UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA CENTRALĂ DE CENZORI

RAPORT
privind situaţia financiar-contabilă pe anul 2015
a Uniunii Naţionale a Barourilor din România
În urma verificării situaţiei financiar-contabile a Uniunii Naţionale a Barourilor din România
pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, Comisia Centrală de Cenzori prezinta următorii
indicatori sintetici:
• La capitolul „VENITURI” s-a realizat suma de 8.196.485 lei, din următoarele
surse:
A) VENITURI din activitati fara scop patrimonial :
o cotizaţiile membrilor
o sponsorizari
o dobânzi bancare
o din diferente de curs valutar
o alte activităţi fără scop patrimonial
B) VENITURI din activitati economice :
o venituri din activitatea AEGRM
o venituri din dobanzi bancare

3.766.946 lei
3.257.886
1.000
171.601
1.026
335.433

4.429.539 lei
4.115.187
314.352

• La capitolul „CHELTUIELI” s-a înregistrat suma de 7.889.530 lei, după cum
urmează:
o pentru activităţi fără scop patrimonial:

5.869.873

o pentru activităţi economice

2.019.657

Avand in vedere diferenta dintre totalul veniturilor realizate şi totalul cheltuielilor efectuate
in anul 2015, rezultă că s-a cheltuit cu 306.955 lei mai putin, ceea ce reprezintă excedentul
exerciţiului.
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Acest excedent provine din activitatea economica (AEGRM), activitatea fara scop
patrimonial inregistrand un deficit, de 2.102.928 lei, care se datoreaza pe de o parte diminuarii
veniturilor fata de anul precedent, realizate din taxele obligatorii colectate de barouri (cu 115.000
lei) si respectiv diminuarii dobanzilor bancare la plasamentele financiare (cu 323.000 lei), iar pe
de alta parte, ca urmare a efectuarii in acest an a platii contributiilor catre INPPA pe doi ani si
anume: pentru anul 2014 (trim. II, III si IV) si pentru intreg anul 2015 (total 1.750.000 lei).
Din suma de 1.750.000 lei, in contul INPPA au fost virati 1.430.248 lei, restul de 319.752
lei au stins debitul cu care INPPA figura in contabilitatea UNBR in anul 2014 si 2015.
In anul 2015 s-a platit si suma de 44.381 lei (10.000 euro) catre CT Galati, reprezentand
restanta din anul 2008.
Apreciem necesar sa precizam ca cheltuielile pe care UNBR a fost obligata sa le
efectueze periodic cu organizarea pe plan intern a actiunilor prevazute in legea de organizare a
profesiei de avocat ( sedinte ale Comisiei Permanente, ale Consiliului UNBR si Congresul
Avocatilor), participarea sa la cele mai importante actiuni pe plan international, precum si cu plata
cotizatiei la organismele europene si internationale ale avocaturii, au fost destul de costisitoare.
Trebuie precizat ca excedentul inregistrat la activitatile economice (AEGRM) a fost de
2.409.882 lei, cu 61,80% mai mare fata de anul 2014, in conditiile in care la activitatile fara scop
patrimonial s-a inregistrat deficit.
De asemenea trebuie precizat ca pentru investitiile financiare (titluri de stat) plasate pe
termen de 1 an (in data de 27.01.2015), la scadenta (27.01.2016) s-a incasat o dobanda de
192.080 lei, acesata urmand a fi inregistrata la veniturile din dobanzi bancare in anul 2016.
La sfarsitul anului 2015, urmare a activitatilor desfasurate, UNBR inregistreaza un
disponibil mai mare decat in anul precedent, respectiv de 18.786.425 lei, din care suma de
13.239.960 lei reprezinta investitii financiare pe termen scurt (cca. 1 an), iar in conturile bancare
si respectiv in casa dispune de suma de 5.546.465 lei.
La capitolul „CHELTUIELI ”, prezentat detaliat pe subcapitole în RAPORTUL
ADMINISTRATORULUI, s-a constatat că acestea s-au incadrat, in general, in sumele planificate,
iar la subcapitolele „Cheltuielile cu deplasarile”, „Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile” si
„Cheltuielile cu onorariile”, unde se depasisera prevederile bugetare, la rectificarea bugetara din
decembrie 2015 s-au efectuat corelarile necesare, care au echilibrat situatia.
Tot la capitolul „CHELTUIELI ” se impune sa ne referim la subcapitolul „Cheltuieli cu
deplasările” si sa scoatem in evidenta faptul ca pe langa cele determinate de prezenta la
sedintele CP si cele ale Consiliilor UNBR, in aceste cheltuieli sunt cuprinse si cele referitoare la
organizarea propriu zisa a acestor reuniuni care nu sunt deloc de neglijat, avand in vedere ca aici
se analizeaza si se hotarasc toate masurile referitoare la activitatea avocatiala. In plus, la aceste
cheltuieli se adauga si cele legate de prezenta factorilor de raspundere la diverse reuniuni
internationale care, dupa parerea Comisiei Centrale de cenzori, s-au incadrat in limite rezonabile.
Cheltuieli, de asemenea, relativ mari s-au inregistrat cu cotizatiile anuale la organismele
internationale, respectiv 373.316 lei.
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Tot in acest subcapitol („Cheltuieli de exploatare”) este cuprinsa si sustinerea pe care
UNBR o acorda anual INPPA care in 2015 a fost de 1.750.000 lei (750.000 pentru 2014 si
1.000.000 pentru 2015).
In ceea ce priveste „Cheltuielile privind activităţile economice”, unde s-a înregistrat suma
de 2.019.657 lei, s-a contabilizat tot ce e legat de activitatea Arhivei Electronice de Garanţii
Reale Mobiliare – AEGRM, si anume plată poliţe de asigurare, cotizatie destinată Corpului
operatorilor, cheltuieli cu plata directorilor arhivei, plata impozitului pe profit etc.
Mentionam, totodata, faptul ca pentru suma de 2.409.882 lei, rezultat al diferentei dintre
veniturile economice realizate si cheltuielile aferente, s-a calculat si virat impozit pe profit in suma
de 446.098 lei, dupa ce, initial, s-a scazut impozitul aferent sumei de 15.000 EURO pentru care,
conform prevederilor Codului Fiscal, UNBR beneficiaza de scutire.
In ansamblu, Comisia Centrală de Cenzori apreciaza ca activitatea gestionara din anul
2015 a fost pozitiva, fapt ce se datoreaza gospodaririi cu simt de raspundere a fondurilor
existente, cu toate ca necesitatile privind perfectionarea activitatii de organizare si conducere a
avocaturii, sunt din ce in ce mai mari.
În controalele inopinate întreprinse, Comisia Centrală de Cenzori a procedat la verificarea
prin sondaj, a actelor financiare care au stat la baza operaţiunilor contabile, constatând
următoarele:
- actele justificative îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a constitui
baza de operare în contabilitate;
- dispoziţiile de plată către CASIERIE şi respectiv ORDINELE DE PLATĂ
către bănci au avut întotdeauna aprobarea persoanelor autorizate;
- nu s-au constatat modificări sau adăugiri în actele contabile care să ducă la
ipoteza unor ilegalităţi;
Comisia Centrală de Cenzori concluzioneaza că situaţiile periodice întocmite de
contabilitate corespund realităţii, acestea constituind practic baza pentru întocmirea bilanţului
contabil la 31 decembrie 2015.
Avand in vedere cele mai sus mentionate, Comisia Centrală de Cenzori apreciaza ca
exista toate temeiurile pentru ca Congresului avocaţilor, sa aprobe descărcarea de gestiune pe
anul 2015.
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