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DECIZIA nr. 12 
Din 21.11.2017 

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților compus din: 

   
Vicepreședinte - av. dr. Despa Aurel 
Membri - av. Popa Nicolae 
 - av. deHerbay Alexandru 
 - av. Cojan Constantin 
 - av. Cristian Ioan Sorin 
   

 
 

În ședința din 21.11.2017 Consiliul de Administrație al Casa de Asigurări a Avocaților 
din România (C.A.A.) a luat în discuție rezultatele Adunării generale elective a filialei 
București – Ilfov a C.A.A. din 14.10.2017  precum și avizele date în legătură cu această 
adunare de către Consiliul Baroului București și Consiliul Baroului Ilfov, constatând 
următoarele: 

De la discutarea acestui punct aflat pe ordinea de zi s-au abținut Președintele Consiliului 
de Administrație al C.A.A av. Petroșel Florin Norocel întrucât a avut calitate de candidat și 
av. Tiberius Nicu întrucât a participat în calitate de consilier al Baroului București la decizia 
privind avizul Baroului București. 

În anul 2017 a încetat mandatul membrilor Consiliului de administrație al Filialei 
București-Ilfov a C.A.A. ales de Adunarea generală electivă în anul 2013, motiv pentru care 
Consiliul de administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A. a hotărât convocare Adunării 
generale elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A. pentru alegerea organelor de conducere, 
respectiv Consiliul de administrație și Comisia de cenzori. 

Prima convocare a avut loc la 22.04.2017, convocare la care nu s-a întrunit cvorumul 
prevăzut de dispozițiile art. 68 din Statutul C.A.A., respectiv jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor filialei, situație în care a fost convocata a doua Adunare generală electivă 
pentru data de 06.05.2017. 

La această a doua Adunare generală electivă, cvorumul stabilit de dispozițiile art. 68 din 
Statutul C.A.A. trebuia să fie de o treme din numărul total al membrilor filialei, cvorum care 
nu a fost îndeplinit. 

Față de această situație și luând în considerare și recomandarea făcută de avocații 
prezenți la Adunarea generală electivă din 22.04.2017, Consiliul de administrație al Filialei 
București-Ilfov a C.A.A.  a formulat cerere către Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din 
România pentru modificarea cvorumului celei de-a doua Adunări generale elective, în sensul 
reducerii cvorumului celei de-a doua Adunări generale elective la o zecime din totalul 
membrilor filialei. 

Consiliul U.N.B.R., în ședința din 17.06.2017, a analizat situația solicitării Filialei 
București-Ilfov a C.A.A. și a adoptat hotărârea 246/17.06.2017 prin care a fost modificat și 
completat articolul 68 in Statutul C.A.A. în sensul că art. 68 se completa cu alineatul (61) 
având următorul conținut: ”În cazul filialelor cu mai mult de 1000 de membri, în situația în 
care la prima Adunare generală electivă nu se va putea ține din cauza lipsei de cvorum, se va 
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organiza o a doua Adunare generală la care cvorumul va fi cel puțin o zecime din numărul 
total al membrilor filialei”. 

După această modificare a legislației secundare Consiliul de administrație al Filialei 
București-Ilfov a C.A.A. avea obligația să organizeze procedura de alegere a organelor de 
conducere ale filialei, conform modificării aduse Statutului C.A.A. 

În acest sens, Consiliul de administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A. a convocat 
pentru data de 14.10.2017 Adunarea generală electivă pentru alegerea organelor de conducere 
ale filialei. 

Trebuie subliniat că această Adunare generală electivă este prima convocată după 
modificările aduse art. 68 din Statutul C.A.A. 

La 14.10.2017, așa cum rezultă din procesul verbal întocmit la acea dată, la locul ținerii 
Adunării generale a fost prezent un număr de 1.208 membri și s-a constatat că este constituit 
cvorumul necesar pentru ținerea Adunării generale elective și că se poate începe procedura 
de votare. 

Urmare numărării voturilor au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de 
Administrație al Filialei București-Ilfov a C.A.A. următorii: av. Burciu Remulus Iustinian – 
318 voturi, av. Petroșel Florin Norocel – 281 voturi, av. Roman Vasile – 235 voturi, av. 
Știolică Florin – 224 voturi și av. pensionar Lupulescu Dumitru – 214 voturi. 

Pentru Comisia de cenzori au fost înregistrate 273de voturi pentru av. Popescu Cruceru 
Anca Sorina, 195 de voturi pentru av. Huluță Răzvan Gabriel și 385 de voturi pentru av. 
pensionar Ene Silviu Cristian. 

Împotriva acestor rezultate au făcut contestație următorii candidați: Popescu Cruceru 
Anca Sorina, Știolică Florin, Roman Vasile, Burciu Remulus Iustinian, Vasilescu Elena 
Emilia, Bădulescu Mihai Atanase Dumitru, Lalu Cornelia și Petroșel Florin Norocel. 

Printre criticile inserate în contestații este și cea referitoare la încălcarea cvorumului 
prevăzut de dispozițiile art. 68 alin. (61) din Statutul C.A.A. 

Comisia pentru soluționarea contestațiilor, cu majoritate de voturi a respins 
contestațiile ca nefondate. 

Consiliul Baroului București, în ședința din 07.11.2017 a dat aviz negativ rezultatelor 
votului din Adunarea generală electivă a Filialei București-Ilfov a C.A.A. din 14.10.2017. 

Consiliul Baroului Ilfov a luat act de rezultatul votului Adunării generale elective a 
Filialei București-Ilfov a C.A.A. 

Analizând situația expusă mai sus prin prisma modificării Statutului C.A.A., respectiv 
a dispozițiilor art. 68 din acesta, Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților din România 
constată că Adunarea generală electivă este lovită de nulitate întrucât nu au fost respectate 
dispozițiile referitoare la cvorumul Adunării generale elective. 

Prin Hotărârea nr. 246/17.06.2017, Consiliul U.N.B.R. a modificat și completat 
dispozițiile art. 68 din Statutul C.A.A. introducând un nou alineat (61) referitor la situația 
filialelor cu peste 1.000 de membri. 

Din conținutul acestui articol rezultă că dacă la prima convocare nu s-a îndeplinit 
cvorumul de jumătate plus unu din numărul membrilor filialei, se va organiza o a doua 
Adunare generală electivă în care cvorumul va trebui să fie de cel puțin o zecime din numărul 
total al membrilor filialei. 

Se observă că prin modificarea din 17.06.217 nu se renunță la obligativitate primei 
convocări în care cvorumul trebuie să fie de jumătate plus unu și numai în situația în care la 
prima convocare cvorumul de jumătate plus unu nu este îndeplinit se convoacă o nouă 
adunare în care cvorumul poate fi de minimum o zecime din numărul membrilor. 

În speță, Adunarea generală electivă din 14.10.2014 este prima convocată după 
modificarea dispozițiilor Statutului C.A.A. prin hotărârea 246/17.06.2017 astfel încât, ca 
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această adunare să fie legal constituită și să poată decide în mod legal cvorumul, trebuia să 
fie de jumătate plus unu din numărul membrilor filialei și nu de 1208 membri câți au fost 
prezenți. 

Împrejurarea că anterior modificării Statului C.A.A., intervenită la 17.06.2017, mai 
avuseseră loc două Adunări generale elective, ambele fără a se întruni cvorumul prevăzut de 
Statutul C.A.A. la acea dată, nu este de natură să poată conduce la ideea că după modificarea 
Statutului C.A.A. prima convocare a Adunării generale elective poate decide în mod legal cu 
un cvorum de o zecime din numărul total al membrilor. 

Acest raționament rezultă din însăși modificarea și completarea art. 68 din Statutul 
C.A.A. care vorbește de prima convocare și a doua convocare. 

 
Văzând și dispozițiile art. 106 și 107 din legea 72/2016 privind sistemul de pensii și alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaților, dispozițiile Hotărârii 246/17.06.2017 a Consiliului 
U.N.B.R. și dispozițiile art. 68 din Statutul C.A.A. astfel cum a fost completat și modificat, 
în unanimitate de voturi a membrilor Consiliului de Administrație al C.A.A. care au votat, 

 
 

C O N S I L I U L  
CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR 

H O T Ă R Ă Ș T E :  
 

Art. 1 – Constată nulitatea Adunării generale elective a Filialei București-Ilfov a C.A.A. 
din data de 14.10.2017 

Art. 2 – Dispune ca Filiala București-Ilfov a C.A.A. să organizeze Adunarea 
generală electivă pentru alegerea organelor de conducere în conformitate cu 
dispozițiile art. 68 alin. (6) și (61) din Statutul C.A.A. în primul trimestru al anului 
2018. 

 
Art. 3 – Actualele organe de conducere ale Filialei București-Ilfov a C.A.A. își vor 

îndeplini obligațiile până la alegerea noilor organe de conducere ale Filialei București-
Ilfov a C.A.A. 

 
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică Consiliului de administrație al Filialei 

București-Ilfov a C.A.A., Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România, 
Consiliului Baroului București, Consiliului Baroului Ilfov.  
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