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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 19 Ianuarie 2023 
 
 
 
 

Nr. 

Crt. 
Subiecte pe ordinea de zi Rezoluțiile Consiliului de Administrație 

 

01 
Aprobarea Procesului verbal al ședinței C.A al 

C.A.A. din 19 decembrie 2022 

Procesul verbal al ședinței din 19 decembrie 2022 este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

02 
Stadiul investițiilor de la Corpore Sano 1 și 

Corpore Sano 2 

      Reprezentatul societății care administrează Corpore Sano începe prin a prezenta rezultatele 

financiare obținute în anul 2022 și profitul înregistrat de cca. 1.246.000 lei, cu toate că a fost un 

an plin de evenimente nefavorabile precum războiul din Ucraina care a fost urmat de criza 

economică, inflația înregistrată și creșterea prețurilor. Totodată anul trecut au fost demarate și 

lucrările de extindere a complexului care puteau influența dinamica cazărilor. 

     Corpore Sano a generat venituri pentru C.A.A. de 550.000 euro prin chiria lunară pe care o 

plătește, profitul obținut precum și dobânda aferentă împrumutului primit. 

Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu propune ca în data de 24 februarie să fie invitați la Corpore 

Sano, toți membrii Comisiei Permanente, decanii precum și toți membrii Consiliului de 

administrație al C.A.A. pentru a putea aprecia ceea ce s-a realizat, prin proiectul de extindere, la   

Complexul Balnear și de Recuperare Techirghiol. 

 

03 

Referat privind implementarea contribuției 

facultative la sistemul de pensii și alte drepturi de 

asigurări sociale al avocaților. 

   Doamna Director Ileana Ciutan aduce la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație 

faptul că deja există câteva cereri de încheiere contracte pentru contribuția facultativă și  consideră 

necesară o procedură astfel cum este detaliată în referatul întocmit. Totodată precizează că, sunt 

necesare modificări la Statut și adoptarea unei hotărâri de către Consiliul U.N.B.R. privind 
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posibilitatea obținerii unui punctaj suplimentar, peste 5 puncte, pentru avocații care contribuie 

facultativ. 

   Totodată trebuie efectuate modificări și în programul informatic de Gestiune avocați privind 

modul de evidențiere a contribuției facultative. Este posibil, ca după identificarea soluțiilor de 

modificare a programului informatic, să fie necesar a se încheia un contract de prestări servicii 

pentru care se va solicita aprobarea Consiliului de administrație.  

   Pentru ședința Consiliului U.N.B.R. din 17 martie 2023 se va prezenta propunerea de modificare 

a Hotărârii 555/2012 și propuneri pentru modificarea Statutului C.A.A. prin care să se 

reglementeze baza de calcul a contribuțiilor facultative și alte elemente necesare unei aplicări 

unitare șI legale a Hotărârii U.N.B.R. nr. 308 din 9-10 decembrie 2022 privind instituirea 

contribuțiilor lunare facultative și aprobarea contractului tip individual pentru contribuțiile lunare 

facultative la sistemul C.A.A. 

   Referatul este aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

04 Referat privind plata pensiilor. 

    Doamna Director Ileana Ciutan prezintă referatul întocmit și precizează că în sistemul C.A.A. 

plata pensiilor este efectuată de filiale, în baza datelor comunicate de C.A.A. 

În practică filialele efectuează/încetează plăți și fără a avea la bază tabele de plată/documente de 

plată comunicate de C.A.A., ținând cont de faptul că de-a lungul anului nu există multe modificări 

ale cuantumului drepturilor plătite. 

    Această împrejurare a condus și la informarea târzie a C.A.A. asupra situației la zi a 

beneficiarilor sistemului (comunicare târzie a certificatelor de deces, a modificărilor în situația 

asiguraților, a drepturilor neplătite etc.). Această informare cu întârziere a avut ca efect și 

actualizarea cu întârziere a bazelor de date (ieșiri din plată, scutiri de impozit, modificare popriri 

etc). 

    Având în vedere că C.A.A. este cea care, conform legii, organizează plata pensiilor și asigură 

evidența drepturilor și obligațiilor față de sistem ale asiguraților, filialele având obligația doar de 

plată a acestor pensii, este necesară o clarificare și o uniformizare a modului în care filialele 

efectuează plățile și în baza căror documente efectuează aceste plăți, astfel încât bazele de date 

gestionate de C.A.A. să fie actualizate la zi și să reprezinte evidența oficială, așa cum prevede de 

fapt legea. 
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   Organizarea plăților de drepturi de pensii este datoria C.A.A. și în acest scop se propune 

emiterea unei hotărâri din partea Consiliului de Administrație al C.A.A. care să prevadă ca plata 

pensiilor, a indemnizațiilor de urmaș și a ajutoarelor pe termen de 6 luni, prevăzute de Legea 

72/2016, să se efectueze lunar de către filiale doar în baza tabelelor comunicate, tot lunar, de către 

C.A.A. Se propune ca plata să se efectueze între 10 - 20 ale lunii iar filialele să aibă obligația de 

a comunica modificările intervenite în situația beneficiarilor în intervalul cuprins între 25 și ultima 

zi a lunii (28, 29, 30 sau 31, după caz) pentru luna curentă, cu toate modificările intervenite până 

la data comunicării. 

   Referatul se aprobă cu unanimitate de voturi. 

 

05 
Referat privind situația dosarului de pensie al unei 

d-ne av. din Baroul Prahova. 

     Se analizează referatul prezentat. Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu propune restituirea 

dosarului de pensionare către Filiala Prahova ca fiind incomplet și să se aplice soluțiile invocate 

în referatul întocmit, prin care avocatul fie plătește integral majorările de întârziere conform 

debitelor recunoscute pe întregul interval de la 1996 la zi, fie recunoaște termenul de prescripție 

și filiala îi va reconsidera plata efectuată ca fiind debit și majorări de întârziere pentru intervalul 

de prescripție. 

      Se aprobă cu majoritate de voturi și o abținere. 

 

06 Raport de control Filiala Harghita a C.A.A. 

     Domnul Vicepreședinte av. Constantin Cojan întreabă dacă există riscul ca filiala controlată 

să intre în incapacitate de plată. Doamna director precizează că Filiala Harghita nu este în acestă 

situație de risc în prezent și nici în intervalul următorilor ani. 

      Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu supune la vot aprobarea Raportului de control precum 

și măsurile propuse. Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

07 Desemnare expert financiar contabil pentru Filiala 

Prahova a C.A.A. 

     Se hotărăște, cu unanimitate de voturi, alegerea celei mai avantajoase oferte pentru încheierea 

unui contract, cu un expert financiar contabil, pentru efectuarea unei expertize la Filiala Prahova, 

conform obiectivelor stabilite și aprobate. 

08 
Cererea unei d-ne av. din Filiala Mehedinți a 

C.A.A. pentru acordarea unui discount de 10% din 

costul unui sejur de tratament la Techirghiol 

Se aprobă cu unanimitate de voturi. 

09 Solicitarea Filialei Brăila a C.A.A. privind 

controlul avocaților. 

    Doamna Director Ileana Ciutan prezintă solicitarea filialei privind controlul avocaților 

respectiv ca acesta să fie efectuat de către inspectorii C.A.A. Solicitarea reprezintă o formă de 

neimplicare și neasumare a responsabilităților pe care le are filiala. 
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 Doamna Director Ileana Ciutan consideră că ar trebui adoptată de către C.A al C.A.A. o 

hotărâre de împuternicire a personalului nominalizat de filiale pentru efectuarea controlului 

avocaților, hotărâre care să aibă anexat tabelul cu persoanele nominalizate.  

 Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu propune adoptarea hotărârii prin care toți salariații 

nominalizați să fie autorizați pentru efectuarea controalelor avocaților din filiala de care aparțin. 

Se aprobă cu unanimitate de voturi emiterea hotărârii. 

10 
Diverse. 

           Este prezentată cererea transmisă pe email de un avocat din Baroul București, care solicită 

documentele de fundamentare ale proiectului de lege înregistrat la Senat sub nr. B841/2022, astfel 

cum sunt menționate în expunerea de motive ale acesteia privind modificarea și completarea Legii 

nr. 72/2016, art. 37 și 38, notă care s-a transmis fără consultarea publică a profesiei.  

 Domnul Vicepreședinte U.N.B.R. av. Ion Turculeanu consideră că, este necesar să i se 

comunice un răspuns cât mai exact din punct de vedere tehnic. 

 Domnul Președinte av. Mihăiță Bubatu precum și d-na consilier av. Cristina Gheorghe 

consideră că exact acesta este rolul C.A.A. de a oferi răspunsuri tehnice la astfel de solicitări, 

răspunsuri care au menirea să ofere toate informațiile necesare care au condus la o astfel de 

propunere.  

Se aprobă cu unanimitate de voturi transmiterea unui răspuns de către C.A.A. 

 


