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UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 

COMISIA PERMANENTĂ 
 

 

 

DECIZIE nr. 294 

20 ianuarie 2018 

 

 Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, 

Ținând cont de prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărârea Consiliului Uniunii 
Naționale a Barourilor din România (UNBR) nr. 295/09 decembrie 2017, privind 
cotele de contribuție la sistemul Casei de Asigurări a Avocaților (CAA), prin care s-a 
majorat cota minimă de contribuție obligatorie pentru avocații definitivi,  

Având de soluționat cererile de amânare a prevederilor sus menționate 
formulată de avocații Nora Popa și Dan-Sebastian Cherteș, care se întemeiază pe 
considerentul unic că modificarea cotelor putea fi pusă în discuția Consiliului UNBR 
doar la propunerea Consiliului CAA, fiind menționat în acest sens prevederile art. 20 
alin. (3) din legea 72/2016;  

Reținând că punctul de vedere al CAA, solicitat de UNBR, înregistrat la nr. 29-
ORG-2018, este în sensul că nu există motive justificate pentru amânarea punerii în 
aplicare a dispozițiilor Hotărârii Consiliului UNBR nr. 295/2017, motivat de faptul că: 
- C.A.A. a formulat propuneri inițiale, după care, față de dezbaterile din cadrul 
Comisiei Permanente a UNBR din data de 08.12.2017, în calitatea sa de organism 
tehnic de analiză, a analizat influențele asupra sistemului pentru cotele avute în 
vedere de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 295/2017; 
- Din punct de vedere formal, Hotărârea Consiliului UNBR nr. 295/2017 a fost 
adoptată pe baza propunerilor Consiliului de administrație al C.A.A., propuneri care, 
prin prisma dispozițiilor art. 20 alin. (3) din legea 72/2016 au caracter consultativ, 
organul decizional fiind Consiliul UNBR; 

Luând act de faptul că petenții au formulat și plângere prealabilă împotriva 
acestor prevederi, iar termenul limită pentru prima plată a cotelor obligatorii către 
sistemul CAA este 25 februarie, adică după ședința Consiliului UNBR din 16-17 
februarie 2018; 
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 Comisia Permanentă, în ședința din 20 ianuarie 2017, 
 Cu majoritate de voturi, 

 
 

DECIDE: 
 
 

Art. 1. – Respinge cererea de amânare a intrării în vigoare prevederile art. 1 alin. (2) 
din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 295/09 decembrie 2017, privind cotele de 
contribuție la sistemul CAA. 
 
Art. 2 – Prezenta decizie va fi supusă ratificării de către Consiliul UNBR, având 
regimul prevăzut de art. 66 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și 
exercitarea profesiei de avocat.  
 
Art. 3 – Prezenta decizie va fi comunicată petenților, membrilor Consiliului UNBR și 
CAA.  
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