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                                                                           Ordinea de zi si Rezoluțiile 

Privind subiectele aflate pe ordinea de si a Ședinței de Consiliu de Administrație 
A Casei de Asigurări a Avocaților din România 

din  25.02.2021 
 

Nr. 

crt. 

 

Subiecte pe ordinea de zi 

 

 

 

Rezoluții 

 

1. 

Regulament de regularizare a contribuțiilor de asigurări sociale - 

punct de vedere CAA privind aspecte sesizate de Consiliul UNBR 

în ședința din 29-30 ianuarie 2021 

  

Au fost discutate aspectele sesizate de Consiliul UNBR în legătură cu anumite 

prevederi ale Regulamentului de regularizare a contribuțiilor. S-a hotărât: 

-Modificarea art. 10 din Regulament 

-Transmiterea proiectului modificat și a punctului de vedere al CAA Consiliului 

UNBR si publicarea pe site-ul www.caav.ro a formei actualizate 

2. Probleme identificate în aplicarea Hotărârii Consiliului UNBR nr 

117/2021 

A fost formulată o propunere pentru inserarea unei erate la Hotărârea 117/2021 a 

Consiliului UNBR în sensul corectării venitului corespunzător cotei minime de 

contribuție de la 2840 lei cât este în prezent la 2836 lei. 

3. Stadiul implementării Programului Gestiune Avocați Consiliul CAA a luat act de stadiul implementării Programului Gestiune Avocați 

4. 

 

Referat privind modul de calcul al sumei prelevate pentru 

constituirea fondului de rezervă – respectiv baza de calcul  a cotei 

de 5% 

Consiliul CAA a aprobat referatul prezentat și a hotărât emiterea unei hotărâri ce 

va fi postată pe site-ul instituției și comunicată tuturor filialelor 

5. 

 

Informare privind Aplicația de introducere a deconturilor anuale și 

lunare ale filialelor CAA  prin interfața web 

A fost aprobată finalizarea proiectului de centralizare a deconturilor. 

6. Filiala Iași a CAA – cerere pentru aprobarea Programului privind 

acordarea unor drepturi de asigurări sociale pentru avocați 

Amânată până la prezentarea detaliată a programului 

7. Situația dosarelor de pensii soluționate în intervalul 24.08.2020 -

25.02 2021 

Consiliul CAA a luat act de prezentarea situației dosarelor de pensie soluționate. 

8. Diverse  
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