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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 29.07.2021

Nr.

Subiecte pe ordinea de zi

Rezoluțiile Consiliului de Administrație

01 Aprobarea procesului verbal al ședinței C.A. al C.A.A. din 01 iulie Se aproba Procesul Verbal.
crt.
2021

02

A fost realizată o prezentare a situației caselor de vacanță deținute de
Casa de Asigurări a Avocaților.
Din prezentarea realizată a rezultat că singura filială care are o casă de
Situația caselor de vacanță
deținute de filialele C.A.A. vacanță în patrimoniu este Filiala Timiș, la Văliug. Această casă de vacanță
(proprietarul, folosința, modul cum beneficiază avocați de aceste nu oferă în prezent nici un fel de beneficii avocaților.
Casa de Asigurări a Avocaților se va implica în identificarea activităților
locații,etc.)
desfășurate la Casa de vacanță Văliug și va formula propuneri pentru o
utilizare eficientă, cu rezultate care să se reflecte în activitatea economică
a filialei.
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03

04

Posibilitatea avocaților de a plăti contribuțiile lunare prin
viramente bancare către filialele C.A.A., având ca model Filiala
București

Implicarea Consiliului de Administrație al C.A.A. în determinarea
filialelor de a avea site -uri proprii sau secțiuni dedicate pe siteurile barourilor

Casa de Asigurări a Avocaților din România preocupată de diversificarea
modalităților de plată a contribuțiilor de către avocați a analizat situația
de la Filiala București – Ilfov și a constatat existența unor posibilități
multiple de plată cu cardul bancar.
Consiliul de Administrație a hotărât să se transmită filialelor C.A.A. o
adresă prin care să se solicite răspuns, până data de 15.09.2021, la
următoarele întrebări:
- Dacă la casieria filialei există posibilitatea plății cu cardul (cu POS);
- Dacă filiala a implementat plata cu cardul la casierie, câți avocați
plătesc lunar cu cardul (o medie estimativă) și care sunt comisioanele
negociate cu banca;
- Dacă în afara plăților la casierie sau prin transfer bancar/virament
bancar, filiala a implementat și alte metode de plată, cum ar fi:
 Plata on-line din site-ul filialei;
 Plata prin aplicații specifice ale vreunei bănci comerciale (cum sunt
plățile simplificate către furnizori existente în diferitele aplicații ale
băncilor din România, ca urmare a definirii în softul băncilor a
filialei drept operator de încasare);
- Dacă filiala a făcut demersuri, cu banca agreată de filială, pentru
implementarea unor metode de plată din cele menționate mai sus și
reducerea comisioanelor pentru plățile efectuate prin astfel de
mijloace.
Pornind de la importanța site-lui pentru o organizație, Consiliul de
Administrație al C.A.A. dorește să determine filialele fie să aibă propriile
site-uri ca site-uri independente, fie ca secțiuni dedicate pe site-ul baroului
pe lângă care funcționează filiala.
Urmare a acestei propuneri Consiliul de Administrație al C.A.A. urmează
să solicite filialelor C.A.A. să comunice până la data de 30.09.2021 decizia
Consiliului de administrație al fiecărei filiale privind demersurile pe care le
vor întreprinde.
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05

Organigrama C.A.A. - prezentarea situației actuale, necesarul de
personal, propuneri;
Referat privind aprobarea unei noi Organigrame și suplimentarea
personalului C.A.A.
prezintă Director executiv Ileana Ciutan

Problema numărului redus de salariați de la nivelul C.A.A. a fost discutată
la Congresul avocaților din acest an concluzionându-se că este necesar și
urgent să se procedeze la suplimentarea personalului pentru a realiza în
integralitate și la un nivel adecvat de performanță sarcinile ce revin
instituției.
Analizând situația actuală Consiliul de Administrație a aprobat o nouă
organigramă și suplimentarea numărului de posturi. Decizia Consiliului de
Administrație va fi supusă aprobării Comisiei Permanente a U.N.B.R.

06

În activitatea desfășurată filialele C.A.A. au nevoie de suport tehnic și
discuții avansate pentru implementarea unitară a hotărârilor Consiliului
de Administrație al C.A.A., pentru interpretarea și aplicarea legislației din
Propunere privind organizarea unei întâlniri a Consiliului de domeniu, pentru efectuarea plăților, regularizarea contribuțiilor.
Administrație al C.A.A. cu președinții de filiale și contabilii șefi în Anul pandemic 2020 a întrerupt succesiunea firească a întâlnirilor între
reprezentanții C.A.A. și cei ai filialelor, care aveau loc cel puțin o dată pe
luna octombrie 2021
an și care și-au dovedit de fiecare dată importanța și utilitatea.
Se propune și se aprobă organizarea unei întâlniri cu reprezentanții
filialelor C.A.A. la sfârșitul lunii octombrie 2021.

07

Se prezintă proiectul adresei ce va fi trimisă filialelor C.A.A. urmare a
intrării în vigoare a Legii 214/2021 privind aprobarea Ordonanței de
Adresă în atenția filialelor privind plata contribuției la asigurări urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor
sociale în procent de 25% aplicat asupra indemnizațiilor primite de acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de
avocați în baza OUG 30/2020 cu modificările și completările răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
ulterioare
Consiliul de Administrație aprobă proiectul adresei și decide comunicarea
acesteia către toate filialele C.A.A.
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08

09

10

11

12

Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților a analizat
situația tratamentului diferențiat al modului de întregire a majorărilor de
întârziere la nivelul sistemului și a constatat lipsa unei prevederi legale în
Proiect de hotărâre privind uniformizarea modului de calcul al legislația actuală referitoare la întregirea majorărilor de întârziere aplicate
majorărilor de întârziere la nivelul sistemului Casei de Asigurări a în caz de neplată în termenul legal al contribuțiilor de asigurări sociale.
Avocaților din România
Consiliul de Administrație al C.A.A. respectând principiului accesoriul
urmează principalul, hotărăște ca începând cu data de 01.09.2021,
majorările de întârziere să se calculeze fără zecimale, prin rotunjire, în
plus, la leu.
Se analizează solicitarea filialei, se constată că sunt îndeplinite condițiile
Filiala Sălaj a C.A.A. –solicită avizarea Consiliului de Administrație legale și se aprobă cu unanimitate de voturi noul Consiliul de administrație
nou ales.
al Filialei Sălaj.
Consiliul de Administrație al C.A.A. nu se poate pronunța asupra Deciziei
Filiala București a C.A.A. – solicită analiza și soluționarea Deciziei nr. 33/21.07.2021 a Consiliului de Administrație al Filialei București - Ilfov
nr. 33/21.07.2021 a Filialei București
și consideră că este la latitudinea acestuia să aprecieze în consecință.
Analiză a situației imobilelor C.A.A.

Consiliului de Administrație analizează situația patrimoniului deținut de
C.A.A. și utilizat de filialele Buzău și Gorj precum și situația existentă la
Mehedinți.

Diverse

Diverse
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