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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 
 
 
 
 

Hotărârea nr. 556/15.12.2012 
  

 
 

 Ţinând cont de situaţia neconstituirii/nevirării fondului de rezervă de către unele 
filialele ale Casei de Asigurări a Avocaţilor (în continuare CAA), împrejurare despre care 
Comisia Permanenta a fost informată în ședința din 14 decembrie 2012, 
 În temeiul art. 66 lit. r) din Legea nr. 51/1995, republicată,  
 Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare, UNBR), 
întrunit în şedinţa din 15 decembrie 2012, adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Decanii şi consiliile barourilor vor lua măsuri în vederea transmiterii de 
către Filialele CAA către Uniunea Naţională a Barourilor din România și CAA, până cel 
mai târziu la data de 31 decembrie 2012, a situaţiei privind constituirea şi virarea fondului 
de rezervă la fondul de rezerva centralizat  al sistemului CAA. 

Art. 2. În cazul neconstituirii/nevirării fondului de rezervă până la termenul 
prevăzut la art. 1  se vor lua masuri pentru intrarea în legalitate.  

Pentru perioadele  în care  fondul de rezervă nu a fost constituit  potrivit 
reglementărilor legale în vigoare sau  nu a fost virat, decanii barourilor vor informa 
Comisia Permanenta a UNBR și Consiliul CAA, cel mai târziu până la 15 ianuarie 2013  
asupra cauzelor care au generat această situaţie, cu indicarea  persoanelor care se fac 
răspunzătoare de aceasta.  

Art. 3. Consiliul CAA va face aplicarea art. 150 din Statutul  Casei de Asigurări a 
Avocaților.  

Art. 4. În cazul neîndeplinirii obligaţiei de constituire / virare a fondului de 
rezervă, Comisia Permanentă va propune Consiliului UNBR, cu respectarea prevederilor 
legale aplicabile, declanșarea cercetarii disciplinare a decanilor barourilor în cauză şi va 
solicita consiliilor acestor barouri efectuarea cercetării disciplinare, potrivit competentelor 
ce le revin, a președinților de filiale CAA, a membrilor Consiliilor de administrație ale 
acestora ori a altor avocați care se fac vinovați de situația creată.  
 Art. 5.  Prezenta hotărâre se va comunica CAA, filialelor CAA şi tuturor barourilor. 
 

P  R  E  Ş  E  D  I  N  T  E , 

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA 


