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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 18 Iulie 2022  
  
  
  
  

Nr. 

Crt.  Subiecte pe ordinea de zi  Rezoluțiile Consiliului de Administrație  

  

01 

Stadiul investiției de la Complexul 

Balnear și de Recuperare al C.A.A. de 

la Techirghiol 

Se analizează stadiul investiției de extidere de la Corpore Sano 1 și se aprobă plata facturilor aflate în curs 

de decontare 

  

02  

Referat privind solicitarea Filialei 

Prahova a C.A.A. – referitoare la 

încasarea sau neîncasarea majorărilor 

de întârziere aferente contribuțiilor de 

asigurări sociale la fondurile sistemului 

C.A.A., datorate pentru perioadele 

anteriore datei 30.09.2011, dată la care 

a fost în vigoare Decretul 167/ 1958 

privind prescripția extinctivă 

Se aprobă propunerea din referat de a se comunica filialei opinia că atât sub imperiul NCC cât și a DL 

167/1958, ca urmare a efectuării unei plăți, termenul de prescripție s-a reluat începând cu data efectuării 

plății, motiv pentru care atât datoriile aferente principalului cât și accesoriile acestuia nu sunt prescrise și, 

în conformitate cu prevederile Legii 72/2016 trebuiesc urmărite și încasate. Filiala Prahova are obligația 

de a calcula și percepe majorări de întârziere pentru contribuțiile datorate la fondurile sistemului dacă 

există o întrerupere a termenelor de prescripție. 
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03 Referat privind adresa Filialei Cluj a 

C.A.A. prin care se cere lămurirea 

noțiunii ”onorarii retrocedate” și 

tratamentul lor privind contribuțiile 

datorate la sistemul C.A.A. 

Se propune clarificarea problemei ridicate de Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a C.A.A. în sensul 

tratamentului nediferențiat între onorariile retrocedate avocaților stagiari și onorariile retrocedate 

avocaților definitivi, toate onorariile retrocedate fiind necesar a se supune prevederilor art. 19 alin. (1) din 

Statutul C.A.A., respectiv de a fi scăzute din baza de declarare și de calcul a veniturilor realizate din 

onorarii în luna pentru care se efectuează plata și pentru care se plătesc cotele de contribuție. Se aprobă 

conform argumentelor invocate. 

 

04 

Referat privind cererea unei doamne 

avocat de la Filiala București privind 

concediul de acomodare 

Se respinge solicitarea deoarece indemnizația de acomodare nu face parte din alte drepturi de asigurări 

sociale acordate, conform legii, din sistemul proriu al avocaților. 

05 Referat privind acordarea concediilor 

medicale de îngrijire a pacientului cu 

afecţiuni oncologice, în vârstă de peste 

18 ani, de către sistemul C.A.A. 

Se analizează și se decide faptul că sistemul C.A.A. nu poate deconta indemnizația introdusă în OUG 

185/2005 de Legea 24/2022 pentru că nu este prevăzută de legislația C.A.A. și are prevăzută expres sursa 

de finanțare și plătitorul acelei indemnizații. De asemenea se reține propunerea ca această comunicare să 

ia forma unei norme de îndrumare în baza art. 45 alin. (5) din Statutul C.A.A. 

06 Raport de control – Filiala Teleorman a 

C.A.A. 

 

Se prezintă raportul de control, problemele identificate și măsurile propuse. 

Se aprobă raportul de control efectuat de salariații C.A.A. 

07 

11 

- Acordarea reducerii de 10% din 

costul unei cure de tartament la 

Complexul Balnear și de Recuperare 

Techirghiol; 

- Stabilirea unei decizii de debit 

pentru o doamnă avocat care a încasat 

necuvenit pensia de invaliditate pe 

perioada 13.02.2020 – 10.02.2021; 

Au fost analizate și aprobate referatele de la punctele 7, 8, 9, 10 și 11 de pe ordinea de zi. 
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- Trecerea de la pensie de 

invaliditate la limită de vârstă cu 

menținerea indemnizației de însoțitor 

pentru un domn avocat; 

- Cererea de înscriere la pensie de 

limită de vârstă a unui domn avocat aflat 

într-o situație de nelegaliate; 

- Cererea unui copil urmaș de 

avocat de a beneficia de pensie de urmaș 

pe durata efectuării rezidențiatului. 

12 Solicitarea Filialei Dolj a C.A.A. 

privind avizarea investiției în sumă de 

20.000 lei pentru ”Execuția lucrărilor de 

refacere a esplanadei din fața Baroului 

Dolj” 

A fost analizată solicitarea Filialei Dolj a C.A.A. și a fost amânată solicitându-se Filialei și Baroului Dolj 

documente în completarea cererii formulate. 

13 Cererea unei doamne avocat pentru 

acordarea unui ajutor financiar. 

Cererea d-nei avocat a fost înaintată pentru soluționare Fundației Naumescu 

  


