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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 01.07.2021 
 
 

Nr. 

crt. 

 

Subiecte pe ordinea de zi 

 

 

 

Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

01 

 Informarea membrilor Consiliului de Administrație cu privire la 

lucrările Congresului Avocaților din perioada 24 – 25 iunie 2021, 

a aprobării Raportului de activitate pe anul 2020 și a Proiectului 

de buget pe anul 2021 – prezintă Președinte al C.A.A. d-nul 

Mihăiță Bubatu 

D-nul av. Mihăiță Bubatu – Președinte C.A.A. informează membrii 

Consiliului de Administrație cu privire la modul în care s-a derulat 

Congresul Avocaților 2021. Congresul s-a desfășurat într-o atmosferă 

generală de profesionalism și interes pentru problemele avocaților dar și 

pentru activitatea C.A.A. Materialele întocmite de C.A.A au fost prezentate 

Comisiei Permanente care a apreciat activitatea C.A.A.  ulterior 

Congresului care a aprobat Raportul de activitate prezentat, Proiectul de 

buget pe anul 2021 și de asemenea a acordat descărcare de gestiune pentru 

anul 2020 

02 

Referat privind aprobarea acordării unor facilități avocaților cu 

probleme de sănătate care solicită tratament la Complexul Balnear 

și de Recuperare al C.A.A. Techirghiol 

1. Se prezintă referatul întocmit la propunerea domnului Vicepreședinte 

U.N.B.R. Ion Turculeanu, propunere susținută și de domnul Președinte 

Mihăiță Bubatu, pentru aprobarea acordării unor facilități avocaților cu 

probleme de sănătate. Consiliul de Administrație aprobă, de principiu, 

acordarea unor facilități privind costul unui sejur, începând cu anul 2022, 

urmând a se stabili ulterior, până la data de 30.11.2021, criteriile de 

acordare a facilităților propuse și sumele ce vor fi prevăzute în buget cu 

această destinație. 

 
03 

Proiect Protocol între C.A.A. și Baroul București – pentru plata 

utilităților conform cotei părți deținute din imobilul din str. Dr. 

Dimitrie Râureanu. 

Se supune la vot si este aprobat  cu unanimitate de voturi draftul de protocol 

ce va fi înaintat Baroului București. 
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04 

Adresa executorului judecătoresc Moraru Aurelian – cu privire la 

acordarea unor măsuri compensatorii și amânarea la plată a 

cheltuielilor de judecată solicitate de Primăria Tușnad pentru 

terenul aflat în proprietatea C.A.A. din Băile Tușnad 

Consiliul C.A.A. concluzionează că nu se poate acorda prelungirea 

solicitată de Primăria Tușnad de a amâna emiterea dispoziției, pentru anul 

2022, motivat de faptul că hotărârea judecătorească este definitivă încă din 

anul 2018. Se va solicita emiterea de îndată a dispoziției de către primar și 

se va decide dacă este cazul ca dosarul să fie transmis către A.N.R.P. pentru 

competentă soluționare. În caz de neplată a cheltuielilor de judecată se va 

trece de îndată la executare silită și se vor solicita și penalități pentru 

prelungirea termenului stabilit de hotărârea judecătorească 

05 

Aprobarea referatului întocmit de d-na Marinela Marin privind 

punctul de vedere al C.A.A. solicitat de Filiala Vâlcea a C.A.A. cu 

privire la posibilitatea de plată a unui concediu medical eliberat 

după data decesului unui asigurat 

 

Situația prezentată de filiala Vâlcea a C.A.A. nu este reglementată de 

legislația proprie a C.A.A., moștenitorul nu are dreptul de a încasa 

indemnizația de incapacitate temporară de muncă a defunctei, atât timp cât 

aceasta nu și-a exprimat voința anterior datei decesului. Se aprobă cu 

unanimitate de voturi emiterea unui răspuns conform referatului întocmit . 

Totodată adresa Filialei Vâlcea se va înainta Grupului de lucru de la nivelul 

C.A.A. pentru a fi analizată și pentru a se formula propuneri privind 

reglementarea în viitor a unor situații similare 

06 

 

06 

Aprobarea referatului privind propunerea de sistare a plații 

indemnizației de însoțitor începând cu data de 01.07.2021 pentru 

d-nul av. Vitus Ludovic – Filiala Mureș a C.A.A. 

2. Se ia act de solicitarea petentului și se stabilește faptul că Departamentul 

Pensii va emite o decizie în acest sens. 

07 

Filiala Alba a C.A.A. – solicită validarea Consiliului de 

Administrație al filialei prin completarea acestuia cu un membru 

supleant, conform Hotărârii nr. 4 din 24.05.2021 a filialei Alba 

Se aprobă cu unanimitate de voturi 

08 
Filiala Iași a C.A.A. - solicită validarea Consiliului de 

Administrație nou ales conform procesului verbal din 22.05.2021 

Se aprobă cu unanimitate de voturi 

     


