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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 03, 15 și 20 septembrie 2021 
 
 
 
 

Nr. 

crt. 

 

Subiecte pe ordinea de zi 

 

 

 

Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

01 Investiția de la Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A. – 

derulare proiect 

       Au fost purtate discuții, analizate propuneri și au fost luate hotărâri privind 

realizarea lucrărilor de extindere la actualul Complex Balnear și de Recuperare 

C.A.A. de la Techirghiol, denumit generic Corpore Sano 1, și demararea 

lucrărilor de proiectare la noul Complex balnear, Corpore Sano 2, simultan cu 

lucrările de extindere astfel încât să existe posibilitatea unei bune monitorizări, 

a celor două investiții, din partea C.A.A. 

       Hotărârea de demarare a celor două investiții a avut la bază faptul că există 

sumele necesare în bugetul C.A.A. aprobate de Congresul avocaților atât pentru 

lucrările de extindere la actualul complex cât și pentru faza de proiectare a noul 

complex balnear ce se va construi la Techirghiol.  

02 Referat privind solicitarea de înscriere la pensie a doi avocați 

din Baroul Constanța  

Au fost analizate cele două solicitări și au fost stabilite următoarele: 

- în situația primei solicitări membrii consiliului au hotărât să se emită decizie 

de respingere 

- cel de-al doilea dosar a fost restituit filialei pentru completare 
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03 Referat privind solicitarea primită din partea Deutsche 

Rentenversicherung Bund Germania 

A fost analizată solicitarea Deutsche Rentenversicherung Bund Germania și a 

fost luată hotărârea de a comunica, instituției de pensie din Germania, punctul 

de vedere al C.A.A. privind compensarea sumelor acordate cu titlu de pensie 

unei persoane care a desfășurat activitate de avocat în România, activitate ce a 

fost valorificată la acordarea drepturilor de pensie de instituția germană. 

04 Referat privind memoriul unei petente ce solicita plata pensiei 

cuvenită tatălui decedat 

A fost analizat memoriul depus și a fost luată hotărârea de a transmite răspunsul 

formulat U.N.B.R.-ului cu propunerea de modificare a art. 83 alin. (2) din Legea 

72/2016, în sensul înlocuirii termenului actual de ”6 luni” cu „termenul general 

de prescripție” 

05 Situația dosarelor în care C.A.A. trebuie să recupereze 

cheltuieli de judecată acordate de instanță. 

Există în acest moment în evidența C.A.A. persoane care în urma unor hotărâri 

judecătorești definitive au obligația, față de C.A.A., de a plăti cheltuieli de 

judecată stabilite de instanță. 

06 
Diverse 

S-au discutat diverse 

 


