UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA NR. 216
03 decembrie 2011

Având in vedere Hotărârea nr. 11 din 11 iunie 2011 prin care Congresul
Avocaţilor a decis constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor,
în conformitate cu dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. b) şi s) din Legea nr.
51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată în
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011 şi art. 85 alin.
(2) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere că este necesară crearea unor resurse financiare
suplimentare, care să permită organelor de conducere ale profesiei de avocat să
acorde, în baza principiului confraternităţii şi ajutorării dintre avocaţi, sprijin
material avocaţilor ce se confruntă cu probleme majore de sănătate
Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România, întrunit în şedinţa din 3
decembrie 2011 adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:
Art. 1. - Se aprobă funcţionarea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor
(denumit în continuare Fond), fond distinct de sistemul Casei de Asigurări a
Avocaţilor.
Art. 2. - Fondul va funcţiona sub autoritatea Consiliului U.N.B.R.
Art. 3. - (1) Fondul se constituie din contribuţiile lunare obligatorii ale
fiecărui avocat cu drept de exercitare a profesiei, în cuantum de 5 (cinci) lei.
Avocaţii stagiari si avocaţii definitivi vor contribui cu aceeaşi sumă.
(2) Sumele de bani din care se constituie Fondul vor fi încasate de barouri
şi vor fi evidenţiate intr-un cont unic naţional distinct. Departamentul financiar contabil al U.N.B.R. poartă răspunderea pentru evidenţierea separata a acestui
fond.
(3) Virarea de către barouri a sumelor încasate pentru Fond se va face
trimestrial în contul unic naţional.
(4) Fondul de solidaritate poate fi alimentat şi cu sume de bani provenite din
donaţii.

(5) Comisia Permanentă a U.N.B.R. va asigura gestiunea curentă a
Fondului.
(6) Pentru a se asigura acumularea resurselor financiare necesare folosirii
Fondului în scopul pentru care a fost creat, se instituie un termen de graţie de 2
ani, interval de timp în care sumele colectate nu vor fi folosite pentru acordarea
ajutoarelor medicale. În cazul în care acumularea de resurse financiare permite,
ajutoarele pot fi acordate după trecerea unui an.
Art. 4. - (1) Fondul va fi utilizat in vederea acordării de ajutoare
excepţionale, pentru cazuri medicale grave, avocaţilor sau membrilor familiei aflaţi
in întreţinerea nemijlocita a acestora.
(2) Prin membrii ai familiei se înţeleg soţul, soţia şi copiii avocaţilor.
Art. 5. - (1) Aprobarea cererilor de acordare a ajutoarelor medicale prin
intermediul Fondului se face de către Comisia Permanentă a U.N.B.R., în baza
actelor medicale depuse în susţinerea cererii de acordare a ajutorului şi este
supusă ratificării de către Consiliul U.N.B.R.
(2) Solicitările vor fi depuse în scris, direct sau prin corespondenţă, la
secretariatul U.N.B.R. şi vor fi însoţite de înscrisuri doveditoare. Solicitarea va fi
făcută de avocat, iar în cazul în care acesta nu se poate adresa personal, de
soţ/soţia sau copiii avocatului.
(3) Comisia Permanentă are dreptul de a cere solicitantului orice document
şi orice lămuriri necesare, în situaţia în care acesta din urmă nu a depus toate
documentele şi dovezile necesare soluţionării cererii.
(4) Comisia Permanentă a U.N.B.R. va analiza cererile în baza
documentaţiei medicale şi va emite decizie de admitere sau de respingere a
cererii.
(5) Decizia de respingere a cererii este irevocabilă.
(6) În cazul admiterii cererii de acordare a ajutorului medical, aceasta va fi
supusă ratificării de către Consiliul U.N.B.R. în proxima şedinţă a acestuia.
(7) În cazuri de urgenţă maximă, când orice întârziere poate pune în pericol
viaţa solicitantului ajutorului sau a membrului său de familie, Comisia Permanentă
a U.N.B.R. poate aproba acordarea imediată a unui ajutor în cuantum de până la
50% din valoarea supusă ratificării Consiliului U.N.B.R.
(8) Sumele ce se vor plăti cu titlu de ajutor excepţional pentru o singură
solicitare nu vor putea depăşi 10% din fondul total disponibil la momentul
aprobării cererii, fără ca în cursul aceluiaşi an să poată fi acordate unui solicitant
ajutoare financiare care sa depăşească 10% din Fondul de solidaritate.
Art. 6. - (1) Este interzisă utilizarea oricărei sume din Fond pentru alte
cheltuieli decât cele pentru acordarea ajutoarelor medicale aprobate prin
hotărârea Consiliului U.N.B.R..
(2) Singurele cheltuieli ce se pot face din fondul de solidaritate sunt
cheltuielile cu comisioanele bancare, achiziţionarea formularelor contabile tipizate
impuse de lege si cu expedierea corespondentei.
(3) Departamentul financiar-contabil al U.N.B.R. va asigura condiţiile
necesare pentru funcţionarea Fondului
de Solidaritate al Avocaţilor,cu
respectarea legislaţiei financiar-contabile.

Art. 7. - (1) Refuzul de a contribui la constituirea fondului cu suma lunară
mai sus menţionată constituie abatere disciplinară. Neplata sumei atrage
pierderea dreptului avocatului de a beneficia de ajutor din partea Fondului.
(2) Suma lunară va fi achitată în primele 25 de zile ale fiecărei luni pentru
luna anterioară.
Art. 8. - Comisia Permanentă a U.N.B.R. aprobă Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Fondului.
Art. 9. - (1) Prezenta hotărâre se comunică Barourilor prin poşta electronică
şi se publică pe website-ul www.unbr.ro, după aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Fondului, prevăzut la art. 8.
(2) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data
comunicării către barouri
Art. 10. - Barourile vor asigura publicitatea hotărârii pe raza teritorială de
competenţă pentru ca, în Congresul Avocaţilor 2012, să se adopte eventuale
hotărâri de perfecţionare a organizării şi funcţionării Fondului de solidaritate.
P R E Ş E D I N T E ,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

