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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 August 2022 
 
 
 
 

Nr. 

Crt. 
Subiecte pe ordinea de zi Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

 

01 

Aprobarea proceselor verbale ale 

ședințelor C.A. al C.A.A. din 18 și 26 

iulie 2022 

Se prezintă și se aprobă cu unanimitate de voturi procesele verbale ale ședințelor C.A. al C.A.A. din 18 și 

26 iulie 2022 

 

02 

Filiala Dolj a C.A.A. – solicită avizarea 

investiției în sumă de 20.000 lei, pentru 

”Execuția lucrărilor de refacere a 

esplanadei din fața sediului Baroului 

Dolj” – subiect amânat 

2Solicitarea Filialei Dolj, amânată pentru verificarea tuturor documentelor comunicate, este reanalizată și 

respinsă cu majoritate de voturi, solicitarea filialei nefiind pentru o investiție proprie, conform art.12 lit.c) 

din Legea 72/2016 și art.64 lit.c) din Statutul C.A.A. ci pentru o investiție a Baroului Dolj. 

 

03 

Raport analiză actuarială – studiu 

majorare plafon punctaj de la 5 la 7 

puncte. 

Punctele 3, 4 și 5 sunt discutate împreună cu d-nul actuar Cătălin Ionescu invitat la ședință. 

 Membrii Consiliului de Administrație al C.A.A. adresează întrebări actuaristului legate de Raportul 

de analiză actuarială realizat privind impactul majorării limitei de punctaj de la 5 la 7 puncte. 

Principalele aspecte abordate au fost: 

 dacă sistemul de pensii și alte drepturi de asiguri sociale al avocaților s-ar afla în pericol de scădere 

mare a ratei de finanțare urmare a creșterii punctajului maxim de la 5 la 7 puncte și dacă în situația în 

care acest plafon se majorează se vor recalcula și pensiile avocaților în plată al căror punctaj mediu 

anual neplafonat depășește 5 puncte. 

         Domnul Cătălin Ionescu precizează că în perioada imediat următoare acestei creșteri de punctaj se 

va înregistra o scădere a ratei de finanțare la fondul de pensii și o ușoară creștere la fondul de alte drepturi 

 

04 

Propunere de modificare a art. 37 și art. 

38 din Legea 72/2016 privind 

pensionarea anticipată 

 

05 

Evaluare privind influența modificării 

raportului de distribuție a contribuțiilor la 

fondurile C.A.A. 
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de asigurări sociale, însă pe termen lung această măsură nu va afecta sistemul de pensii deoarece vor crește 

și contribuțiile avocaților care realizează venituri mai mari și care și plătesc contribuții majorate aferente 

plafonului maxim de 7 puncte. 

 decizia definitivă a Curții de Apel București pentru un avocat de la Iași care s-a pensionat și la data 

pensionării punctajul maxim era de 3 puncte iar ulterior când s-a mărit plafonul la 5 puncte a solicitat 

echivalarea punctajului maxim obținut la data pensionării cu cel de la momentul majorării lui, iar Curtea 

de apel i-a admis acțiunea, fiindu-i recalculată pensia. 

 în perioadele în care a existat un plafon de puncte, se vor păstra plafonul și punctajele obținute de 

pensionari la data pensionării lor, însă sunt și perioade în care nu a existat un plafon maxim al 

contribuției și nici al punctajului și din calculul punctajului mediu anual, din aceste intervale  de timp, 

rezultă un punctaj mai mare de 5 puncte. În această situație punctajul mediu pentru întreaga carieră, 

rezultat din calcul, a fost mai mare de 5 puncte dar datorită plafonului existent punctajul acordat și 

pensia aferentă au fost plafonate.  

 creșterea de la 5 la 7 puncte presupune menținerea punctului de pensie la valoarea de 1.533 lei iar 

modificarea maximului de punctaj acumulabil nu presupune și creșterea valorii nete a punctului de 

pensii. 

 situația avocaților care au plătit la maxim de-a lungul întregii perioade de activitate în care au intrat 

perioade de plafon la 3 puncte, la 5 și la 7 puncte ce punctaj vor avea la finalul carierei. 

 Se supune la vot aprobarea și înaintarea la U.N.B.R a raportului de analiză actuarială și a propunerii  

de creștere a punctajului maxim de contribuție și de punctaj de la 5 la 7 puncte. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

          Referitor la modificarea raportului de distribuție a contribuțiilor la cele două fonduri specializate se 

prezintă studiul realizat de personalul tehnic și de specialitate al C.A.A. privind influența asupra 

rezultatului celor două fonduri, în ipoteza modificării procentelor alocate de la 85% pentru fondul de pensii 

și 15% pentru fondul de alte drepturi de asigurări sociale, cât este în prezent, la 90% și respectiv 10%, 

ținând cont și de majorarea cotei de contribuție la 13% în 2023 și 14% în 2024, din care se desprind 

următoarele concluzii: 
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 Rata de finanțare a fondului de pensii crește cu aproximativ 5 procente. În urma acestor măsuri practic 

o singură filială rămâne, pe termen mediu, pe deficit, respectiv Filiala Covasna, care are atât un număr 

mare de pensionari raportat la avocații activi cât și o situație aparte, o medie de vârstă ridicată în 

rândul avocaților activi; 

 Pe termen mediu un număr de 14 filiale nu își vor acoperi cheltuielile la fondul de asigurări din 

venituri (evaluarea neținând cont de veniturile din majorări, care ar îmbunătăți situația). Din cele 14 

filiale practic doar cel mult 7 ar ajunge în situația apelării la mecanismul de redistribuire a sistemului 

(fondul de rezervă) într-un termen sub 10 ani (Botoșani, Buză, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, 

Harghita și Satu-Mare); de asemenea, trebuie avut în vedere că rezultatul fondului de asigurări nu 

evoluează liniar de la an la an, ci depinde de o serie de factori externi, unii prognozabili (indemnizațiile 

de maternitate în funcție de numărul avocatelor tinere) și alții mai puțin prognozabili (numărul 

indemnizațiilor de incapacitate de muncă); 

 Pe termen lung deficitele actuale la fondul de asigurări vor cunoaște, conform rezultatelor expertizei 

actuariale, o scădere constantă; 

 Ca urmare a acestor măsuri, sumele necesare acum din fondul de rezervă pentru acoperire deficitelor 

pe termen mediu la fondul de pensii pentru mai multe filiale vor cunoaște un transfer către fondul de 

asigurări, dar într-un cuantum mai mic decât în situația actuală, astfel că presiunea pe fondul de 

rezervă va scădea; 

 Modificarea raportului între cele două fonduri ale sistemului C.A.A. (fondul de pensii/ fondul de 

asigurări) de la 85% / 15% la 90% / 10% în anul 2023 când nivelul contribuției va fi de 13% și nu în 

anul 2024  când nivelul contribuției va fi de 14%, va conduce: 

• la reducerea aproape la jumătate a deficitului la fondul de pensii la cele 3 filiale cu deficit 

(Brăila , Caraș-Severin și Covasna), cu cca. 200.000 lei pe total; 

• la apariția unui deficit temporar, doar în anul 2023, la fondul de asigurări, la 5 filiale (Alba, 

Arad, Hunedoara, Maramureș, Tulcea) în cuantum de cca. 55.000 lei precum și un deficit total suplimentar, 

tot doar în anul 2023, la filialele care vor cunoaște deficit și în anul 2024, de cca. 280.000 lei, rezultând 

astfel un deficit total temporar pe anul 2023 de cca. 335.000 lei la fondul de asigurări. Acest deficit 

temporar nu ar reprezenta o problemă reală decât pentru cca. 5 filialele cu disponibil mic la fondul de 
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asigurări (Buzău, Caraș Severin, Dâmbovița, Harghita și Satu Mare), dar care nu se vor regăsi în anul 2023 

în situația de a apela la fondul de rezervă a sistemului. 

        Se concluzionează că, urmare creșterii veniturilor la fondul de pensii se va reduce la jumătate 

cuantumul sumelor solicitate din fondul de rezervă iar din perspectiva sistemului C.A.A., aceasta va 

însemna o economie la fondul de rezervă. 

       Filialele care ar intra pe deficit la fondul de asigurări în primul an, își pot acoperi acest deficit din 

excedentul anilor anteriori  iar rezervele acumulate vor fi suficente pe termen mediu și lung. 

        Domnul actuarist Cătălin Ionescu susține propunerea de schimbare a procentelor alocate acestor 

fonduri din motive de eficiență, având în vedere rata de finanțare a fondului de asigurări sociale care este, 

conform rapoartului actuarial, de 176%.  

       Se supune la vot aprobarea propunerii de modificare a procentelor alocate celor două fonduri 

specializate de la 85% la 90%  pentru fondul de pensii și de la 15% la 10% pentru fondul de asigurări 

sociale. 

  Se votează cu unanimitate de voturi și se va înainta Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R. cu 

propunerea de aplicare de la 01.01.2023. 

 Propunerea de modificare a art. 37 și art. 38 din Legea 72/2016 privind pensionarea anticipată: 

Se prezintă propunerea formulată în referat de către personalul de specialitate al C.A.A. cu privire la 

modificarea celor două articole din Legea 72/2016 :  

 Art. 37. - (1) Pensia anticipată se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de 

pensionare, asiguraților care au realizat stagiul complet de cotizare numai în profesia de avocat 

 Art. 37. (4) Cuantumul pensiei anticipate se stabilește din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă 

prin diminuarea acesteia cu un procent de 0,5% sau de 0,75% pentru fiecare lună de anticipare 

 Art. 38. - (1) La data îndeplinirii condițiilor pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, pensia 

anticipată setr ansformă, în pensie pentru limită de vârstă și se recalculează prin eliminarea diminuării 

aplicate și prin adăugarea perioadelor asimilate și a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada 

de anticipare. 

 Art. 38 (2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă, în condiţiile prevăzute 

la alin. (1), se face din oficiu. 
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 Art. 38 alin. (3) și alin. (4) se elimină. 

 Sunt discutata motivele care au condus la formularea propusă și la modificarea celor două articole: 

 Pensia anticipată în forma propusă reprezintă un stimulent pentru avocații care au realizat numai în 

profesia de avocat stagiul complet de cotizare.  

 Avocații au posibilitatea să își continue activitatea și după vârsta de 70 de ani și să aducă plus valoare 

sistemului. 

 Acordarea pensiei pentru limită de vârstă de la data îndeplinirii vârstei standard de pensionare 

reprezintă eliminarea actualei inegalități de tratament între avocați.  

 Procentul de penalizare propus are la bază prevederi similare, ce se regăsesc în legislația din țările din 

U.E. care acordă această formă de pensionare iar pentru o cât mai mică influență asupra ratei de 

finanțare procentul de penalizare ar trebui să fie de 0,75% pe lună de anticipare deoarece din evaluarea 

efectuată la nivelul C.A.A. rata de finanțare ar înregistra o ușoară scădere.   

Membrii Consiliului de Administrație solicită personalului tehnic să prezinte mai multe variante de 

modificare a articolelor 37 și 38 din Legea 72/2016, să efectueze o analiză de impact asupra sistemului 

C.A.A a modificărilor propuse și dacă aceaste modificări vor avea o influență asupra ratei de finanțare.  

Sunt exprimate și opinii conform cărora ar trebui să așteptăm câteva luni pentru a transmite Consiliului 

U.N.B.R. modificările propuse, pentru a vedea ce impact are asupra sistemului modificarea procentelor de 

90%, respectiv 10% alocate celor două fonduri specializate.  

Se reamintește faptul că C.A.A. s-a angajat în luna iunie 2022, la Congresul avocaților, să prezinte, la 

ședința Comisiei Permanente și cea a Consiliului U.N.B.R din luna septembrie 2022, propuneri pentru 

creșterea numărului de puncte de la 5 la 7 și pentru corectarea art. 37 și 38 din Legea 72/2016, privind 

pensia anticipată, articole parțial inaplicabile în prezent. 

 Se aprobă cu unanimitate de voturi ca personalul C.A.A. să prezinte și alte variante de modificare 

cum ar fi:  reducerea vârstei cu 5 ani (la 60 ani și stagiu de cotizare necesar de 37) sau o alta variantă ar fi 

reducerea vârstei cu 3 ani (la 62 ani) și stagiu de cotizare necesar de 35 ani, precum și influența ac estora 

asupra ratei de finanțare. 

 Toți membrii C.A. al C.A.A. sunt de acord cu această propunere și vor decide, ulterior primirii 

propunerilor detaliate, varianta care va fi înaintată Comisiei Permanente și Consiliului U.N.B.R. 
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06 

Proiect program informatic prin care se va 

putea analiza situația restanțierilor de la 

fiecare filială.  Organigrama C.A.A., 

bugetul C.A.A - completare personal 

C.A.A. cu specialiști. 

Programul informatic inspectori se află în faza finală, urmează ca reprezentantul FivePlus să vină la C.A.A. 

pentru prezentarea programului și pentru a stabili cum se va proceda cu testarea. Programul va fi testat de 

Filiala București și de C.A.A. după care va fi transmis pentru testare tuturor filialelor C.A.A.  

După testare programul informatic urmează să fie dat în exploatare de la 01 ianuarie 2023. 

07 Raport de control Filiala Bistrița a C.A.A. Se prezintă raportul de control întocmit și se arată că și la Filiala Bistrita ca și la alte filiale verificate 

este cam aceeași situație, respectiv disponibilul financiar al filialei este ținut în același cont, indiferent de 

fondul căruia îi aparține iar veniturile filialei în cont curent la bancă cu dobânzi foarte reduse. Se prezintă 

măsurile stabilite prin Raportul de control și termenele în care filiala trebuie să aducă la îndeplinire 

măsurile stabilite. 

 Se aprobă raportului de control întocmit cu unanimitate de voturi. 

 

08 

Referat privind acordarea reducerii din 

costul unei cure de tratament pentru 

avocați 

Referat privind acordarea reducerii din costul unei cure de tratament pentru avocați. 

Se analizează solicitarea și se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

09 

Referate privind solicitările mai multor 

avocați pentru rezolvarea unor situații 

punctuale privind trecerea la limită de 

vârstă, plata unor majorări de întârziere 

pentru perioade anterioare termenului de 

prescripție, transferul ș.a. 

Referate privind solicitările mai multor avocați pentru rezolvarea unor situații punctuale privind 

trecerea la limită de vârstă, plata unor majorări de întârziere pentru perioade anterioare termenului de 

prescripție, transferul ș.a. 

Sunt analizate toate referatele prezentate și se aprobă pentru fiecare referat în parte soluții pentru 

rezolvarea problemelor existente. 

10 Baroul Buzău – propunere de cumpărare 

a imobilului deținut 

Baroul Buzău – propunere de cumpărare a imobilului deținut 

Se analizează propunerea Baroului Buzău de a cumpăra spațiul în care își desfășoară activitatea și care este 

proprietatea C.A.A.. 

Se stabilește modul în care Baroul Buzau va plăti suma aprobată, prin contractual ce se va încheia, respectiv 

o parte din sumă la încheierea contractului și restul sumei într-o perioadă de 5 ani. Pentru suma eșalonată 

la plată se stabilește o dobândă de 3,3% pe an. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi încheierea contractului și se delegă d-nul Vicepreședinte al C.A.A. să 

reprezinte C.A.A. pentru încheierea formalităților necesare vânzării. 



 

Pag 7 din 7 

 

11 Referat privind acordarea indemnizației 

de incapacitate temporară de muncă 

pentru perioada de internare în spital în 

situația avocaților pensionari 

Referat privind acordarea indemnizației de incapacitate temporară de muncă pentru perioada de 

internare în spital în situația avocaților pensionari. 

Se analizează situația prezentată în referat și se aprobă ca pentru avocații pensionari care continuă 

activitatea și au probleme de sănătate, fiind internați în spital, plata indemnizației pentru incapacitate 

temporară de muncă să se acorde în baza documentelor prezentate (bilet de ieșire din spital și alte 

documente medicale). 

 


