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Ordinea de zi si Rezoluțiile
Privind subiectele aflate pe ordinea de zi a Ședinței de Consiliu de Administrație
al Casei de Asigurări a Avocaților din România
din 16 Decembrie 2021

Nr.
Crt.
01

02

Subiecte pe ordinea de zi
Prezentarea punctelor de pe Ordinea de
zi, ale ședințelor Consiliului de
Administrației al C.A.A. din perioada
2020 - 2021, amânate sau aflate în curs
de finalizare

Sinteza activităților desfășurate de
C.A.A. în anul 2021

Rezoluțiile Consiliului de Administrație
A fost realizată o analiză a tuturor ședințelor Consiliului de administrație din perioada anilor 2020
și 2021 și au fost prezentate, în ordinea cronologică a ședințelor subiectele, propunerile sau situațiile
abordate și rămase nesoluționate sau care se află în curs de rezolvare.
Există câteva propuneri care se află în curs de soluționare și se aprobă ca până la data de 31 martie 2022
să fie rezolvate.
Se prezintă pe scurt cele mai importante activități desfășurate la C.A.A. în anul 2021:
Elaborarea și aprobarea Regulamentului de regularizare anuală a contribuțiilor la fondurile
C.A.A. - aprobat prin hotărârea U.N.B.R. nr. 145/12 aprilie 2021;
Protocolul încheiat cu Casa Națională de Pensii Publice, pentru evaluarea capacității de muncă
a avocaților, în scopul stabilirii gradului de invaliditate de către medicul specializat în expertiză
medicală a capacității de muncă din cadrul C.N.P.P.;
Modificarea Hotărârii nr. 1/2020 privind eșalonarea la plată a contribuțiilor, realizată prin
emiterea Hotărârii nr. 12/2021;
Procedura unitară de calculare a fondului de rezervă ținând cont de sumele ce se deduc înainte
de aplicarea procentului de 5%;
Contribuția adusă la elaborarea Ghidului ”Drepturile și obligațiile avocaților în sistemul propriu
de pensii și alte drepturi de asigurări sociale” – ediția 2021;
Implicarea Președinților Consiliilor de administrație și a Decanilor Barourilor C.A.A. în
conturarea unei strategii a C.A.A.;
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03

Reconfigurarea site-ului C.A.A.;
Implicarea Consiliului de Administrație al C.A.A. în determinarea filialelor de a avea site -uri
proprii sau secțiuni dedicate pe site-urile barourilor;
Elaborarea și aprobarea Planului de control al Filialelor C.A.A. și a obiectivelor acțiunilor de
control precum și demararea controlului la mai multe filialele;
Aprobarea acordării unor facilități avocaților cu probleme de sănătate care solicită tratament la
Complexul Balnear și de Recuperare al C.A.A. Techirghiol și aprobarea criteriilor de acordare a
facilităților propuse;
Analizarea posibilității ca avocații să plătească contribuțiile lunare prin viramente bancare către
filialele C.A.A., având ca model Filiala București;
Implicarea în aplicarea unitară a prevederilor OUG 30/2020 și a OUG 226/2021 privind cota de
contribuție pe care au trebuit să o plătească avocații asupra indemnizațiilor primite din bugetul de stat
în timpul pandemiei de Coronavirus;
Modificarea Organigramei și suplimentarea numărului de personal la nivelul C.A.A.;
Organizarea unor întâlniri ale Consiliului de Administrație al C.A.A. cu Președinții de filiale și
contabilii șefi;
Negocieri privind comisionul de administrare asupra portofoliului C.A.A. purtate cu B.C.R.;
Urmare a negocierilor purtate B.C.R. a renunțat la comisionul practicat;
Hotărâre privind uniformizarea modului de calcul al majorărilor de întârziere;
Realizarea unor analize complexe a realităților din sistem precum și identificarea unor soluții
care au condus la elaborarea materialului înaintat spre analiză și aprobare Comisiei Permanente a
U.N.B.R. intitulat ”Propuneri pentru reformarea sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
ale avocaților”;
Organizarea mai multor întâlniri de lucru cu reprezentanții unor societăți de investiții financiare
pentru identificarea celor mai bune soluții de diversificare a portofoliului C.A.A;
Încheierea contractului de extindere a Societății Balneare și de Recuperare a C.A.A. de la
Techirghiol;
Realizarea materialului conținând propunerile argumentate privind indicatorii sistemului C.A.A.
pentru anul 2022.
Stadiul investiției de la Complexul
Se aduce la cunoștință Consiliului faptul că a fost semnat Procesul verbal de începere a lucrărilor de
Balnear și de Recuperare Corpore Sano al extindere a Complexului Balnear și de Recuperare de la Techirghiol, iar pentru problemele în curs de
C.A.A. Informare
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soluționare președintele Comisiei de monitorizare a investiției va întocmi și va prezenta un grafic de
activitate pentru următoarele luni.
04

Referatele Departamentului pensii
privind cererile unor pensionari

Se prezintă situația unui pensionar care solicită actualizarea sumelor cuvenite urmare a unei
hotărâri judecătorești cu indicele de inflație și solicitarea unui pensionar privind acordarea retroactivă
a pensiei. Cele două solicitări se resping cu unanimitate de voturi.
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