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UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA 
COMISIA PERMANENTĂ 

 
 

DECIZIA nr. 139 
03.06.2016 

 
 

privind modificarea și completarea Deciziei Comisiei Permanente  
nr. 45/14.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare 

 și Funcționare a Fondului de Solidaritate a Avocaților și a formularului-tip 
 al cererii de acordare a ajutorului aprobat prin Decizia Comisiei Permanente 

nr. 81/25.10.2013, completată prin Decizia Comisiei Permanente  
nr. 177/30.01.2015 

 
 În baza dispozițiilor art. 68 alin. (1) lit. a) si d) si alin. (3) din Legea nr. 51/1995 privind 
organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,  
 Comisia Permanentă a Uniunii Naționale a Barourilor din România, în ședința din 
03.06.2016,  

   
D E C I D E : 

 
 

 Art. 1 – Regulamentul de Organizare și Funcționare a Fondului de Solidaritate al 
Avocaților prevăzut în Anexa la Decizia Comisiei Permanente nr. 45/14.12.2016 se modifică și 
se completează după cum urmează: 
 
 1. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 1 - Fondul se constituie din contribuțiile lunare obligatorii ale fiecărui avocat cu drept de 
exercitare a profesiei, în cuantum de minim 5 (cinci) lei. Avocații stagiari și avocații definitivi 
vor contribui cu aceeași sumă.”. 
 
 2. Art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art. 5 - Fondul va fi utilizat în vederea acordării de ajutoare excepționale, pentru cazuri 
medicale grave ori în alte situații excepționale legate de viața sau sănătatea persoanei, 
avocaților aflați în exercițiul profesiei sau pensionați definitiv, inclusiv membrilor familiei aflați 
în întreținerea nemijlocită a acestora. Prin membrii familiei se înțeleg soțul, soția, copiii și 
părinții avocaților, inclusiv beneficiarii unei pensii de urmaș, în cazul decesului avocatului 
întreținător.”. 
 
 3. Art. 7 se abrogă. 
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 4. Titlul Capitolului 3, se modifică și va avea următorul cuprins: “Capitolul 3 - 
Acordarea ajutoarelor din Fondul de Solidaritate al Avocaților”. 
 
 5. Art. 9 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“Art. 9 - Acordarea ajutoarelor din Fond se va face numai în baza unei solicitări scrise. 
Solicitările vor fi depuse direct sau prin corespondență, la secretariatul U.N.B.R. și vor fi 
însoțite de înscrisuri doveditoare. Solicitarea va fi făcută de cel interesat, iar în cazul în care 
acesta nu se poate adresa personal, de soțul/soția, copiii sau părinții săi. Comisia Permanentă 
are dreptul de a cere solicitantului orice document și orice lămuriri necesare, în situația in care 
acesta din urmă nu a depus toate documentele și dovezile necesare soluționării cererii.”. 
 
 6. La art. 13, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
“(1). În cazul admiterii cererii de acordare a ajutorului, aceasta va fi supusă ratificării de către 
Consiliul U.N.B.R. în proxima ședință a acestuia.”. 
 
 7. Art. 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 14 - Vor avea prioritate la aprobarea cererilor de ajutor, cazurile medicale cu șanse de 
supraviețuire în cazul administrării tratamentului.”. 
 
 8. Art. 16 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 16. - (1)  Comisia Permanentă va aproba ajutorul, cu titlu de regulă, în forma plății 
directe către instituția medicală care acordă asistență medicală bolnavului. 
 (2) Dacă acest lucru nu este posibil sau se aprobă și alte cheltuieli decât 
contravaloarea asistenței medicale acordate, Comisia Permanentă va solicita beneficiarului 
ajutorului acordat din Fondul de Solidaritate al Avocaților o declarație pe proprie răspundere 
prin care acesta se obligă să folosească banii acordați exclusiv pentru tratamentul medical al 
persoanei bolnave și își asumă angajamentul de a restitui banii în cazul nefolosirii lor în acest 
scop. Comisia Permanentă are obligația de a verifica, inclusiv prin solicitarea ulterioară de 
acte justificative, că utilizarea ajutorului aprobat să se facă în scopul pentru care a fost 
aprobat. În situația în care Comisia Permanentă constată că beneficiarul ajutorului nu a folosit 
banii potrivit destinației încuviințate, va face toate demersurile, inclusiv cele judiciare, pentru 
recuperarea banilor plătiți cu titlu de ajutor din Fondul de Solidaritate al Avocaților.”. 
 
 Art. 2 – Anexa la Decizia Comisiei Permanente nr. 81/25.10.2013, astfel cum a fost 
completată prin Decizia Comisiei Permanente nr. 177/30.01.2015, prin care se aprobă 
formularul tip al cererii de acordare a ajutorului din Fondul de solidaritate a avocaților se 
modifică și se completează după cum urmează: 
 
 1. Pct. 2.3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„2.3  MENŢIUNI PRIVIND SUPORTAREA DE LA SISTEMUL PUBLIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 
PENTRU CARE A OPTAT SOLICTANTUL (C.N.A.S., O.P.S.N.A.J., ETC) A COSTURILOR 
TRATAMENTULUI  SAU A INTERVENŢIILOR MEDICALE ORI A ALTOR COSTURI SOLICITATE 
…………………………………………………………… …”.  
 
 2. Pct. 2.4 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„2.4.MENTIUNI PRIVIND SITUAŢIA PLĂŢILOR LA SISTEMUL PUBLIC DE ASIGURĂRI DE 
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SĂNĂTATE PENTRU CARE A OPTAT SOLICTANTUL (C.N.A.S., O.P.S.N.A.J., ETC) 
………………………………………….. ”. 
 
 3. Se introduce pct. 2.5, care va avea următorul cuprins: 
 
„2.5 DOCUMENTE DEPUSE ÎN SPRIJINUL CERERII  
Se vor depune cel puțin următoarele documente: 

1. copie de pe decizia de impunere finală pe anul anterior celui în care s-a formulat 
cererea; 

2. copie de pe decizia de impunere anticipată pe anul în curs,  
3. dovadă de la filiala CAA privind veniturile declarate pe anul anterior formulării 

cererii și anul în curs; 
4. copie de pe documente medicale din care să reiasă necesitatea și urgență ajutorului; 
5. declarația solicitantului ca se obliga sa folosească suma aprobată numai în scopul 

pentru care a fost solicitata iar în caz contrar se obliga a o restitui; 
6. dovada plății contribuției la sistemul public de asigurări de sănătate pentru care a 

optat solicitantul (C.N.A.S., O.P.S.N.A.J., etc) 
7. dovada adresării la sistem public de asigurări de sănătate pentru care a optat 

solicitantul și răspunsul primit;  
8. dovada privind cheltuielile efectuate sau care urmează a fi efectuate; 
9. alte documente relevante, la aprecierea solicitantului..” 
 

 Art. 3 – (1) Prezenta decizie va fi supusă ratificării Consiliului UNBR. 
(2)Prezenta decizie se comunică prin e-mail membrilor Consiliului UNBR și barourilor. 

 
Art. 4. – Decizia Comisiei Permanente nr. 45/14.12.2016 și Decizia Comisiei 

Permanente nr. 81/25.10.2013, cu toate modificările și completările, se unesc într-o singură 
decizie și se republică, dându-se textelor o nouă numerotare. 

 
 
 

 
C O M I S I A    P E R M A N E N T Ă 


