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Cota· obligatorie lunara de contribu!ie Ia fondul de asiguri3.ri sociale al avocatilor, 

incep§.nd cu luna IANURIE 2014- conform art. 19 .o;;i 23 din Statutul CAA ~i Hotilr§.rea Consiliului 
Uniunii Na}:ionale a Barourilor din Rom§.nia nr. 857/14 decembrie 2013- este de 250 lei pentru 
avocatii definitivi ~i 80 lei pentru avocapi stagiari dad nu au venituri sau veniturile din profesie 
pe luna respectiva sunt de pana Ia 2.273lei pentru avocaj:ii definitivi ~i respectiv 727lei pentru 
avoca pi stagiari. 

Avocatii definitivi sau stagiari care realizeaza venituri brute din profesie in luna 
respectiva peste 2.273, respectiv peste 727lei, sunt obligati sa contribuie la fondul de asigurari 
sociale, cu 11% din venitul brut lunar realizat din profesie. dar nu mai mult de 1.250 lei. 

Astfel, pentru avoca}ii definitivi: 

Venit brut lunar din _]rofesie Cota de contribl!!!e 
0- 2.273lei 250 lei 

2.274- 11.364lei 11% din venitul brut 
Peste 11.364lei 1.250 lei 

Pentru avocatii stagiari: 

Venit brut lunar dh!__profesie Cota de contrib~ 
0 - 727lei 80 lei 

728- 11.364lei 11% din venitul brut 

' Peste 11.364lei 1.250 lei 

In declarapa pe care avocatul este obligat sa o dea in scris §i sub semnatura, conform art. 

322 alin. 3 din Statutul profesiei, vor fi trecute veniturile realizate in luna pentru care plate..;;te 

contributie; daca acestea depa;;esc suma de 11.364lei, in conformitate cu prevederile art 322 

alin. 4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligapa de a declara valoarea veniturilor 

sup limen tare cotei pliitite. 

in conformitate cu art. 6 alin. 5 din Regulamentul C.A.A. "Contributfile lunare obligatorii se 

calculeaza fara zecimale, prin rotunjire, in plus, Ia leu." 



UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA 
CONSILIUL UN/UNII 

HOTARAREA NR. 857 
14 decembrie 2013 

ln conformitate cu dispozijiile art. 91 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 
pentru organizarea 9i exercitarea profesiei de avoca!, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011 cu modificarile Ia zi, 
art. 321 9i art. 327 din Statutul profesiei de avoca!, publica! in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, ale art. 3 din 
O.U.G. nr. 221/24 noiembrie 2000 privind pensiile 9i alte drepturi de asigurari 
sociale ale avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 
610/28 noiembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 452/18 iulie 2000, publicata 
in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413/25 iulie 2001, ale art. 19 9i 
23 din Statutul Casei de Asigurari a Avocatilor (in continuare, C.A.A.) aprobat 
de Congresul Avocajilor din iunie 2012, astfel cum a fost modificat >?i 
completat, 

Avand in vedere situa\ia financiara actuala a sistemului C.AA., astfel 
cum aceasta rezulta din materialele comunicate de Consiliul C.A.A. ciitre 
U.N.B.R., filialele C.AA. >i barouri, cererea inaintatii de Consiliul C.AA. cu 
privire Ia necesitatea punerii in aplicare a Hotiirarii Consiliului U.N.B.R. nr. 
692 din 28 martie 2013, a ciirei executare s-a amana! potrivit Hotiirarii nr. 8 a 
Congresului avoca\ilor 2013 privind aplicarea principiilor de asigurare a 
resurselor de finantare necesare pentru functionarea sistemului C.A.A. §i a 
Hotiirarii Consiliului U.N.B.R. nr. 766 din 29 iunie 2013, evolu\ia sistemului 
financiar al C.A.A. 9i propunerile Consiliului C.A.A. privind valoarea punctului 
de pensie 1n sistemul de pensii §i asiguriiri sociale al avocatilor in anul 2014, 
cuantumul venitului de referinlii utilizat Ia stabilirea tuturor presta\iilor de 
asiguriiri sociale 1n anul 2014, modificarea prevederilor Hotiirarii Consiliului 
U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 2013 cu privire Ia cuantumul sumei ce 
reprezintii cola individualii minima obligatorie pentru avoca\ii definitivi in 
raport de situa\ia raportiirilor Ia sistem cu privire Ia nerealizarea de venituri 
din profesie de un numar mare de avoca\i definitivi §i cu privire Ia necesitatea 
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corelarii dintre cota individuala minima obligatorie a avoca!ilor delinitivi 9i cola 
maxima de contribu\ie obligatorie, in raport de care se determina punctajul 
realizat de avocati pentru calcularea pensiilor ce li se cuvin, 

Consiliul Uniunii Nation ale a Barourilor din Romania adopta prezenta 

HOTARARE: 

I. 1ncepand cu data de 01 ianuarie 2014 inceteaza amanarea punerii in 
aplicare a masurilor prevazute Ia art. 3 din Hotararea Consiliului U.N.B.R nr. 
692 din 28 martie 2013, astfel cum a lost stabilita prin Hotararea Congresului 
Avocajilor nr. 8 din 29 martie 2013 9i Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 766 
din 29 iunie 2013. 

II. Articolele 3 ~i 4 ale Hotararii Consiliului U.N.B.R. nr. 692 din 28 martie 
2013 a se modilica '?i vor avea urmatorul cuprins: 

"Art. 3. (1) Pentru asigurarea echi!ibrului financier a/ sistemu/ui C.A.A. 
!$i a fondului de pensii, incepand cu data de 01 ianuarie 2014, contribu(ia 
individuala obligatorie a tuturor avoca(ilor cu drept de exerci(iu a/ profesiei Ia 
sistemul C. A.A. este de 11% din venitul brut din profesie rea!izat de avoca!, 
dar nu mai pu(in de suma reprezentBnd cota minima obligatorie 9i nici mai 
mull de suma reprezentand cota maxima de contribu(ie obligatorie. 

(2) Suma reprezentand cola individuala minima obligatorie este: 
- 80 lei pentru avoca(ii stagiari; 
- 250 lei pentru avoca(ii defimtivi. 

(3) Cota maxima de contribu(ie obligatorie este 1.250 lei, atat pentru 
avoca(ii stagiari cat si pentru cei definitivi. 

Art. 4. Cotele de contribu(ie Ia sistemul C.A.A. prevazute Ia art. 3 din 
prezenta Hotarare se aplica pentru determinarea concretil a ob/igafiilor fa(il 
de sistemul C.A.A. incepand cu data de 01 ianuarie 2014." 

Ill. De Ia 01 lebruarie 2014, incepand cu plalile datorate pentru 
stingerea obliga!iilor lata de sistemul CAA aferente lunii ianuarie 2014, 
cotele de contributie datorate Ia sistemul C.AA sun! cele prevazute in 
Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 692/28 martie 2013 cu privire Ia cotele de 
contributie Ia sistemul CAA, astfel cum a lost modilicata 9i completata prin 
prezenta Hotarare. 
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IV. Prezenta hotarare se publica pe website-ul www.unbr.ro ~?i se 
comunica C.A.A., care va lua masuri pentru publicarea acesteia pe website-ul 
www.caav.ro §i pentru comunicarea Ia barouri '?i Ia filialele C.A.A., pentru a fi 
ad usa Ia cuno0tin\a avocatilor. 

V. Consiliul de Administratie al C.A.A. 9i filialele C.A.A. vor lua masuri 
pentru punerea in executare a prezentei Hotarari. 
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