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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 Octombrie 2022 
 
 
 
 

Nr. 

Crt. 
Subiecte pe ordinea de zi Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

 

01 
Aprobarea Procesului verbal al ședinței C.A a 

C.A.A. din 29 septembrie 2022 

Procesul verbal este aprobat cu unanimitate de voturi 

 

02 

Stadiul investiției de la Complexul Balnear și de 

Recuperare al C.A.A. de la Techirghiol. – 

informare semnare act adițional la Contractul de 

Antrepriză de Construcţii nr. GN474 din data de 

10.11.2021, conform AC nr.30/20.04.2021 

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu aduce la cunoștință membrilor Consiliului de 

Administrație faptul că a fost înștiințat de managerul de proiect că timpul pierdut în realizarea 

extinderii de la Corpore Sano 1 a fost recuperat și că speră ca, în luna decembrie, lucrările de 

extindere să se apropie de finalizare.  

    Pentru proiectul Corpore Sano 2 se lucrează la documentația de autorizare. 

Domnul Președinte dorește să se asigure că membrii Consiliului de Administrație au primit 

întreaga documentație întocmită în derularea proiectului de extindere a Complexului Balnear și 

de Recuperare de la Techirghiol care fusese transmisă inițial doar Comisiei de supraveghere a 

investițiilor și dacă sunt nelămuriri cu privire la acesta. 

Se poartă discuții pe tema acestei documentații iar membrii Consiliului de administrație solicită 

ca managerul de proiect să trimită rapoarte de activitate mai puțin tehnice pentru a putea fi 

înțelese. 

 

03 Prezentare simulare a unor variante de indicatori 

pentru anul 2023 

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu aduce la cunoștință membrilor Consiliului de 

Administrație că este necesar să se analizeze indicatorii care vor fi propuși de C.A.A. pentru anul 

2023. Având în vedere că sistemul nostru are în prezent un confort dobândit prin toate măsurile 
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adoptate de până acum, crede că trebuie să fie adoptată o soluție optimă pentru pensionari dar 

trebuie avut grijă și de contribuabili, avocații activi. 

               Este prezentată o variantă de corectare a indicatorilor cu indicele de inflație de 15% (rata 

aproximativă a inflației): 

Indicator Actual Indexat 15% 

Venit referință 3,066 3,526 

Valoare punct pensie 1,533 1,763 

Ajutor creștere copil 940 1,081 

Fond funcționare 1%  

Ajutor deces 6,500 7,500 

Fond rezerva 5% 5% 

Contribuție maximă  1,840 2,292 

Contribuție minimă definitivi 368 459 

Contribuție minimă stagiari 80 100 

cota de contribuție procentuală 12% 13% 

Venit de la care se plătește contrib. max. 15,326 17,624 

Venit pana la care se plătește contrib. min def. 3,059 3,530 

Venit pana la care se plătește contrib. min stagiari 666 769 

 

    Trebuie ținut cont de faptul că în anul următor contribuția de asigurare socială va crește la 13% 

la care s-ar adăuga această indexare de 15%. Un avocat care ar vrea să achite contribuția maximă 

pentru a avea un punctaj maxim de pensie ar trebui să plătească 2.292 lei, așa după cum rezultă 

din varianta prezentată, față de 1.840 lei cât plătea în anul 2022.  

    Din discuțiile purtate rezultă că în situația creșterii valorii punctului de pensie se generează o 

scădere a ratei de finanțare dar personalul tehnic susține că dacă se majorează punctul de pensie 

trebuie majorat cel puțin și venitul de referință. 

    Se reamintește din istoricul sistemului de pensii când nu a existat venit de referință ci doar venit 

mediu pe profesia de avocat. Pentru că acesta creștea foarte mult și conducea la creșterea 
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obligațiilor contributive mult mai mari care generau pensii foarte mari, a apărut necesitatea 

introducerii venitului de referință pentru a se Evita apariția unor dezechilibre în sistem. 

    În situația în care se majorează numai punctul de pensie sau numai punctul de pensie și venitul 

de referință dar nu se majorează ceilalți indicatori avocații care plătesc cota minimă nu vor mai 

realiza un punct de pensie iar cei care achită cota maximă, nu vor mai avea punctajul maxim de 5 

puncte. 

 Se propune întocmirea și înaintarea către Consiliul U.N.B.R. a unui material care să 

cuprindă trei variante de majorare a indicatorilor după cum urmează: 

➢ Indexarea punctului de pensie cu rata inflației, respectiv cu 15% precum și majorarea 

tuturor indicatorilor cu același procent; 

➢ Indexarea punctului de pensie cu 15% și menținerea celorlalți indicatori la nivelul actual; 

➢ Indexarea punctului de pensie și a venitului de referință cu rata inflației și menținerea 

celorlalți indicatori la nivelul actual. 

    Pentru variantele propuse vor fi aduse argumente și vor fi făcute calcule actuariale care vor fi 

prezentate Consiliului U.N.B.R. și acesta va decide în interesul avocaților și al sistemului care 

este cea mai bună variantă. 

 

04 

Referat privind solicitarea unei doamne avocat din 

Filiala Argeș a C.A.A. – pentru acordare pensiei 

de limită de vârstă 

Se aprobă cu unanimitate de voturi, conform propunerii din referat 

 

05 
Referat privind acordarea reducerii din costul unei 

cure de tratament urmare solicitărilor înregistrate 

Se aprobă cu unanimitate de voturi, conform propunerii din referat 

 

06 
Filiala Dâmbovița a C.A.A.  – solicită prelungirea 

mandatului actualului consiliu de administrație 

Se analizează solicitarea filialei și se hotărăște să se comunice un răspuns în sensul că actualul 

consiliu își continuă mandatul până la momentul următoarelor alegeri. 

07 
Diverse 

La punctul Diverse membrii Consiliului de administrație sunt informați de directorul executiv 

despre transmiterea Programului informatic de control al avocaților, în mediu de test, tuturor 

filialelor, însoțit de detaliile tehnice și un Manual de utilizare. 
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    Termenul de testare va fi până la sfârșitul anului. Pe data de 21 noiembrie, la ora 14 va fi o 

întâlnire on-line pentru prezentarea programului, de către echipa C.A.A., persoanelor desemnate 

de conducerile filialelor să utilizeze Programul informatic, după care pe data de 5 decembrie se 

va organiza o nouă întâlnire online pentru eventualele întrebări din partea filialelor urmând pentru 

ca începând de la 01.01.2023 acesta să intre pe mediul de producție. 

    Se poartă discuții și pe marginea recomandării efectuate de C.A.A. Filialei Prahova de a realiza 

o expertiză financiar contabilă extrajudiciară cu sprijinul unui expert autorizat CECCAR pe baza 

obiectivelor stabilite. 

 


