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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 27 Aprilie 2022 
 
 
 
 

Nr. 

Crt. 
Subiecte pe ordinea de zi Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

01 Aprobare materiale C.A.A.  

pentru Congresul avocaților 2022 

Doamna Director Ileana Ciutan a prezentat sinteza activităților desfășurate de C.A.A. și a hotărârilor luate în 

anul 2021 pentru buna organizare și funcționare a sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaților 

Cele mai importante activități și realizări ale anului 2021 au fost: 

 Implementarea în toate filialele C.A.A. a Programului informatic ”Gestiune avocați” și a 

Programului de evidență contabilă ”Saga”; 

 Elaborarea și aprobarea Regulamentului de regularizare anuală a contribuțiilor la 

 fondurile C.A.A.; 

 Protocol încheiat cu Casa Națională de Pensii Publice; 

 Modificarea Hotărârii nr. 1/2020 privind eșalonarea la plată a contribuțiilor și emiterea Hotărârii nr. 

12/2021; 

 Procedură 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 din Filialele C.A.A. și a Decanilor 

 Barourilor în conturarea unei strategii a C.A.A.; 
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 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.; 

 Aprobarea acordării unor facilități avocaților cu probleme de sănătate care solicit 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-Ilfov; 

 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 Decanii Barourilor, Președinții 

de filiale și contabilii șefi; 

 Negocieri privind comisionul de administrare asupra portofoliului C.A.A. purtate cu B.C.R.; 

 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 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. 

 Consiliul de Administrație al C.A.A. a analizat și a aprobat cu unanimitate de voturi următoarele 

documente ce vor fi prezentate Congresului avocaților: 
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1. Raportul Consiliului de Administrație al C.A.A. pentru anul 2021: 

Situația contabilă a C.A.A.; 

• Activitatea privind stabilirea și plata pensiilor; 

• Activitatea de inspecție; 

• Activitatea juridică; 

• Activitatea metodologică și informatică; 

2. Raportul Comisiei de Cenzori; 

3. Indicatorii statistici ai sistemului C.A.A.; 

4. Raportul privind evaluarea actuarială a sistemului; 

5. Raportul privind activitatea Complexului Balnear și de Recuperare Techirghiol. 

02 
Propunere privind contribuțiile 

facultative la sistemul C.A.A. 

 

Doamna director Ileana Ciutan prezintă materialul întocmit și care a avut la bază solicitările avocaților de 

aplicare a prevederilor art. 11 lit. b) privind contribuţiile lunare facultative ale fiecărui avocat înscris în barou 

la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări socile ale avocaților. 

Subliniază faptul că în lege se vorbește doar despre o contribuţie facultativă, nu și despre o pensie facultativă. 

Cu toate acestea a fost realizată o analiză complexă privind posibilitatea de a se accesa un drept de pensie 

facultativă sau plata unei contribuții facultative.  

Au fost analizate și prezentate trei soluții potențiale iar pentru fiecare situație prezentată au fost identificare 

avantajele, dezavantajele, condițiile de implementare și riscurile asociate: 

 Pe baza sistemului actual tip Beneficii Definite, o extindere a sistemului de bază prevăzut de lege care 

să integreze contribuțiile facultative procentuale din veniturile profesionale; 

 Un sistem asemănător sistemului actual tip Beneficii Definite, cu o schemă diferită de cea a sistemului 

de bază, cu gestiune separată, echilibrat matematic (rată finanțare 100%); 

 Un sistem tip Contribuții Definite, așa cum este Pilonul III privat, cu contribuții fixe, sau Pilonul IV 

vocațional cu schemă proprie. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi ca materialul ce conține propunerea de plată a unor contribuții facultative 

la sistemul C.A.A. să fie înaintat Comisiei Permanente pentru a fi analizat și pentru a decide. 
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03 

Propunere de unificare a fondului 

de pensii în sistemul Casei de 

Asigurări a Avocaților din 

România 

 

Propunerea de centralizare a fondului de pensii este formulată urmare a unei analize a situației pensiilor 

avocaților europeni, în urma căreia s-a realizat o clasificare a sistemelor de pensii ale avocaților pe țări și 

sisteme astfel: 

• Țări cu sisteme de pensii alte avocaților independente; 

• Țări cu sisteme de pensii liberale care includ și avocații; 

• Țări în care avocații sunt incluși în sistemele naționale (publice) de pensii. 

Din cele 27 de țări analizate, conform clasificării menționate mai sus regăsim: 

1. Într-un număr de 7 țări - sisteme de pensii ale avocaților independente (Austria, Cipru, Franța, 

Germania, Italia, Portugalia și România); 

2. În 3 țări pensiile avocaților sunt incluse în sisteme de pensii ce acoperă mai multe profesii liberale 

(Belgia, Danemarca, Spania); 

3. În restul de 17 țări avocații sunt incluși în sistemele naționale (publice) de pensii. 

 

În susținerea unificării fondului de pensii și gestionarea lui la nivel central au fost prezenatate efectele 

pozitive care se vor înregistra: 

- Acordarea pensiilor, de la nivel central, printr-un sistem unic de plată fie la domiciliul pensionarilor, în 

baza unei convenții ce se poate încheia cu Poșta Română sau cu un alt distribuitor privat, fie în cont curent în 

funcție de opțiune. Astfel la nivel central se va realiza atât stabilirea cât și plata pensiilor avocaților lucru foarte 

important din următoarele motive: 

 predictibilitatea cash flow-ului și evitarea menținerii în conturi curente a unor sume mai mari decât cele 

necesare plății lunare a pensiilor permite investirea imediată a sumelor care nu sunt utilizate pentru 

plata pensiilor; 

 Încheierea la nivel național a unei convenții cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea 

bazelor de date pentru a afla, în timp util, data decesului pensionarilor și pentru a evita efectuarea unor 

plăți după această dată, așa cum se întâmplă de multe ori în prezent, deoarece filialele nu au informația 

necesară sistării la plată a pensiei; 

 Încheierea unor convenții la nivel național cu băncile pentru efectuarea plății în cont curent a pensiilor, 

pentru cei care optează pentru această formă de plată, evitându-se plata unor comisioane pentru 
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pensionari. De asemenea la nivel național se poate încheia o convenție cu o bancă care să se ocupe de 

exportul prestațiilor în străinătate (pentru pensionarii care au domiciliul sau rezidența în altă țară); 

- Eliminarea/simplificarea unor mecanisme de reglare si redistribuire între componentele individuale ale 

sistemului (eliminarea necesității transferului fondurilor între filiale la momentul transferului avocatului etc.); 

- Constituirea fondului de rezervă la nivelul C.A.A. din disponibilitățile fondului de pensii centralizat; 

- Scăderea cheltuielilor sistemului și degrevarea personalului de la nivelul filialelor care se ocupă cu plata 

pensiilor și care ar putea fi dedicate activității de control al avocaților. În prezent există riscul intervenirii 

prescripției sumelor datorate de avocați cu titlu de contribuții lunare obligatorii. Nici filialele mari și cu mulți 

angajați nu reușesc să verifice în interval de 5 ani (termenul de prescripție) toți avocații datorită volumului 

mare de activitate; 

- Eliminarea situațiilor din ce în ce mai dese de transfer a avocaților în ultimii ani înainte de pensionare 

la o filială mare, care poate achita pensiile pe termen lung, situație care conduce la dezechilibrarea suplimentară 

a filialelor mici; 

- Unitatea programelor de sprijin a pensionarilor la nivel național, nu doar la filialele ”care suportă”. 

Derularea acestor programe numai de către anumite filiale duce la încălcarea principiului egalității pentru că 

programele nu ating obiective clare și nu se adresează tuturor avocaților; 

- Aplicarea unitară a legislației. O mai bună guvernanță și sănătate organizațională a sistemului; 

- Aplicarea unor metode unitare de control și inspecție; 

- Scăderea cheltuielilor inclusiv plin aplicarea metodelor electronice de comunicare și plată la nivel 

național. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi transmiterea propunerii de unificare a fondului de pensii Comisiei 

Permanente a U.N.B.R. pentru a fi analizată și a dispune, cu mențiunea că sunt împotriva propunerii de unificare 

a fondului de pensii ale d-na consilier av. Maria Uțescu, d-na consilier av. Cristina Gheorghe si d-nul consilier 

av. Florin Petroșel in timp ce d-nul av. Mihai Neamț este pentru unificarea fondului pe centre zonale unde 

există și Curți de apel. 

04 
Diverse 

S-au discutat diverse subiecte pe tema sistemului C.A.A. 

 

 


