
UNIUNtrA I\ATIoNALA a BARoURILoR DIN
CONSILIUL ANIANII

ROMANIA

uqrAnAnna nr. Es
12 decembrie 2015

In canformitate cu dispoziyiile art.66 lit. r) qi art.9l alin. (2) din Legea 5l/lgg5
privind organizarea ;i exercitarea profesiei de avocat, republicatd; cu midtficarile St
completdrile ulterioare, ale art. 3 din O.U.G. nr, 221/24 noiembrie 2000 privind-pensiile si
alte drepturi de asigurdri sociqle ale avocalilor, aprobatirprin Legea nr, lSj/lA iulii 2000, a'rt.
321 si art. '327 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modifi.cdrile si completdrile
ulterioare, pt'ecum Ei art. l9 Si 23 din Statutul Casei de Asigurdri a Avoigalitor (tn cintinuare
C.A.A.), adoptat de Congresul avocalilor din l5-16 iunie 2012,

Aviind tn vedere propunerea CAA modificare a plafonului maxim de ta L250 tei (cdt
este tn prezent) la 1.336 lei, pentru a se putea realiza 5 puncte de pensie aferent contribuliei
maxime (corelarea plafonului maxim cu venitul de referinfd)

Consiliul U.N.B.R., lntrunit tn Sedinfu din tr2 clecembrie 2015, acloptd prezentq;

uorArtAnu:

Art. I - Incep6nd cu data de 01 ianuarie 2016, cota maximd de qontribulie obligatorie
este 1.336 lei, atAt pentru avoca{ii stagiari e6t si pentru cei definitivi, aferent unui venit de
12.I45Iei.

(2) Contribulia individuald obligatorie a tuturor avocalilor cu prept de exerciliu al
profesiei la sistemul C.A.A" qi cota individualS minimd obligatorie rdmdn n.rchimbute, aqa cum
au fost stabilite prin HotdrArile Consiliului IINBF.nr.692128 martie 2013 si 857114 decembrie
2013.

Art" 2 - Cotele de contribufie la sistemul C.A.A. prevdzute la qrt. I se aplicd pentru
veniturile realizate din onorariile de avocat incepdnd cu data de 01 ianuarie2016,

Art" 3 - (1) Prezenta hotdrdre se comunicd C.A.A. qi barourilor prin poEta electronicd
gi se publicd pe website-ul www.unbr.ro.

(2) iSarourile vor asigura publicitatea hotdrdrii pe razateritoriald de competenfd.

Art.4, - Consiliul C.A.A", filialele C.A.A. qi barourile vor lua m6suri pentru aducerea
la indeplinire a prezentei decizii.
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