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Activitatea Casei de Asigurări a Avocaţilor din România şi a Consiliului de Administraţie al 
CAA  a avut ca obiectiv principal crearea cadrului economic şi financiar pentru punerea în aplicare a 
Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor şi a hotărârilor luate de Congresul Avocaţilor din Iunie 
2012. 

Având în vedere hotărârile luate de Congresul Avocaţilor 2012 ca dispoziţiile din Statutul Casei 
de Asigurări a Avocaţilor privind specializarea fondurilor, reglementată de dispoziţiile art. 17 şi 18 
din Statutul CAA , să intre în vigoare cu începere de la 01.01.2013,   în vederea aplicării deciziilor 
luate de Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din 31 august-01 septembrie 2012, 
Consiliul CAA a dispus realizarea unui raport actuarial privind implicaţiile specializării fondurilor în 
contextul macroeconomic al sistemului de pensii şi al fiecărei filiale în parte. 

Raportul întocmit de actuar Cătălin Ionescu a fost comunicat tuturor barourilor şi filialelor, a 
fost afişat pe site-ul Casei de Asigurări a Avocaţilor iar o sinteză a acestui raport a fost prezentată de 
Consiliul de Administraţie al CAA în şedinţa Comisie Permanente şi a Consiliului UNBR din 
decembrie 2012. 

Raportul a făcut o analiză şi evaluare şi a fiecărei filiale a CAA, constatând că majoritatea 
filialelor prezintă o rată de finanţare redusă în raport de rata de finanţare a sistemului, cu excepţia 
filialei Bucureşti care are o rată de finanţare de 87,14% şi care influenţează pozitiv rata finală de 
finanţare a sistemului. 

O situaţie gravă s-a constatat la filiala Caraş Severin care nu avea ţinută la zi evidenţa financiar 
contabilă în 2012 iar situaţiile financiare anterioare nu au fost înregistrate corect în contabilitate, astfel 
încât Consiliul de Administraţie al CAA  a trebuit să angajeze un expert contabil care să aducă 
evidenţa contabilă la zi pentru perioada 2010 – 2012. 

Aceeaşi situaţie s-a întâlnit şi la filiala Arad care, deşi a avut contract de prestări servicii cu 
fostul contabil, în prezent pensionar, dar care şi-a rezolvat problema prin propriile forţe. 

Analizând compoziţia obligaţiilor de plată ale sistemului, expertul actuarial a constatat că, din 
total obligaţii, pensiile reprezintă 90,65%, obligaţiile de asigurări (îngrijire copil, maternitate, concedii 
medicale şi ajutoare de deces) reprezintă 2,35% iar cheltuielile administrative reprezintă 7%.  

În raport de cele stabilite în raportul actuarial , se poate observa că, în cazul specializării 
fondurilor, 90,65% din contribuţii ar trebui să fie alocate fondului de pensii şi 9,35% să fie alocate 
fondului de asigurări. Cu toate acestea, una din variantele de lucru propusă de expertul actuarial şi 
însuşită de Consiliul CAA a fost ca structura economică a specializării fondurilor să fie de 85% din 
venituri pentru fondul de pensii şi 15% pentru fondul de asigurări. 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor art.17 şi 18 din Statutul CAA şi în raport de 
concluziile raportului actuarial, Consiliul de administraţie al CAA  a propus Consiliului Uniunii 
Naţionale a Barourilor din România un proiect de hotărâre transmis la 26.11.2012. Proiectul de 



hotărâre a fost însă respins de Consiliul UNBR întrucât, deşi se fundamenta pe concluziile raportului 
actuarial, s-a apreciat că măsura centralizării fondului de pensii ar contraveni hotărârii Congresului 
Avocaţilor care a statuat că ambele fonduri să rămână la dispoziţia filialelor iar filialele să transmită la 
Casa de Asigurări a Avocaţilor numai fondul de rezervă şi contribuţia lunară pentru funcţionarea 
CAA conform art. 14 din Statutul CAA. 

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor îşi asumă responsabilitatea întocmirii proiectului de 
hotărâre care prevedea centralizarea Fondului de pensii, justificarea fiind constituită de concluziile 
raportului actuarial şi de convingerea unei mai bune gestionări a acestui fond.  În condiţiile în care 
organele de conducere ale profesiei au hotărât descentralizarea fondurilor (Congresul Avocaţilor), 
Consiliul CAA, în executarea hotărârilor organelor profesiei, înţelege să ia toate măsurile pentru 
aplicarea acestora în litera lor, prin crearea de fonduri distincte (de pensii şi de asigurări sociale), 
ambele constituite la nivelul filialelor, conform principiului descentralizării flexibile, inserat în 
Statutul CAA. 

Tot la Consiliul Uniunii Naţionale a Barourilor din România din decembrie 2012 s-a hotărât ca 
până la 31 decembrie 2012,  toate filialele să-şi respecte obligaţia legală şi să transmită către Casa de 
Asigurări a Avocaţilor sumele datorate şi neachitate reprezentând contribuţiile la sistem. Această 
dispoziţie luată de Consiliul UNBR nu a fost îndeplinită de toate filialele iar motivele invocate de 
filiale cât şi filialele restante se găsesc în centralizarea răspunsurilor primite, care poate fi consultată 
la sediul Casei de Asigurări a Avocaţilor. 

Încercând să ducă la îndeplinire hotărârea Consiliului UNBR privind specializare fondurilor din 
luna decembrie 2012 Consiliul de Administraţie al CAA a constatat că o serie de filiale nu îşi pot 
susţine din fondul de asigurări sociale toate cheltuielile aferente acestui fond. Această situaţie 
Consiliul de Administraţie al CAA a transmis-o Comisiei Permanente a UNBR care, în şedinţa din 
ianuarie 2013, a hotărât invitarea tuturor preşedinţilor de filiale şi reprezentanţilor compartimentelor 
economice ale filialelor ca şi a Consiliului de Administraţie al CAA şi a compartimentului său 
financiar la şedinţa Comisie Permanente din 01.03.2013. Întrucât la data întocmirii prezentului raport 
Şedinţa Comisiei Permanente din 01.03.2013 nu avusese loc, concluziile acestei întâlniri vor fi 
prezentate printr-un material separat. 

Trebuie să arătăm , în mod explicit , că intenţia Consiliului de Administraţie al CAA nu este de 
a nu respecta hotărârile luate de organele de conducere colegială a profesiei ci, întrucât cu ocazia 
punerii în aplicare a acestor hotărâri au apărut o serie de disfuncţionalităţi care până la această dată nu 
putuseră fi semnalate, a considerat necesar ca cele constatate de raportul actuarial şi de documentele 
transmise de filiale să fie aduse la cunoştinţa organelor colegiale de conducere ale profesiei. 

Se constată că unele filiale nu au constituit fondul de rezervă: filiala Bihor nu a constituit fond 
de rezervă pe anii 2001-2003, 2005, 2006 dar nici în 2010 şi 2012; filiala Galaţi a constituit fond de 
rezervă extracontabil, fără a fi înregistrat pe cheltuieli; filiala Prahova nu a constituit fond de rezervă 
pe anii 2001, 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2012 iar această filială nu consideră oportună transmiterea 
fondului de rezervă la CAA; unele filiale nu au constituit corect fondul (Călăraşi, Ialomiţa, 
Teleorman, Vaslui). 

Arătăm că , în prezent, fondul de pensii are asigurat un fond de rezervă numai pentru 8 luni în 
loc de 36 de luni aşa cum prevede Statutul CAA. Întrebări de genul „pentru ce ne trebuie fond de 
rezervă pentru 36 de luni?” în opinia noastră nu trebuie luate în discuţie pentru că, pe de o parte - este 



obligaţie legală către sistem pe care noi, membrii lui , am adoptat-o, iar pe de altă parte, sistemul 
nostru funcţionează pe principiul cash-flow-ului şi într-un caz de eveniment grav nu avem altă 
acoperire decât fondul de rezervă. 

De asemenea urmează să observaţi că , din răspunsurile date de filiale în materialele comunicate 
în vederea redactării acestui raport, rezultă că fondul de rezervă la nivelul fiecărei filiale se poate 
constitui eventual în zeci de ani, aşa cum rezultă din Anexa 1. 

Prin activitatea sa şi prin semnalările prezentate , Consiliul de Administraţie al CAA nu a făcut 
decât să-şi exercite obligaţiile de bun administrator atunci când a sesizat organelor de conducere 
colegială ale profesiei situaţiile apărute în sistemul de pensii, pentru ca, împreună şi fundamentat pe 
opinii de specialitate, să găsim cea mai bună soluţie pentru creşterea sustenabilităţii sistemului şi după 
anii 2030 – 2040. 

Consiliul de Administraţie al CAA, în actuala compunere , nu şi-a permis niciodată să ia vreo 
decizie referitoare la problemele de fond ale sistemului de pensii fără a informa Comisia Permanentă 
şi Consiliul UNBR ca organe cu atribuţii statutare în conducerea profesiei de avocat ale căror decizii 
au implicaţii economice şi la nivelul sistemului de pensii. 

Consiliul de Administraţie al CAA nu şi-a permis să încalce hotărârile Congresului avocaţilor 
luate începând cu anul 2009 cu privire la sistemul de pensii, dar a apreciat că are obligaţia legală să 
semnaleze necesitatea fundamentării matematice a tuturor deciziilor luate aşa cum chiar Congresul 
Avocaţilor a hotărât. Datorită celor semnalate în rapoartele actuariale şi după discuţii purtate în plenul 
Consiliului de Administraţie al CAA cu expertul actuarial, Consiliul CAA a hotărât să semnaleze 
Comisiei Permanente şi Consiliului UNBR incidentele apărute pentru a decide în interesul sistemului. 

Consiliul de Administraţie al CAA îşi exprimă regretul că nici un barou şi nici o filială nu au 
încercat ca , înainte de a emite ipoteze de lucru, în şedinţele Consiliului UNBR să exemplifice cu 
situaţia propriilor filiale propunerile făcute şi să solicite, dacă ar fi fost cazul, o eventuală confruntare 
sau colaborare cu Casa de Asigurări a Avocaţilor. 

Au fost situaţii în care Consiliul de Administraţie al CAA nu a putut, în şedinţele Comisiei 
Permanente sau ale Consiliului UNBR, să poată da răspunsuri argumentate financiar economic 
deoarece solicitările nu fuseseră supuse dezbaterii şi analizei Consiliului CAA , anterior şedinţelor .  

Această eventuală carenţă în activitatea Consiliului de Administraţie al CAA poate fi eliminată 
numai cu concursul filialelor şi mai ales al compartimentelor financiare existente la nivelul fiecărei 
filiale în deosebi cu concursul acelor filiale a căror activitate poate fi apreciată ca pozitivă. 

Apreciem şi evidenţiem activitatea filialelor Alba, Braşov, Bucureşti, Călăraşi, Cluj, Constanţa, 
Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Mureş, Timiş, Sibiu. 

Semnalăm de asemenea greutăţile obiective cu care se confruntă filialele Neamţ şi Bacău dar 
care, printr-o implicare directă şi o coordonare a activităţii dintre consiliile barourilor şi ale filialelor 
reuşesc să se menţină pe linia de plutire. Subliniem de asemenea eforturile făcute de noua conducere 
ale Baroului Galaţi şi ale Filialei Galaţi pentru intrarea în legalitate şi a activităţii acestei filiale. 

În Anexa 2, prezentăm situaţia filialelor în pericol de incapacitate de plată şi care ar conduce la 
transformarea acestora, chiar în cursul anului 2013, în sucursale. 



Organele de control ale CAA au constatat o situaţie gravă la filiala Caraş Severin care nu avea 
ţinută la zi evidenţa financiar contabilă în 2012 iar situaţiile financiare anterioare nu au fost 
înregistrate corect în contabilitate, astfel încât Consiliul de Administraţie al CAA  a trebuit să 
angajeze un expert contabil care să aducă evidenţa contabilă la zi pentru perioada 2010 – 2012. 

Aceeaşi situaţie s-a întâlnit şi la filiala Arad care, deşi a avut contract de prestări servicii cu 
fostul contabil, în prezent pensionar, a fost nevoită să rezolve problema prin propriile forţe. 

In urma centralizării situațiilor financiare ale filialelor CAA la 31.12.2012, s-a constatat ca 
veniturile realizate la nivel de sistem au fost de 160.956.310 lei (113.113.943 lei venituri din cote, 
24.080.514 lei venituri din dobânzi, 5.569.892 lei majorări de întârziere si 18.191.961 lei alte venituri, 
respectiv cota de 7% achitata de filiale, fondul de rezerva 5%, chirii), iar cheltuielile au fost de 
92.989.758 lei(din care: pensii 46.797.709 lei, indemnizații însoțitor 38.640 lei, indemnizații pentru 
incapacitate de munca 1.060.441 lei, indemnizații pentru maternitate 3.396.083 lei, indemnizații 
pentru îngrijirea copiilor pana la vârsta de doi ani 8.197.486 lei, ajutoare de deces 290.734 lei, 
ajutoare  materiale pentru pensionari si avocați 2.389.857 lei, cheltuieli poștale 216.410 lei, alte 
cheltuieli 30.602.398 lei (cheltuieli ad-tiv gospodărești, deplasări, prestări servicii, obiecte de 
inventar, protocol, comisioane bancare, impozite, amortizare, cote de 5% / 7%). 

Total excedent la nivelul sistemului este de 67.966.551 lei, iar total disponibil pentru întreg 
sistemul la 31.12.2012 este de 393.820.778 lei. 

Din total disponibil, Casa Centrala are un disponibil de 75.743.103 lei, iar filialele 318.077.675 
lei. Pe structura filialele se prezintă in felul următor: 

Filiala București are un disponibil de 248.282.264 lei, respectiv 78% din total filiale, iar 
celelalte filiale 69.795.411 lei, respectiv 22%. 

 Pentru anul 2012 conform bugetului s-au estimat venituri mai mici si cheltuieli mai mari astfel 
încât excedentul rezultat in suma de 67.482.624 lei este mai mare decât cel prevăzut pe fondul 
creșterii veniturilor din încasarea cotelor, dobânzilor si majorărilor de întârziere aferente cotelor. 

La 31 decembrie au înregistrat deficit un număr de 10 filiale: Bacău (230.857 lei), Bihor 
(35.705 lei), Bistrița (43.307 lei), Caraş-Severin (106.749 lei), Giurgiu (7.152 lei), Gorj (23.466 lei), 
Maramureș (92.555 lei), Mureș (4.263 lei), Neamț (24.452 lei), Prahova (150.522 lei). 

Filialele care au înregistrat deficit justifica aceasta situație prin creșterea cheltuielilor cu 
pensiile, datorita intrării in plata a unui mare număr de pensionari, precum si acordării unui cuantum 
ridicat al indemnizațiilor pentru creștere si îngrijire copil pana la 2 ani, concedii maternitate, concedii 
medicale, sau prin constituirea fondului de rezervă aferent anilor anteriori. 

Aceste filiale au realizat venituri mici fie pe fondul numărului mic de avocați, fie pe fondul 
neîncasării penalităților (Prahova), precum si a achitării cotei minime obligatorii de către un număr 
mare de avocați. 

Filialele: Prahova, Teleorman si Vaslui nu încasează penalități (majorări de întârziere a plații 
cotelor), nerespectând prevederile statutare. 

 Sunt filiale care nu respecta prevederile statutare, astfel ca in anul 2012 nu au achitat cotele de 
7% (sau 5%) către CAA, si anume : Bacău, Caraş-Severin, Galați,Prahova si filiale care au achitat 
parțial aceste cote: Argeș, Bihor, Bistrița 
Năsăud, Maramureș, Vaslui si Vâlcea 
Spre deosebire de anii trecuți, conform situațiilor contabile comunicate de filiale,fondul de rezerva 
(cota de 5%) a fost constituit de filiale, mai puțin 5 filiale dintre care Bacău, Bihor, Maramureș si 



Prahova au înregistrat deficit la sfârșit de an, iar Covasna, deși a realizat excedent, nu a constituit fond 
de rezerva; alte 17 filiale au virat parțial suma constituita. 

Menţionăm că un număr de 18 filiale nu utilizează soft-ul CAA de contabilitate: Arad, Bihor, 
Bistrița Năsăud, București, Cluj, Constanta, Dâmbovița (foloseste alt soft incepand cu finele anului 
2012, fara a anunta compartimentul financiar al CAA), Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Maramureș, 
Mureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș, Vaslui. 

 Un numar de 7 filiale nu folosesc monografia contabila conform prevederilor Ordinului 
Ministerului Economiei si Finantelor nr. 1969/2007 si comunicate de catre CAA tuturor filialelor ce 
se folosesc incepand cu 01.01.2008 si anume: Bihor, Cluj, Dolj, Gorj, Maramures, Mures, Sibiu. 
Celelalte filiale folosesc monografia contabila mai sus amintita 

 
Comisia juridică a CAA, în perioada mai 2012 – februarie 2013, şi-a desfăşurat activitatea prin 

asigurarea apărării în litigiile în care a fost  angrenat sistemul de asigurări sociale , astfel : 
a) 3 dosare s-au aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
b) 19 dosare au revenit spre soluţionare Curţii de Apel Bucureşti  ( 13 cauze) şi altor curţii 

de apel din ţară ( 6 cauze). 
c) 66 de dosare au fost îndreptate la Tribunalul Bucureşti (48 dosare  ) şi la alte tribunale 

din ţară (18 dosare) . 
d) 4 cauze s-au aflat pe rolul judecătoriilor din Bucureşti ( 3 cauze ) şi Judecătoria Oradea 

1 dosar . 
  

Stadiul de soluţionare a celor 92 de dosare: 
   1. Din cele 92 de dosare , până în prezent au fost judecate 51 de cauze :  

a)  3 dosare au fost soluţionate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 
b) 14 dosare au fost soluţionate de Curtea de Apel Bucureşti (9 dosare) şi celelalte curţi 

de apel din ţară; 
c) 32 de dosare au fost soluţionate de Tribunalul Bucureşti (19 dosare) şi alte tribunale 

din ţară; 
d) 2 dosare au fost soluţionate de către judecătorii. 

2.   În  prezent , pe rolul instanţelor se află în curs de soluţionare 41 dosare: 
a)  4 dosare pe rolul Curţii de Apel Bucureşti; 
b)  1 dosar se află pe rolul Curţii de Apel Piteşti; 
c)  29 dosare sunt spre rezolvare la Tribunalul Bucureşti; 
d)  5 dosare se află pe rolul altor tribunale din ţară; 
e)  2 dosare pe rolul judecătoriilor din Bucureşti. 
 

         Soluţiile pronunţate de instanţele judecătoreşti.  
De regulă instanţele au primit opiniile prezentate de CAA prin întâmpinările formulate la 

contestaţiile îndreptate împotriva deciziilor CAA . Este edificator, din acest punct de vedere, faptul că, 
în 40 de cazuri , hotărârile judecătoreşti au primit opiniile noastre iar în 11 cazuri au fost pronunţate 
soluţii în defavoarea CAA . Este demn de reţinut că , deşi CAA a dat satisfacţie hotărârilor pronunţate 
de instanţe, chiar dacă acestea erau în dezacord cu punctele noastre de vedere, CAA continuă să-şi 
exprime nedumerirea că în  mai multe  cazuri instanţele au rezolvat arbitrar, fără temei legal unele 
contestaţii . 



          Multe contestaţii s-au înregistrat din partea unor beneficiari de pensii de serviciu în calitate de 
foşti magistraţi, care cer să li se stabilească pensii din sistemul CAA pentru stagiul de cotizare realizat 
în profesia de avocat , după ce, în baza Legii 303/2004, în vechimea cerută pentru acordarea pensiei 
de serviciu a fost luată în calcul şi perioada în care contestatorul a exercitat profesia de avocat 
(Dogaru Grigore,  Mircea Ion, Toth Ferencz). Este cazul să arătăm că de regulă Curtea de Apel 
Bucureşti pronunţă hotărâri favorabile unor astfel de contestatori şi, modificând sentinţele pronunţate 
de Tribunalul Bucureşti, obligă CAA să acorde dreptul la pensie din sistemul CAA foştilor avocaţii 
care pentru a primi pensie de serviciu au cerut să li se ia în calcul, ca vechime în magistratură, stagiul 
realizat în avocatură fără ca instanţa să pretindă contestatorului să facă dovada că luarea în calcul a 
stagiului din avocatură n-a influenţat în nici un mod acordarea dreptului la pensie de serviciu şi nici 
cuantumul acestei pensii .  

         Prin unele contestaţii s-a exprimat nemulţumirea pentru faptul că nu se recalculează 
pensiile avocaţilor în raport de coeficientul de inflaţie, deşi Statutul CAA şi Regulamentul de 
organizare al CAA recunosc pentru asiguraţii din sistemul CAA acest drept în funcţie de posibilităţile 
sistemului. 

 
Departamentul Pensii, in decursul anului 2012, sub stricta coordonare a Consiliului de 

Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor din Romania, in vederea calcularii si acordarii 
drepturilor de pensie din sistemul propriu de pensii si asigurari sociale al avocatilor, in conformitate 
cu Legea nr.452/2001, OUG nr.221/2000 privind pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale 
avocatilor, Statutului CAA si Regulamentul de organizare si functionare al CAA, a pus in aplicare 
urmatoarele prevederi:  

    a utilizat un venit de referinta in cuantum de 2300 lei in conf. cu Hotararea Consiliului 
Uniunii Nationale a Barourilor din Romania; 

   valoarea punctului de pensie aplicata a fost in cuantum de 1150 lei,  ce reprezinta 50% din 
venitul de referinta de 2300 lei, conform Deciziei  Consiliului Casei de Asigurari a Avocatilor 
din Romania; 

   s-a acordat indemnizatia de insotitor in cuantum de 920 lei pentru pensionarii incadrati in 
gradul I de invaliditate, in situatia in care asiguratii au realizat intreg stagiul de cotizare doar in 
profesia de avocat sau au realizat un stagiu de cotizare mai mare in profesia de avocat raportat 
la intreg stagiul de cotizare efectuat; 

   contributia individuala obligatorie la fondul de pensii si asigurari sociale al tuturor avocatilor 
cu drept de exercitiu al profesiei, a fost avuta in vedere in conformitate cu hotărârile 
Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania; 

   ajutorul de deces acordat in decursul anului 2012 a fost in cuantum de 3000 lei pentru 
membrii CAA  şi de 1500 lei in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau 
pensionarului CAA; 

   in decursul anului 2012, din dreptul de pensie lunar cuvenit membrilor din sistemul propriu 
de pensii al avocatilor, CAA a calculat iar filialele CAA au retinut si virat contributia lunara 
pentru asigurarile sociale de sanatate in procent de 5,5% asupra veniturilor din pensie ce 
depasesc 740lei, conform Deciziilor nr.223 şi nr.224 din data de 13.03.2012 emise de Curtea 
Constituionala, respectiv a OUG nr.17/2012 privind interpretarea art.259, alin.(2) din Legea 
nr.95/2006. Pentru perioada 01.01.2011 – 30.04.2012, Casa de Asigurari a Avocatilor din 



Romania, a facut demersuri privind returnarea diferentelor de contributie de sanatate obtinute 
prin transfer de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in transe esalonate (pana in prezent 
CAA obtinand de la CNAS si achitand pensionarilor diferentele de contributie de asigurari 
sociale de sanatate  pentru perioada: ianuarie 2011 - septembrie 2011); 

 limita supusa impozitului pe venit din pensii in decursul anului 2012 a ramas la nivelul de 
1000 lei; 

   au fost puse in aplicare prevederile Legii nr.76/2010 – Art.I, punct 4, privind aprobarea 
OUG. nr.109/2009 –Art.68(1) pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 (Codul 
fiscal), prin neimpozitarea veniturilor din pensii realizate de catre persoanele fizice cu 
handicap grav sau accentuat; 

   Hotararea nr.259 din data de 09.06.2011,  Hotararea nr.8 / 2012 si Decizia nr.550/01.09.2012 
emise de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania privind modificarea si completarea 
respectiv adoptarea  Statutului CAA si a Regulamentului de organizare si functionare a CAA. 
 
Din lucrarile inregistrate la Casa de Asigurari a Avocatilor din Romania, in decursul anului 

2012, cat si urmare a modificarilor intervenite in legislatia proprie de pensii si asigurari sociale a 
avocatilor, Departamentului Pensii i-au fost repartizate in mod predominant cererile privind 
deschiderea dreptului de pensie sau modificarea categoriei de pensie a pensionarilor existenti in 
sistemul propriu de pensii al avocatilor, dar si cereri de revizuire a pensiei aflate in plata, acte in 
completarea dosarelor in curs de solutionare, contestatii a drepturilor de pensie stabilite de CAA, 
modificari intervenite la filialele CAA privind pensionarii aflati in plata sau corespondenta rezultata 
ca urmare a colaborarii cu alte sisteme de pensii si asigurari sociale.  

In acest sens se analizeaza si se intocmesc, dupa caz, urmatoarele: 
- actele ce insotesc cererea de stabilire a dreptului de pensie, inaintate de filiala CAA (sau 

de petent) – daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege; 
- corectitudinea asiguratilor sub aspectul contributiei obligatorii depuse la fondul sistemului 

propriu de pensii al avocatilor in raport de veniturile brute lunare realizate si verificarea 
stagiului de cotizare realizat in profesia de avocat; 

- organizarea si efectuarea operatiunilor de calcul necesare in vederea stabilirii dreptului de 
pensie sau, dupa caz,  respingerea cererii de pensie pentru neindeplinirea conditiilor 
legale; 

- verificarea dosarelor de pensie ca urmare a contestatiilor sau sesizarilor formulate, 
intocmindu-se documentatia de solutionare ce este propusa spre analiza Consiliului de 
Administratie al Casei de Asigurari a Avocatilor, ulterior rezolutia fiind comunicata 
petentului; 

- se intocmeste evidenta si documentatia necesara punerii in plata a tuturor drepturilor de 
pensie si se transmite lunar Filialei Bucuresti a CAA; sau, dupa caz, catre toate Filialele 
CAA ca urmare a  indexarilor sau modificarilor stabilite de Consiliul Casei de Asigurari a 
Avocatilor;  

- in situatiile prevazute de lege, se urmareste data scadenta privind pensiile de urmas, 
pensiile de invaliditate grad I REVIZUIBIL sau grad II REVIZUIBIL respectiv ajutoarele 
acordate soţilor supravieţuitori pe o perioadă de 6 luni si se procedeaza la modificarea, 
suspendarea temporara a platii pensiei sau sistarea acesteia, fiind redactate decizii 
corespunzatoare; 



- conform situatiilor lunare solicitate filialelor CAA privind efectuarea drepturilor de 
pensie, sunt analizate modalitatile de plata si cuantumurile achitate; 

- pentru toti pensionarii sistemului propriu de pensii al avocatilor se tiparesc lunar  
taloanele de pensie ce sunt inaintate filialelor CAA pentru a fi comunicate beneficiarilor; 

- pensionarilor  CAA   li  se  elibereaza  anual  taloane  speciale  pentru efectuarea a 6 
calatorii simple cu reducere de 50%; 

- se întocmesc date statistice ce sunt comunicate trimestrial Institutului National de 
Statistica din Romania  ; 

- se acorda audiente si consiliere membrilor Casei de Asigurari a Avocatilor sau expertilor 
contabili numiti de instantele judecatoresti in litigiile cu Casa de Asigurari a Avocatilor 
din Romania; respectiv, potrivit legii, se formuleaza raspunsuri la petitii, memorii si 
sesizari din domeniul pensiilor CAA, la solicitarea persoanelor fizice si juridice;  

- coordoneaza si verifica filialele CAA in privinta modului de intocmire a dosarelor de 
pensie si de efectuare a platii pensiilor conform dispozitiilor Legii nr.452/2001, Statutului 
CAA si Regulamentului CAA. 

 
In decursul anului 2012 au fost emise un numar de 281 decizii privind drepturile de pensie al 

asiguratilor din sistemul propriu de pensii si asigurari sociale al avocatilor, respectiv: 
- 126 decizii de pensie pentru limita de varsta; 
-   76 decizii de pensie pentru retragere definitiva din profesie:  

a)   drepturi noi de pensie,  
b) drepturi de pensie stabilite pentru perioada de exercitare a profesiei de avocat 

dupa data pensionarii pentru limita de varsta pana la data radierii din Tabloul 
avocatilor, conform art. 50 punct 1 din Statutul CAA; 

c)   drepturi de pensie stabilite prin anularea dreptului de pensie pentru limita de 
varsta aflat in plata, conform art. 50 punct 2 din Statutul CAA. 

-      5 decizii de pensie pentru retragere anticipata definitiva din profesia de avocat; 
- 6 decizii de trecere de la pensie de invaliditate la pensie pentru limita de varsta / 

retragere definitiva din profesie, urmare indeplinirii conditiilor privind varsta standard 
de pensionare;   

- 12 decizii de pensie pentru gradul I sau gradul II de invaliditate; 
-   11 decizii de pensie de urmas privind: urmasi minori/majori, vaduve ce solicita drepturi 

noi de pensii ulterior datei indeplinirii conditiile de pensie cât şi a urmasilor incadrati 
in gradul I sau gradul II de invaliditate; 

-  1 decizie de suspendare a dreptului de pensie; 
- 1 decizie privind punerea in plata a drepturilor de pensie ce sunt preluate din sistemul 

public de pensii, conform Conventiei nr.463/2004 incheiate intre CAA si CNPAS;  
- 7 decizii privind stabilirea indemnizatiilor lunare de urmas in conformitate cu art. 76 din 

Statutul CAA; 
- 3 decizii de  revizuire;  
- 3 decizii de pensie privind stabilirea pe o perioada de 6 luni a unui ajutor lunar pentru 

sotul supravietuitor ce nu realizeaza venituri ;  
- 21 decizii privind respingerea cererilor de pensie pentru neindeplinirea conditiilor; 
-  3 decizii privind repunerea in plata a drepturilor de pensie;                                              



- 5 decizii privind acordarea drepturilor de pensie prin punerea in aplicare a deciziilor 
definitive si irevocabile emise de instantele judecatoresti; 

-  1 decizie privind trecerea de la pensie invaliditate grad II revizuibil la pensie 
invaliditate grad II nerevizuibil.   

Situatia numarului total de pensionari  aflati in plata in sistemul propriu de pensii al avocatilor 
in ianuarie 2012, respectiv decembrie 2012: 
  

CATEGORIE PENSIE nr. pensionari 
– ian.2012-  

nr. pensionari 
– dec.2012- 

diferente 
rezultate 

lim.varsta / retragere definitiva 1549 1655 +106 
retragere anticipata definitiva 34 38 +4 
invaliditate 87 87 0 
urmasi 299 293 -6 
TOTAL : 1969 2073 +104 

 
Analizand evidentele trimestriale ale pensionarilor Casei de Asigurari a Avocatilor inscrisi la pensie 
in decursul anului 2012, respectiv membrii CAA ce au iesit din drepturile de pensie conform art.96, 
art.97 din Statutul CAA, constatam urmatoarele:   

 
Nr. pensionari a caror 

drepturi de pensie a incetat 
 Trim. 

Nr. 
pensionarilor 

existenti in 
plata / 

trimestru 

Nr. 
pensionari 
 inscrisi la 

pensie Nr. total 
pensionari 

din care 
decedati 

Diferenta 
intrari - iesiri 

I 2012 69 33 24 36 
II 2032 46 26 24 20 
III 2045 44 29 25 15 
IV 2073 71 38 27 33 

TOTAL - 230 126 100 104 
  

Fata de cele mentionate, raportat la anul 2011, rezulta o crestere cu un numar de 104 membri 
pensionari ai Casei de Asigurari a Avocatilor in decursul anului 2012, desi la un numar de 126 
asigurati a incetat dreptul de pensie din sistemul propriu de pensii al avocatilor. 

 

Consiliul de Administraţie al Casa de Asigurări a Avocaţilor, în şedinţa din 01.03.2013 a 
apreciat activitatea Casei de Asigurări a Avocaţilor ca fiind pozitivă şi a hotărât în unanimitate să 
supună discutării şi aprobării Congresului Avocaţilor din 29-30 martie 2013 în vederea primirii 
descărcării de gestiune pe anul 2012. 

 

Consiliul de Administraţie  
al Casei de Asigurări a Avocaţilor 

Preşedinte, 
Av. TIBERIUS NICU 


