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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 17 Noiembrie 2022 
 
 
 
 

Nr. 

Crt. 
Subiecte pe ordinea de zi Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

 

01 
Aprobarea Procesului verbal al ședinței C.A al 

C.A.A. din 27 octombrie 2022 

Se aprobă cu unanimitate de voturi Procesul verbal al Ședinței C.A. al C.A.A. din 27 octombrie 

2022 

 

02 
Stadiul investițiilor de la Corpore Sano 1 și 

Corpore Sano 2 

La ședință participă managerul de proiect. Sunt prezentate și se transmite live filmarea stadiului 

lucrărilor realizate la complex precum și pe cele care sunt în curs de executare: placa ce a fost 

turnată peste etajul 4, în prezent lucrându-se la etajul 5, extinderea casei liftului de la etajul 4 la 

etajul 5, de asemenea și casa scării. Sunt prezentate și extinderea restaurantului, a sălii de ședință, 

precum și modul cum arată panourilor de finisaj montate la exterior.  

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu întreabă când se va semna procesul verbal de finalizare a 

lucrării deoarece contractual inițial, care a fost încheiat pe un an, se apropie de finalizare și pentru 

prelungirea termenului trebuie încheiat un act adițional. 

Managerul de proiect precizează că întârzierea în finalizarea lucrărilor se datorează schimbării 

soluției tehnice și consideră că poate fi semnat un act adițional după ce se va consulta cu 

constructorul. Se avansează ca termen de finalizare luna martie 2023, precizându-se că de la 01 

martie sunt deja programați clienți inclusiv pe partea de extindere realizată. 

 Deși în Complex a fost zgomot specific lucrărilor, pierderile financiare au fost minime. Pe 

tot intervalul lucrărilor de extindere au avut doar 3 clienți care au plecat din complex, dar și aceștia 

și-au făcut programare pentru perioada următoare. 
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 Cu privire la Corpore Sano 2 se precizează că față de proiectarea inițială se dorește să fie 

adăugate spații noi destinate unor proceduri avansate cum ar fi recuperarea virtuală a creierului 

precum și altele care vor atrage mulți pacienți. 

Se propune și se aprobă prelungirea contractului prin încheierea unui act adițional. 

 

03 

Raport analiză actuarială Noiembrie 2022 

Propuneri de actualizare a indicatorilor sistemului 

pentru anul 2023 

Se prezintă cele trei variante care au fost analizate de către actuar, d-na director executiv și de 

șeful Departamentului Metodologie urmare aprobării din ședința anterioară respectiv: 

a. Actualizarea numai a punctului de pensie cu rata inflației, cunoscută și comunicată de INS, 

pentru perioada octombrie 2021 – octombrie 2022, de 15,32%; 

b. Actualizarea numai a punctului de pensie și a venitului de referință cu 15, 32%; 

c. Actualizarea tuturor indicatorilor cu indicele de inflație cunoscut de 15,32%. 

 Majorarea tuturor indicatorilor este cea mai echilibrată variantă deoarece conduce la 

menținerea celei mai ridicate rate de finanțare. În situația în care s-ar opta pentru varianta de a 

majora numai valoarea punctului de pensie atunci ne-am afla în situația unei scăderi dramatice a 

ratei de finanțare la cca. 89%. 

Din discuțiile purtate rezultă că este mult mai bine să fie evidențiate avantajele și dezavantajele 

fiecărei propuneri, argumentele pro și contra astfel încât membrii Consiliului U.N.B.R. să poată 

alege cea mai bună variantă. și să aleagă o variantă.  

Se supune la vot și se aprobă cu majoritate de voturi ca varianta propusă și asumată de C.A.A. să 

fie una singură, anume aceea legală care presupune majorarea punctului de pensie cu rata inflației 

și corelarea tuturor indicatorilor sistemului pentru menținerea unei rate de finanțare ridicate de 

peste 95%. 

Se aduce în discuție și situația contribuției avocaților stagiari și a contribuției foarte reduse pe 

care aceștia o plătesc aferentă unui venit foarte mic de numai 666 lei lunar. 

 

04 
Referat privind cererea de stabilire pensie a 

domnului av Ciovina Viorel – Filiala Prahova a 

C.A.A. 

            Se prezintă situația unui avocat de la Filiala Prahova care a solicitat înscrierea la pensie, 

care înregistrează debite pe o perioadă mai mare de 5 ani (termenul de prescripție) și pentru care 

au fost făcute demersuri la filială. Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu consideră că este foarte 

importantă recuperarea integrală a sumelor datorate sistemului  și supune la vot propunerea de 

acordare a drepturilor de pensie cu data solicitării, calcularea drepturilor de pensie conform 

adeverinței de venit emisă de filiala și conform tezei a doua din referatului întocmit de șeful 
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Departamentului Metodologie, concomitent cu transmiterea către Filiala Prahova a C.A.A. a unei 

adrese prin care să se solicite recuperarea integrală a debitelor chiar dacă acestea provin din 

perioade anterioare intervalului de prescripție invocat. 

      Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

05 

Filiala Prahova a C.A.A. – solicitare control 

pentru perioada 2021-2022 

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu prezintă membrilor Consiliului de administrație 

solicitarea Filialei Prahova de a desfășura un control la filiala pentru anii 2021 și 2022 motivând 

că raportul cenzorilor din anul 2021 privind descărcarea de gestiune nu a fost validat de Comisia 

de cenzori. că în adunarea generală a filialei nu s-a îndeplinit cvorumul și nu au reușit să supună 

la vot descărcarea de gestiune pentru anul 2021, iar în prezent Comisia de cenzori nu își asumă 

descărcarea de gestiune. Se discută situația de la Prahova existând mai multe propuneri respectiv 

să se convoace o nouă adunare generală. 

Doamna director Ileana Ciutan consideră că prin efectuarea unui control, C.A.A. nu poate face 

propuneri de descărcare de gestiune. 

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu propune să fie contactați membrii Comisiei de cenzori ai 

C.A.A. pentru a face propuneri cu privire la situația generată de cenzorii Filialei Prahova. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

06 
Filiala Teleorman a C.A.A. - solicitare prelungire 

termen măsuri stabilite prin Raportul de control 

nr. 85/2022 și Decizia C.A.A. nr. 27/18.07.2022 

      Se prezintă solicitarea Filialei Teleorman a C.A.A. de prelungire a termenului de realizare a 

măsurilor stabilite prin Raportul de control întocmit Este prima solicitare a filialei de la momentul 

finalizării controlului, iar salariata de la filială este angajată de doar câteva luni și are nevoie de 

timpul necesar pentru introducerea datelor istorice ale avocaților care nu au fost preluate automat 

în programul ”Gestiune avocați” din fostul program informatic ”Bucă”. 

Se aprobă prelungirea termenului de realizare a măsurilor conform solicitării. 

07 
Filiala Vrancea a C.A.A.  - solicitare prelungire 

termen măsuri stabilite prin Raportul de control 

nr. 297/2021 și Decizia C.A.A. nr. 34/05.10.2021 

Se prezintă situația Filialei Vrancea care a mai solicitat până în prezent prelungirea termenului 

realizării măsurilor dispuse urmare Raportului de control întocmit, iar prin actuala solicitare filiala 

nu precizează un termen exact de îndeplinire a măsurii privind introducerea istoricului. 

Doamna director executiv Ileana Ciutan precizează că neverificarea restanțierilor și 

neintroducerea în programul informatic a datelor istorice conduce zilnic la prescrierea sumelor 

datorate de avocați cu titlul de contribuții și majorări de întârziere și propune stabilirea termenului 

de 15 februarie 2023. 
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Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

08 
Diverse 

La punctul Diverse sunt prezentate următoarele solicitări: 

a) Solicitarea Filialei Cluj a C.A.A. transmisă cu puțin timp înaintea ședinței, de a aproba 

suplimentarea organigramei filialei cu 2 posturi, unul de inspector financiar și unul de economist 

casier, ambele cu normă întreagă. 

Domnul Președinte supune la vot aprobarea solicitării și este aprobată cu unanimitate de voturi. 

b)  Solicitările primite în cursul zilei în care a are loc ședința pentru acordarea reducerii de 

10% din costul unui sejur de tratament de la Corpore Sano, din partea unui avocat de la Filiala 

Galați și un altul de la Filiala București.  

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu propune aprobarea de principiu a acordării, urmând ca 

referatul să fie întocmit și transmis membrilor Consiliului de administrație, iar plata să se facă 

ulterior voturilor exprimate. 

 Toți membrii Consiliului de administrație sunt de acord. 

c) Se solicit acordul Consiliului de administrație ca ziua de 2 decembrie să se considere ca 

fiind zi liberă pentru salariați la fel ca în sistemul bugetar unde s-a aprobat prin Hotărâre de 

Guvern acest lucru. 

 Toți membrii Consiliului de administrație sunt de acord. 

 


