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HOTĂRÂRÂREA nr. 14 

din 29.07.2021 

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor compus din : 

Preşedinte 

Vicepreşedinte 

Membri 

av. Bubatu Mihăiţă 

av. Cojan Constantin 

av. Petroşel Florin Norocel 

av. Gheorghe Reveica Cristina 

Av. Neamţ Mihai Paul 

av. Uţescu Maria 

av. Grigore Gheorghe 

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, analizând situaţia tratamentului 
d iferenţiat al modului de întregire a majorărilor de întârziere la nivelul sistemului Casei de Asigurări 
a Avocaţilor din România, 

Având în vedere lipsa unei prevederi legale în legislaţia actuală referitoare la întregirea 
majorărilor de întârziere, 

Constatând că în Statutul C.A.A. valabil înainte de august 2016, art. 25 alin. (2) prevedea că 
majorările de întârziere "se calculează fără zecimale, prin rotunjire, în plus, la leu", 

Având în vedre că în conformitate cu art. 18 alin. (1) din Statutul C.A.A. în vigoare 
"Contribuţiile lunare obligatorii la care se referă art. 20 alin. {1} din Legea nr. 72/2016 se calculează 
fără zecimale, prin rotunjire, în plus, la leu" 

Ţinând cont de principiul de drept accesorium sequitur principale, 
În baza art. 111 alin . 2 din Legea 72/2016 şi art. 45 alin. (5) şi art. 53 alin. (1) lit. d), din Statutul 

CAA adoptat de Consiliul UNBR prin Hotărârea nr 139/27.07.2016, 
Consiliul C.A.A. întrunit, în şedinţa din data de 29.07.2021, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 - În sistemul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în respectarea principiului accesoriul 
urmează principalul, majorările de întârziere se calculează fără zecimale, prin rotunjire, în plus, la leu. 

Art. 2 - În vederea implementării în programul de gestiune avocaţi, prevederile prezentei 
hotărâri se aplică pentru majorările calculate după data de 01 septembrie 2021, indiferent pentru ce 
perioadă sunt aferente majorările astfel calculate. 

Art. 3 - Prezenta hotărâre se publică pe site-ul C.A.A. şi se comunică fii al lor C.A.A. care vor 
asigura informarea avocaţilor prin afişare ei la sediul filialelor. 

Preşedinte, 


