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UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
CONSILIUL UNIUNII 

 
 

Hotărârea nr. 240 
23 martie 2017 

privind cuantumul și modul de calcul al unor drepturi  
asigurări sociale prevăzute de Legea 72/2016 

 
 

În conformitate cu dispozițiile art. 66 lit. r) din Legea 51/1995 privind 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și cu dispozițiile art. 89 și art. 93 din Legea 72/2016 
privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților; 

Ținând cont de adoptarea Hotărârii Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din 
România (în continuare U.N.B.R.) nr. 209/18 februarie 2017, prin care se adoptă 
Regulamentul privind alte drepturi de asigurări sociale, 

Având în vedere propunerea făcută de Consiliul de Administrație al Casei de 
asigurări a Avocaților (în continuare C.A.A.),  

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 23 martie 2017, adoptă prezenta 
 
 

HOTĂRÂRE: 
 
 
 Art. 1 – (1) Baza de calcul a indemnizațiilor prevăzute de art. 85 al. (1) lit. a) 
și b) din Legea 72/2016 este cea prevăzută de art. 105 alin. (1) din Legea 72/2016 

(2) Baza de calcul a indemnizației de maternitate pentru persoanele care se 
încadrează la prevederile art. 91 al. (3) din Legea 72/2016 (femeile care au încetat 
plata contribuției de asigurări sociale la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaților, dar care nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calității de 
asigurat) este egală cu suma totală a veniturilor brute aferente contribuțiilor lunare 
efectiv plătite în ultimele 12 luni înaintea încetării calității de asigurat, împărțită la 12. 
 
 Art. 2 (1) Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă 
se determină prin aplicarea unui procent de 75% asupra bazei de calcul prevăzute la 
art. 1. 
 (2) Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă calculată 
conform alin. (1) nu poate fi mai mic de 40% și nici mai mare de 100% din venitul de 
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referință lunar pe profesia de avocat stabilit de către Consiliul U.N.B.R. în vigoare la 
data soluționării cererii. 
 
 Art. 3 - (1) Indemnizația de maternitate se acordă în condițiile art. 91-93 din 
Legea 72/2016 și art. 40 din Statutul C.A.A. 
 (2) Cuantumul indemnizației de maternitate se determină prin aplicarea unui 
procent de 90% asupra bazei de calcul prevăzute de art. 1. 
 (3) Cuantumul indemnizației de maternitate nu poate fi mai mic de 40% și nici 
mai mare de 100% din venitul de referință lunar pe profesia de avocat stabilit de către 
Consiliul U.N.B.R., în vigoare la data soluționării cererii. 
 
 Art. 4 – Detalierea modului de calcul și situațiile speciale pentru indemnizația 
pentru incapacitate temporară de muncă,  indemnizația de maternitate  și ajutorul 
pentru creșterea copilului sunt prevăzute de Regulamentul C.A.A. privind alte drepturi 
de asigurări sociale ale avocaților. 
 

Art. 5 – Prezenta hotărâre intră în vigoare odată cu Regulamentul privind alte 
drepturi de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 209/18 
februarie 2017. 
 
 Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică la barouri, membrilor Consiliului 
U.N.B.R. și C.A.A., care va lua măsuri pentru publicarea sa pe website-ul www.caav.ro 
şi pentru comunicarea sa la filialele C.A.A., pentru a fi adusă la cunoștință avocaților. 
 
 Art. 7 – Consiliul C.A.A., filialele C.A.A. și barourile vor lua măsuri pentru 
aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.  
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