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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 25 Ianuarie 2022 
 
 
 
 

Nr. 

Crt. 
Subiecte pe ordinea de zi Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

01 
Aprobarea Procedurii privind modul de 

calcul al indemnizațiilor de incapacitate 

temporară de muncă și al indemnizațiilor de 

maternitate în sistemul C.A.A. 

Pentru asigurarea unui mod de lucru unitar la nivelul filialelor C.A.A. s-a elaborat ”Procedura 

privind modul de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al indemnizațiilor 

de maternitate în sistemul Casei de Asigurări a Avocaților din România”, procedură necesară 

determinării corecte a bazei de calcul al indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă și al 

indemnizațiilor de maternitate, care vine în sprijinul contabililor din filiale deoarece are anexat și un 

fișier Excel de calcul dezvoltat în cadrul instituției fără cheltuieli suplimentare. 

Procedura acoperă toate situațiile posibile de acordare a unor indemnizații și exemple relevante 

pentru fiecare tip de indemnizație în parte. 

Pentru aprobarea acestei proceduri a fost emisă Hotărârea C.A. nr. 1/25.01.2022. 

02 

Referat privind aplicarea majorărilor de 

întârziere aferente contribuțiilor datorate de 

avocați pentru indemnizațiile în baza OUG 

30/2020 supus spre aprobare pentru a fi 

înaintat U.N.B.R. urmare solicitării Filialei 

Dolj a C.A.A. și solicitării unei doamne 

avocat 

Pentru indemnizațiile primite de avocați în baza Ordonanței de Urgență nr. 53/2020 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției 

sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-

CoV-2 se ”datorează contribuția de asigurări sociale pentru indemnizațiile respective la sistemul 

propriu de pensii, în cotele prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare.” (art. XIX alin. (4) din OUG 226/2020). 

Ca urmare a adoptării Legii 214/2021 de aprobare a OUG 53/2020 care a modificat OUG 

30/2020 și pentru a diminua impactul financiar asupra veniturilor avocaților, Consiliul UNBR a 

adoptat Hotărârea 194/10-11 septembrie 2021. 
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Hotărârea 194/10-11 septembrie 2021 a Consiliului UNBR, nu a modificat data scadentă a 

obligațiilor de plată astfel cum e prevăzută de OUG 226/2020 ci a instituit o scutire la plata 

majorărilor de întârziere sub condiția ca asiguratul să achite integral contribuția datorată pentru 

indemnizațiile primite în baza OUG 30/2020 până la data de 31 decembrie 2021. 

Deoarece scutirea la plata majorărilor de întârziere a fost acordată doar dacă plata restului de 

14% se va efectua până la data de 31.12.2021, inclusiv, prin raționament per a contrario, după 

depășirea acestui termen se percep majorări de întârziere conform prevederilor legale. 

În vederea respectării prevederilor legale prezentate mai sus, C.A.A. a emis adresa nr. GN 

07/05.01.2022 referitoare la aplicarea OUG 30/2020, modificată și completată de O.U.G. nr. 

53/2020, de aplicare a OUG nr. 226/2020 (cota de contribuție de 25% asupra indemnizației primite 

de la AJEPIS) și a Legii 214/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/2020 

pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsurile de protecție socială 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

Consiliul de Administrație al C.A.A. a hotărât transmiterea punctului de vedere al C.A.A. către 

U.N.B.R. și către Filiala Dolj a C.A.A. cu motivele suplimentar aduse prin referat. 

03 

Proiectul contractului de prestări servicii ce 

urmează a se încheia cu firma care a realizat 

aplicația la Filiala București - Ilfov pentru 

dezvoltarea aplicației de control al 

avocaților și implementarea funcționalității 

multi-filiale 

Pentru dezvoltarea aplicației de control al avocaților și implementarea funcționalității multi-filiale 

a fost aprobată încheierea unui contract de prestări servicii cu firma care a dezvoltat aplicația pentru 

Filiala București – Ilfov. 

04 Adresa Baroului Dolj privind Vila Themis 

din Călimănești-Căciulata 

Consiliul de Administrație a analizat solicitarea Baroului Dolj și a hotărât formularea unui  

răspuns în sensul că momentan Casa de Asigurări a Avocaților are în derulare două proiecte de 

investiții care nu îi permit implicarea în gestionarea Vilei Themis din Căciulata. 

05 

Aprobarea Raportului de control al Filialei 

Prahova a C.A.A. și informarea privind 

sentința penală rămasă definitivă, prin care a 

fost condamnată pentru delapidare fosta 

contabilă a filialei  

A fost supus analizei și aprobării Raportul de control privind activitatea financiar – contabilă a 

Filialei Prahova a C.A.A. Consiliul de administrație a hotărât transmiterea raportului de control atât 

către Filiala Prahova a C.A.A. cât și către Baroul Prahova cu rugămintea de a urmării ducerea la 

îndeplinire a măsurilor stabilite prin raportul de control. De asemenea C.A. a luat act de sentința 

penală rămasă definitivă, prin care a fost condamnată pentru delapidare fosta contabilă a filialei. 
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06 Referat privind calculul pensiei de limită de 

vârstă al unei doamne avocat 

A fost analizat referatul și aprobat conform propunerilor formulate de departamentul de 

specialitate din cadrul C.A.A. 

07 Stadiul investiției de la Complexul Balnear 

și de Recuperare Corpore Sano al C.A.A. 

A fost prezentat Consiliului C.A.A. de către Președintele Comisiei de monitorizare a investiției 

stadiul lucrărilor de extindere și consolidare a Complexului Balnear și de Recuperare de la 

Techirghiol. 

08 Situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor 

de judecată. 

A fost prezentată situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată la data de 01.01.2022 

și în care C.A.A. este parte. 

La luna ianuarie 2022 erau pe rol 32 de dosare: 

- 19 pe rolul instanțelor de fond; 

- 13 pe rolul Curților de apel. 

 


