UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONGRESUL AVOCAŢILOR
BUCUREŞTI, 28-29 MARTIE 2014

HOTĂRÂREA NR. 7

Luând în examinare materialele scrise transmise Congresului de delegații care au
propus adoptarea de hotărâri, rezoluţii, privitoare inclusiv la modificarea directă de către
Congres a unor acte normative cu caracter infra-parlamentar care intră în competenţa
Congresului,
în aplicarea dispozițiilor art. 64 alin.(2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat,
Congresul avocaţilor hotărăște după cum urmează:
I. Cu privire la activitatea de conducere a profesiei de avocat
Se ia act de:
1. Propunerile privind:
a. îmbunătăţirea funcţională a activităţii organelor de conducere ale
U.N.B.R., inclusiv prin crearea unor grupuri de lucru care să fie
cooptate în realizarea proiectelor de îmbunătăţire şi extindere a
ariei de competenţă profesională a avocaţilor, de asigurare a
independenței profesionale reale a avocatului în cauzele în care
pentru realizarea unei apărări complete și efective se impune
accesul acestuia la informații cu regim legal special reglementat,
a proiectelor ce asigura realizarea exigentelor transparentei și
integrității în activitățile impuse de aplicarea legii în organizarea și
conducerea profesiei de avocat;
b. implicarea avocaţilor interesaţi în sprijinirea activităţilor de
pregătire a proiectelor de modificare a legislaţiei pentru realizarea
proiectului prezentat în Congres, intitulat ”Avocat de familie”,
îmbunătățirea reglementărilor infra-parlamentare privind profesia
de avocat
cu respectarea strictă a principiului secretului
profesional, a principiilor integrității și demnității profesiei.
2. Transmite propunerile de mai sus Consiliului U.N.B.R., spre analiză și
dezbatere în ședința acestuia din data de 24 mai 2014.
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II. Cu privire la sistemul Casei de Asigurări a Avocaților (C.A.A.):
1. Se ia act de:
a. Propunerile privind înfiinţarea unor comisii de lucru pentru studiul,
analiza și dezbaterea unor propuneri de măsuri în vederea:
i. îmbunătăţirii gradului de colectare a veniturilor la sistemul
Casei de Asigurări a Avocaţilor;
ii. unei mai bune evidenţe a avocaților care au dificultăți în
îndeplinirea obligaţiilor faţă de sistemul C.A.A.;
b. Cererile cu privire la:
i. verificarea şi corelarea corespunzătoare a deciziilor nr.
2/07.02.2014 şi nr. 3/12.02.2014, adoptate de Consiliul
C.A.A., referitoare la punerea în aplicare a prevederilor
Statutului C.A.A.;
ii. reglementarea unitară a posibilităţii asiguraţilor de a
beneficia concomitent de drepturi de asigurări sociale;
iii. eliminarea eventualelor discriminări privind tratamentul
celor care beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate
de muncă sau care beneficiază de ajutor pentru creşterea
copilului şi care pot realiza venituri din activităţi de
consultanţă juridică;
iv. analiza oportunității înfiinţării unei Case de Asigurări de
Sănătate a Avocaţilor;
c. Propunerile privind:
i. efectuarea de verificări de specialitate privind posibilitatea
de reducere a cheltuielilor în sistemul C.A.A. şi de
eficientizare a acestui sistem;
ii. identificarea de resurse ce ar putea permite reducerea
cotelor de contribuţii la sistemul C.A.A.;
iii. reducerea cuantumului penalităţilor pentru întârzierea la
plata contribuțiilor la sistemul C.A.A.;
2. Se transmit Consiliului C.A.A., în vederea analizei împreună cu consiliile
de conducere ale filialelor C.A.A., materialele cuprinzând propunerile și
cererile de mai sus, pentru ca acesta să comunice Consiliului U.N.B.R.,
în perspectiva ședinței din data de 24 mai 2014, concluziile rezultate;
soluțiile adoptate în urma dezbaterilor din ședința Consiliului U.N.B.R.
se vor comunica delegaților la Congres, autori ai propunerilor.
Adoptată astăzi 29 martie 2014
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