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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 05 și 28 Octombrie 2021

Nr.
Crt.

01

02

Subiecte pe ordinea de zi

Prezentarea întâlnirii de lucru între
reprezentanții C.A.A. și Filialele C.A.A.
Olt, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș, și
Dolj din 24 septembrie 21;

Prezentarea Raportului de control
întocmit pentru Filiala Vrancea a C.A.A.;

Rezoluțiile Consiliului de Administrație
Întâlnirea de lucru a avut loc în sediul Baroului Dolj la data de 24 septembrie 2021. La întâlnire au
participat Președinți ai Consiliilor de administrație din Filialele Olt, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Argeș și
Dolj, precum și contabilii șefi din aceste filiale. La eveniment au fost invitați d-nul Vicepreședintele
U.N.B.R., av. Ion Turculeanu și decanii barourilor din cele șase județe.
Domnul av. Mihăiță Bubatu, Președintele Consiliului de Administrație al C.A.A. a subliniat
importanța dialogului dintre reprezentanții C.A.A. și reprezentanții filialelor, a apreciat participarea la
întâlnire a decanilor filialelor și a prezentat importanța activității Casei de Asigurări a Avocaților din
România, rolul acesteia în administrarea sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale în
coordonarea, îndrumarea și controlul activității filialelor sale în scopul aplicării unitare a legislației în
domeniul specific și al realizării integrale a sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin.
Au fost formulate mai multe propuneri de către participanți, propuneri ce au fost reținute de către
reprezentanții C.A.A.
Datorită implicării active a tuturor participanților întâlnirea de lucru a avut un real succes.
D-na Ileana Ciutan prezintă, pe scurt, raportul de control întocmit după verificarea Filialei Vrancea
de către d-na Mariana Dumitrașcu. La întocmirea raportului de control a fost respectată tematica de
control stabilită prin Planul de control aprobat de Consiliul de Administrație. În raportul de control au
fost formulate și măsuri care vor trebui duse la îndeplinire de către Filială în termenele stabilite.
Raportul de control se aprobă în unanimitate iar pentru respectarea tuturor măsurilor C.A.A. va
emite decizie pe care o va comunica filialei.
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03

Adresa Baroului Buzău privind oferta de
închiriere a imobilului C.A.A. din Buzău;

04

Informare cu privire la intabularea
imobilului deținut de C.A.A. la Drobeta
Turnu Severin;

05

Aprobarea criteriilor și condițiilor pentru
acordarea unor facilități avocaților cu
probleme de sănătate care solicită
tratament la Complexul Balnear și de
Recuperarea al C.A.A. de la Techirghiol;

Se prezintă situația sediului C.A.A. din Buzău a cărui intabulare a fost realizată în acest an și faptul
că C.A.A. a formulat o adresă către Baroul și către Filiala C.A.A. Buzău, prin care arătă că C.A.A. este
dispusă fie să închirieze respectivul spațiu, fie să vândă.
Prin adresa nr. 377/17.09.2021 Baroul Buzău și-a exprimat opțiunea pentru închirierea întregului
spațiu de către Barou, spațiu în care să funcționeze și filiala C.A.A. și a făcut o ofertă, respectiv 2,5
euro pe metru pătrat.
Se aprobă în un unanimitate încheierea contractului pe termen de 1 an.
Domnul Președinte Mihăiță Bubatu aduce la cunoștință membrilor C.A. faptul că prin implicarea
doamnei av. Claudia Martinescu, decanul Baroului Mehedinți, a fost intabulat imobilul respectiv și este
posibil să se fi identificat un posibil cumpărător.
Se prezintă referatul întocmit cu privire la criteriile și condițiile pentru acordarea reducerii de
10% din costul unei cure de tratament și de recuperare.
Pot beneficia de facilități:
a) Avocații activi, înscriși pe tabloul avocaților cu drept de exercitare a profesiei;
b) Avocații pensionari aflați în plata pensiei la Casa de Asigurări a Avocaților din România.
Beneficiarii care solicită acordarea reducerii din costul unei cure de tratament balnear trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a) Au bilet de trimitere/scrisoare medicală de la medicul de familie/medicul specialist sau primar
confirmat în specialitatea reabilitare medicală pentru tratament balnear, specific, pentru afecțiunile
care se tratează în stațiunea Techirghiol respectiv în Complexul Balnear și de Recuperare C.A.A.;
b) Au efectuat cura de tratament balnear şi de recuperare la Complexul Balnear și de Recuperare
C.A.A. Corpore Sano din Techirghiol;
c) Au depus cererea de decontare în termen de 30 de zile de la data terminării curei de tratament
balnear şi de recuperare, însoțită de documentele necesare;
d) Au efectuat plata la zi a cotelor de contribuție la sistemul C.A.A., la data depunerii cererii de
decontare, în situația în care au calitatea de avocați activi;
e) Au achitat în prealabil costul întreg al curei de tratament;
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Referat privind Hotărârea nr. 4 a Filialei
București – Ilfov a C.A.A. pentru
asimilarea concediilor medicale cu cod
14 cu cele de urgență medicală;

Prezentarea Raportului de control
întocmit pentru Filiala Covasna a C.A.A.;
07

f) Au efectuat personal cura de tratament pentru care depun cererea de decontare a sumelor
prevăzute de prezentele criterii.
De asemenea sunt prezentate documentele în baza cărora se vor acorda facilitățile propuse și faptul că
sumele vor fi suportate din fondul de funcționare conform prevederilor art. 8 alin (2) din Statutul
C.A.A.
Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi.
Pentru acordarea reducerii de 10% propusă va fi solicitată aprobarea Consiliului U.N.B.R.
Modificarea adusă prin hotărârea Filialei București vizează plata indemnizației pentru intervalul dintre
prima zi de incapacitate și până în a 16-a zi, respectiv începând cu data ivirii stării de incapacitate,
pentru persoanele care au ca diagnostic cancerul.
Această hotărâre nu respectă prevederile art. 88 alin.(1) din Legea 72/2016.
Domnul consilier av. Florin Petroșel consideră că acest tip de boală este o urgență medicală, așa cum
se specifică în art.88 alin (1) și este diferit de noțiunea urgență medico-chirurgicală conform HG
423/2020 care cuprinde lista oficială a urgențelor medico – chirurgicale.
Domnul av. Ion Turculeanu- vicepreședinte U.N.B.R. este de acord cu faptul că există o contradicție
între termenele invocate urgență medicală și urgență medico-chirurgicală și pentru a veni în sprijinul
membrilor sistemului C.A.A. trebuie găsită o soluție și propune a se redacta o decizie interpretativă în
acest sens.
Se aprobă cu unanimitate de voturi amânarea pronunțării unei hotărâri.
D-na Ileana Ciutan prezintă, pe scurt, raportul de control întocmit după verificarea Filialei
Covasna de către d-na Mariana Dumitrașcu. La întocmirea raportului de control a fost respectată
tematica de control stabilită prin Planul de control aprobat de Consiliul de Administrație. În raportul
de control au fost formulate și măsuri care vor trebui duse la îndeplinire de către Filială până la
termenele stabilite.
Raportul de control se aprobă în unanimitate iar pentru respectarea tuturor măsurilor C.A.A. va
emite decizie pe care o va comunica filialei.
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Analiza stadiului investiției de la
Complexul Balnear și de Recuperarea al
C.A.A. de la Techirghiol;

08

Informare privind întâlnirile avute de
reprezentanții C.A.A. cu reprezentanții
unor societăți de investiții financiare;

09

Domnul consilier av. Florin Petroșel – membru al Comisiei de supraveghere a investiției, desemnat
de comisie să se ocupe de urgentarea documentației necesare demarării lucrărilor de extindere, prezintă
mai întâi o analiză realizată în care apreciază complexitatea lucrării care include atât construcții noi cât
și reabilitarea unor spații care vor fi afectate de construcțiile noi, precum și modificările ce vor fi aduse
acoperișului.
Reabilitarea trebuie realizată într-un circuit unitar din punct de vedere al logisticii și al imaginii
deoarece în actuala sală de ședințe vor fi organizate cabinete medicale, iar sala de mese trebuie extinsă
și modificată atât din punct de vedere al suprafeței cât și a materialelor folosite.
Se apreciază că suntem în situația în care putem face pasul următor respectiv semnarea contractului
de antrepriză iar din punct de vedere economic ideal ar fi să finalizăm această construcție cât mai repede
motivat de evoluția crescătoare a prețurilor.
Reprezentații C.A.A. urmare a mandatului primit din partea Consiliului de administrație al C.A.A.
au contactat câteva din cele mai importante societăți de gestiune de fonduri de investiții în vederea
informării asupra produselor puse la dispoziție de acestea.
Au răspuns invitațiilor reprezentanții a 3 administratori mari de gestiune de fonduri de investiții:
 Raiffeisen Asset Management
 Erste Asset Management (BCR)
 BRD Asset Management
Tematica supusă discuțiilor a fost în principal modalitatea de creștere a randamentelor
disponibilităților C.A.A. prin diversificarea instrumentelor de investire și în subsidiar au fost discuții
despre posibilități de colaborare cu respectivele societăți de gestiune a fondurilor de investiții, oferte
din partea acestor societăți de investire în instrumente de investire care ar putea aduce randamente
superioare în gestionarea disponibilului C.A.A., posibilitatea oferirii unor instrumente de investire
personalizate, tipuri de instrumente de investire, randamente și riscuri, analiza evoluțiilor istorice
comparative între randamentele titlurilor de stat și alte instrumente de investiții, clarificarea unor noțiuni
investiționale etc.
Toți reprezentanții societăților de administrare a fondurilor de investiții au menționat că pot
oferi investitorilor o serie de planuri de investiții predefinite formalizate în fonduri de investiții cu
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10

Referatele privind cererile mai multor
avocați pentru acordarea unor drepturi de
pensie sau ajutoare bănești.

structuri investiționale diferite, de la instrumente cu risc minim (obligațiuni) dar și cu randamente
scăzute, la structuri mixte (instrumente cu risc mic și cu risc mediu) cu randamente mai mari și până la
structuri investiționale în instrumente cu risc mai ridicat (preponderent acțiuni) dar cu randamente
superioare.
Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu reține cele mai importante argumente pentru diversificarea
portofoliului:
 Se pot obține randamente superioare;
 Se reduc riscurile;
 Există reglementări stricte, fondurile de investiții fiind verificate și monitorizate atât de
depozitar cât și de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
 Investitorul este informat și poate verifica permanent starea fondului;
 Fondurile de investiții sunt lichide și pot fi lichidate într-un termen foarte scurt (câteva zile);
 Efortul decizional privind investirea diversificată este preluat de profesioniști.
Au fost discutate și supuse aprobării mai multe referate ale unor avocați care solicitau drepturi de
pensie sau acordarea unor ajutoare bănești.

Pag 5 din 5

