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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Domnului Preşedinteav. dr. Gheorghe Florea

Dat fiind faptul că după adoptarea Statutului Casei de Asigurări a
Avocaţilor de către Congresul Avocaţilor din luna iunie 2012 au apărut

probleme legate de aplicarea acestuia, înţeleg să formulez prezentele

PROPUNERI PENTRU COMPETAREA ŞI MODIFICAREA
STATUTULUI CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

1.Reformularea art. 129, alin. 1 lit."p", care să aibă următorul

conţinut:

(1) .Aprobă, cu avizul consultativ al baroului, organigrama
filialelor/sucursalelor , indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie,

statul de funcţii şi nivelul salarizării personalului filialelor, potrivit
hotărârilor adoptate de Consiliul UNBR".

Motivare: actualul articol se referă doar la aprobarea
organigramelor şi a indemnizaţiilor membrilor consiliilor de administraţie

ale filialelor, nu şi cu privire la statul de funcţii şi la nivelul salarizării

personalului filialelor.

2. După art. 138 se introduce o nouă subsecţiune, denumită

"garanţii", cu un articol nou, respectiv art. 138 indice 1, cu două

alineate, având următorul conţinut:

(1) " Pentru membrii Consiliului de Administraţie al CAA şi

personalul salarizat al CAA şi al sucursalelor cu atribuţii de serviciu
privind gestionarea patrimoniului, se constituie garanţii materiale, în baza
hotărârii adoptate de Consiliul UNBR".

(2) Comisia Permanentă a UNBR va verifica modul de constituire a
garanţiilor şi va lua măsuri pentru actualizarea acestora, conform legii":

Motivare: potrivit legii, pentru administratori şi gestionari , se
constituie garanţii materiale.
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3. Lit."f" a art. 148 ( privind atribuţiile adunării generale a
filialei) se reformulează:

(1) lit."f' - "alege şi revocă consiliul de administraţie, cu avizul
prealabil al consiliului baroului IJ'

Motivare: actuala prevedere se referă doar la alegerea consiliului
de administraţie.

4. La art. 148 după lit. "f", se introduc literele "g" şi "h", având
următorul conţinut:

- lit. "g" - "alege şi revocă comisia de cenzori";
- lit. "h" - "stabileşte indemnizaţiile membrilor consiliului de

administraţie şi ai comisiei de cenzori, pe care le transmite spre aprobare
Consiliului de administratie al CAA".
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Motivare: actualul articol nu are prevederi privind atribuţia adunării

generale a filialei de alegere şi revocare a comisiei de cenzori , precum
şi privind stabilirea indemnizaţiilor celor două organe alese de adunarea
generală.

5. Lit. "f" a articolului 151, alin. 1 să fie reformulat astfel:
(1) "propune adunării generale a filialei adoptarea organigramei,

statului de funcţii şi nivelul de salarizare a personalului filialei, pe care le
transmite pentru aprobare la Consiliul de administraţie al CAA, cu avizul
consultativ al consiliului baroului";

Motivare: pentru a se pune de acord cu prevederile art. 129 , lit. .p"
referitoare la atribuţiile Consiliului de administraţie al CAA, reformulat.

6. Lit. "r" al art. 151, alin. 1 să fie reformulat astfel:
(1) "lit "r" - "comunică Consiliului de administraţie al CAA şi

consiliului baroului toate hotărârile adoptate de adunarea generală şi de
consiliul de administraţie al filialei".

Motivare: hotărârile să fie comunicate şi consiliului baroului, pentru
exercitarea atributiei de coordonare a consiliului de administratie al filialei, ,
şi pentru exercitarea dreptului de a formula plângere, potrivit art. 168 ,
alin. 2 din statut.

7. La art. 151 se introduc alin. 2 şi alin. 3 cu următorul

conţinut:

,,(2) Hotărârile şi procesele verbale ale şedinţelor adunări lor
generale şi ale consiliului de administraţie a filialei pot fi consultate de
membrii filialei, la cererea motivată a acestora".

,,(3) În baza atribuţiei de coordonare a filialei, consiliul baroului are
dreptul de a consulta actele deţinute de filială, de a obţine copii după
acestea, de a cere comisiei de cenzori a filialei să facă verificări financiar
- contabile şi de a face propuneri corespunzătoare către organele filialei
şi Consiliul de administraţie al CAA".
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Motivare: propunerile menţionate sunt de natură a asigura accesul
membrilor filialei la documentele filialei, precum şi exercitarea atribuţiei

de coordonare de către consiliul baroului.

8. După art. 156 se introduce o nouă subsecţiune, denumită

"Garanţii" precum şi un nou articol, respectiv art. 156 indice 1 , cu
două aliniate:

(1) "Pentru membrii consiliului de administraţie şi personalul
salarizat cu atribuţii de serviciu privind gestionarea patrimoniului filialei se
constituie garanţii materiale, potrivit legii.

(2) Consiliul de administraţie al CAA va verifica modul de constituire
a garanţiilor şi va lua măsuri pentru actualizarea acestora, conform legii".

Motivare: legea obligă constituirea de garanţii materiale faţă de
administratori şi gestionari.

9. Alin. 2 al art. 164 se reformulează astfel:
(2) "Prevederile prezentului Statut, referitoare la jurisdicţia

asigurărilor sociale, se completează cu dispoziţiile Codului de procedură

civilă şi ale legii privind organizarea judiciară".

Motivare: se înlocuieşte sintagma "de organizare judecătorească"

cu sintagma "privind organizarea judiciară", pentru a ne pune de acord cu
denumirea Legii nr. 304/2004.

10. Alin. 2 al art. 165 să fie reformulat astfel:
(2) "Reprezentarea CAA În instanţă sau În faţa altor organe

jurisdicţionale se face prin delegaţie specială emisă de Consiliul de
administraţie al CAA".

Motivare: prevederea să se refere doar la reprezentarea CAA , nu
şi a filialelor CAA.

11. La art. 165 să fie introdus un nou alineat, 5, având
următorul conţinut:

(5) Reprezentarea filialei În instanţă sau În faţa altor organe
jurisdicţionale se face prin delegaţie specială emisă de consiliul de
administraţie al filialei CAA.

Motivare: reprezentarea filialei să fie asigurată prin delegaţie emisă

de consiliul de administratie al filialei, nu de Consiliul de administratie al, ,
CAA.

12. Art. 169 să fie introdus după art. 165, cu o nouă

numerotare, la capltoul privind "Jurisdicţiaasigurărilorsociale"
Motivare: este greşită cuprinderea acestui articol la capitolul

"Sancţiuni" .
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13. Alin. 2,3 şi 4 ale art. 168 să constituie un articol nou,
respectiv art. 165 indice 1 , care să fie introdus după art. 165, la
capitolul "Jurisdicţiaasigurărilorsociale"

Motivare: este greşită cuprinderea acestor alineate ale articolului la
capitolul "Sancţiuni" deoarece se referă la exercitarea căii de atac a
plângerii împotriva hotărârilor generale a filialei sau ale consiliului de
administraţie al filialei.

14. După art. 165 indice 1 să se introducă un nou articol,
respectiv art. 165 indice 2, cu două alineate, care să fie cuprins la
capitolul "Jurisdicţia asigurărilor sociale", având următorul

continut:
. (1) Împotriva hotărârilor consiliului de administraţie al CAA,

pronunţate asupra plângerilor formulate de membrii filialei sau de consiliul
baroului, se poate face contestaţie la Consiliul UNBR în termen de 15 zile
de la comunicare.

(2) Hotărârile adoptate de Consiliul UNBR sunt definitive şi

executorii.
Motivare: în reglementarea actuală nu este prevăzută calea de

atac împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul de administraţie al CAA
prin care au fost soluţionate plângerile formulate de membrii filialei sau de
consiliul baroului.

15. După art. 165 indice 2 să se introducă un nou articol,
respectiv art. 165 indice 3, cu patru alineate, care să fie cuprins la
capitolul "Jurisdicţia asigurărilor sociale", având următorul

continut:
. (1) Împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul de administraţie al

CAA, altele decât cele privind plângerile formulate de membrii filialei sau
consiliul baroului, se poate face contestaţ ie la Consiliul UNBR.

(2) Plângerea poate fi formulată de membrii filialelor sau de
consiliile barourilor în termen de 15 zile de la luare la cunoştinţă, dar nu
mai târziu de un an de la adoptarea acestora.

(3) Hotărârile Consiliului UNBR pot fi atacate , pentru motive de
nelegalitate, la instanţa de contencios administrativ competentă, în
condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(4) Hotărârile date de Consiliul UNBR sunt definitive şi executorii.
Motivare: actualul statut nu cuprinde prevederi referitoare la calea

de atac împotriva hotărârilor Consiliului de administraţie al CAA, altele
decât cele date asupra plângerilor formulate de membrii filialelor şi

consiliile barourilor.

16. Articolul 168 alin. 1 să rămână la capitolul "Sancţiuni" , să
fie reformulat şi să cuprindădouă alineate:
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(1) Hotărârile definitive adoptate de organele de conducere ale
filialelor şi de Consiliul de administraţie al CAA sunt obligatorii.

(2) Nerespectarea hotărârilor prevăzute la alin. 1 reprezintă abatere
disciplinară, conform Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat 1 republicată.

Motivare: reformularea se impune ca urmare a desprinderii alin.
2,3 şi 4 Într-un nou articol, art. 165 indice 1, introdus după art. 165.

17. La Capitolul IX. Sancţiuni - să rămână doar art. 166, art.
167, art. 168 reformulat, art. 170, art. 171.

Motivare: celelalte articole au fost transferate la Capitolul 11
.Jurtsdictia asigurărilor sociale".

Alba - Iulia, 25.03.2013,
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