul arbitrajului în cazurile prevăzute la 
art. 58 alin. 1 lit. b) şi c). 
58.4. Competenţa de soluţionare aparţine Curţii de apel pe raza căruia a avut loc arbitrajul, 
care judecă de urgenţă, cu citarea părţilor, în cameră de consiliu, pronunţând o hotărâre 
care nu este supusă niciunei căi de atac. Prin hotărâre, Curtea de apel poate să menţină, 
să modifice sau să desfiinţeze măsurile dispuse de către tribunalul arbitral prin încheieri. 
 

SECȚIUNEA a 4-a 
Hotărârea arbitrală 

 
Art. 59. Denumirea hotărârilor arbitrale  
 
Hotărârile arbitrale prin care se rezolvă fondul cauzei sunt denumite “sentinţe”, iar celelalte 
hotărâri, date în cursul procedurii, sunt denumite “încheieri”. 
 
Art. 60. Sentinţa arbitrală 
 
60.1.  Procedura arbitrală ia sfârşit prin pronunţarea sentinţei arbitrale. 
60.2.  Dacă pârâtul recunoaşte în tot sau în parte pretenţiile reclamantului, tribunalul 
arbitral, la cererea acestuia, va da, după caz, o sentinţă integrală sau parţială în măsura 
recunoaşterii. 
60.3.  Dacă reclamantul renunţă la arbitrare sau la însuşi dreptul pretins, mai înainte de 
constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrală se închide printr-o încheiere a 
Preşedintelui Curţii de Arbitraj, pe baza unui referat întocmit de asistentul arbitral şef. 
60.4.  Dacă reclamantul renunţă la arbitrare sau la însuşi dreptul pretins după constituirea 
tribunalului arbitral, procedura arbitrală se închide printr-o încheiere. 
60.5. În cazul în care în cursul judecăţii părţile sting litigiul prin tranzacţie, se va lua act de 
înţelegere prin sentinţa arbitrală. 
 
Art. 61. Soluţionarea litigiului 
 
61.1.  Dacă părțile nu convin altfel, tribunalul arbitral soluţionează litigiul exclusiv în drept, în 
temeiul uzanţelor profesionale și regulilor deontologice. 
61.2.  Pe baza acordului expres al părţilor, tribunalul arbitral poate soluţiona litigiul 
în echitate. 
61.3. În ambele situaţii de mai sus dispoziţiile art. 5 Cod procedură civilă, rămân aplicabile. 
 
Art. 62. Închiderea dezbaterilor 
 
62.1.  De îndată ce tribunalul arbitral va considera că toate împrejurările cauzei sunt 
suficient lămurite, închide dezbaterile trecând la deliberare şi luarea hotărârii în şedinţă 
secretă, cu participarea tuturor membrilor săi. 
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62.2.  Pronunțarea hotărârii poate fi amânată cu cel mult 21 zile, cu condiția încadrării în 
termenul pentru soluționarea litigiului. 
 
Art. 63. Luarea hotărârii 
 
63.1.  Când tribunalul arbitral este compus din trei arbitri, hotărârea se ia, dacă nu se 
întruneşte unanimitatea, cu majoritate de voturi. 
63.2.  Arbitrul care a avut o altă părere îşi va redacta şi va semna opinia separată, cu 
arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. Regula se aplică, în mod 
corespunzător, şi în cazul unei opinii concurente. 
63.3.  Opinia separată sau opinia concurentă se ataşează sentinţei pronunţate de 
majoritatea arbitrilor. 
 
Art. 64. Repunerea cauzei pe rol 
 
Dacă în cadrul deliberării şi mai înainte de pronunţarea sentinţei, tribunalul arbitral 
consideră că sunt necesare noi lămuriri, va pronunţa o încheiere prin care litigiul va fi repus 
pe rol în vederea unor dezbateri suplimentare, stabilindu-se un nou termen de arbitrare, cu 
citarea părţilor, sub condiţia încadrării în termenul arbitrajului stabilit pentru respectivul 
litigiu. 
 
Art. 65. Dispozitivul sentinței arbitrale 
 
65.1.  Îndată după deliberare și stabilirea soluției, se întocmește dispozitivul sentinței, care 
se semnează de toți membrii tribunalului arbitral. 
65.2.  Dacă există opinie separată, ea se va menționa în dispozitiv şi se va motiva separat. 
65.3.  Dispozitivul se redactează de către arbitru unic sau, după caz, de către un 
membru al tribunalului arbitral, se ataşează dosarului şi se trece în Condica de şedinţe 
arbitrale. 
 
Art. 66. Conţinutul sentinţei arbitrale 
 
66.1.  Sentinţa arbitrală se redactează în scris şi trebuie să cuprindă: 
a) componenta nominală a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul şi data 
pronunţării sentinţei; 
b) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi 
numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea 
litigiului; 
c) obiectul litigiului şi susţinerile pe scurt ale părţilor; 
d) motivele de fapt şi de drept ale sentinţei, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care 
sub acest aspect întemeiază soluţia; 
e) dispozitivul; 
f) semnăturile tuturor arbitrilor, precum şi semnătura asistentului arbitral. 
66.2.  Dacă unul dintre arbitri este împiedicat să semneze hotărârea, se va face menţiune 
despre cauza împiedicării, cu confirmarea, sub semnătură, a supraarbitrului, iar în cazul 
împiedicării supraarbitrului, sub semnătura preşedintelui Curţii de Arbitraj. 
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66.3.  În cazul în care este în imposibilitate să semneze asistentul arbitral, hotărârea va fi 
semnată de asistentul arbitral şef sau de înlocuitorul acestuia, făcându-se menţiune despre 
cauza care l-a împiedicat pe asistentul arbitral să semneze hotărârea. 
 
Art. 67. Îndreptarea erorilor materiale 
 
67.1.  Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de 
calcul, precum şi orice alte erori materiale din sentinţele arbitrale pot fi îndreptate din oficiu 
sau la cererea oricăreia dintre părţi. 
67.2.  Cererea părţii interesate se formulează în termen de 15 zile de la data primirii 
sentinţei, iar în cazul încheierilor, cel mai târziu la termenul următor. 
67.3.  Tribunalul arbitral se pronunţă asupra cererii prin încheiere. Părţile vor fi citate numai 
dacă tribunalul arbitral socoteşte că este necesar ca ele să dea anumite lămuriri. 
67.4.  Încheierea se va ataşa la sentinţă, atât în dosarul litigiului, cât şi în dosarul de hotărâri 
al Curţii de Arbitraj. Dacă îndreptarea s-a făcut din oficiu se va comunica părţilor. 
 
Art. 68. Lămurirea dispozitivului 
 
68.1.  În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea şi aplicarea 
dispozitivului sentinţei arbitrale ori aceasta cuprinde dispoziţii potrivnice, oricare dintre părţi 
poate cere tribunalului arbitral care a pronunţat sentinţa să lămurească dispozitivul sau să 
înlăture dispoziţiile potrivnice, în termen de 15 zile de la data primirii sentinţei. 
68.2.  Tribunalul arbitral va rezolva cererea de urgenţă, prin încheiere, cu citarea părţilor. 
 
Art. 69. Completarea hotărârilor 
 
69.1.  Dacă prin sentinţa dată tribunalul arbitral a omis să se pronunţe asupra unui capăt de 
cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre 
părţi poate cere completarea sentinţei în termen de 15 zile de la data primirii ei. 
69.2.  Cererea se soluţionează de urgenţă, cu citarea părţilor, prin sentinţă separată.  
69.3.  Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul când tribunalul arbitral a omis să se 
pronunţe asupra cererilor martorilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor sau apărătorilor, 
cu privire la drepturile lor. 
 
 
Art. 70. Dispoziţii comune privind hotărârile pronunţate potrivit art. 67-69 
 
70.1.  Încheierile pronunţate în temeiul art. 67 și 68, ca şi sentinţa arbitrală pronunţată 
potrivit art. 69 pot fi desfiinţate numai prin acţiune în anulare promovată împotriva sentinţei 
arbitrale date pe fondul cauzei. 
70.2.  Părţile nu pot fi obligate la plata cheltuielilor legate de îndreptarea, lămurirea sau 
completarea hotărârii.  
 
Art. 71. Comunicarea sentinţei 
 
71.1.  Sentinţa arbitrală va fi redactată și semnată în cel mult o lună de la data pronunțării 
ei. Pentru motive întemeiate, la solicitarea redactorului sentinţei, președintele Curții de 
Arbitraj poate prelungi acest termen cu cel mult 30 de zile. 
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71.2.  Asistentul arbitral al litigiului are obligația de a comunica părților sentința arbitrală în 
termen de 3 zile de la data semnării ei de către arbitri. 
 
Art. 72. Caracterele sentinţei arbitrale 
 
72.1.  Sentinţa arbitrală este definitivă şi obligatorie. Ea se aduce la îndeplinire de bună voie 
de partea împotriva căreia s-a pronunţat, de îndată sau în termenul arătat în 
sentință. 
72.2.  Sentinţa arbitrală comunicată părţilor are efectele unei hotărâri judecătoreşti 
definitive. 
72.3.  Sentinţa arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit, potrivit dispoziţiilor 
art.614-615 din Codul de procedură civilă. 
72.4.  În litigiile arbitrale în care hotărârile sunt susceptibile a fi executate pe teritoriul unui 
stat străin, avocatul străin, sau forma de organizare a profesiei din străinătate implicată în 
arbitraj vor semna o declaraţie potrivit căreia recunoaşte caracterul definitiv şi executoriu al 
hotărârii arbitrale ce se va pronunţa. 
 
Art. 73. Desfiinţarea sentinţei arbitrale 
 
Sentinţa arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiune în anulare, pentru motivele 
prevăzute de art. 608 Cod procedură civilă și cu respectarea procedurii prevăzută de 
art.609-613 din Codul de procedură civilă. 
 

CAPITOLUL VI 
Scoaterea de pe rol a litigiului. Perimarea 

 
Art. 74. Scoaterea cauzei de pe rol 
 
74.1.  În cazul în care desfăşurarea normală a litigiului este împiedicată din vina 
reclamantului, prin neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezentele Reguli, i se va 
comunica o înştiinţare scrisă, prin care i se indică obligaţiile ce îi revin, termenul pentru 
aducerea lor la îndeplinire, precum şi consecinţele neconformării. 
74.2.  Termenul menţionat la alineatul precedent este de 10 zile dacă tribunalul arbitral nu a 
fost constituit, sau este cel stabilit de tribunalul arbitral constituit. 
74.3.  Dacă reclamantul nu răspunde sau nu se conformează obligaţiilor ce îi revin în 
termenul stabilit, litigiul se scoate de pe rol prin rezoluţia Preşedintelui Curţii de Arbitraj, 
respectiv prin încheiere dacă tribunalul arbitral a fost constituit, iar acţiunea arbitrală rămâne 
în nelucrare, fără a se restitui taxele plătite. 
 
Art. 75. Perimarea cererii de arbitrare  
 
75.1.  Cererea de arbitrare se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp 
de şase luni. 
75.2.  Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate. În ambele cazuri, 
preşedintele Curţii de Arbitraj fixează termen şi dispune citarea de urgenţă a părţilor, 
precum şi întocmirea de către Secretariat a unui referat asupra actelor de procedură în 
legătură cu perimarea. 
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75.3.  Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic în persoana preşedintelui Curţii 
de Arbitraj sau a arbitrului pe care îl va desemna. 
75.4.  În cazul în care tribunalul arbitral a fost constituit şi litigiul se află în curs de 
soluţionare, perimarea se pronunţă de tribunalul arbitral în componenţa stabilită. 
75.5.  Dacă procedura de citare a uneia dintre părţi nu a fost îndeplinită din cauză că adresa 
acesteia nu este cunoscută ori s-a mutat fără a se cunoaşte noua adresă sau refuză 
primirea ori se constată lipsa oricărei persoane la domiciliul sau sediul indicat în actele 
dosarului, această parte va fi citată în procedura de perimare prin afişare la uşa Curţii de 
Arbitraj. 
 

CAPITOLUL VII 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 
Art. 76. Dreptul comun aplicabil 
 
Prezentele Reguli se completează cu dispoziţiile de drept comun din Codul de procedură 
civilă, în măsură în care acestea sunt compatibile cu arbitrajul şi cu natura litigiilor. 
 
Art. 77. Arhivarea 
 
77.1.  Dosarul arbitral, după soluţionarea definitivă, inclusiv a acţiunii în anulare, dacă este 
cazul, va fi arhivat de Curtea de arbitraj şi va fi păstrat la Barou timp de 5 ani. 
 
Art. 78. Intrarea în vigoare şi abrogarea dispoziţiilor contrare 
 
78.1.  Prezentele Reguli intră în vigoare la data aprobării lor de către Consiliul UNBR,  şi se 
vor publica pe site-ul UNBR, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
78.2.  La data intrării lor în vigoare se abrogă  orice alte dispoziţii contrare. 
 
Art. 79. Dispoziţii tranzitorii 
Litigiile profesionale în curs la data intrării în vigoare a prezentelor Reguli se vor soluţiona 
potrivit regulilor în vigoare la data introducerii cererii de arbitrare, în afară de cazul în care 
părţile optează pentru aplicarea prezentelor Reguli. 
 
 
Art. 80. Anexele 
 
Anexele fac parte integrantă din prezentele Reguli. 
 
ANEXA 1 - Declarație de acceptare, independență, imparțialitate și disponibilitate 
ANEXA 2 – Model de clauză compromisorie* 
ANEXA 3 – Model de compromis** 
 
 
 

                                       
* ANEXA 2 va fi comunicată ulterior barourilor 
** ANEXA 3 va fi comunicată ulterior barourilor 
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ANEXA 1 - Declarație de acceptare, independență, imparțialitate și disponibilitate 
 
 
 
 
 

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE, INDEPENDENȚĂ, 
IMPARȚIALITATE ȘI DISPONIBILITATE 

 
 
Doamna/Domnul___________________________ de profesie avocat, înscris pe Lista de arbitri a 
Curţii de Arbitraj Profesional a Avocatilor de pe lângă Baroul_____________________(denumită, în 
continuare Curtea de Arbitraj), 
 
declar următoarele: 
 
1) Acceptare/Refuz de a îndeplini misiunea de arbitru: 
 

o Accept să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluţiona litigiul înregistrat la Curtea de 
Arbitraj sub nr._________/_________ în calitate de arbitru / supraarbitru 

o Refuz să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluţiona litigiul înregistrat la Curtea de 
Arbitraj sub nr._________/_________ (în acest caz, se va proceda numai la semnarea şi 
datarea prezentei Declaraţii) 

 
2) Respectarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj 
 

o Am luat cunoştinţă de prevederile Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi 
înţeleg să le respect cu stricteţe 

 
3) Independenţă şi imparţialitate: 
 

o Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. ______________ din 
Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, de natură a pune la îndoială 
independenţa şi imparţialitatea mea 

o Consider că pot să îmi îndeplinesc misiunea de arbitru în mod independent şi cu 
imparţialitate, dar înţeleg să declar următoarele împrejurări:____________________ 
 

4) Disponibilitate: 
 

o Confirm, pe baza informaţiile pe care le deţin în acest moment, că sunt în măsură să dedic 
timpul necesar desfăşurării şi finalizării procedurii arbitrale în timpul afectat acesteia potrivit 
Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj. 

 
 
 
Semnătura 
…………………………… 
 
 
Data……………………… 
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Anexa nr. III la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1063 din 07 martie 2005  
 
 
NORME PRIVIND TAXELE ŞI CHELTUIELILE ARBITRALE 
 
 
Art. 1 
1.1. Prezentele norme reglementează aspecte legate de remunerarea serviciilor de arbitraj 
asigurate conform Regulilor standard de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj profesional 
a avocaţilor. 
 
Art.2 
2.1. Serviciile de mediere asigurate de barouri în litigiile dintre avocaţi conform art. 251-254 
din Statut sunt gratuite. 

 
Art.3 
3.1. Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate în litigiile dintre avocaţi în conformitate 
cu Regulile standard de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj profesional a avocaţilor se 
vor percepe: 
 

- taxă de înregistrare;  
- taxă arbitrală, care este formată din taxă administrativă şi onorariile arbitrilor. 

 
3.2. Taxa de înregistrare şi taxa arbitrală remunerează serviciile prestate de Curtea de 
Arbitraj în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului. Taxa de înregistrare nu se restituie în 
nicio împrejurare. 
 
3.3. Taxa de înregistrare este fixă, în cuantum de 50 lei. 

Taxa administrativă este fixă, în valoare de 200 lei.  
Onorariul de arbitru se stabileşte în funcţie de valoarea obiectului cererii de arbitrare 

după cum urmează: 
 
i. Cereri neevaluabile în bani:  100 lei 
 
ii. Cereri evaluabile în bani: 
 
a) până la 1.000 lei:     100 lei (onorariu arbitral minim) 

b) între 1.001 lei şi 5.000 lei: 100 lei plus 2,5% pentru ceea ce depăşeşte 
5.000 lei 

c) între 5.001 lei şi 10.000 lei: 200 lei plus 2% pentru ceea ce depăşeşte 
10.000 lei 

d) între 10.001 lei şi 50.000 lei: 300 lei plus 1,5% pentru ceea ce depăşeşte 
50.000 lei 

e) între 50.001 lei şi 100.000 lei: 900 lei plus 1% pentru ceea ce depăşeşte 
100.000 lei 
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f) între 100.001 lei şi 200.000 lei: 1.400 lei plus 0,5% pentru ceea ce 
depăşeşte 200.000 lei 

g) între 200.001 lei şi 700.000 lei: 1.900 lei plus 0,25% pentru ceea ce 
depăşeşte 700.000 lei 

h) peste 700.000 lei: 3.150 lei plus 0,15% pentru ceea ce 
depăşeşte 700.000 lei 

  
3.4. Onorariile stabilite la punctele i) şi ii) sunt valabile pentru un arbitru. În cazul în care 

tribunalul este colegial, onorariul se stabileşte în mod corespunzător. 
 
3.5. Dacă valoarea obiectului cererii este exprimată în valută, onorariul de arbitru se 
calculează şi se achită în lei, la cursul BNR de la data introducerii cererii de arbitrare.  
 
Art. 4. 
4.1. Valoarea obiectului cererii se stabileşte, în cererile privind pretenţii băneşti, la suma 
pretinsă. 
 
4.2. În cererile cu mai multe capete, valoarea fiecărui capăt trebuie stabilită în mod separat; 
valoarea obiectului cererii se stabileşte la suma totală a capetelor de cerere. 
 
4.3. Dacă reclamantul nu a stabilit sau a stabilit inexact valoarea obiectului cererii, aceasta 
se va stabili conform prezentelor Norme din oficiu de către Preşedintele Curţii de Arbitraj, iar 
după constituirea Tribunalului arbitral de către acesta. După aceleaşi reguli se rezolvă şi 
cererile de reexaminare a modului de stabilire a onorariilor. 
 
Art. 5. 
5.1. Dacă reclamantul şi-a retras cererea de arbitrare mai înainte de emiterea citaţiilor 
pentru primul termen la care părţile au fost legal citate, taxa arbitrală se reduce cu 75% din 
cuantum. 
 
5.2. În cazul în care, ca urmare a împăcării părţilor sau a renunţării la arbitrare, litigiul 
încetează la primul termen la care părţile au fost legal citate, taxa arbitrală se reduce cu 
50% din cuantum. 
 
5.3. Atunci când tribunalul arbitral pronunţă o hotărâre prin care se constată necompetenţa 
arbitrajului organizat de Curtea de arbitraj de pe lângă Baroul sesizat cu cererea de 
arbitrare, taxa arbitrală se reduce cu 75% din cuantumul ei. 
 
5.4. În cazul în care, una din părţi a invocat necompetenţa Tribunalului arbitral la primul 
termen la care părţile au fost legal citate şi totuşi acesta s-a pronunţat, iar instanţa 
judecătorească anulează sentinţa arbitrală pentru necompetenţă, onorariul arbitrilor se 
restituie în totalitate. Dacă acesta a fost deja plătit, arbitrii / supraarbitrul sunt obligaţi să 
restituie onorariul primit pentru acea cauză. 
 
5.5. Dacă reclamantul îşi reduce pretenţiile mai înainte de primul termen la care părţile au 
fost legal citate, inclusiv la acest termen, onorariul de arbitru se calculează la valoarea 
obiectului cererii astfel redus. În cazul în care valoarea pretenţiilor formulate în cerere se 
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micşorează ulterior, taxa arbitrală se păstrează la valoarea iniţială, fără a se ţine cont de 
reducerea ulterioară. 
 
5.6. Onorariul de arbitru minim este ireductibil.  
 
 
Art. 6. 
6.1. Cererea reconvenţională şi cererea de chemare în garanţie se taxează întocmai ca şi 
cererea principală de arbitrare, inclusiv în ceea ce priveşte taxa de înregistrare. 
6.2. Întâmpinarea nu se taxează, dar dacă cuprinde şi pretenţii proprii împotriva 
reclamantului sau a altor persoane, în condiţiile art. 30 alin. 2 din Regurile de procedură, 
taxa se stabileşte potrivit art. 6.1. 
 
Art. 7. 
7.1. Pentru cererile de recuzare a unui arbitru se percepe o taxă fixă de 50 lei. 
 
7.2. Pentru cererile de încuviinţarea a măsurilor asigurătorii şi a măsurilor vremelnice ca şi 
pentru constatarea anumitor împrejurări de fapt se percepe dublul onorariului arbitral minim.  
 
7.3. Pentru cererile de eliberare a certificatelor privind situaţia unor litigii arbitrale se 
percepe o taxă fixă de 50 lei. 
 
7.4. Când prin cererea de arbitrare, se pretind dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, 
suma acestora, de la data când încep să curgă şi până la data introducerii cererii sau a 
majorării ei cu atare pretenţii, se cumulează cu valoarea celorlalte pretenţii băneşti 
(despăgubiri, restituiri etc.) în vederea  calculării onorariului de arbitru. 
 
7.5. Pentru orice alte cereri de competenţa arbitrajului neprevăzute de dispoziţiile de mai 
înainte, se percepe dublul onorariului arbitral minim.  
 
Art. 8. 
8.1. Taxa arbitrală se plăteşte integral, iar dovada plăţii se va depune la dosarul arbitral în 
termen de 15 zile de la data comunicării cuantumului către partea obligată de către 
secretariatul Curţii, dacă tribunalul arbitral nu a stabilit în acest scop un alt termen. Dacă 
dovada plăţii taxei arbitrale nu se face în termenul prescris în acest scop, cererea se 
restituie părţii care a formulat-o. 
 
8.2. Preşedintele Curţii de arbitraj poate, dacă există motive temeinice, să aprobe punerea 
pe rol a cererii dacă se plăteşte taxa de înregistrare, taxa administrativă şi cel puţin 1/2 din 
onorariul arbitrului / arbitrilor, diferenţa de 1/2 din onorariu urmând să fie plătită potrivit 
deciziei tribunalului arbitral. 
 
Art. 9. 
9.1. Părţile sunt obligate să avanseze contravaloarea tuturor costurilor necesare pentru 
buna desfăşurare a arbitrajului, administrarea probelor, a traducerilor şi a oricăror altor 
cheltuieli impuse de deplasarea arbitrilor şi a supraarbitrilor din alte localităţi. 
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9.2. Dacă una din părţi nu îşi îndeplineşte obligaţia ce îi revine cu privire la achitarea taxelor 
sau la plata cheltuielilor arbitrale, cealaltă parte o poate executa, urmând ca prin hotărârea 
arbitrală să se stabilească modul de suportare a sumelor respective. 
 
9.3. Partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea unei expertize ori administrarea altei 
probe care presupune anumite costuri, are obligaţia să avanseze costurile respective. 
 
9.4. Dacă o asemenea măsură este dispusă din oficiu, tribunalul arbitral va putea obliga pe 
oricare dintre părţi sau pe ambele, în proporţia ce va stabili, să avanseze costul efectuării ei. 
 
Art. 10. 
10.1. Plata onorariului către arbitri se va face prin grija Secretariatului Curţii de arbitraj, la 
terminarea litigiului, după comunicarea către părţi a hotărârii arbitrale, potrivit Regulilor de 
procedură arbitrală. 
 
 
Art. 11 
11.1. Cheltuielile arbitrale se suportă potrivit înţelegerii dintre părţi. 
 
11.2. În lipsa unei asemenea înţelegeri, cheltuielile arbitrale se suportă de partea care a 
căzut în pretenţii, integral dacă cererea de arbitrare este admisă în totalitate.  
 
11.3. Dacă cererea de arbitrare este admisă în parte, cheltuiala reprezentând taxa arbitrală 
va fi acordată prin raportare la pretenţiile admise. Tribunalul arbitral va acorda celelalte 
cheltuieli în măsura în care va aprecia că sunt justificate, în funcţie de împrejurările cauzei. 
 
11.4. Tribunalul arbitral poate obliga, la cerere, partea prin a cărei culpă s-au cauzat 
celelaltei părţi cheltuieli inutile, la plata acestora, cu titlu de despăgubiri. 
 
 
 6. HOTĂRÂREA nr. 1064/07 martie 2015 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 66 lit. a), b), r) şi s) din Legea nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată; 

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Congresului Avocaţilor nr. 6/28-29 martie 2014, 
prin care se mandatează Consiliul U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească 
atribuţia prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, urmând ca deciziile 
Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului imediat următor; 

Având în vedere propunerile  Comisiei pentru adoptarea unui proiect de lege privind 
modificarea legislaţiei sistemului de pensii şi alte asigurări sociale ale avocaţilor;  

Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 07 martie 
2015, 
HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1 – (1) Se adoptă  materialul  intitulat ” Proiectul Legii privind sistemul de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor”.  

Art. 2 – Prezenta Hotărâre se publică pagina web www.U.N.B.R..ro .  
 
 
 

http://www.U.N.B.R..ro
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 7.HOTĂRÂREA NR. 1065/7 martie 2015 
 

Analizând situaţia în conformitate cu care, la expirarea exerciţiilor bugetare, nu a 
fost adoptat bugetul Uniunii Naţionale a Barourilor din România (U.N.B.R.) pentru anul 
următor exercițiului încheiat, ca urmare a programării desfăşurării Congresului Avocaţilor 
pentru anul în curs; 

În vederea asigurării funcţionării normale a U.N.B.R. şi pentru îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute în legislaţia profesiei de avocat; 

În baza prevederilor art. 64 alin. (1) lit. h), precum şi ale art. 66 lit. a) şi s) din 
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Tinând cont de raportarile si propunerile inaintate de Departamentul Financiar 
Contabil al U.N.B.R., analizate şi aprobate în şedinta Comisiei Permanente din 30 ianuarie 
2015, prin Decizia nr.176/2015; 

Văzând și dispozițiile art. 37 din Legea nr.500/2002 a finanţelor publice cu privire la 
situaţiile similare din sistemul public; 

Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 7 martie 2015, 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 – În situaţia în care bugetul U.N.B.R. nu a fost aprobat până la expirarea 
exerciţiului bugetar anterior, U.N.B.R. va îndeplini sarcinile prevăzute în bugetul anului 
precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși de regulă 1/12 din prevederile 
bugetului anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate, sau, după 
caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici 
decât cele din anul precedent. 

Art. 2 – Cheltuielile și acțiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 
1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanțate, până la aprobarea bugetelor, în limita 
a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul U.N.B.R. şi va fi adusă la 
îndeplinire de Departamentul Economico – Financiar şi Administrativ. 
CONSILIUL U.N.B.R. 
 
 
 8. HOTĂRÂREA NR. 1066/7 martie 2015 

 
Analizând situaţia în conformitate cu care, la expirarea exerciţiilor bugetare, nu a 

fost adoptat bugetul Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) pentru anul următor exercițiului 
încheiat, ca urmare a programării desfăşurării Congresului Avocaţilor pentru anul în curs; 

În vederea asigurării funcţionării normale a C.A.A. şi pentru îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute în legislaţia profesiei de avocat; 

În baza prevederilor art. 64 alin. (1) lit. g), precum şi ale art. 66 lit. r) din Legea nr. 
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 7 martie 2015, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1 – Ia act de Decizia Consiliului C.A.A. nr. 2/20.02.2015, prevăzută în Anexa la 

prezenta hotărâre. 
Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi comunicată C.A.A. şi va fi publicată pe site-ul U.N.B.R.. 

CONSILIUL U.N.B.R. 
 
 
 9. HOTĂRÂREA NR. 1067/7 martie 2015 
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Analizând situaţia în conformitate cu care, la expirarea exerciţiilor bugetare, nu a fost 
adoptat bugetul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor 
(I.N.P.P.A) pentru anul următor exercițiului încheiat, ca urmare a programării desfăşurării 
Congresului Avocaţilor pentru anul în curs; 

În vederea asigurării funcţionării normale a I.N.P.P.A. şi pentru îndeplinirea 
atribuţiilor prevăzute în legislaţia profesiei de avocat; 

În baza prevederilor art. 66 lit. f) Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea 
profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Tinând cont de raportările şi propunerile înaintate de Departamentul Financiar 
Contabil al I.N.P.P.A., analizate şi aprobate în şedinţa Comisiei Permanente din 06 martie 
2015; 

Văzând și dispozițiile art. 37 din Legea nr.500/2002 a finanţelor publice cu privire la 
situaţiile similare din sistemul public; 
Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 7 martie 2015, 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1 – În situaţia în care bugetul I.N.P.P.A. nu a fost aprobat până la expirarea 

exerciţiului bugetar anterior, I.N.P.P.A. va îndeplini sarcinile prevăzute în bugetul anului 
precedent, limitele lunare de cheltuieli neputând depăși de regulă 1/12 din prevederile 
bugetului anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate, sau, după 
caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget, în situația în care acestea sunt mai mici 
decât cele din anul precedent. 

Art. 2 – Cheltuielile și acțiunile noi, aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 
1 ianuarie a anului bugetar următor, vor fi finanțate, până la aprobarea bugetelor, în limita 
a 1/12 din prevederile acestora cuprinse în proiectul de buget. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată I.N.P.P.A. şi va fi adusă la îndeplinire de 
Departamentul Economico – Financiar şi Administrativ. 
CONSILIUL U.N.B.R. 
 
 
 10. HOTĂRÂREA nr. 1068/07 martie 2015 

 
 Având în vedere dezbaterile din şedinţa Comisiei Permanente din 31.01.2015 şi a 
Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România în şedinţa din 7 martie 2015, din care 
a reieşit necesitatea modificării datei desfăşurării Congresului Avocaţilor, ca urmare a 
 neîntrunirii numărului de camere ce trebuie asigurat pentru delegaţii la Congres în 
aceeaşi locaţie în data de vineri 05 iunie 2015,  
 În conformitate cu dispoziţiile art. 65 alin. (4), art. 66 lit. h), art. 69 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 51/1995, republicată, (în continuare Legea), art. 84 alin. (3), art. 86 alin. (1) din 
Statutul profesiei de avocat, art. 26 şi art. 33 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului 
U.N.B.R. (aprobat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 05/2011 din 08 iulie 2011), 
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România,  

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1 – Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii nr. 1033/13 decembrie 
2014 prin care s-a stabilit calendarul desfăşurării şedinţelor Comisiei Permanente a 
U.N.B.R. şi ale Consiliului U.N.B.R., Congresul avocaţilor 2015 (la Bucureşti), data începerii 
examenului de primire în profesia de avocat şi data începerii examenului de absolvire a 
cursurilor I.N.P.P.A., în anul 2015, după cum urmează: 
 

Data: Activitatea: 
 
Vineri 22 mai şi sâmbătă 23 mai 2015 Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. 
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Data: Activitatea: 
 
Joi 4 iunie 2015 Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. 
Vineri 5 iunie 2015 Şedinţa Consiliului U.N.B.R. 
Sâmbătă 6 iunie şi Duminică 7 iunie 
2015 

Congresul Avocaţilor 

 
Vineri 4 septembrie 2015 Şedinţa  Comisiei Permanente a U.N.B.R.      
Sâmbătă 5 septembrie şi duminică 6 
septembrie 2015 

Şedinţa Consiliului U.N.B.R. 

  
Luni, 14 septembrie 2015 Examenul de primire în profesia de avocat 
 
Vineri 13 noiembrie şi sâmbătă 14 
noiembrie 2015 

Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. 

 
Luni 23 noiembrie 2015 Examenul de absolvire al I.N.P.P.A. 
  
Vineri 11 decembrie 2015 Şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. 
Sâmbătă 12 decembrie şi duminică 13 
decembrie 2015 

Şedinţa Consiliului U.N.B.R. 

 
 Art. 2. – Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web www.U.N.B.R..ro şi se 
comunică barourilor şi membrilor Consiliului U.N.B.R.. 
C O N S I L I U L   U.N.B.R. 
 

 11. HOTĂRÂRE nr. 1069/07 martie 2015* 
 

Având în vedere  
  - stadiul reglementărilor privind constituirea Registrului electronic al evidenței 
patrimoniului de afectațiune al avocaților, care face imposibilă aplicarea în prezent a art. 
180 alin. (3) din Statului profesiei de avocat, 
  - necesitatea clarificării modalității de operare a diviziunii patrimoniale în materia profesiei 
de avocat până la adoptarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Registrului 
electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților, 

tinând cont de dezbaterile din şedinţa Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România referitoare la necesitatea modificării și completării Statutului profesiei de avocat, 

În temeiul prevederilor art. 2 din Hotărârea Congresului Avocaţilor nr. 6 din 28 – 29 
martie 2014 privind mandatarea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România de a 
îndeplini atribuţiunea prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, 
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România hotărăşte: 

Art. I 
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a 

Barourilor din România nr. 64/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

La articolul 180, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), 
cu următorul cuprins: 

"(4) Dispoziţiile alin. (3) privind necesitatea respectării procedurii reglementate de 

                                       
* Publicată în Monitorul Oficial nr. 173/12.03.2015 

http://www.U.N.B.R..ro
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Consiliul U.N.B.R. şi efectul de opozabilitate faţă de terţi al înscrierii în registru devin 
aplicabile de la data ce se va stabili în acest scop prin hotărârea Consiliului U.N.B.R. 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcţionare a Registrului electronic.  
(5) Până la data stabilită de către Consiliul U.N.B.R. conform alin. (4), operarea diviziunii 
patrimoniale se face prin declarație înscrisă în statutul societății civile profesionale, în 
actul de înființare al cabinetului individual de avocat, în convenția de asociere a 
cabinetelor individuale de avocați, după caz, sau prin declarație separată, întocmită în 
formă scrisă și înregistrată la baroul din care face parte avocatul. Orice creditor al unui 
avocat a cărui creanță s-a născut în legătură cu profesia poate solicita baroului informații 
privind masa patrimonială afectată exercitării profesiei avocatului conform declarațiilor 
înregistrate la barou." 

Art. II 
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina 

web www.U.N.B.R..ro 
Art. III 
Prezenta hotărâre se comunică decanilor barourilor, care vor lua măsuri de 

încunoştinţare a avocaţilor şi structurilor administrative ale baroului care vor fi însărcinate 
cu ţinerea evidenţelor pe care le implică punerea în aplicare a acesteia. 

Art. IV 
Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a 

Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
898 din 19 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 
modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
C O N S I L I U L    U.N.B.R. 
 
 
 12. HOTĂRÂREA nr. 1071/07 martie 2015 
  
 În conformitate cu dispoziţiile art. 66 lit. s) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 
şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, ale art. 85 alin. (1) şi (2) din Statutul 
profesiei de avocat, precum şi ale art. 37 alin. (1) şi 39 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. 
nr. 5/08 iulie 2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România şi de desfăşurare a şedinţelor Consiliului Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România; 

Avand în vedere creşterea numerică a corpului profesional al avocatilor, din 1995 
pâna în prezent şi ţinând cont de diversificarea atribuţiilor ce revin U.N.B.R.,  

În vederea unei mai bune coordonări a activităţii departamentelor U.N.B.R. prevăzute 
la art. 39 din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 5/08 iulie 2011,  

Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 07 martie 2015, 
HOTĂRĂŞTE:  

 Art. 1 – Consiliul U.N.B.R. alege cinci vicepreşedinti, dintre care doi sunt membri ai 
Baroului Bucuresti.  

Art. 2 – Fiecare vicepreşedinte va fi coordonatorul unui departament organizat la 
nivelul U.N.B.R.. 

Art. 3 – Prezenta Hotărâre se comunică pe pagina web www.U.N.B.R..ro .  
C O N S I L I U L    U.N.B.R. 
 

 
 
 
 

http://www.U.N.B.R..ro
http://www.U.N.B.R..ro
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 13. HOTĂRÂREA nr. 1095/07 martie 2015 
  
 În conformitate cu dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. g) şi 66 lit. r) din Legea 51/1995 
privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 327 alin. (1) şi (2) din Statutul 
profesiei de avocat și art. 13 lit. c) şi 129 alin. (1) lit. y) din Statutul Casei de Asigurări a 
Avocaților (în continuare C.A.A.), adoptat de Congresul avocaţilor din 15-16 iunie 2012; 
 Având în vedere propunerea de investiţii făcută de Consiliul de Administraţie al 
C.A.A., privind achiziţionarea Complexului Balnear Ocna Sibiului, precum şi discuţiile şi 
evaluările din şedinţele Comisiei Permanente şi a Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România (în continuare U.N.B.R) din 12-13 decembrie 2014, 
 Ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 1032/13.12.2014, prin 
care s-a instituit Comisia de verificare la faţa locului a situaţiei Complexului Balnear Ocna 
Sibiului, formată din următorii avocaţi consilieri: Cristina Gheorghe, Monica Livescu, Ioan 
Rus, Neculai Lepedeanu, Eugen Baier şi Nicu Tiberius şi de rapoartele trimise de aceştia; 

Având în vedere decizia Comisiei Permanente din 30.01.2015 care a hotărât, în urma 
rapoartelor Comisiei să nu susţină investiţia, 

Ţinând cont de faptul că bugetul CAA nu a fost încă aprobat, dezbaterea acestuia 
urmând să aibă loc la Congresul Avocaților din 6-7 iunie 2015. 
Consiliul U.N.B.R., întrunit în şedinţa din 07 martie 2015, 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1 – Se respinge finanţarea investiţiei privind achiziţionarea 
Complexului Balnear Ocna Sibiului, inclusiv contractarea unui studiu de 
fezabilitate privind oportunitatea realizării investiţiei.  

Art. 2 – Prezenta Hotărâre va fi publicată pe site-ul U.N.B.R.  
 

* 
 
B. Activitatea Consiliului U.N.B.R. între şedinţe 

 
  
 1. COMUNICARE  adresată MEMBRILOR CONSILIULUI  U.N.B.R.  
 
INFORMARE privind demersurile efectuate pentru aplicarea Rezoluţiei 
Congresului avocaţilor 2014 privind modificarea şi completarea Protocolului 
privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru prestarea serviciilor de 
asistenţă judiciară şi extrajudiciară, încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei, 
intrat în vigoare la 1 decembrie 2008 
(în raport de actele şi solicitările adresate U.N.B.R. şi aflate în arhiva acesteia) 

 
1. Imediat după intrarea în vigoare a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală 
la 6 februarie 2014, prin adresa nr. 6 – DCAJ – 2014, U.N.B.R. a solicitat Ministrului Justiţiei 
organizarea unei întâlniri de lucru în scopul analizării necesităţii de completare a 
Protocolului încheiat în luna noiembrie 2008, prin includerea unor noi prestaţii avocaţiale 
rezultate ca urmare a intrării în vigoare a Noilor Coduri.  
 
2. Congresul avocaţilor, ale cărui lucrări s-au desfăşurat în perioada 28 – 29 martie 2014 la 
Bucureşti, a adoptat o Rezoluţie pentru modificarea şi completarea PROTOCOLULUI 
privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru prestarea serviciilor 
de asistenţă judiciară şi extrajudiciară prin avocat, încheiat între Uniunea 
Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.) şi Ministerul Justiţiei, cu regimul 
legal reglementat de art. 85 din Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi 
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exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare (în continuare, Protocolul). 
Prin Rezoluţia Congresului s-a dat mandat Consiliului U.N.B.R. să acţioneze şi pentru 
creşterea cuantumului remuneraţiilor cuvenite avocaţilor, ţinându-se cont de 
evoluţia inflaţiei şi de diversificarea prestaţiilor avocaţiale introduse prin noile 
Coduri.  
 
3. A avut loc o întâlnire între decanul Baroului Bucureşti, av. Ion Ilie-Iordăchescu – 
coordonator al Departamentului de Asistenţă Judiciară al U.N.B.R., însoţit de consilieri ai 
Baroului Bucureşti, cu Ministrul Justiţiei, în care s-a abordat problema modificării şi 
completării Protocolului.  
Ulterior, la sediul U.N.B.R., s-a organizat o întâlnire între consilierul onorific al Ministrului 
Justiţiei şi decanul Baroului Bucureşti, av. Ion Ilie-Iordăchescu – coordonator al 
Departamentului de Asistenţă Judiciară al U.N.B.R., însoţit de consilieri ai Baroului 
Bucureşti, în care s-a stabilit că decanul Baroului Bucureşti, împreună cu consilieri ai 
Baroului şi în special cu consilierii care coordonează serviciul de asistenţă judiciară al 
Baroului, vor finaliza Proiectul de modificare şi completare a Protocolului, care, prin grija 
Preşedintelui U.N.B.R., va fi transmis tuturor barourilor, pentru a fi aprobat în proxima 
şedinţă a Consiliului U.N.B.R..  
 
4.  Departamentul de Coordonare a Asistenţei Judiciare (DCAJ) al U.N.B.R. a înaintat un 
Proiect de Protocol la 19.05.2014.  
Proiectul a fost transmis tuturor membrilor Consiliului U.N.B.R..  
 
5. Proiectul a fost dezbătut şi aprobat, cu modificări şi completări, în şedinţa Consiliului 
U.N.B.R. din 24 mai 2014. Prin hotărârea Consiliului U.N.B.R., domnul decan Ion Ilie-
Iordăchescu, în calitate de coordonator al DCAJ a fost mandatat să participe la negocierile 
cu Ministerul Justiţiei şi să înainteze la U.N.B.R. forma finală a Proiectului de Protocol pentru 
a fi transmis Ministerului Justiţiei.  
 
6. Prin adresa nr. 22 – DCAJ din 10 iunie 2014, Proiectul protocolului a fost transmis 
domnului Robert Cazanciuc - ministrul justiţiei şi domnului Liviu Stancu - secretar de stat.  
Informaţia a fost adusă la cunoştinţă prin publicare pe site-ul U.N.B.R..  
 
7. Până la şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 5 – 6 septembrie 2014 nu a existat 
nicio reacţie a Ministerului Justiţiei.  
 
8. Prealabil şedinţei a avut loc o audienţă a Preşedintelui U.N.B.R., av. Gheorghe Florea şi a 
Vicepreşedintelui U.N.B.R. av. Dan Oancea la Ministrul Justiţiei. La convorbiri a fost 
abordată şi problema Protocolului. Domnul Ministru a propus ca în raport de discuţiile pe 
care le-a avut în perioada vacanţei de vară cu numeroşi decani şi avocaţi, date fiind 
constrângerile impuse de execuţia bugetară în curs, să se procedeze la modificarea 
Protocolului în vigoare, pe etape.  
 
9. La şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 5-6 septembrie 2014 au participat, în 
calitate de invitaţi, domnul avocat Liviu Stancu - secretar de stat la Ministerul Justiţiei şi 
consilierul onorific al Ministrului Justiţiei, av. Dan Vlădescu. 
În cadrul şedinţei, domnul secretar de stat a precizat că Proiectul de Protocol este în 
analiza departamentelor de specialitate, urmând ca, începând de săptămâna 
următoare, să se demareze întâlniri comune pentru finalizarea acestuia pe 
etape, fără a se aştepta organizarea unei întâlniri singulare după definitivarea 
analizei interne la nivel de minister.  
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10. În urma acestei şedinţe, la 17 septembrie 2014, prin adresa nr. 19 ORG 2014, U.N.B.R. 
a retransmis proiectul protocolului la Ministerul Justiţiei, în atenţia domnului Ministru Robert 
Cazanciuc şi a domnului Secretar de Stat, av. Liviu Stancu.  
La 19 septembrie 2014 a fost transmis Ministerului Justiţiei „Preliminatul cheltuielilor 
necesare pentru asigurarea asistenţei juridice, a ajutorului public judiciar în materie civilă şi 
comercială, precum şi a curatelei speciale pentru anul 2015”. 
 
11. Prin adresa nr. 9/50549 din 29.10.2014, Ministerul Justiţiei a solicitat U.N.B.R. 
transmiterea unei situaţii centralizate a numărului de prestaţii avocaţiale, defalcate pe 
fiecare tip de serviciu efectuate de avocaţii înscrişi în registrele de asistenţă judiciară şi 
Registrele curatorilor speciali din cadrul barourilor membre U.N.B.R. în perioada 2012 – 
2014.  
Situaţia care a fost comunicată prin adresa nr. 47-DCAJ-2014.  
 
12. A fost transmisă la U.N.B.R. adresa Ministrului Finanţelor Publice nr. 
430.421/27.10.2014, prin care, urmare transmiterii Proiectului de Protocol de către 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor Publice constată că în Proiectul de Protocol 
figurează onorarii majorate cu 33% - 900%. Se precizează expres că mărirea cuantumului 
remuneraţiilor este exagerată şi că singurul criteriu în temeiul căruia se poate 
proceda la mărirea onorariilor îl reprezintă indicele de creştere a inflaţiei sau 
indicele de creştere a preţului de consum la servicii de 30,85%.  
 
13. Cu solicitarea nr. 28-DCAJ-26 noiembrie 2014, U.N.B.R. revine la Ministerul Justiţiei, cu 
rugămintea de a examina Proiectul de Protocol şi de a avea în vedere, la stabilirea proiecţiei 
bugetare aferente anului 2015, Preliminatul cheltuielilor necesare pentru asigurarea 
asistenţei juridice, a ajutorului public judiciar în materie civilă şi comercială, precum şi a 
curatelei speciale pentru anul 2015, transmis anterior.  
 
14. Anterior şedinţei Comisiei Permanente din 12 decembrie 2014, Preşedintele U.N.B.R., 
av. Gheorghe Florea şi Vicepreşedintele U.N.B.R., av. Dan Oancea, au participat la audienţa 
acordată de Ministrul Justiţiei pentru finalizarea demersurilor apte să asigure în 2015 o 
proiecţie bugetară relativă la asistenţa judiciară prin avocat, într-o cifră corespunzătoare 
Proiectului de modificare şi completare a Protocolului înaintat la Ministerul Justiţiei din iunie 
2014.  
Ministrul Justiţiei şi Ministrul secretar de stat Liviu Stancu, prezenţi la întâlnire, au informat 
că există intervenţii frecvente ale decanilor la minister, mai ales pe tema remuneraţiei 
curatorilor speciali, dar şi pe tema Proiectului de Protocol.  
 
15. La şedinţa Comisiei Permanente a U.N.B.R. din data de 12 decembrie 2014 a participat, 
în calitate de invitat, domnul avocat Liviu Stancu, secretar de stat la Ministerul Justiţiei, care 
a transmis membrilor Comisiei Permanente că în urma întâlnirii reprezentanţilor 
Ministerului Justiţiei cu reprezentaţii Ministrului Finanţelor, pe tema Proiectului 
de Protocol a reieşit că suplimentarea valorică a prestaţiilor nu se poate face 
decât prin aplicarea indicelui de creştere a preţului de consum al serviciilor. 
Domnul Liviu Stancu şi-a exprimat convingerea că în săptămâna următoare va fi 
definitivat textul Protocolului, în varianta propusă de direcţiile ministerului, care 
va fi remis U.N.B.R..  
 
16. În şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 13 decembrie 2014, Preşedintele U.N.B.R. a informat 
asupra amânării finalizării Protocolului, în pofida insistenţelor repetate din partea U.N.B.R.. 
Consiliul U.N.B.R. a fost informat că în şedinţa din 12 decembrie 2014 Comisia Permanentă 
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a fost informată direct de Ministrul secretar de stat, av. Liviu Stancu, că a fost acceptată 
o creştere cu 30% care reflectă creşterea indicelui preţului de consum la servicii 
(criteriu mai favorabil decât aplicarea ratei inflaţiei), urmând ca prestaţiile nou 
introduse să fie apreciate în funcţie de valoarea acelor prestaţii cu care se 
aseamănă cel mai mult, soluţie acceptată de Ministerul Finanţelor.  
 
17. La 17 decembrie 2014, a fost elaborat şi înaintat un nou Proiect întocmit de DCAJ al 
U.N.B.R., în care s-a aplicat coeficientul de creştere a onorariilor, indicat de Ministerul 
Justiţiei în şedinţa Comisiei Permanente din 12 decembrie 2014.  
 
18. La 26 ianuarie 2015, Ministerul Justiţiei a comunicat U.N.B.R. că în această din urmă 
variantă, valoarea remuneraţiilor a fost majorată cu 230% în condiţiile în care indicele 
preţului de consum la servicii a fost, în perioada luată în calcul, de 130%.  
 
19. Urmare acestei adrese, la 27 ianuarie 2015, personalul tehnic din cadrul U.N.B.R. a 
făcut calculul noilor onorarii, punându-l la dispoziţia exclusiv a reprezentaţilor U.N.B.R., în 
vederea negocierilor ce urmau să aibă loc cu Ministerul Justiţiei, la care urmau să participe 
domnul Vicepreşedinte Dan Oancea şi domnul decan Ion Ilie-Iordăchescu. Negocierile nu au 
avut loc, deoarece, la data planificată, Ministrul secretar de stat Liviu Stancu nu a putut 
participa, fiind prezent la şedinţa Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor pentru a analiza 
Proiectul Legii privind insolvenţa persoanelor fizice.  
 
20. Miercuri,  28 ianuarie 2015, la Ministerul Justiţiei a avut loc o întâlnire de lucru între 
domnul av. Gheorghe Florea, Preşedintele U.N.B.R., domnul av. Dan Oancea, 
Vicepreşedinte U.N.B.R. şi domnul av. Ion Ilie-Iordăchescu, decanul Baroului Bucureşti cu 
actualul şi fostul Preşedinte al CSM, Vicepreşedintele CSM, Procurorul General, inclusiv pe 
tema remuneraţiei curatorilor speciali şi a Proiectului de Protocol. S-a solicitat urgentarea 
definitivării Proiectului de Protocol ţinând cont de proiecţia bugetară definitivată prin Lege 
privind fondurile alocate pentru asistenţa judiciară prin avocat, care permit majorarea 
efectivă a remuneraţiilor cuvenite avocaţilor.  
 
21. La şedinţa Comisiei Permanente din data de 30 ianuarie 2015, au participat ca invitaţi 
domnii Marius Badea Tudose şi domnul Bogdan Gabor, preşedinte şi vicepreşedinte CSM, 
domnul av. Liviu Stancu, secretar de stat în ministerul Justiţiei şi doamna procuror Irina 
Kuglay, consilier al Procurorului General al României.  
Referitor la Protocolul privind asistenţa judiciară din oficiu şi în cadrul sistemului 
de ajutor public judiciar, Domnul Badea Marius Tudose a arătat că a solicitat de 
la Ministerul Justiţiei Proiectul de protocol, pe care l-a pus la dispoziţia 
instanţelor, urmând ca un punct de vedere final să fie înaintat Ministerului 
Justiţiei în cursul săptămânii viitoare.  
De asemenea, doamna procuror Irina Kuglay a comunicat că Ministerul Justiţiei 
a solicitat punct de vedere şi de la Ministerul Public, existând mai multe 
observaţii de formă şi de fond, urmând ca în scurt timp să comunice un punct de 
vedere.  
 
22. Prin adresa nr. 64 din 18.02.2015, Baroul Vaslui a solicitat U.N.B.R. sprijin pentru 
soluţionarea situaţiei create în baza adresei nr. 76544 din 08 octombrie 2014 a Ministerului 
Justiţiei – Direcţia Contencios, prin care s-a comunicat Tribunalului Vaslui şi Tribunalului Iaşi 
că, potrivit art. 272 alin. (1) şi (2) din C.pr.pen., onorariile avocaţilor care asigură asistenţă 
judiciară din oficiu în faza de urmărire penală  sunt cuprinse distinct în cheltuielile judiciare 
incluse în bugetul Ministerului Public şi că nu trebuie efectuată plata onorariilor pentru 
asistenţa din oficiu dacă un dosar s-ar afla exclusiv în faza de urmărire penală.  
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Situaţia creată prin refuzul achitării onorariilor din oficiu pe perioada noiembrie 2014 – 
ianuarie 2015 a determinat intervenţia de mai sus la Ministerul Justiţiei, pentru ca problema 
să se clarifice în raport de Legea de aprobare a bugetului de Stat pe anul 2015.  
 
23. La 23 februarie 2015, la Ministerul Justiţiei a avut loc o primă întâlnire între delegaţia 
U.N.B.R. şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei pentru discutarea Proiectului de Protocol.  
Din partea U.N.B.R. au participat: domnul av. Gheorghe Florea, Preşedintele U.N.B.R., 
domnul av. Dan Oancea, Vicepreşedinte U.N.B.R. şi domnul av. Ion Ilie-Iordăchescu, 
decanul Baroului Bucureşti.  
Din partea Ministerului Justiţiei au participat: Ministrul secretar de stat, av. Liviu Stancu şi 
directorii departamentelor de specialitate care au analizat Proiectul de Protocol, astfel cum 
U.N.B.R. a fost informată în şedinţa Comisiei Permanente din 5-6 septembrie 2014.  
A participat şi doamna procuror Irina Kuglay, consilier al Procurorului General al României.  
Preşedintele U.N.B.R. a solicitat ca discuţiile să aibă în vedere Proiectul înaintat de 
U.N.B.R. la 17 decembrie 2014, asupra căruia au fost informaţi membrii 
Consiliului U.N.B.R., deoarece acesta este mandatul acordat conducerii U.N.B.R., 
iar calculele remuneraţiilor determinate potrivit indicelui creşterii preţurilor de 
consum la servicii între 2008 şi 2014 să fie avute în vedere orientativ, ţinând cont 
inclusiv de proiectele de identificare a costurilor administrative reclamate de intrarea în 
vigoare a noilor Coduri, realizate de Secretariatul general al Guvernului, care au fost 
transmise U.N.B.R. spre consultare şi pentru punct de vedere, inclusiv în ceea ce priveşte 
tarifele de onorarii de avocat / oră investigate de consultantul Guvernului, firma Deloitte, 
pentru că remunerarea avocaţilor nu se poate face discriminatoriu. S-a insistat ca, din 
raţiuni ce ţin de independenţa avocatului, inclusiv cea economică, să se evite reglementarea 
în Protocol a condiţionării stabilirii remuneraţiei finale de prestaţia efectivă, deoarece o 
astfel de prevedere poate distorsiona apărarea.  
Participanţii au fost informaţi cu privire la observaţiile Ministerului Public înaintate 
Ministerului Justiţiei prin adresa nr. 319/C/2015 (anexate), care precizează că în bugetul 
aprobat pe anul 2015 nu au fost prevăzute credite bugetare distincte pentru cheltuielile cu 
onorariile avocaţilor pentru asistenţa juridică din oficiu.  
S-au purtat discuţii cu privire la prevederile art. 5 şi art. 6 din Proiectul de Protocol.  
Discuţiile s-au suspendat pentru ca Ministerul Justiţiei să transmită un punct de vedere 
scris, care să reflecte definitivarea analizei interne la nivel de minister, în condiţiile în care 
Consiliul Superior al Magistraturii nu a comunicat un punct de vedere cu privire la Proiectul 
de Protocol.   
 
24. În şedinţa Consiliului U.N.B.R. din 7 martie 2015 domnul decan av. Ion Ilie-Iordăchescu 
a pus la dispoziţia tuturor membrilor Consiliului U.N.B.R. draftul Proiectului de 
Protocol susţinut de reprezentanţii U.N.B.R. la întâlnirea de la Ministerul Justiţiei 
din 23 februarie 2015.  
 
25. La data de 10 martie 2105, domnul Liviu Stancu a transmis la U.N.B.R. o “formă de 
lucru a proiectului” cu următoarele precizări:  

1. Documentul transmis reprezintă o formă de lucru a proiectului, soluţiile propuse 
în cuprinsul acestuia nefiind definitive; facem precizarea că până la acest moment nu 
a fost comunicat instituţiei noastre, pe cale oficială,  punctul de vedere al 
Consiliului Superior al Magistraturii; 

2. Pentru a fi mai uşor de urmărit pe material, am folosit pentru modificările operate fată 
de şedinţa din 24 feb. a.c. şi agreate de U.N.B.R. culoarea albastru, iar pentru 
modificările operate de noi ulterior, ca urmare a şedinţelor avute pe această temă, 
culoarea mov. Ceea ce este propus pentru eliminare, este tăiat cu o linie. 
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3. Proiectului de Protocol i-a fost adăugat un preambul, ce se regăseşte atât în cadrul 
protocolului în vigoare cât şi a proiectului din iunie 2014. Scopul acestuia este de a 
indica fundamentele legale ale încheierii acestui protocol, în principal art. 82 alin. 1 
din Legea 51/1995 şi art. 37 din OUG 51/2008. 

4. În legătură cu cuantumul onorariilor propuse în cuprinsul proiectului, precizăm că 
principalul criteriu avut în vedere la stabilirea acestora a fost indicele 
preţului de consum comunicat de MFP; în acest context, precizăm că a fost 
exprimată deja în mod formal opinia Ministerului Public, în sensul micşorării 
cuantumului onorariilor propuse de către U.N.B.R., al stabilirii globale a 
onorariului pe fază procesuală, al introducerii de noi cazuri, al reevaluării 
modului de calcul al onorariului pe persoană aparţinând unui lot de 
inculpaţi (nefiind justificată creşterea onorariului pentru fiecare persoană 
odată cu creşterea lotului). 

5. Au fost eliminate referirile la remuneraţia care se cuvine curatorului special numit de 
instanţă în condiţiile art. 58 şi art. 167 din Codul de procedură civilă (formă de 
reprezentare judiciară) şi a cărui remunerare se realizează în condiţiile art. 47 şi 
49 din OUG 80/2013. 

6. Urmare a Deciziei Curţii Constituţionale[1], apărarea prin avocat în recurs nu mai este 
obligatorie, astfel încât nu se mai impune un text special destinat apărării în recurs. 

7. Totodată, s-a apreciat necesar ca protocolul să cuprindă o normă expresă cu privire 
la caracterul maximal al valorilor stabilite în cuprinsul acestuia, fiind propus astfel 
textul de la art. 10. 

8. În materiile cu element de extraneitate au fost propuse următoarele: 
- La art. 1 se propune menţionarea expresă a actelor normative speciale, întrucât s-

au constatat disfuncţionalităţi şi practică neunitară a instanţelor de judecată în 
stabilirea şi, ulterior, în efectuarea plăţii onorariilor pentru avocaţi, pentru 
asistenţă judiciară conferită în aplicarea acestor acte normative ; 

- La art. 7 alin. (2) s-a constatat că este necesară majorarea cuantumului onorariului 
pentru asistenţa acordată în procesele şi cererile privind înapoierea minorului, 
precum şi în cele privind organizarea şi exercitarea dreptului de vizită a minorului, 
având în vedere complexitatea acestei categorii de cauze;  

- La art. 8 se propune reducerea onorariului în cazul asistenţei acordate persoanelor 
condamnate în cadrul procedurii de transferare. Argumentul principal este 
volumul activităţii prestate şi obiectul cauzei. Concret, în procedura de 
transferare, instanţa română este sesizată exclusiv cu recunoaşterea unei hotărâri 
judecătoreşti străine, urmând să se pronunţe strict dacă sunt îndeplinite condiţiile 
legale pentru ca persoana condamnată să continue executarea pedepsei în 
România. Nu se mai pune în discuţie fondul cauzei, întrucât vinovăţia persoanei 
condamnate a fost deja stabilită de către o instanţă străină. Procedura se 
desfăşoară cu celeritate, în majoritatea cazurilor nefiind necesare amânări 
repetate ale cauzei; 

- La art. 9 alin. (1) se propune completarea cu o teză finală, întrucât, atât în 
aplicarea Legii nr. 36/2012, cât şi a Legii nr. 369/2004, republicată, desemnarea 
avocatului, din oficiu, pentru acordarea asistenţei judiciare obligatorii şi gratuite, 
se face prin decizia decanului baroului competent teritorial şi nu prin încheiere a 
instanţei. 

                                       
[1] Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 462/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
775 din 24 octombrie 2014 a constatat că dispoziţiile din Codul de procedură civilă cuprinse în art. 13 alin. (2) 
teza a doua, art. 83 alin. (3), precum şi în art. 486 alin. (3) cu referire la menţiunile care decurg din 
obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs prin avocat sunt neconstituţionale. 
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- Majorarea cu indicele inflaţiei acceptată de U.N.B.R. la Capitolul IV, Secţiunea a 2-
a, subliniază, o dată în plus, caracterul nejustificat al majorării semnificative a 
serviciilor similare pe dreptul intern care presupun cunoaşterea doar a acestuia.” 

 
26. După această comunicare a fost transmis către  U.N.B.R. punctul de vedere al 

baroului Vrancea în care se susţine că este incorectă neabordarea tratamentului unitar al 
remuneraţiei curatorilor speciali (avocaţi) şi că propunerile Ministerului de Justiţie se impun 
a fi negociate în continuare.  

 
27. A fost transmisă Ministerului Justiţiei rezoluţia Consiliului U.N.B.R. din 7 martie 2015 

privind necesitatea clarificării de urgenţă a plăţii remuneraţiilor pentru asistenţa la 
urmărirea penală.  

 
28. A fost transmisă U.N.B.R. adresa nr. 13376 / 18 martie 2015 privind revenirea 

Ministerului Justiţiei asupra adresei care a determinat situaţia constatată la Baroul Vaslui.  
 

* 
 

Materialele de la pct. 25 şi pct. 28 au fost transmise membrilor Comisiei Permanente 
pentru a face observaţii şi propuneri pe marginea variantei de Proiect de Protocol transmisă 
către U.N.B.R. de Ministerul Justiţiei şi cu privire la adresa nr. 13376/18 martie 2015 a 
Ministerului Justiţiei. 
 
 
 

***** 
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Anexă nr. II privind Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 1064/07.03. 2015 
 

 
Proiect - LEGE 

privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege: 
 
 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
Art. 1. Dreptul la asigurări sociale al avocaţilor se exercită în condiţiile prezentei legi 

prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit 
în continuare sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. 
 

Art. 2. Sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor este 
organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii fundamentale: 

a) principiul autonomiei, principiu ce, potrivit prezentei legi, stă la baza 
administrării de sine stătătoare a sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor; 

b) principiul unicităţii, potrivit căruia sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor este structurat şi construit pe aceleaşi norme de drept pentru 
toţi participanţii la sistem; 

c) principiul contributivităţii, conform căruia fondul de pensii şi cel destinat 
pentru alte drepturi de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiei obligatorii 
datorate de fiecare avocat, dreptul la pensie, ca şi celelalte drepturi de asigurări sociale, 
cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite; 

d) principiul obligativităţii, în virtutea căruia toţi avocaţii au obligaţia de a 
participa la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, drepturile 
exercitându-se corelativ numai cu îndeplinirea obligaţiilor asumate; 

e) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor un tratament nediscriminatoriu între 
persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile 
prevăzute de prezenta lege; 

f) principiul interesului public, conform căruia dreptul la pensie şi la alte drepturi 
de asigurări sociale este un drept din categoria drepturilor fundamentale, garantate de 
Constituţia României în scopul realizării protecţiei sociale; 

g) principiul solidarităţii sociale, prin intermediul căruia participanţii la sistemul 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor îşi asumă reciproc obligaţii şi 
beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale 
asigurate în virtutea prezentei legi; 

h) principiul specializării contribuţiilor şi fondurilor, pe baza căruia contribuţia 
la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, precum şi prestaţiile 
sociale generate de acesta trebuie să se regăsească distinct în fondul de pensii şi în fondul 
destinat altor drepturi de asigurări sociale; 

i) principiul repartiţiei, în conformitate cu care fondul de pensii şi cel destinat 
altor drepturi de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin sistemului 
de pensii şi altor drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, conform prezentei legi; 

j) principiul imprescriptibilităţii, în virtutea căruia dreptul la pensie nu se 
prescrie; 
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k) principiul incesibilităţii, în conformitate cu care dreptul la pensie nu poate fi 
cedat, total sau parţial; 

l) principiul descentralizării flexibile, prin care se asigură dezvoltarea şi 
administrarea eficientă a patrimoniului sistemului cu protecţia integrităţii și a unității 
acestuia, prin intermediul Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) și a dezmembrămintelor 
acesteia; 

m) principiul transparenței decizionale – potrivit căruia organele de conducere 
ale sistemului propriu, autonom, de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților 
au obligația de a informa și de a supune dezbaterii avocaților proiectele de acte normative, 
de a analiza propunerile acestora și de a da publicității hotărârile adoptate, de a asigura 
transparența privind modul de administrare a fondului de pensii și a fondului de asigurări 
sociale și privind investițiile. 

 
Art. 3. În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 
a) asigurați – avocații români şi străini care figurează în tablourile avocaţilor cu 

drept de exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii de 
pensie; 

b) asigurări sociale ale avocaților – dreptul la pensii și alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaților prevăzute în prezenta lege și în alte acte cu caracter normativ 
adoptate de organele de conducere ale profesiei de avocat 

c) barou – persoană juridică de interes public, înfiinţată conform Legii nr. 51/1995 
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, constituită din toţi avocaţii înscrişi în 
tabloul avocaţilor care au sediul profesional principal în localităţile de pe raza organizării 
teritoriale respective; 

d) contribuabil – avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei și care 
are obligația de plată a contribuțiilor sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaţilor; 

e) declaraţie individuală de venituri – documentul depus la filiale sau sucursale 
ale C.A.A. în care avocatul atestă, sub semnătură, veniturile realizate din onorarii în luna 
pentru care efectuează plata şi pentru care plăteşte cotele de contribuţie la sistemul de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor; 

f) filiale – entităţi de interes public, cu personalitate juridică, buget şi patrimoniu 
propriu, care funcţionează ca unităţi descentralizate ale C.A.A., sub coordonarea acesteia; 

g) incapacitate de muncă – orice situație medicală definită prin codurile de 
indemnizație de asigurări sociale de sănătate, enumerate de certificatul medical eliberat în 
condițiile legii 

h) perioade asimilate – perioadele pentru care nu s-au datorat sau plătit 
contribuţii de asigurări sociale şi care sunt asimilate stagiului de cotizare în sistemul de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor; 

i) prestaţii de asigurări sociale – venituri de înlocuire acordate, la producerea 
riscurilor asigurate, sub formă de pensii, ajutoare sau alte tipuri de indemnizaţii, prevăzute 
de prezenta lege pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor asigurate; 

j) punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin 
raportarea venitului brut lunar individual, fie, după caz, a venitului brut lunar aferent 
contribuției legal plătite, la venitul de referinţă lunar, pe profesie, din luna respectivă, 
comunicat de C.A.A.; 

k) punctaj anual – numărul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an 
calendaristic, obţinut prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare; 

l) punctaj mediu anual – numărul de puncte realizat de asigurat, calculat prin 
raportarea punctajului total realizat de acesta în perioada de cotizare la sistemul de pensii şi 
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alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, la numărul anilor corespunzători stagiului 
complet de cotizare, prevăzut de lege la data pensionării; 

m) rezerva tehnică – volumul de active necesar pentru acoperirea obligaţiilor de 
plată ale fondului; 

n) riscuri asigurate – evenimentele care, la producerea efectelor lor, obligă C.A.A. 
să acorde asiguraţilor prestaţiile sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi 
(maternitate, invaliditate, bătrâneţe şi deces); 

o) situaţia financiară a sistemului – starea economico-financiară a tuturor 
entităţilor sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, stabilită la 
un moment de referinţă, pe baza evidenţelor contabile şi a verificărilor de specialitate, a 
evaluărilor privind prognoza evoluţiei sistemului, în raport de indicatorii economico-financiari 
prevăzuţi în standardele de evaluare proprii unui sistem de asigurări; 

p) stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat şi plătit 
contribuţii de asigurări sociale la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor; 

q) stagiu complet de cotizare – perioada de timp, prevăzută de prezenta lege, în 
care asigurații au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie din 
sistemul de pensii al avocaților; 

r) stagiu de cotizare necesar – perioada de timp, prevăzută de prezenta lege, în 
funcţie de vârstă, în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru obţinerea unei 
pensii de invaliditate; 

s) stagiu minim de cotizare – perioada minimă de timp, prevăzută de prezenta 
lege, în care asiguraţii au realizat stagiul de cotizare pentru a putea beneficia de pensie la 
împlinirea vârstei standard de pensionare; 

t) stagiu potenţial – perioada de timp prevăzută de prezenta lege, considerată 
stagiu de cotizare şi acordată la calculul pensiei de invaliditate, ca o creditare pentru stagiul 
de cotizare nerealizat din cauza afecţiunilor care au generat invaliditatea; 

u) sucursale – dezmembrăminte ale C.A.A., fără personalitate juridică; 
v) U.N.B.R. – Uniunea Naţională a Barourilor din România; 
w) vârsta standard de pensionare – vârsta stabilită de prezenta lege, pentru 

bărbaţi şi femei, la care aceştia pot obţine pensia pentru limită de vârstă, în condiţiile legii, 
precum şi vârsta din care se operează reducerile prevăzute de lege; 

x) venit brut aferent contribuţiei plătite – cuantumul contribuției legal plătite, 
înmulțite cu raportul dintre 100 (o sută) şi cota procentuală a contribuţiei obligatorii; 

y) venit de referinţă – venitul mediu brut pentru profesia de avocat stabilit anual 
de Consiliul U.N.B.R. şi utilizat la calculul tuturor prestaţiilor de asigurări sociale în cadrul 
sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 

 
Art. 4. Administrarea sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaţilor se realizează prin Casa de Asigurări a Avocaţilor, denumită în continuare C.A.A., şi 
prin filialele acesteia,  care sunt organizate, funcţionează şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute 
de prezenta lege şi Statutul C.A.A. 

 
Art. 5. - (1) Sunt membri de drept ai Casei de Asigurări a Avocaţilor (C.A.A.) toţi 

avocaţii români şi străini care figurează în tablourile cu drept de exercitare a profesiei, 
avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie. Membrii de drept ai 
C.A.A. au calitatea de asiguraţi ai Casei de Asigurări a Avocaţilor. 

  (2) Avocaţii înscrişi în barou, care nu figurează în tabloul avocaţilor cu drept de 
exercitare a profesiei, au dreptul la prestaţii de asigurări sociale corespunzător perioadei în 
care şi-au exercitat profesia, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. 

  (3) Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi au dreptul 
să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, conform prezentei legi. 
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Art. 6. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care asiguratul şi-a plătit 

contribuţia legală de asigurări sociale la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor. 

(2) Vechimea în profesia de avocat, recunoscută în stabilirea pensiilor până la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, constituie, prin asimilare, stagiu de cotizare. 

(3) Pentru perioada în care avocatul a exercitat profesia şi a contribuit la fondurile 
sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, asiguraţii primesc o singură pensie, 
în raport de stagiul de cotizare şi de propria contribuție legală la fondurile de asigurări 
sociale. 

(4) În situaţia în care asiguraţii nu mai au calitatea de avocat, perioada pentru care 
s-au achitat contribuțiile legale de asigurări sociale la fondurile administrate de C.A.A. 
constituie stagiu de cotizare în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor. Contribuțiile legale de asigurări sociale nu se restituie. 

(5) Stagiul de cotizare se determină şi se exprimă în ani, luni şi zile calendaristice. 
 
Art. 7. - (1) Perioada de timp în care un avocat este parlamentar se ia în calcul la 

stabilirea stagiului de cotizare, în condițiile achitării contribuției legale la fondurile 
administrate de C.A.A pe perioada mandatului. 

(2) Indemnizația de parlamentar cumulată cu eventualele venituri din activitatea de 
avocat, desfăşurată în perioada mandatului de parlamentar, se consideră venituri din 
profesie, luându-se în calcul la stabilirea drepturilor de pensie în sistemul propriu de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 

 
Art. 8. - (1) Evidenţa drepturilor şi a obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se asigură de Casa de Asigurări a 
Avocaţilor, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de Statutul C.A.A. 

(2) Evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată ale acestora se 
realizează pe baza codului numeric personal. 

(3) Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi, certificarea 
stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratului se va face de către filialele C.A.A., de 
sucursale sau barouri, după caz, până la preluarea integrală şi prelucrarea datelor privind 
evidenţa asiguraţilor de către C.A.A. 

(4) Barourile şi filialele C.A.A. sunt obligate să asigure şi să comunice C.A.A., pentru 
fiecare avocat, evidenţa perioadelor în care a exercitat profesia de avocat respectiv evidenţa 
contribuţiilor la fondurile  C.A.A. precum şi orice alte date solicitate de C.A.A. 

(5) Până la preluarea și prelucrarea datelor prevăzute la alin.(4) certificarea stagiului 
de cotizare a asiguratului va fi făcută de filialele C.A.A., de sucursale sau de barouri, după 
caz, în raport de evidențele deținute de acestea. 

 
Art. 9. - (1) În sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, 

pensia şi celelalte prestaţii de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea 
totală sau parţială a veniturilor din profesie, ca urmare a producerii următoarelor riscuri 
asigurate: 

a) împlinirii limitei de vârstă prevăzută de lege; 
b) invalidităţii, urmare a accidentelor sau bolilor; 
c) maternității; 
d) creșterea copilului, în condițiile legii 
e) decesului; 
 (2) Prestaţiile de asigurări sociale pentru avocaţi se acordă sub formă de pensii, 

indemnizaţii sau ajutoare, corespunzător contribuţiilor efective la constituirea fondurilor 
sistemului. 
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(3) Pensiile vor avea ca bază de calcul exclusiv stagiile de cotizare în profesie  și 
contribuțiile legal achitate de avocatul asigurat. 

(4) Indemnizaţiile şi ajutoarele vor avea ca bază de calcul stagiile de cotizare, 
contribuțiile legal achitate de avocatul asigurat, precum şi posibilităţile sistemului. 

(5) Obligaţiile şi prestaţiile de asigurări sociale din cadrul sistemului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se achită în moneda naţională. 

  
 

CAPITOLUL II 
Bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

 
Art. 10. – (1) Sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

are buget propriu. 
(2) Bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului. 
(3) Bugetul este elaborat anual de C.A.A., pe baza propunerilor filialelor şi este 

supus aprobării Congresului avocaţilor, conform legii. 
 
Art. 11. Structura veniturilor sistemului cuprinde: 
a) contribuţii lunare obligatorii ale fiecărui avocat înscris în barou, cu drept de 

exerciţiu al profesiei, stabilite periodic de Consiliul U.N.B.R. – la propunerea Consiliului de 
Administraţie al C.A.A. – pentru acoperirea nevoilor de plată ale sistemului; 

b) contribuţii lunare facultative ale fiecărui avocat înscris în barou, cu drept de 
exerciţiu al profesiei, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin contractul dintre asigurator şi 
asigurat, în forma reglementată de Consiliul U.N.B.R.; 

c) venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului, în activităţi economice 
producătoare de venituri, în condiţiile legii; 

d) dobânzi din plasamente; 
e) majorări pentru plata cu întârziere a contribuţiilor lunare obligatorii; 
f) donaţii, subvenţii şi alte venituri prevăzute de lege sau Statutul C.A.A.. 
 
Art. 12. Structura cheltuielilor sistemului cuprinde: 
a) contravaloarea prestaţiilor de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; 
b) cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea sistemului; 
c) finanţarea unor investiţii proprii; 
d) alte cheltuieli prevăzute de lege sau Statutul C.A.A.. 
 
Art. 13. - (1) Din veniturile prevăzute la art. 11 se prelevă anual o cotă de cel puţin 

5% pentru constituirea unui fond de rezervă al sistemului C.A.A. 
(2) Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale 

în situaţii temeinic motivate şi aprobate de Consiliul de Administraţie al C.A.A. 
(3) Consiliul U.N.B.R., pe baza unei analize de specialitate, poate modifica cota 

pentru constituirea fondului de rezervă, cu respectarea prevederilor alin. (1) 
(4) Fondul de rezervă nu poate depăşi nivelul cheltuielilor pe următoarele 36 de luni, 

raportate la cheltuielile bugetare ale anului precedent. Fondul de rezervă se completează în 
anii în care bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi şi asigurări sociale ale avocaţilor este 
excedentar şi numai după acoperirea deficitelor bugetului din anii precedenţi. 

(5) Fondul de rezervă se reportează în anul următor, urmând a fi completat în 
condiţiile prezentului articol. 

 
Art. 14. - (1) Fondul de rezervă se gestionează centralizat de Consiliul de 

Administraţie al C.A.A., în cont distinct. 
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(2) Filialele vor vărsa lunar, din sumele încasate, în contul C.A.A., suma prelevată 
pentru constituirea fondului de rezervă, în termen de 30 de zile de la expirarea lunii pentru 
care se achită contribuţia. 

(3) Depăşirea termenului de virare de către filiale a acestor contribuţii atrage 
obligaţia de plată a majorărilor de întârziere, în cuantum de 0,5% aplicat la suma datorată, 
pentru fiecare zi de întârziere. 

(4) Obligaţia la plata majorărilor de întârziere revine, în solidar, tuturor membrilor 
consiliului de administraţie al filialei şi conducătorului serviciului de contabilitate sau 
persoanei care are drept de semnătură pentru activitatea financiar-contabilă a filialei. 

(5) Gestionarea fondului de rezervă este supusă controlului și aprobării Consiliului 
U.N.B.R. 

 
Art. 15. - (1) Pentru cheltuielile necesare funcţionării C.A.A., filialele vor contribui 

lunar cu o cotă de cel mult 5% din valoarea totală a contribuţiilor la sistem, efectiv încasate. 
Consiliul U.N.B.R. va stabili în fiecare an cota de contribuţie, în funcţie de situaţia financiară 
a sistemului. 

(2) Hotărârile Consiliului U.N.B.R. prevăzute la art. 13 alin. (3) şi art. 15 alin. (1) 
sunt supuse ratificării Congresului avocaţilor. 

 
Art. 16. - (1) Eventualul deficit curent al bugetului sistemului de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, la nivel central sau al filialelor C.A.A., se acoperă 
din disponibilităţile din bugetul sistemului din anii precedenţi. 

(2) În situaţia în care deficitul la nivelul filialelor C.A.A. nu se acoperă în condiţiile 
alin. (1), pentru diferenţă, deficitul se acoperă de către C.A.A. din disponibilităţile fondului 
centralizat de rezervă, după o analiză și verificare temeinică a acestuia. 

 
Art. 17. - (1) În cadrul bugetului sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale ale avocaților, se constituie şi se finanţează două fonduri specializate, distincte: 
a) fondul de pensii al avocaţilor; 
b) fondul pentru alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 
(2) Constituirea şi finanţarea fondurilor se realizează prin contribuţii distincte, făcute 

printr-o plată unică. 
(3) Obligaţiile de plată ale fondului de pensii sunt reprezentate exclusiv de plata 

categoriilor de pensii prevăzute de Capitolul  IV din prezenta lege. 
(4) Obligaţiile de plată ale fondului pentru alte drepturi de asigurări sociale sunt 

reprezentate de plata unor drepturi de asigurări sociale prevăzute la Capitolul V din 
prezenta lege, precum şi de acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale C.A.A., filialelor sau 
sucursalelor. 

(5) Modul de gestionare a fondurilor specializate prevăzute la alin. (1)  este stabilit 
prin Statutul C.A.A. 

 
Art. 18. - (1) Pentru protejarea intereselor asiguraţilor, C.A.A. monitorizează 

solvabilitatea fondului de pensii şi a fondului pentru alte drepturi de asigurări sociale. 
(2) Monitorizarea solvabilităţii se realizează prin evaluarea actuarială a fondurilor 

sistemului. 
(3) Evaluarea actuarială se realizează în mod distinct pe fiecare fond al sistemului şi 

urmăreşte determinarea a cel puţin următoarelor elemente: 
a) valoarea actuarială prezentă a obligaţiilor viitoare de plată; 
b) valoarea actuarială prezentă a contribuţiilor viitoare; 
c) valoarea rezervei tehnice necesare; 
d) valoarea ratei de finanţare. 
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(4) Consiliul U.N.B.R. sau Consiliul de Administraţie al C.A.A. pot stabili cerinţe 
suplimentare asupra evaluării actuariale. 

 
 

CAPITOLUL III 
Contribuţiile la fondurile sistemului de pensii şi  
alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

 
Art. 19. - (1) Avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a profesiei, este 

obligat să contribuie lunar la constituirea fondurilor sistemului de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaților, din momentul primirii acestuia în profesie. 

(2) Baza de calcul a contribuţiilor individuale obligatorii la fondurile sistemului o 
constituie venitul brut lunar realizat din profesie. 

(3) Avocații care continuă activitatea în profesia de avocat, după îndeplinirea 
condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul C.A.A., contribuie în mod 
obligatoriu la fondurile sistemului de asigurări. 

 
Art. 20. - (1) În vederea constituirii şi utilizării fondurilor sistemului, avocatul va 

plăti lunar, cu titlul de contribuţie individuală obligatorie, o cotă procentuală din venitul brut 
lunar realizat din profesie. 

(2) Contribuția individuală obligatorie reprezintă o sumă echivalentă cu o cotă 
minimă în cazul nerealizării de venituri din profesie, respectiv o sumă echivalentă cu o cotă 
maximă, în cazul realizării unor venituri din profesie ce depăşesc un plafon stabilit. 

(3) Cota procentuală prevăzută de alin. (1), precum şi sumele reprezentând cotele 
minimă şi maximă de contribuţie obligatorie, prevăzute de alin. (2) se stabilesc de Consiliul 
U.N.B.R. la propunerea Consiliului de Administraţie al C.A.A., în funcţie de nevoile curente şi 
de perspectivă ale sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 

 
Art. 21. - (1) La achitarea contribuţiilor, inclusiv prin transfer bancar, avocatul este 

obligat să ateste, în scris şi sub semnătură, veniturile realizate din onorarii în luna pentru 
care se efectuează plata şi pentru care plăteşte cotele de contribuţie, în condiţiile prevăzute 
de lege. 

(2) Avocatul care plăteşte cota maximă de contribuţie pentru fondurile sistemului de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor nu are obligaţia de a declara 
valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite. Obligaţia de a declara venitul pentru care se 
datorează cota maximă de contribuţie se menţine. 

(3) Arhivarea declaraţiilor privind veniturile brute lunare individuale, realizate din 
onorarii sau venituri pentru care se datorează contribuții la sistem, este ținută pe suport 
electronic sau pe suport material. 

(4) Termenul de păstrare a declaraţiilor arhivate este de 5 (cinci) ani. 
 
Art. 22. - (1) Venitul de referinţă utilizat la calculul prestaţiilor de asigurări sociale 

se stabileşte anual, de Consiliul U.N.B.R., în raport de: 
a) încasările realizate cu titlu de cote de contribuţie la sistemul de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, în anul precedent celui pentru care se stabileşte 
acest venit; 

b) situaţia financiară a sistemului; 
c) evoluţia preliminată a sistemului, stabilită prin analiză actuarială;  
(2) Venitul de referinţă utilizat în anul în curs se stabileşte până cel mai târziu la data 

de 30 martie şi este valabil pentru o perioadă de 1 an de la data stabilirii. 
(3) Venitul de referinţă se dă publicităţii. 
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Art. 23. Filialele și avocații sunt obligați să pună la dispoziția comisiei de cenzori și 
inspectorilor financiari ai sistemului C.A.A. declarațiile fiscale anuale privind impozitul pe 
venit înregistrate la finanțele publice precum și toate celelalte date și documente privind 
veniturile în raport de care se determină contribuţia datorată pentru fondurile sistemului de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 

 
Art. 24. - (1) Plata contribuţiilor lunare pentru fondurile sistemului de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se va efectua la filială sau sucursală, până în data 
de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. 

(2) În cazul achitării contribuţiilor prin ordin de plată, plata se consideră făcută la 
data debitării contului bancar al plătitorului. În cazul în care data de 25 a lunii este o zi 
nelucrătoare, plata contribuţiilor se socoteşte făcută în termen, dacă este făcută în ziua 
lucrătoare imediat următoare datei de 25. 

 
Art. 25. - (1) Depăşirea termenului de plată a contribuţiilor la fondurile sistemului 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor atrage obligaţia de plată a 
majorărilor de întârziere aplicate la suma datorată, calculate pentru fiecare zi de întârziere, 
până la data achitării sumei datorate, inclusiv, în cuantumul prevăzut de Statutul profesiei 
de avocat. 

(2) Sumele reprezentând majorări de întârziere se fac venit la bugetul filialelor în 
fondul pentru alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. Majorările de întârziere nu pot 
depăși cuantumul debitului înregistrat la plata contribuției obligatorii 

(3) Plata de majorări de întârziere nu conferă drepturi de asigurări sociale 
suplimentare. 

 
Art. 26. - (1) Perioada pentru care se datorează contribuţiile de asigurări sociale în 

sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se înregistrează în luni 
întregi. 

(2) Datoriile la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor, principale şi accesorii, se sting în ordinea vechimii, cu respectarea regulilor legale 
privind imputaţia plăţii. 

(3) Contribuţiile obligatorii, legal achitate, nu sunt supuse restituirii. 
(4) Fac excepţie de la prevederile alin.(3) sumele plătite în plus faţă de nivelul 

obligaţiei legale, care se restituie la cerere în termenul de prescripție de 5 ani. 
(5) Contribuţiile de asigurări sociale la fondurile sistemului de pensii  şi alte drepturi 

de asigurări sociale ale avocaţilor nu se impozitează. 
(6) Contribuţiile de asigurări sociale la fondurile sistemului de pensii  şi alte drepturi 

de asigurări sociale ale avocaţilor datorate şi neachitate se urmăresc în cadrul termenului de 
prescripție de 5 ani. 

 
 

CAPITOLUL IV 
Pensii 

 
Art. 27. Avocaţii au dreptul la următoarele categorii de pensii: 
a) pensia pentru limită de vârstă; 
b) pensia de retragere definitivă din profesie; 
c) pensia anticipată; 
d) pensia de invaliditate; 
e) pensia de urmaş. 
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Secţiunea 1 
Pensia pentru limită de vârstă 

 
Art. 28. Pensia pentru limită de vârstă se cuvine asiguraţilor care îndeplinesc 

cumulativ, la data pensionării, condiţiile legale privind vârsta standard de pensionare şi 
stagiul minim de cotizare prevăzute de prezenta lege. 

 
Art. 29. - (1) Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani atât pentru bărbaţi, 

cât şi pentru femei. 
(2) Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza prin creşterea vârstei de 

pensionare, conform eşalonării prevăzute în Anexa nr. 1. 
 
Art. 30. - (1) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este 

de 15 ani. 
(2) Creşterea stagiului minim de cotizare se va realiza conform eşalonării prevăzute 

în Anexa nr. 1. 
 
Art. 31. - (1) Stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, atât pentru bărbaţi cât 

şi pentru femei. 
(2) Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza prin creşterea acestuia 

conform eşalonării prevăzute în Anexa nr. 1. 
 
Art. 32. - (1) Între sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaţilor şi sistemul unitar de pensii publice, respectiv alte sisteme de pensii obligatorii 
neintegrate în acesta, se recunosc reciproc stagiile de cotizare în vederea deschiderii 
dreptului la pensie pentru categoriile de pensii prevăzute la art. 27, literele a), b), d) şi e). 

(2) În sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, pensia se 
stabileşte numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem. 

(3) Stagiul de cotizare în profesia de avocat pentru care s-a acordat, conform legii, 
pensie în alte sisteme, nu se mai ia în calcul şi la stabilirea pensiei în sistemul de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 

(4) Stagiul de cotizare în profesia de avocat luat în considerare, conform legii, la 
stabilirea pensiei de magistrat, nu se mai ia în calcul şi la stabilirea pensiei în sistemul de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 

(5) Stagiile de cotizare recunoscute ca perioade de contribuţie şi în alte sisteme de 
asigurări sociale se au în vedere la stabilirea pensiei numai în unul dintre sisteme. 

(6) Stagiile de cotizare realizate în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaţilor anterior datei de 31 mai 2001, vor fi valorificate la stabilirea pensiei de 
retragere definitivă din profesie, în măsura în care ele nu au fost valorificate la stabilirea 
pensiei în alte sisteme. 

 
Art. 33. - (1) În sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele necontributive, denumite în continuare 
perioade asimilate, în care asiguratul: 

a) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar juridic, organizat potrivit 
legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu diplomă; 

b) a satisfăcut serviciul militar, ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe 
durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat. 

(2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ universitar, conform 
prevederilor alin. (1) litera a), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei 
singure perioade de studii, la alegere. 
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(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) litera a) beneficiază de perioadele asimilate, 
dacă în aceste perioade nu au realizat stagii de cotizare în condițiile prezentei legi sau a 
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

(4) Perioadele asimilate, prevăzute la alin. (1) se valorifică numai pentru obţinerea 
pensiei pentru limită de vârstă, pensiei de retragere definitivă din profesie, pensiei de 
invaliditate şi pensiei de urmaş. 

(5) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, care constituie stagiu de cotizare atât 
în sistemul public de pensii, cât şi în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
ale avocaţilor, se iau în calcul, opţional, numai în unul dintre sisteme. 

(6) Perioadele asimilate nu se iau în calcul pentru obținerea pensiei de retragere 
definitivă în cazul în care avocatul beneficiază deja la data pensionării din sistemul de 
asigurări sociale al avocaților de pensie din alt sistem de asigurări sociale, pensie stabilită 
numai pentru stagiul de cotizare din acel sistem. 

 
Art. 34. - (1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare și care au născut 

cel puțin 1 copil și l-au crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază de reducerea vârstei 
standard de pensionare, după cum urmează: 

a) cu șase luni – pentru 1 copil; 
b) cu un an – pentru 2 copii; 
c) cu 18 luni – pentru 3 copii; 
d) cu doi ani – pentru 4 sau mai mulți copii. 
(2) Reducerea vârstei standard de pensionare pentru femei, în conformitate cu 

prevederile alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere prevăzută de prezenta lege 
sau alte legi speciale. 

 
Secţiunea 2 

Pensia de retragere definitivă din profesie 
 

Art. 35. - (1) Asiguraţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 28, 29 şi 31 pot 
continua exercitarea profesiei de avocat, chiar dacă se pensionează pentru limită de vârstă, 
în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi Statutul profesiei de avocat. 

(2) Avocaţii pensionari din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor şi avocaţii care sunt pensionari ai altor sisteme obligatorii de pensii, dacă exercită 
profesia în continuare, sunt obligaţi să contribuie la constituirea fondurilor sistemului de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, în condiţiile prezentei legi şi ale 
Statutului C.A.A. 

(3) După încetarea activităţii şi radierea din profesie, avocaţii pot solicita calcularea 
pensiei de retragere definitivă din profesie, în condiţiile prezentei legi. 

(4) Pensia pentru limită de vârstă nu va mai putea fi recalculată prin luarea în 
considerare a perioadei în care a fost exercitată profesia după pensionare, decât prin 
transformarea acesteia în pensie de retragere definitivă din profesie. 

(5) Avocaţii care cumulează venitul din profesie cu pensia din sistemul de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor pot valorifica stagiul de cotizare realizat după 
data pensionării pentru limită de vârstă numai în condiţiile alin. (3) şi (4). 

(6) În cazul avocaţilor care cumulează veniturile din avocatură cu pensiile din alte 
sisteme de asigurări sociale, stabilite anterior datei de 31 mai 2001, contribuţiile achitate la 
fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor vor fi avute 
în vedere numai la stabilirea pensiei de retragere definitivă din profesie.  

(7) Avocații aflați în situația prevăzută la alin. (6), la cerere, pot solicita numai pensia 
de retragere definitivă din profesie. 
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(8) Avocații care exercită profesia în condițiile alin (1) și (2) pot solicita pensia de 
retragere definitivă din profesie, fără drept de exercitare a acesteia, după ce vor prezenta 
decizia de încetare a calității de avocat și radierea din Tabloul avocaților, eliberată de barou. 
 (9) Cuantumul pensiei de retragere definitivă din profesie se stabilește după 
încetarea activității în profesie și radierea din Tabloul avocaților. 

 
Art. 36. - (1) Pensia de retragere definitivă din profesie nu se poate transforma în 

nici o altă categorie de pensie. 
(2) Pensia de retragere definitivă din profesie nu se poate recalcula decât pentru 

stagiile de cotizare nevalorificate la data deschiderii dreptului de pensie pentru retragere 
definitivă şi realizate anterior deschiderii acestui drept. 

(3) La calculul pensiei de retragere definitivă din profesie se adaugă şi punctajul 
mediu anual aferent stagiului asimilat, în cazul în care acesta nu a fost luat în calcul la 
stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. 

(4) După obţinerea pensiei de retragere definitivă din profesie, beneficiarul acesteia 
nu mai poate reveni în profesie. 

 
Secţiunea 3 

Pensia anticipată 
 

Art. 37. - (1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei 
standard de pensionare, asiguraţilor care au depăşit cu cel puţin 5 ani stagiul complet de 
cotizare realizat numai în profesia de avocat. 

(2) La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate nu se iau în 
calcul perioadele de stagiu asimilat. 

(3) Reducerea vârstei prevăzută la alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă 
reducere prevăzută de prezenta lege sau alte legi speciale. 

(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei 
pentru limită de vârstă. 

 
Art. 38. - (1) La data îndeplinirii condiţiilor pentru a beneficia de pensie pentru 

limită de vârstă, pensia anticipată se poate transforma, la cerere, numai în pensie de 
retragere definitivă din profesie, după radierea din Tabloul avocaţilor. 

(2) Pensia anticipată se acordă cel mult până la împlinirea vârstei de 70 de ani când, 
din oficiu, avocatul este radiat din Tabloul avocaţilor şi pensia anticipată se transformă în 
pensie de retragere definitivă din profesie şi se recalculează, prin adăugarea perioadelor 
asimilate nevalorificate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de 
anticipare. 

(3) După transformarea pensiei anticipate în pensie de retragere definitivă din 
profesie, beneficiarul pensiei nu mai poate reveni în profesie. 

(4) Pensia anticipată se poate transforma numai în pensie de retragere definitivă din 
profesie fără drept de exercitare a profesiei. 

 
Secțiunea 4 

Pensia de invaliditate 
 

Art. 39. Au dreptul la pensie de invaliditate avocaţii care şi-au pierdut total 
capacitatea de muncă din cauza: 

a) bolilor obişnuite; 
b) accidentelor de muncă; 
c) accidentelor care nu au legătură cu munca. 
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Art. 40. În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea poate 
fi: 

a)  invaliditate de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de 
muncă şi a capacităţii de autoîngrijire, invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere 
permanentă din partea altei persoane; 

b) invaliditate de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de 
muncă, cu posibilitatea individului de a se autoîngriji, fără ajutorul altei persoane. 

 
Art. 41. Criteriile şi normele, pe baza cărora se face încadrarea prevăzută la art. 40, 

sunt cele aplicate în sistemul public de pensii şi asigurări sociale. 
 
Art. 42. - (1) Încadrarea sau reîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin 

decizie, emisă de medicul specialist în expertiză medicală pentru recuperarea capacităţii de 
muncă (medic expert al asigurărilor sociale), care activează pe lângă casele teritoriale de 
pensii din sistemul public de pensii. 

(2) Împotriva deciziei emise în condiţiile alin. (1), se poate face contestaţie la C.A.A. 
în termen de 30 de zile de la comunicare. 

(3) La soluţionarea contestaţiei, C.A.A. poate consulta unităţi sanitare de 
specialitate. 

(4) Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării 
acesteia. 

(5) Decizia C.A.A., dată în soluţionarea contestaţiei prevăzută la alin. (2), poate fi 
atacată în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă. 

(6) Decizia de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate neatacată în 
termen este definitivă. 

 
Art. 43. - (1) Asiguraţii care şi-au pierdut capacitatea de muncă beneficiază de 

pensie de invaliditate, dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, 
conform tabelului nr. 1. 

 
Tabel nr. 1 

Vârsta asiguratului în 
momentul ivirii invalidității 

Stagiul de cotizare 
necesar (ani) 

Sub 25 de ani 5 
25 – 31 de ani 8 
31 – 37 de ani 11 
37 – 43 de ani 14 
43 – 49 de ani 18 
49 – 55 de ani 22 
Peste 55 de ani 25 

 
(2) Beneficiază de pensie de invaliditate şi asiguraţii care până la data înscrierii la 

pensie au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul nr. 
1. 

(3) În cazul în care invaliditatea s-a ivit din cauza unui accident de muncă, asiguratul 
poate beneficia de pensie de invaliditate, indiferent de stagiul de cotizare. 

 
Art. 44. - (1) La stabilirea pensiei de invaliditate, asiguraţii beneficiază de un stagiu 

potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare 
realizat efectiv până la data acordării pensiei de invaliditate. 

(2) În cazul asiguraţilor care au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare 
necesar, prevăzut în tabelul nr. 1 de la art. 43, stagiul potenţial se determină ca diferenţă 
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între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar, prevăzut în tabelul de la art. 
43. 

(3) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare decât 
stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de 
invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, vârsta la care, în condiţiile 
legii, poate solicita pensie pentru limită de vârstă. 

(4) Pentru asiguraţii care au contribuit şi în alte sisteme de asigurări sociale, stagiul 
potenţial acordat este proporţional cu perioada de contribuţie în sistemul de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, faţă de întreaga perioadă de cotizare la sistemele 
de asigurări sociale obligatorii. 

(5) Stagiul potenţial prevăzut la alin. (4) se determină prin înmulţirea stagiului 
potenţial calculat conform alin. (1), (2) şi (3) cu raportul între perioada de cotizare la 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor şi totalul perioadei de 
cotizare în sistemele de asigurări sociale obligatorii. 

(6) Stagiul potenţial se determină în ani, luni şi zile. 
 
Art. 45.- (1) Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara 

pensiei, la o indemnizaţie pentru însoţitor, într-un cuantum stabilit de Consiliul de 
Administraţie al C.A.A., ce nu poate depăşi venitul de referință pe profesie. Indemnizaţia de 
însoţitor se suportă din fondul de pensii al avocaţilor. 

(2) Cuantumul indemnizaţiei de însoţitor se actualizează prin hotărâre a Consiliului 
de Administrație al C.A.A. 

(3) În situația în care asiguratul are stagiu de cotizare și în alte sisteme obligatorii de 
pensii și asigurări sociale, indemnizația de însoțitor va fi acordată de către sistemul în care 
asiguratul a realizat stagiul de cotizare cel mai mare. 
 

Art. 46. - (1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii  medicale periodic, în 
funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între 1 an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor 
standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale. 

(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o 
nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz: 

a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate; 
b) încadrarea în alt grad de invaliditate; 
c) redobândirea capacităţii de muncă. 
(3) Dreptul la pensia de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna 

următoare celei în care s-a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, emisă în 
urma revizuirii medicale. 

(4) Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală 
atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută 
revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei. 

(5) Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea 
sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat. 

(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală se 
supune procedurii de contestare sau soluţionare, conform art. 42. 

 
Art. 47. - (1) Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice pensionarii de invaliditate 

care: 
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă; 
b) au împlinit vârstele prevăzute de prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru 

limită de vârstă; 
c) au vârstă mai mică, cu până la 5 ani, faţă de vârsta standard de pensionare şi au 

realizat stagiile complete de cotizare conform prezentei legi. 
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(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) litera a) se face numai cu avizul 
Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă. 

 
Art. 48. - (1) La împlinirea vârstei standard necesare obţinerii pensiei pentru limită 

de vârstă, pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă. 
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, din oficiu, cuantumul pensiei cel mai 

avantajos. 
(3) Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 45 se menţine şi pe durata 

acordării pensiei pentru limită de vârstă. 
(4) Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot solicita 

înscrierea la pensia de invaliditate. 
 
Art. 49. - (1) În cazul încadrării în alt grad de invaliditate a pensionarilor de 

invaliditate, pensia aferentă noului grad de invaliditate se calculează având în vedere 
procentele corespunzătoare noului grad de invaliditate aplicate la stagiul potenţial pentru 
perioadele nelucrate. 

(2) În stagiul potenţial se include şi perioada în care asiguratul a beneficiat de 
pensie de invaliditate. 

(3) Trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă se face 
conform prevederilor art. 28 din prezenta lege. 

 
Art. 50. - (1) Pensia de invaliditate nu se cumulează cu realizarea de venituri din 

profesia de avocat. 
(2) În cazul în care avocatul pensionar de invaliditate profesează şi realizează 

venituri din profesie, pensia de invaliditate se suspendă de drept. 
 

Secţiunea 5 
Pensia de urmaş 

 
Art. 51. Pensia de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă 

susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. 
 
Art. 52. Copiii au dreptul la pensie de urmaş: 
a) până la vârsta de 16 ani; 
b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până 

la terminarea acesteia, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; 
c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care 

se aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b). 
 
Art. 53. - (1) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, 

la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 
ani şi nu dispune de altă sursă de venituri sau nu are drept la pensie proprie. 

(2) În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 10 ani, dar nu mai puţin de 5 
ani, cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% 
pentru fiecare lună, respectiv 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus. 

(3) Soţul supravieţuitor are dreptul la o pensie de urmaş, indiferent de vârstă, pe 
perioada în care este invalid gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 1 an. 

(4) Acordarea pensiei de urmaş prevăzute la alin. (3) nu este condiţionată de data 
ivirii invalidităţii soţului supravieţuitor. 

(5) Încadrarea într-un grad de invaliditate a soţului supravieţuitor în vederea 
obţinerii pensiei de urmaş se poate face, până la vârsta standard de pensionare, de către 
medicul expert al asigurărilor sociale. 
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Art. 54. - (1) Soţul supravieţuitor care nu întruneşte condiţiile prevăzute de art. 53 

alin. (1) şi (2), beneficiază de un ajutor pe o perioadă de 6 luni, începând cu prima zi a lunii 
următoare decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o 
activitate profesională. 

(2) Cuantumul ajutorului de la alin. (1) reprezintă 50% din pensia susţinătorului 
decedat, conform art. 56. 

 
Art. 55. - (1) Soţul supravieţuitor, care are în îngrijire unul sau mai mulţi copii, ai 

susţinătorului, cu vârsta de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data 
împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani.  

(2) Pensia de urmaş prevăzută la alin. (1) se acordă în perioadele în care soţul 
supravieţuitor nu realizează venituri lunare sau veniturile realizate sunt sub 35% din venitul 
de referinţă pe profesie, plafon considerat de C.A.A. ca fiind insuficient pentru acoperirea 
nevoilor de creştere şi educare a copiilor. 

 
Art. 56. Pensia de urmaş se stabileşte, după caz, în raport de: 
a) pensia pentru limită de vârstă în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile 

legii, susţinătorul decedat; 
b) pensia de invaliditate de gradul I, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit 

înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă. 
 
Art. 57. Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din pensia 

susţinătorului, prevăzută la art. 56, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel: 
a) pentru un singur urmaş -  50%; 
b) pentru doi urmaşi -  75%; 
c) pentru trei sau mai mulţi - 100%. 
 
Art. 58. Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte 

prin însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte. 
 
Art. 59. În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în 

conformitate cu dispoziţiile art. 57. 
 
Art. 60. - (1) Soţul supravieţuitor, care are dreptul la o pensie proprie din sistemul 

public de pensii şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea, după soţul 
decedat, a pensiei de urmaş în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor, poate beneficia, la cerere, de o indemnizaţie lunară de urmaş. 

(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare de urmaş, menţionată la alin. (1), se calculează 
ca diferenţă între cuantumul pensiei de urmaş, la care ar avea dreptul urmaşul, dacă nu ar 
avea pensie proprie şi cuantumul pensiei proprii. 

(3) Cuantumul indemnizaţiei de urmaş, calculat conform alin. (2) nu poate fi mai 
mare decât pensia de urmaş din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor la care ar fi avut dreptul soţul supravieţuitor, dacă nu ar avea drept la pensie 
proprie. 

(4) Indemnizaţia lunară de urmaş nu se acordă în situaţia în care cuantumul pensiei 
proprii este mai mare decât pensia de urmaş la care ar avea dreptul soţul supravieţuitor, 
dacă nu ar avea drept la pensie proprie. 

(5) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă începând cu ziua de întâi a lunii 
următoare depunerii cererii, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) 

(6) Cuantumul indemnizaţiei de urmaş se actualizează prin decizie a Consiliului de 
Administraţie al C.A.A. 
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Art. 61. Beneficiarii pensiei de urmaş prevăzuţi la art. 52 litera c) şi soţul 

supravieţuitor beneficiar de pensie, în condiţiile art. 53 alin. (3) sunt expertizaţi şi supuşi 
revizuirii medicale, conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate. 

 
Art. 62 – Pensia de urmaș sau indemnizația lunară de urmaș acordată soțului 

supraviețuitor se sistează în cazul în care acesta se recăsătorește 
 

Secţiunea 6 
Stabilirea şi plata pensiilor 

 
Art. 63. - (1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea punctajului mediu 

anual realizat de asigurat, în perioada de cotizare în sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor, cu valoarea unui punct de pensie din luna ieşirii la pensie. 

(2) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare în cadrul 
sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se determină prin 
împărţirea numărului total de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de 
asigurat pe durata stagiului de cotizare în cadrul sistemului de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor, la numărul de ani corespunzător stagiului complet de 
cotizare, prevăzut în Anexa nr. 1. 

(3) Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei 
punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv 

(4) Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar individual, 
respectiv venitului brut aferent contribuţiei efectiv plătite în luna respectivă, la venitul de 
referinţă pe profesie din luna respectivă, comunicat de C.A.A. şi prevăzut în Anexa nr. 2. 

(5) Pentru lunile pentru care C.A.A. nu a comunicat încă venitul de referinţă pe 
profesie, se utilizează, pentru întreaga lună, ultimul venit de referinţă lunar pe profesie 
comunicat. 

(6) Pentru perioadele asimilate prevăzute la alin. 33, alin (1), la determinarea 
punctajului anual al asiguratului se utilizează ca bază de calcul 25% din venitul de referinţă 
pe profesia de avocat, din perioadele respective, publicat de C.A.A., conform Anexei nr. 2. 

(7) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (2), nu poate fi mai mare de 
valoarea stabilită de Consiliul U.N.B.R. la propunerea C.A.A. 

(8) Venitul brut aferent contribuţiei plătite se calculează ca fiind cuantumul 
contribuţiei efectiv plătite, înmulţite cu raportul dintre 100 (o sută) şi cota procentuală a 
contribuţiei obligatorii. 

(9) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a punctajului lunar 
se utilizează 5 zecimale. 

(10) Cuantumul pensiei calculate conform prevederilor prezentei legi se întregește la 
leu, în favoarea asiguratului. 

 
Art. 64. - (1) Sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

recunoaşte stagiile de cotizare în alte sisteme obligatorii de asigurări sociale existente la 
data intrării în vigoare a prezentei legi sau vechimea în muncă, în vederea deschiderii 
dreptului la pensie pentru pensiile prevăzute la art. 27 lit. a), b), d) şi e). 

(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cuantumul pensiei cuvenite din sistemul de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se stabileşte numai pentru stagiul de 
cotizare realizat efectiv în acest sistem. 

(3) Punctajul mediu anual al asiguraţilor, care nu au stagiu complet de cotizare în 
cadrul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, nu poate fi mai 
mare decât valoarea stabilită conform art. 63 alin. (7), raportat la stagiul de cotizare realizat 
în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 
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(4) Stagiile de cotizare recunoscute ca perioade de contribuţie şi în alte sisteme de 
pensii şi asigurări sociale se au în vedere la stabilirea pensiei numai în unul dintre sisteme. 

 
Art. 65. - (1) Valoarea unui punct de pensie este stabilită de Consiliul U.N.B.R. la 

propunerea C.A.A. şi reprezintă cel puţin 50% din venitul de referinţă lunar pe profesie, 
prognozat anual de C.A.A. 

 
Art. 66. – (1) C.A.A. va actualiza anual pensiile aflate în plată, în funcţie de 

coeficientul de creştere a inflaţiei, stabilit anual şi comunicat de Institutul Naţional de 
Statistică şi de situaţia financiară a sistemului, cu scopul menţinerii unei rate de finanţare de 
cel puţin 100%. 

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face prin actualizarea punctului de pensie, prin 
hotărâre a Consiliului de Administraţie al C.A.A. 

(3) Cuantumul pensiilor actualizate conform alin. (2) este egal cu punctajul aferent 
pensiei, înmulţit cu valoarea indexată a punctului de pensie. 

(4) Creşterea valorii punctului de pensie se va realiza doar în limita existenţei 
volumului de active suplimentare necesare rezervei tehnice. 

(5) În scopul majorării valorii punctului de pensie, C.A.A. poate decide, cu caracter 
temporar, depăşirea limitei menţionate la alin. (4), în condiţiile în care rezultatele analizelor 
actuariale confirmă recuperarea deficitului creat. 

 
Art. 67. - (1) Asiguraţii care, după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru 

limită de vârstă din sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, 
continuă activitatea în profesia de avocat contribuie, în mod obligatoriu, în condiţiile 
prevăzute de prezenta lege, la fondurile sistemului. 

(2) La retragerea definitivă din profesie, asiguraţii care îndeplinesc cumulativ 
condiţiile prevăzute la alin. (1) şi stagiul complet de cotizare beneficiază de majorarea 
punctajului realizat cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv 3,6% pentru fiecare an 
suplimentar adăugat stagiului de cotizare în condiţiile alin. (1), cu respectarea dispoziţiilor 
art. 63 alin. (6). 

(3) Pensionarii de limită de vârstă și cu vechime în  avocatură înainte de pensionare, 
care au continuat activitatea după data pensionării din sistemul propriu de pensii și asigurări 
sociale al avocaților și care solicită pensie pentru retragere definitivă din profesie, 
beneficiază de majorarea punctajului prevăzut de alin. (2) pentru punctajul aferent stagiului 
de cotizare realizat după data pensionării pentru limită de vârstă din sistemul propriu de 
pensii și asigurări sociale al avocaților 

 
Art. 68. Pentru stagiul potenţial acordat asiguraţilor în drept să obţină o pensie de 

invaliditate, calculat conform art. 44, punctajul anual al asiguratului este: 
a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate; 
b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate. 
 
Art. 69. - (1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a mandatarului 

desemnat de aceasta cu procură specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia. 
(2) Procura specială se emite potrivit reglementărilor legale în materie, fiind valabilă 

cel mult 18 luni. Dacă procura nu este emisă în limba română, aceasta trebuie să fie 
tradusă şi legalizată. 

(3) Cererea de pensionare, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor 
prevăzute de prezenta lege, se depune la filiala sau sucursala C.A.A. din care asiguratul face 
parte, conform procedurii stabilite de statutul C.A.A. 

(4) Filiala sau sucursala C.A.A. este obligată să întocmească dosarul de pensionare, 
aceasta purtând întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise. 
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(5) Cererea de pensionare, depusă conform prevederilor alin. (2), poate fi retrasă de 
persoana care a depus-o, până la data emiterii deciziei de pensionare. 

 
Art. 70. - (1) Drepturile la pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată şi pensia 

de retragere definitivă din profesie se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 
prezenta lege şi statutul C.A.A., dacă cererea, împreună cu actele doveditoare, a fost 
depusă în termen de 30 de zile de la această dată. 

(2) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a căror cerere a 
fost depusă peste termenul prevăzut la alin. (1), drepturile de pensie se acordă şi se plătesc 
din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea, împreună cu toate actele 
necesare. 

 
Art. 71. Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot 

solicita înscrierea la pensia de invaliditate. 
 
Art. 72. - (1) Drepturile pentru pensia de invaliditate se stabilesc: 
a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de muncă, 

dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de 
încadrare în grad de invaliditate; 

b) de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate, dacă 
cererea a fost înregistrată în termen de 60 de zile de la data emiterii deciziei medicale de 
încadrare într-un grad de invaliditate; 

c) de la data depunerii cererii, în situaţiile în care s-au depăşit termenele prevăzute la 
lit. a) şi b) 

(2) Punerea în plată a pensiei de invaliditate se face după emiterea deciziei de 
suspendare din barou, emisă de Consiliul Baroului. 

 
Art. 73. - (1) Drepturile pentru pensia de urmaş, în cazul persoanelor care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, la data decesului susţinătorului asigurat, se acordă 
la cerere: 

a) începând cu luna următoare decesului, în cazul în care susţinătorul decedat era 
pensionar, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la data decesului; 

b) de la data decesului susţinătorului, în cazul în care susţinătorul decedat nu era 
pensionar la data decesului, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la 
această dată; 

c) de la data depunerii cererii, în situaţiile în care s-au depăşit termenele prevăzute la 
lit. a) şi b) 

(2) În cazul în care urmaşul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, ulterior datei 
decesului susţinătorului asigurat, drepturile pentru pensia de urmaş se acordă de la data 
îndeplinirii condiţiilor, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile de la data 
îndeplinirii condiţiilor. 

(3) În cazul în care s-a depăşit termenul prevăzut la alin. (2), drepturile pentru 
pensia de urmaş se acordă de la data depunerii cererii. 

 
Art. 74. - (1) Consiliul de Administraţie al C.A.A. va soluţiona cererea de pensionare 

în termen de 30 de zile de la data primirii dosarului. 
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte corespunzător, în cazul în care 

dosarul primit nu este complet şi este nevoie de acte suplimentare. 
 
Art. 75. - (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie 

emisă de C.A.A., în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet la C.A.A. 
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(2) Decizia C.A.A. va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe baza cărora se 
admite sau se respinge cererea de pensionare. 

(3) Decizia de pensionare se comunică în scris persoanei care a solicitat 
pensionarea, în termen de 5 zile de la data emiterii. 

(4) În termen de 30 de zile de la comunicare, decizia de pensionare poate fi anulată 
la cererea titularului. 

 
Art. 76. - (1) Decizia emisă în condiţiile art. 74 alin. (1) poate fi contestată în 

termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa competentă. 
(2) Decizia emisă în condiţiile art. 74 alin. (1), necontestată în termen, este 

definitivă. 
 
Art. 77. - (1) Plata pensiei se face lunar. 
(2) Pensia se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin 

procură specială sau reprezentantului legal al acestuia. 
(3) Modalităţile de plată a pensiilor vor fi stabilite prin Statutul C.A.A.. 
 
Art. 78. Plata pensiei încetează cu luna următoare celei în care: 
a) beneficiarul a decedat; 
b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost acordată 

pensia; 
c) urmaşul a fost condamnat printr-o hotărâre rămasă definitivă pentru infracţiunea 

de omor comisă asupra susţinătorului; 
d) pensionarul de invaliditate, pensionarul urmaş prevăzut la art. 52 litera c), precum 

şi cel prevăzut la art. 53 alin. (3) şi-au redobândit capacitatea de muncă, potrivit legii; 
e) copilul, beneficiar al pensiei de urmaş, a împlinit vârsta de 26 de ani, cu excepţia 

situaţiei prevăzute la art. 52 litera c). 
f) alte situații prevăzute de Statutul C.A.A. 
 
Art. 79. - (1) Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care: 
a) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală 

periodică; 
b) copilul urmaş nu mai îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea pensiei de urmaş; 
c) pensionarul de invaliditate obţine venituri din profesie; 
d) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri brute 

lunare dintr-o activitate profesională; 
e) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, s-a recăsătorit; 
f) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii din sistemul de pensii şi alte drepturi 

de asigurări sociale ale avocaţilor optează pentru o altă pensie, potrivit legii, din acelaşi 
sistem sau dintr-un alt sistem de pensii și asigurări sociale obligatorii. 

g) alte situații prevăzute de Statutul C.A.A. 
(2) În situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute de 

art. 52 litera b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă, 
începând cu data de 1 octombrie a anului în curs. 

(3) Suspendarea plăţii pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor se poate face şi 
la cererea pensionarului, situaţie în care suspendarea plăţii se face începând cu luna 
următoare celei în care a fost înregistrată cererea. 

 
Art. 80. Reluarea plăţii pensiilor suspendate se face la cerere, după cum urmează: 
a) începând cu luna următoare celei în care a încetat cauza suspendării plăţii pensiei, 

cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 19, alin. (1), dacă cererea a fost depusă în 
termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată; 



 87 

b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, cu îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de art. 19, alin.(1), dacă depunerea acesteia s-a făcut după expirarea 
termenului prevăzut la litera a). 

 
Art. 81. Pensionarii sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaţilor sunt obligaţi să comunice C.A.A. orice schimbare în situaţia proprie, de natură să 
conducă la modificarea condiţiilor în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, 
în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia. 

 
Art. 82. - (1) Sumele neîncasate de către pensionar, reprezentând pensia pe luna în 

care a avut loc decesul şi/sau, după caz, drepturi restante de pensie, cuvenite şi neîncasate 
până la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, 
celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun. 

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate în cadrul termenului de 6 luni de la 
data decesului. 

 
Art. 83. - (1) În situaţia în care se constată erori în stabilirea şi/sau plata drepturilor 

de pensie, la cerere sau din oficiu, C.A.A. va efectua modificările ce se impun, prin decizie 
de revizuire. 

(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se 
recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data 
constatării diferenţelor. 

 
 

CAPITOLUL V 
Alte drepturi de asigurări sociale 

 
Art. 84. - (1) Asiguraţii sistemului au dreptul, în afară de pensie, la următoarele 

prestaţii de asigurări sociale: 
a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite, 

accidente de muncă sau accidente în afara muncii; 
b) indemnizaţie de maternitate; 
c) ajutor pentru creşterea copilului; 
d) ajutor de deces; 
(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asiguraţii care au un stagiu de 

cotizare de cel puţin 12 luni anterior producerii riscului, dacă nu realizează venituri din 
profesie şi au achitate la zi obligaţiile de plată către fondurile sistemului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 

(3) Pentru acordarea ajutorului prevăzut la alin. (1) litera d) nu sunt necesare 
condiţiile prevăzute la alin. (2). 

 
Secţiunea 1 

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă 
 

Art. 85. – (1) În sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor, asiguratul aflat în incapacitate de muncă şi care nu realizează venituri din profesie, 
beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă. 

(2) În cazul avocatului asociat într-o societate civilă profesională sau societate 
profesională cu răspundere limitată, prin venit din profesie se înţelege venitul care i se 
avansează legal, conform contractului de societate şi statutului acesteia, în cursul unui 
exerciţiu financiar. 
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Art. 86. - (1) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de 
muncă este de cel mult 180 de zile în interval de 1 an, socotit din prima zi de îmbolnăvire. 

(2) Începând cu a 90-a zi, perioada de acordare a indemnizaţiei de incapacitate 
temporară se poate prelungi până la 180 de zile, cu avizul medicului expert al asigurărilor 
sociale. 

(3) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă 
este mai mare, în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază astfel: 

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli 
cardiovasculare, conform reglementărilor din sistemul public de pensii; 

b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi jumătate de către medicul expert al 
asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor doi ani, pentru tuberculoză meningeală, 
peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi cancer 
de orice tip, în funcţie de stadiul bolii; 

c) un an şi jumătate, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară 
operată şi osteoarticulară; 

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 
2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al 
asigurărilor sociale. 

 
Art. 87. - (1) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă de 

către sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor din a 16-a zi de la 
data ivirii stării de incapacitate, cu excepţia internărilor în spital, a bolilor gravidelor şi a 
urgenţelor medicale, care se suportă de la data ivirii stării de incapacitate. 

(2) În perioada vacanţelor judecătoreşti, indemnizaţia pentru incapacitate temporară 
de muncă se suportă de la data ivirii stării de incapacitate, în caz de internare în spital 
pentru afecţiuni sau accidente grave, definite ca atare în normele medicale, pentru 
afecţiunile în legătură cu starea de graviditate, precum şi pentru perioada de incapacitate 
determinată de tratamentul ambulatoriu acordat ca o consecinţă a internării pentru 
afecţiunile respective. 

 
Art. 88. Prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R. se stabileşte modul de calcul al 

indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, în funcţie de contribuţia asiguratului 
la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor în ultimele 12 luni şi 
de situaţia financiară a sistemului. 

 
Art. 89. Dovada incapacităţii temporare de muncă se face prin certificat medical 

eliberat potrivit reglementărilor în vigoare. 
 

Sectiunea 2 
Indemnizaţia de maternitate 

 
Art. 90. – (1) Indemnizaţia de maternitate se acordă pe perioada concediului de 

sarcină şi a concediului de lăuzie, astfel cum acestea sunt definite de legislaţia privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate din sistemul public. 

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, pe o perioadă de 126 de zile 
calendaristice, asiguratelor care nu realizează venituri din profesie. 

(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care au încetat plata contribuţiei de 
asigurări sociale la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, dar 
care nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. 

 
Art. 91. - (1) Indemnizaţia de maternitate se poate acorda integral sau fracţionat, 

în funcţie de numărul de zile calendaristice efectuate cu titlu de concediu legal de 
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maternitate, în urma recomandării medicului şi a opţiunii persoanei beneficiare, din totalul 
perioadei prevăzute de art. 90, alin. (1) din prezenta lege. 

(2) În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada acordării 
indemnizaţiei de maternitate, aceasta se acordă pentru întreaga perioadă prevăzută de art. 
90 alin. (1) din prezenta lege. 

 
Art. 92. Indemnizaţia de maternitate se suportă din fondul de asigurări sociale, în 

funcţie de contribuţia asiguratei la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R.. 

 
Secțiunea 3 

Ajutorul pentru creşterea copilului 
 

Art. 93. - (1) Avocaţii au dreptul la un ajutor lunar pentru creşterea copilului, în 
cuantum fix, pentru o perioadă similară prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. 

(2) Ajutorul prevăzut de alin. (1) se acordă până la împlinirea vârstei de 2 ani a 
copilului, respectiv 3 ani a copilului cu handicap. 

(3) Perioada în care asiguratul primeşte ajutor pentru creşterea copilului constituie 
stagiu de cotizare în cadrul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor. 

(4) Cuantumul ajutorului lunar pentru creşterea copilului se stabileşte prin hotărâre 
a Consiliului U.N.B.R., luată în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, pentru anul următor, în 
baza propunerii C.A.A. 

(5) În situaţia unei sarcini gemelare se acordă câte un ajutor pentru creşterea 
copilului, pentru fiecare copil în parte. 

 
Art. 94. - (1) Acordarea ajutorului pentru creşterea copilului se sistează de drept, 

începând cu prima zi a lunii în care asiguratul îndreptăţit la primirea acestuia prestează 
activităţi specifice profesiei de avocat, chiar dacă nu a expirat perioada de suspendare 
voluntară din exerciţiul profesiei, pentru care s-a optat în vederea primirii ajutorului. 
Prestarea acestor activităţi poate fi dovedită prin orice mijloace de probă admise de lege, la 
sesizarea făcută de orice persoană interesată. 

(2) Sistarea ajutorului în condiţiile prevăzute la alin. (1) se decide după ascultarea 
beneficiarului. Imposibilitatea ascultării beneficiarului, din orice motive, nu împiedică luarea 
deciziei de sistare a ajutorului. 

 
Secţiunea 4 

Ajutorul de deces 
 

Art. 95. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de 
deces soţul supravieţuitor, unul din descendenţii de grad I ai defunctului sau persoana care 
suportă cheltuielile ocazionate de deces. 

 
Art. 96. - (1) Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul 

decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa, care nu era asigurat sau 
pensionar la data decesului. 

(2) Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legi: 
a) soţul; 
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă 

studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; 
c) părinţii oricăruia dintre soţi. 
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(3) În cazul în care ajutorul de deces, încasat conform altor dispoziţii legale, este 
mai mic decât cel care se acordă în sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor, se acordă diferenţa dintre cele două cuantumuri. 

 
Art. 97. - (1) Ajutorul de deces se suportă din fondul de asigurări sociale al 

sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor şi se acordă, la cerere, 
pe baza certificatului de deces. 

(2) Acordarea ajutorului de deces nu este condiţionată de realizarea unui anumit 
stagiu de cotizare. 

(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte de Consiliul U.N.B.R. la propunerea 
C.A.A., prin raportare la dispoziţiile normative din sistemul public, ce reglementează aceeaşi 
materie. 

 
Art. 98. Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale prevăzute de art. 84, alin. 

(1) se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură 
specială de către acesta. 

 
Art. 99. Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale prevăzute de art. 84, alin. 

(1) pot fi solicitate, pe bază de acte justificative, în termenul de 6 luni, calculat de la data la 
care beneficiarul era în drept să le solicite. 

 
Art. 100. - (1) Plata prestaţiilor de asigurări sociale încetează începând cu ziua 

următoare celei în care: 
a) beneficiarul a decedat; 
b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea drepturilor 

respective. 
(2) Reluarea în plată a prestaţiilor de asigurări sociale suspendate se face, la cerere, 

începând cu ziua în care a încetat cauza suspendării. 
 
Art. 101. - (1) Pentru a i se acorda indemnizaţia cuvenită, avocatul aflat în 

incapacitate temporară de muncă trebuie să anunţe filiala sau baroul, după caz, în termen 
de 48 de ore de la ivirea stării de incapacitate, iar certificatul medical, vizat de medicul de 
familie, să fie depus în cel mult 5 zile de la data încetării stării de incapacitate prevăzută în 
certificat. 

(2) Nerespectarea acestor termene, fără justificare, atrage nevalabilitatea lor la 
plată. 

 
Art. 102. - (1) În cazurile în care se justifică o verificare suplimentară filialele sau 

sucursalele pot solicita opinia unui medic agreat, a unui expert sau a comisiei de expertiză a 
capacităţii de muncă, prevăzută în legislaţia din sistemul public, cu privire la diagnostic, 
modalitatea de eliberare a certificatului medical, identificarea medicului sau a unităţii 
sanitare emitente.  

(2) Documentul medical pentru atestarea incapacităţii temporare de muncă pentru o 
perioadă mai mare de 180 de zile este valabil la plată numai dacă este eliberat de Comisia 
de verificare a capacităţii de muncă din sistemul public de pensii cu care filialele sau 
sucursalele C.A.A. au încheiat convenții de colaborare. 

(3) Prevederile cadru ale convenției de colaborare sunt prevăzute în Statutul C.A.A. 
 
Art. 103. - (1) În perioada în care avocatul beneficiază de celelalte drepturi de 

asigurări sociale, altele decât pensia, va plăti o cotă procentuală din aceste indemnizaţii sau 
ajutoare cu titlu de contribuţie la fondul de asigurări sociale al sistemului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 
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(2) Cota prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin decizie a Consiliului de Administraţie 
al C.A.A. 

(3) Suma reprezentând cota prevăzută la alin. (1) se reţine odată cu plata prestaţiei 
de asigurări sociale. 

 
Art. 104. - (1) Baza de calcul a indemnizațiilor prevăzute de art.84, alin. (1) litera 

a) şi b) este egală cu media aritmetică a veniturilor brute aferente contribuţiilor lunare 
efectiv plătite la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, în 
ultimele 12 luni anterioare producerii riscului asigurat, respectiv suma veniturilor brute 
aferente contribuţiilor lunare efectiv plătite în ultimele 12 luni, împărţită la 12. 

(2) Venitul brut aferent contribuției plătite este cel definit de art.63 alin. (8)  din 
prezenta lege. 

 
 

CAPITOLUL VI 
Casa de Asigurări a Avocaţilor din România 

 
Secțiunea 1 

Organizarea Casei de Asigurări a Avocaţilor din România 
 

Art. 105. - (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor din România este o instituţie de 
interes public, autonomă, învestită cu personalitate juridică, având patrimoniu şi buget 
propriu. C.A.A. funcţionează în cadrul Uniunii Naţionale a Barourilor din România.  

(2) Organizarea şi funcţionarea Casei de Asigurări a Avocaţilor se stabilesc în 
condiţiile prevăzute de prezenta lege şi propriul statut. 

 
Art. 106. - (1) În scopul descentralizării şi a eficientizării activităţii, C.A.A. poate 

înfiinţa filiale sau sucursale, pe lângă barouri. 
(2) Filialele C.A.A. sunt entităţi de interes public, cu personalitate juridică, buget şi 

patrimoniu propriu.  
 
(3) Sucursalele sunt dezmembrăminte ale C.A.A., fără personalitate juridică, şi care 

se organizează şi funcţionează în condiţiile prezentei legi şi ale Statutului C.A.A.. 
 
Art. 107. - (1) Organele executive de conducere ale C.A.A. sunt: 
a) Consiliul de Administraţie; 
b) Președintele Consiliului de Administrație. 
(2) Consiliul de Administrație al C.A.A. este format din 7 membri, dintre care 5 

avocați în activitate și 2 avocați pensionari, cu o vechime de cel puțin 15 ani în profesie, 
aleși de Consiliul U.N.B.R. din filiale diferite, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi 
reînnoit o singură dată. 

 
Art. 108. - (1) Consiliul de Administraţie al C.A.A. se întruneşte ori de câte ori este 

necesar, dar cel puţin o dată pe lună. 
(2) Consiliul de Administraţie al C.A.A. este legal întrunit în prezenţa a cel puţin 5 

membri şi ia decizii cu majoritatea de voturi a celor prezenţi. 
(3) La şedinţele Consiliului de Administraţie al C.A.A. pot participa specialişti, în 

calitate de invitaţi, cu rol consultativ. 
(4) În activitatea sa, Consiliul de Administraţie al C.A.A. emite hotărâri şi decizii. 
(5) Hotărârile și deciziile Consiliului de Administrație al C.A.A., de interes general 

pentru sistem, se vor comunica filialelor/sucursalelor C.A.A. și barourilor și publică pe 
pagina de internet a C.A.A. în termen de 10 zile de la adoptare. Ele intră în vigoare în 
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termen de cinci zile de la publicarea acestora, inclusiv pe pagina de internet a C.A.A., sau la 
data prevăzută în cuprinsul acestora. Barourile și filialele/sucursalele C.A.A. vor asigura 
publicitatea hotărârilor și ale deciziilor Consiliului de Administrație, inclusiv pe site-urile 
proprii. 

 
Art. 109. - (1) Sediul C.A.A. este în Municipiul București. 
(2) C.A.A. îşi elaborează statutul propriu, care se aprobă prin hotărâre a Congresului 

Avocaţilor din România. 
(3) Statutul cuprinde atribuțiile Consiliului de Administrație, ale Președintelui C.A.A., 

modul de organizare și funcționare a C.A.A., a filialelor și sucursalelor C.A.A., ale Comisiei 
de cenzori ai C.A.A. 

 
Secţiunea 2 

Atribuțiile Casei de Asigurări a Avocaţilor din România,  
 
Art. 110. – (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Consiliul de Administrație al 

C.A.A. îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: 
a) asigură în cadrul sistemului unic, propriu, de pensii și alte drepturi de asigurări 

sociale, aplicarea prevederilor prezentei legi ale Statutului CAA, ale hotărârilor Congresului 
avocaților și Consiliului U.N.B.R., atât la nivel central cît și la nivelul filialelor și sucursalelor; 

b) înfiinţează filiale şi sucursale cu avizul prealabil al Consiliului U.N.B.R.. 
 (2) Celelalte atribuţii ale Consiliul de Administrație al C.A.A. se stabilesc prin Statutul 

C.A.A. 
 
Art. 111. – (1) Consiliul de Administrație al C.A.A. poartă răspunderea directă 

privind modul de administrare și gestionare a fondului de rezervă prelevat lunar de la filiale, 
a fondului pentru funcționarea C.A.A., precum și a patrimoniului C.A.A. 

(2) Patrimoniul C.A.A. poate fi folosit în activităţi economice, producătoare de 
venituri, în condiţiile legii, cu autorizarea Consiliului U.N.B.R. 

 
Secțiunea 3 

Comisia de Cenzori a C.A.A. 
 

Art. 112 – (1) În cadrul Casei de Asigurări a Avocaților se constituie și funcționează 
Comisia de Cenzori. 

(2) Comisia de cenzori este formată din 3 membri, dintre care 2 avocați în activitate 
și un avocat pensionar, aleși de Congresul avocaților pentru o perioadă de 4 ani dintre 
avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani. Mandatul lor poate fi 
reînnoit o singură dată. 

(3) Comisia de cenzori alege, din rândul membrilor săi, președintele și 
vicepreședintele. 

(4) Comisia de cenzori adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi. 
(5) Atribuțiile Comisiei de cenzori se stabilesc prin Statutul C.A.A. 
 

Secțiunea 4 
Atribuțiile filialelor și sucursalelor 

 
Art. 113. În aplicarea prevederilor prezentei legi, filialele şi sucursalele C.A.A. 

îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii: 
a) colectează şi virează contribuţiile la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi 

de asigurări sociale ale avocaţilor; 
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b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului; organizează, îndrumă şi controlează 
activitatea privind executarea creanţelor bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

c) organizează şi controlează activitatea privind executarea creanţelor bugetare, 
potrivit dispoziţiilor legale; 

d) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea patrimoniului 
precum și pentru asigurarea integrităţii acestuia; 

e) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor sistemului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor; 

f) asigură evidenţa tuturor contribuabililor filialei/sucursalei la sistemul de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor; 

g) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale pe baza codului 
numeric personal; 

h) certifică stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat al filialei/sucursalei; 
i) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului 

propriu; 
j) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte, 

ca urmare a aplicării dispoziţiilor prezentei legi; 
k) îndeplinesc orice alte atribuții legale. 

 
 

CAPITOLUL VII 
Răspunderea juridică 

 
Art. 114. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, 

disciplinară, civilă sau penală, după caz. 
 
Art. 115 - Completarea și eliberarea cu știință de documente ce conţin date nereale 

ce au ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stagiul de cotizare sau contribuţia 
de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din bugetul sistemului de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, constituie infracţiunea de fals intelectual şi 
se pedepseşte potrivit prevederilor Codului penal. 

 
Art. 116. - Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: 
a) nerespectarea cotelor de contribuţie la fondurile sistemului de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, stabilite în conformitate cu prevederile art. 11 
din lege; 

b) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. (2) privind baza de calcul a contribuţiilor la 
fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor; 

c) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (2) și (3) privind neplata și calculul 
majorărilor de întârziere la plata contribuţiei la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale ale avocaţilor; 

d) nerespectarea prevederilor art. 81 privind obligaţia comunicării modificărilor 
intervenite referitoar la condiţiile de acordare a pensiei. 

e) nerespectarea hotărârilor adoptate de Consiliul U.N.B.R., de Consiliul de 
administrație al C.A.A. și de organele de conducere ale filialei. 

 
Art. 117. - Constituie abateri disciplinare grave următoarele fapte: 
a) încălcarea repetată a obligaţiilor de plată faţă de fondurile sistemului de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor; 
b) neplata  totală sau parţială a contribuţiei lunare obligatorii faţă de fondurile 

sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, în cuantumul şi la 
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termenele prevăzute de prezenta lege, timp de 3 luni de la scadenţa acestora şi până la 
lichidarea integrală a datoriilor; 

c) refuzul nejustificat al asiguraților de a pune la dispoziţia organelor de control ale 
C.A.A., al filialelor şi sucursalelor, documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în 
vederea stabilirii drepturilor şi obligaţiilor asiguraţilor, precum şi în vederea recuperării 
creanțelor prin executare silită. 

 
Art. 118. – Sancționarea abaterilor disciplinare prevăzute la art. 116 și art. 117 se 

face în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat. 

 
 

CAPITOLUL VIII 
Jurisdicţia sistemului de pensii şi  

alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 
 
Art. 119. – Împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul de administrație al C.A.A. în 

temeiul art. 110 alin. (1) se poate face contestație la Consiliul U.N.B.R. 
(2) Contestația poate fi formulată de către Consiliul de administrație al filialei sau de 

Consiliul Baroului în termen de 15 zile de la luarea la cunoștință. 
 
Art. 120. - (1) Deciziile de pensii emise de C.A.A. pot fi contestate în termen de 30 

de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească competentă de la domiciliul pârâtei. 
 (2) Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul 

pârâtul. 
 
Art. 121. Jurisdicţia sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaţilor se realizează prin tribunale şi curţi de apel. 
 
Art. 122. - (1) Tribunalele soluţionează, în primă instanță, litigiile privind pensiile și 

drepturile de asigurări sociale ale avocaților: 
(2) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face apel la Curtea de Apel 

competentă. 
 
Art. 123. Prevederile prezentei legi, referitoare la jurisdicţia sistemului de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se completează cu dispoziţiile Codului de 
procedură civilă şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judecătorească, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. 124. – Cererile adresate organelor C.A.A. sau instanțelor, precum și toate actele 

procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi sau obligații de asigurări sociale, 
sunt scutite de taxa de timbru. 

 
 

CAPITOLUL IX 
Dispoziţii finale şi tranzitorii 

 
Art. 125. (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile de asigurări sociale 

pentru avocaţi şi pensiile suplimentare, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii 
în înţelesul prezentei legi. 



 95 

(2) Pentru avocaţii pensionari care au încetat activitatea anterior datei de 28 mai 
2001, pensia pentru limită de vârstă devine pensie de retragere definitivă din profesie, 
îndiferent de sistemul de asigurări sociale din care s-au pensionat. 

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică doar pentru pensiile stabilite pe baza stagiului 
de cotizare realizat în sistemul de asigurări sociale al avocaților. 

 
Art. 126. Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a 

prezentei legi se vor soluţiona conform normelor legale existente la data deschiderii 
drepturilor de pensii şi altor drepturi de asigurări sociale. 

 
Art. 127. - Avocații care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au contribuit la 

fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%, respectiv 5% beneficiază de o creştere a 
punctajului, determinat prin aplicarea următoarelor procente la punctajele anuale realizate 
în aceste perioade, după cum urmează: 

a) 10% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 1 ianuarie 1978; 
b) 8% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986; 
c) 12% pentru perioada 1 iulie 1986 – 1 noiembrie 1990; 
d) 20% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 1 februarie 1999; 
e) 35% pentru perioada după 1.02.1999, dacă a contribuit cu 5%; 
f) 20% pentru perioada după 1.02.1999, dacă a contribuit cu 3%. 
 
Art. 128. - (1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 octombrie 1990 pentru care 

nu există evidenţe din care să rezulte venitul brut aferent cotei plătite, la calculul pensiei se 
va utiliza media punctajelor lunare ale avocatului calculată pentru perioadele anterioare 
datei de 1 octombrie 1990 pentru care există aceste date. 

(2) În sensul alin. (1), media punctajelor lunare se calculează prin însumarea 
punctajelor lunare pentru perioadele anterioare datei de 1 octombrie 1990 pentru care 
există date şi împărţirea sumei rezultate la numărul de luni anterioare datei de 1 octombrie 
1990 pentru care aceste date există. 

(3) Dovada lipsei evidenţelor pentru perioadele prevăzute la alin. (1) va fi făcută 
printr-un proces-verbal, întocmit de către consiliul Baroului şi semnat de către Decanul 
Baroului, precum şi printr-o declaraţie pe proprie răspundere a avocatului din care să 
rezulte că, în perioada respectivă, a exercitat profesia de avocat şi a achitat obligaţiile la 
fondurile sistemului. 

(4) Pentru alte perioade decât cele menţionate la alin. (1) pentru care nu există 
evidenţe din care să rezulte venitul brut aferent cotei plătite, la calculul punctajului se va 
utiliza venitul de referinţă pe profesie, conform Anexei nr. 2. 

 
Art. 129. - (1) Contribuțiile achitate la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale ale avocaţilor de către asiguraţii care cumulează veniturile din avocatură, cu pensiile 
din alte sisteme de asigurări sociale obligatorii stabilite anterior datei de 31 mai 2001, vor fi 
avute în vedere numai la stabilirea pensiei de retragere definitivă sau a altor drepturi de 
asigurări sociale. 

(2) Avocaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (1) pot beneficia, la cerere,  numai de 
pensia de retragere definitivă din profesie, în condiţiile art. 35 din prezenta lege. 

 
Art. 130. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se 

recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani. 
(2) Sumele plătite necuvenit, prin intermediul C.A.A. şi al filialelor C.A.A., se 

recuperează de la beneficiari în baza deciziei C.A.A., care constituie titlu executoriu. 
(3) Debitele reprezentând contribuţii sau prestaţii de asigurări sociale mai mici de 10 

lei nu se urmăresc. 
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(4) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai 
urmăresc. 

 
Art. 131. - (1) Sumele încasate necuvenit cu titlul de prestaţii de asigurări sociale, 

ca urmare a unei infracţiuni săvârşite de beneficiar, se recuperează de la acesta, de la data 
primei plăţi a sumelor necuvenite, plus dobânzile aferente, până la recuperarea integrală a 
prejudiciului. 

(2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), rămase nerecuperate de 
la asiguraţii decedaţi, nu se mai urmăresc. 

 
Art. 132. Debitele provenite din prestaţii de asigurări sociale se recuperează prin 

executorii proprii ai C.A.A. şi se fac venit la bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor. 

 
Art. 133. Raporturile dintre C.A.A. şi alte sisteme de asigurări sociale cu privire la 

pensii și alte drepturi de asigurări sociale se vor reglementa prin Convenţii, conform 
legislaţiei în vigoare. 

 
Art. 134. Organele de conducere ale C.A.A. şi ale filialelor, legal alese în funcţie, la 

data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi vor exercita mandatele în continuare pe durata 
pentru care au fost alese. 

 
Art. 135. Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta lege. 
 
Art. 136. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la publicarea ei în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 
(2) Statutul şi Regulamentul C.A.A. vor fi elaborate şi aprobate în termen de 3 luni 

de la publicarea prezentei legi.  
(3) Prevederile prezentei legi se vor completa cu prevederile Statutului C.A.A. 
 
Art. 137. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 
2000, Legea nr. 452/2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 25 iulie 2001, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare. 
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Anexa nr. 1  
 
 

VARSTELE STANDARD DE PENSIONARE SI STAGIILE MINIME SI COMPLETE DE COTIZARE 
pentru femei şi bărbaţi, pe ani şi pe luni, pe perioada iunie 2001 - ianuarie 2035 în sistemul de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 
 

Perioada 

FEMEI BĂRBAŢI 
Vârsta 

asiguratei 
la ieşirea 
la pensie 
ani/luni 

Stagiu 
complet 

de 
cotizare 
ani/luni 

Stagiul 
minim de 
cotizare 
ani/luni 

Vârsta 
asiguratului 
la ieşirea la 

pensie 
ani/luni 

Stagiu 
complet de 

cotizare 
ani/luni 

Stagiul minim 
de cotizare 

ani/luni 

iunie 2001 - mai 2002       57 25 10 62 30 10 
iunie 2002  - noiembrie 2002 57/1 25/1 10/1 62/1 30/1 10/1 
decembrie 2002  - mai 2003 57/2 25/2 10/2 62/2 30/2 10/2 
iunie 2003  - noiembrie 2003 57/3 25/3 10/3 62/3 30/3 10/3 
decembrie 2003  - mai 2004 57/4 25/4 10/4 62/4 30/4 10/4 
iunie 2004  - noiembrie 2004 57/5 25/5 10/5 62/5 30/5 10/5 
decembrie 2004  - mai 2005 57/6 25/6 10/6 62/6 30/6 10/6 
iunie 2005  - septembrie 2005 57/7 25/7 10/7 62/7 30/7 10/7 
octombrie 2005  - ianuarie 2006   57/8 25/8 10/8 62/8 30/8 10/8 
februarie 2006  - mai 2006        57/9 25/9 10/9 62/9 30/9 10/9 
iunie 2006  - septembrie 2006 57/10 25/10 10/10 62/10 30/10 10/10 
octombrie 2006  - ianuarie 2007   57/11 25/11 10/11 62/11 30/11 10/11 
februarie 2007  - mai 2007         58 26 11 63 31 11 
iunie 2007  - septembrie 2007 58/1 26/2 11/2 63/1 31/2 11/2 
octombrie 2007  - ianuarie 2008   58/2 26/4 11/4 63/2 31/4 11/4 
februarie 2008  - mai 2008        58/3 26/6 11/6 63/3 31/6 11/6 
iunie 2008  - septembrie 2008 58/4 26/8 11/8 63/4 31/8 11/8 
octombrie 2008  - ianuarie 2009    58/5 26/10 11/10 63/5 31/10 11/10 
februarie 2009  - mai 2009        58/6 27 12 63/6 32 12 
iunie 2009  - septembrie 2009 58/7 27/2 12/2 63/7 32/2 12/2 
octombrie 2009  - ianuarie 2010   58/8 27/4 12/4 63/8 32/4 12/4 
februarie 2010  - mai 2010        58/9 27/6 12/6 63/9 32/6 12/6 
iunie 2010  - septembrie 2010  58/10 27/8 12/8 63/10 32/8 12/8 
octombrie 2010  - ianuarie 2011   58/11 27/10 12/10 63/11 32/10 12/10 
februarie 2011 - mai 2011        59 28 13 64 33 13 
iunie 2011  - septembrie 2011 59/1 28/2 13/2 64/1 33/2 13/2 
octombrie 2011  - ianuarie 2012   59/2 28/4 13/4 64/2 33/4 13/4 
februarie 2012  - mai 2012        59/3 28/6 13/6 64/3 33/6 13/6 
iunie 2012  - septembrie 2012 59/4 28/8 13/8 64/4 33/8 13/8 
octombrie 2012  - ianuarie 2013   59/5 28/10 13/10 64/5 33/10 13/10 
februarie 2013  - mai 2013        59/6 29 14 64/6 34 14 
iunie 2013  - septembrie 2013 59/7 29/2 14/2 64/7 34/2 14/2 
octombrie 2013  - ianuarie 2014   59/8 29/4 14/4 64/8 34/4 14/4 
februarie 2014  - mai 2014        59/9 29/6 14/6 64/9 34/6 14/6 
iunie 2014  - septembrie 2014 59/10 29/8 14/8 64/10 34/8 14/8 
octombrie 2014  - decembrie 2014   59/11 29/10 14/10 64/11 34/10 14/10 
ianuarie 2015 - aprilie 2015  60/0 30/0 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2015 - august 2015 60/1 30/1 15/0 65/0 35/0 15/0 
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septembrie  2015 - decembrie 2015 60/2 30/2 15/0 65/0 35/0 15/0 
Ianuarie 2016 - aprilie 2016 60/3 30/3 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2016 - august 2016 60/4 30/4 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie  2016 - decembrie 2016 60/5 30/5 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2017 - aprilie 2017 60/6 30/6 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2017 - august 2017 60/7 30/7 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie  2017 - decembrie 2017 60/8 30/8 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2018 - aprilie 2018 60/9 30/9 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2018 - august 2018 60/10 30/10 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie  2018 - decembrie 2018 60/11 30/11 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2019 - aprilie 2019 61/0 31/0 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2019 - august 2019 61/1 31/1 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie  2019 - decembrie 2019 61/2 31/2 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2020 - aprilie 2020 61/3 31/3 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2020 - august 2020 61/4 31/4 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie  2020 - decembrie 2020 61/5 31/5 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2021 - aprilie 2021 61/6 31/6 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2021 - august 2021 61/7 31/7 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie  2021 - decembrie 2021 61/8 31/8 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2022 - aprilie 2022 61/9 31/9 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2022 - august 2022 61/10 31/10 15/10 65/0 35/0 15/0 
septembrie  2022 - decembrie 2022 61/11 31/11 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2023 - aprilie 2023 62/0 32/0 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2023 - august 2023 62/1 32/1 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2023 - decembrie 2023 62/2 32/2 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2024 - aprilie 2024 62/3 32/3 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2024 - august 2024 62/4 32/4 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2024 - decembrie 2024 62/5 32/5 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2025 - aprilie 2025 62/6 32/6 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2025 - august 2025 62/7 32/7 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2025 - decembrie 2025 62/8 32/8 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2026 - aprilie 2026 62/9 32/9 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2026 - august 2026 62/10 32/10 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2026 - decembrie 2026 62/11 32/11 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2027 - aprilie 2027 63/0 33/0 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2027 - august 2027 63/1 33/1 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2027 - decembrie 2027 63/2 33/2 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2028 - aprilie 2028 63/3 33/3 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2028 - august 2028 63/4 33/4 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2028 - decembrie 2028 63/5 33/5 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2029 - aprilie 2029 63/6 33/6 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2029 - august 2029 63/7 33/7 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2029 - decembrie 2029 63/8 33/8 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2030 - aprilie 2030 63/9 33/9 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2030 - august 2030 63/10 33/10 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2030 - decembrie 2030 63/11 33/11 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2031 - aprilie 2031 64/0 34/0 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2031 - august 2031 64/1 34/1 15/0 65/0 35/0 15/0 
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septembrie 2031 - decembrie 2031 64/2 34/2 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2032 - aprilie 2032 64/3 34/3 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2032 - august 2032 64/4 34/4 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2032 - decembrie 2032 64/5 34/5 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2033 - aprilie 2033 64/6 34/6 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2033 - august 2033 64/7 34/7 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2033 - decembrie 2033 64/8 34/8 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2034 - aprilie 2034 64/9 34/9 15/0 65/0 35/0 15/0 
mai 2034 - august 2034 64/10 34/10 15/0 65/0 35/0 15/0 
septembrie 2034 - decembrie 2034 64/11 34/11 15/0 65/0 35/0 15/0 
ianuarie 2035  65/0 35/0 15/0 65/0 35/0 15/0 

 
Anexa nr. 2 

 
Venitul de referinţă 

Venitul mediu brut lunar în profesia de avocat din 
perioada 1947 - 2014 

 
 

An Data 
Venit 

mediu brut 
lunar 

1947  500,00 
1948  561,00 
1949  641,00 
1950  701,00 
1951  760,00 
1952  772,00 
1953  856,00 
1954  932,00 
1955  1.026,00 
1956  1.135,00 
1957  1.284,00 
1958  1.430,00 
1959 din 01 martie 1959 1.500,00 
1960  1.500,00 
1961  1.500,00 
1962  1.500,00 
1963  1.500,00 
1964  1.500,00 
1965  1.500,00 
1966  1.500,00 
1967  1.500,00 
1968  1.500,00 
1969 pana 1 octombrie 1969 1.500,00 
1969 din 1 octombrie 1969 inclusiv 2.000,00 
1970  2.000,00 
1971  2.000,00 
1972  2.000,00 
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An Data Venit mediu 
brut lunar 

1973  2.000,00 
1974  2.000,00 
1975  2.000,00 
1976  2.000,00 
1977  2.000,00 
1978 pana la 30 iunie 1978 2.000,00 
1978 de la 1 iulie 1978 inclusiv 2.607,67 
1979  2.607,67 
1980 pana la 30 noiembrie  1980 2.607,67 
1980 de la 1 decembrie 1980 2.900,00 
1981  2.900,00 
1982  2.900,00 
1983  2.900,00 
1984 pana la 31 iulie 1984 2.900,00 
1984 de la 01 august 1984 3.066,67 
1985  3.066,67 
1986  3.066,67 
1987  3.066,67 
1988  3.066,67 
1989 pana la 30 iunie 1989 3.066,67 
1989 de la 1 iulie 1989 3.191,67 
1990 ianuarie - mai inclusiv 8.890,41 
1990 iunie - septembrie inclusiv 8.890,41 

1990 
octombrie - decembrie 

inclusiv 8.890,41 
1991  26.436,83 
1992  67.116,83 
1993  183.170,61 
1994  449.672,72 
1995  739.228,22 
1996  1.150.687,85 
1997  1.548.883,12 
1998  2.234.393,09 
1999  5.183.893,70 
2000  5.234.576,06 
2001  7.000.000,00 
2002  8.750.000,00 
2003  8.750.000,00 
2004  8.750.000,00 
2005 ianuarie – iunie inclusiv 8.750.000,00 
2005 iulie – decembrie inclusiv 1.350,00 
2010  2.300,00 
2011  2.300,00 
2012  2.300,00 
2013 ianuarie – martie inclusiv 2.300,00 
2013 Aprilie – decembrie inclusiv 2.392,00 
2014  2.392,00 


