UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 4
05 septembrie 2019
privind modificarea și completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților,
adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din
România nr. 139/27.07.2016, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu dispozițiile art. 63 alin. (1) lit. e), art. 65 lit. a) și s) din Legea
51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, precum și ale art. 110 alin. (2) și art. 137 alin. (2) din Legea 72/2016
privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
Ținând cont de art. 2 din Hotărârea nr. 8/6-7 iunie 2019 a Congresului pentru
validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului profesiei de avocat și Statutului Casei
de Asigurări a Avocaților (în continuare CAA), prin delegare de către Consiliul Uniunii
Naționale a Barourilor din România (în continuare UNBR), prin care s-a mandatat Consiliul
UNBR ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească atribuția prevăzută la art. 63 alin. (1)
lit. e) din Legea nr. 51/1995, urmând ca hotărârile Consiliului UNBR să fie supuse ratificării
Congresului imediat următor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al CAA nr. 17/07.08.2019, prin
care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016,
prin care s-a aprobat Statutul CAA, precum și dezbaterile din ședința Comisiei Permanente a
UNBR din 23.08.2019, care a constatat că Adunarea generală electivă a Baroului București și
a Filialei București-Ilfov a CAA se desfășoară înainte de desfășurarea ședinței Consiliului
UNBR din 04.10.2019, astfel că, se impune convocarea Consiliului UNBR în ședință electronică
pentru a analiza și dispune asupra propunerii, cu excepția celei de la art. 49 alin. (11), care nu
justifică urgența,
Consiliul UNBR, în ședința on-line din perioada 28.08.2019-05.09.2019, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:
Art. I. Hotărârea Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
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1. Articolul 68 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(3) Adunarea generală ordinară se întrunește anual la aceeași dată cu adunarea generală
similară a baroului. Adunarea generală este legal constituită la prima convocare cu
participarea a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor filialei. Prin excepție de la
această regulă, adunările generale ale filialelor care au în evidență mai mult de 2.000 de
avocați cu drept de exercitare a profesiei, sunt legal constituite la prima convocare, prin
participarea unui număr minim de membri, identic numeric cu cel al adunării generale
similare a baroului.”
2. La articolul 68, după alineatul (61) se introduce un nou alineat, (62), cu următorul cuprins:
„(62) Prin excepție de la prevederile alin. (6), Adunarea generală ordinară şi extraordinară cu
caracter electiv, în cazul filialelor care au în evidență mai mult de 2.000 de avocați cu drept
de exercitare a profesiei, se consideră legal constituită dacă la procesul de votare participă
cel puțin 30% din numărul total al membrilor adunării generale.”
3. Articolul 70 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Consiliul de administrație al filialei şi membrii supleanți sunt aleși de adunarea generală
şi validați de Consiliul de administrație al C.A.A., pentru o perioadă de patru ani, dintre
avocații cu o vechime neîntreruptă în profesie de minimum 8 ani în calitate de avocați
definitivi.”
4. La articolul 70, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, (11), care va avea următorul
cuprins:
„(11) Persoanele care ocupă funcțiile rezultate din adunarea electivă precedentă continuă
să își exercite atribuțiile specifice, pentru fiecare caz în parte, până la validarea rezultatelor
procesului de alegere prevăzut de prezentul articol.”
Art. II. Statutul CAA, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 139/27.07.2016, cu
modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin
prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
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