UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 845
privind modificarea şi completarea
Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor şi
a Regulamentului C.A.A.
11 septembrie 2010

Având în vedere Hotărârea nr. 8 a Congresului avocaţilor, Mamaia, 17 - 18
iunie 2010, privind mandatarea Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din
România (în continuare U.N.B.R.) ca în perioada dintre Congresele avocaţilor să
îndeplinească atribuţia prevăzută la art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, urmând ca deciziile
Consiliului U.N.B.R. să fie ratificate la Congresul imediat următor,
- văzând propunerile barourilor şi filialelor C.A.A. privind stabilirea
cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului, în scopul restabilirii
echilibrului bugetar al sistemului CAA,
În conformitate cu dispoziţiilor art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
CONSILIUL U.N.B.R.
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. – Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, adoptat prin Hotărârea
Consiliului U.N.B.R. din 5 mai 2001, publicat în Buletinul Informativ al Consiliului
Uniunii nr. 9 din 5 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
1. Art. 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Asiguraţii sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocaţi, au
dreptul, în afara de pensii, la:
a) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, provocată de
boli obişnuite sau de accidente de muncă sau accidente în afara
muncii;
b) indemnizaţia pentru maternitate;
c) indemnizaţie pentru creşterea copilului şi a copilului bolnav:
- până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu
handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
- pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani,
iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile
intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;
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d) indemnizaţia pentru părintele avocatului decedat, dacă solicitantul
este lipsit de orice alte mijloace de existenţă;
e) ajutor de deces;
f) alte ajutoare băneşti pentru avocaţii care au suferit accidente sau au
contractat boli grave care le-au produs vătămări grave organismului,
pentru procurarea de proteze sau alte materiale sanitare, în condiţiile
în care legislaţia de asigurări de sănătate nu le acordă;
g) alte ajutoare materiale pentru membrii C.A.A. aflaţi în situaţii
deosebite.
(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-b), d) şi f)-g),
precum şi de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav prevăzută la lit. c) teza
2 asiguraţii care au stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni, realizat în ultimele 12
luni anterioare producerii riscului.
(3) Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului prevăzute la alin.
(1) lit. c) teza 1 doar asiguraţii care au 12 luni de stagiu de cotizare în ultimul an
anterior datei naşterii copilului.
(4) Pentru acordarea ajutorului prevăzut la alin. (1) lit. e) nu sunt necesare
condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3)”
2. La art. 88 se introduc două alineate noi, alin. (3) şi (4), cu următorul
cuprins:
„(3) Indemnizaţia prevăzută la art. 87 alin. (1)
asiguraţilor care nu au dreptul la indemnizaţie pentru
sistemul public.
(4) În cazul în care asiguratul beneficiază din
indemnizaţie pentru creşterea copilului în cuantum mai
acordă în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor, se
cele două cuantumuri.”

lit. a) se acordă doar
creşterea copilului din
sistemul public de o
mic decât cel care se
acordă diferenţa dintre

3. Art. 91 alineatul (1) se abrogă.
Art. II. - Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei de Asigurări a
Avocaţilor, adoptat de Consiliul U.N.B.R. din 20 iulie 2001, publicat în Buletinul
Informativ al Consiliului Uniunii nr. 11 din 21 iulie 2001, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Art. 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 23 - (1) Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului până la 2 ani sau
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani – se acordă în condiţiile art. 87
– 91 din Statutul C.A.A.
(2) Calculul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până
la 7 ani este următorul:
a) baza de calcul a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav în
vârstă de până la 7 ani este determinată de media contribuţiilor
lunare efectiv plătite la fondul C.A.A. pe ultimele 12 luni;
b) cuantumul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de
până la 7 ani se determină prin aplicarea unui procent de 85% din
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venitul aferent contribuţiei determinate conform alin.(2) lit. a) din
prezentul articol.
c) cuantumul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de
până la 7 ani nu poate fi mai mic de 40% şi nici mai mare de 100%
din venitul de referinţă lunar pe profesia de avocat stabilit de către
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România conform art. 26
alin.(1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în vigoare la data
soluţionării cererii.
(3) Cuantumul indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la împlinirea
vârstei de 2 ani este de 40% din venitul de referinţă pe profesie.
(4) Pot beneficia de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la
împlinirea vârstei de 2 ani doar asiguraţii care nu au dreptul la indemnizaţie pentru
creşterea copilului din sistemul public.
(5) Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani se acordă numai
celor care nu realizează venituri din profesie sau alte surse. În caz contrar,
dreptul prevăzut de art. 87 lit. a) din Statut se pierde. Nu sunt considerate venituri
din profesie în înţelesul prezentului articol veniturile din oficii încasate pentru
servicii prestate anterior intrării în concediu de creştere a copilului.
(6) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi în cazul
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani precum şi în cazul
copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de
18 ani.
(7) Indemnizaţia încasată ilegal va fi restituită în condiţiile legii."

Art. III. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data adoptării, conform art. 61
alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat şi va fi adusă la cunoştinţa avocaţilor prin publicarea ei pe site-urile
www.unbr.ro, www.caav.ro
Art. IV. – Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor şi Regulamentul Casei de
Asigurări a Avocaţilor, cu modificările ulterioare, vor fi republicate.

P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA
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