
 
Propuneri privind modificările legislative la Statutul CAA 

 
 
 
Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, adoptat de Consiliul UNBR  

din 4 mai 2001, publicat în Buletinul Informativ al Consiliului Uniunii nr. 9 
din 5 mai 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
 
1. Art. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 10 Avocatul primeşte o singură pensie pentru anii lucraţi în 

exercitarea profesiei de avocat, în raport de stagiul de cotizare şi 
contribuţia lui la fondul C.A.A.” 

 
2. La art. 23 după alineatul (6) se introduc 3 noi  alineate, alineatele 

(7), (8) şi (9), cu următorul cuprins: 
„(7) Anual, după caz, contribuţia la fondul Casei de Asigurări a 

Avocaţilor se va regulariza potrivit art.25 alin. 1, în funcţie de veniturile 
brute, realizate din onorarii de toţi avocaţii cu drept de exercitare a 
profesiei. 

(8) În vederea regularizării contribuţiei la fondul sistemului, avocaţii 
vor depune la filială declaraţie pe propria răspundere privind veniturile 
realizate din profesie pe anul anterior. 

(9) Nerespectarea prevederilor alin. (7) constituie abatere disciplinară 
gravă şi se sancţionează conform art. 73 din Legea 51/1995 republicată.” 

 
3. La art. 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Venitul mediu brut lunar pe profesia de avocat se stabileşte anual 

de către Uniunea Naţională a Barourilor din România la propunerea C.A.A.” 
 
4. La art. 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul 

(3), cu următorul cuprins: 
„(3) Suspendarea se dispune de Consiliul baroului, la cererea 

Consiliului filialei CAA, în prima şedinţă a Consiliului baroului după sesizarea 
sa de Consiliul filialei” 
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5. La art. 29, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 
(2), cu următorul cuprins: 

„(2) Refuzul nejustificat de prezentare a actelor solicitate cu ocazia 
controlului efectuat de către organele de control desemnate ale sistemului 
de asigurări, duce la suspendarea calităţii de avocat în condiţiile art. 28 alin. 
2,3 din prezentul Statut.” 

 
6. După art. 34 se introduce un nou articol, art. 341, cu următorul 

cuprins: 
„(1) Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare şi care au 

născut cel puţin 3 copii şi i-au crescut până la vârsta de 10 ani beneficiază 
de reducerea vârstei standard de pensionare după cum urmează:  

   a) cu un an - pentru 3 copii;  
   b) cu doi ani - pentru 4 sau mai mulţi copii.  
  (2) Reducerea vârstei prevăzute la alin. (1) nu poate fi cumulată cu o 

altă reducere prevăzută de prezentul statut sau de legile speciale.  
(3) Vârsta de pensionare redusă conform alin. (1) nu poate fi mai mică 

de 55 de ani” 
 
7. La art. 35, după alineatul 3 se introduc 2 noi alineate, alineatele (4) 

şi (5), cu următorul cuprins: 
„(4) Pensia pentru limită de vârstă nu va mai putea fi recalculată prin 

adăugarea anilor lucraţi după pensionare decât prin transformarea ei în 
pensie de retragere definitivă, în condiţiile art. 37 din Statutul CAA şi art. 
48 din Regulamentul CAA. 

(5) Avocaţii care cumulează venitul din profesie cu pensia pot valorifica 
stagiul de cotizare realizat după data pensionării numai în condiţiile al. 3.” 

 
8. Art. 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) Contribuţiile achitate la fondul de asigurări sociale al avocaţilor 

care cumulează veniturile din avocatură cu pensiile din alte sisteme  de 
asigurări sociale vor fi avute în vedere la stabilirea pensiei de retragere 
definitivă şi a altor drepturi de asigurări sociale. 

(2) Avocaţii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. 1, la cerere, pot solicita 
numai pensia de retragere definitivă din profesie în condiţiile art. 37 din 
Statutul CAA şi art. 48 din Regulamentul CAA.” 

 
9. La art. 37 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„(1) Avocaţii care exercită profesia în condiţiile art. 35 pot solicita 
pensia de retragere definitivă din profesie după ce vor obţine de la Barou 
decizia de încetare a calităţii de avocat şi radierea din Tabloul avocaţilor” 

 
10. La art. 39, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 

(2), cu următorul cuprins: 
„(2) La împlinirea vârstei standard de pensionare se vor adăuga la 

pensie şi perioadele asimilate.” 
 
11. La art. 38, alineatul (2) se abrogă. 
 
12. La art. 55 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„a) pensia pentru limită de vârstă în plată sau la care ar fi avut dreptul, 

în condiţiile legii, susţinătorul decedat” 
 
13. La art. 61, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul 

(8), cu următorul cuprins: 
„(8) În primul trimestru la anului, CAA va comunica fiecărui membru, 

avocat în activitate, numărul de puncte pe care le are la data de 1 ianuarie 
precum şi valoarea unui punct de pensie la aceeaşi dată.” 

 
14. La art. 61, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(6) Punctajul asiguratului stabilit conform alineatului 2, nu poate fi 

mai mare de 5 puncte” 
 
15. La art. 62 alineatul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(5) Punctajul anual al asiguraţilor care nu au stagiu complet de 

cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor nu poate fi mai mare 
de 5 puncte, raportat la stagiu de cotizare realizat în sistemul de asigurări 
al avocaţilor.” 

 
16. La art. 64, alineatele 2 şi 3 se abrogă 
 
17. Art. 72 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 72 Decizia emisă în condiţiile art. 71 alin. (1) poate fi contestată 

în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanţa competentă, potrivit 
art. 138 şi 139 din prezentul Statut.” 
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18. Art. 108, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Casa de Asigurări a Avocaţilor este condusa si administrata de un 

consiliu de administraţie format din 5 membri, dintre care 3 avocaţi in 
activitate din filiale diferite, cu o vechime de cel puţin 10 ani în profesie şi 2 
avocaţi pensionari, de asemenea din filiale diferite, aleşi de Congres pe o 
perioadă de 4 ani” 

 
19. Art. 109 se abrogă. 
 
20. După art. 111 se introduce un nou articol, art. 1111, cu următorul 

cuprins: 
„Art. 1111  
(1) Preşedintele Casei de Asigurări a Avocaţilor are următoarele 

atribuţii: 
a) reprezintă C.A.A. în relaţiile cu persoanele fizice şi  juridice. 
b) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului de Administraţie 
c) ordonanţează cheltuielile bugetare şi extrabugetare ale CAA 
d) semnează actele Consiliului de Administraţie al CAA 
e) supraveghează relaţiile cu filialele 
f) acordă sprijin şi ajutor filialelor în relaţiile lor cu autorităţile 

centrale şi locale. 
(2) Preşedintele este înlocuit, la cerere sau în absenţa sa, de 

vicepreşedinte.” 
 
21. La art. 123, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„b) elaborează şi aprobă bugetul filialei” 
 
22. La art. 124, după litera b) se introduce o nou literă, litera c), cu 

următorul cuprins: 
„c) Preşedintele filialei.” 
 
23. La art. 126, după litera e se introduce o nouă litera, litera f), cu 

următorul cuprins: 
„f) alege Preşedintele filialei şi Consiliul de Administraţie al filialei.” 
 
24. La art. 128, alineatele (2), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 
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„(2) Consiliul de administraţie al filialei va fi compus din 3 sau 5 
membri, în funcţie de numărul membrilor filialei, din care un membru să fie 
pensionar. Preşedintele filialei este şi unul din cei 3 sau 5 membri ai 
Consiliului de Administraţie. 

: 
(4) Membrii supleanţi, care vor completa Consiliul de Administraţie al 

filialei în caz de vacanţă a funcţiei de consilier, sunt candidaţii care nu au 
întrunit numărul de voturi necesare alegerii în Consiliu, în ordinea 
descrescătoare a voturilor obţinute în urma alegerilor. 

(5) Consiliul de administraţie al filialei alege din rândurile membrilor săi 
un vicepreşedinte. Consiliul de administraţie al filialei, cu avizul baroului şi 
aprobarea Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor poate angaja un 
director executiv. 

(6) În ipoteza prevăzută la alin. 4, dacă vacanţa priveşte pe 
vicepreşedinte, Consiliul va proceda la alegeri conform alin. 5 în termen de 
cel mult 3 luni de la intervenirea vacanţei.” 

 
25. La alin 128, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, 

alineatul (7), cu următorul cuprins: 
„(7) Consiliul de Administraţie se consideră legal întrunit în prezenţa 

majorităţii membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor 
prezenţi.” 

 
26. După art. 130 se introduce un nou articol, art. 1301, cu următorul 

cuprins: 
„Art. 1301 
(1) Preşedintele filialei este ales de Adunarea Generală, din rândul 

membrilor filialei, avocaţi aflaţi în exercitarea profesiei, cu o vechime de cel 
puţin 8 ani în avocatură, prin vot secret. 

(2) Durata mandatului este de 4 ani. 
(3) Preşedintele filialei are următoarele atribuţii: 
a) reprezintă filiala în raporturile cu persoane fizice şi juridice; 
b) convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administraţie al 

filialei;  
c) face parte şi conduce prezidiul Adunării Generale a filialei, cu 

excepţia adunărilor de alegeri, dacă este candidat; 
d) ordonanţează cheltuielile filialei; 
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e) ia măsuri privind conducerea filialei care nu sunt de competenţa 
Adunării Generale sau a Consiliului de Administraţie; 

f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Statutul CAA sau 
Statutul filialei; 

g) colaborează cu decanul şi Consiliul baroului în probleme care 
interesează filiala.” 

 
27. Art. 136 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 136 
(1) Deciziile Consiliului de Conducere a filialei pot fi atacate cu 

plângere de membrii filialei sau Consiliul baroului la CAA. 
(2) Plângerea se va depune în termen de 15 zile de la luarea la 

cunoştinţă a hotărârii, dar nu mai târziu de 1 an de la adoptarea acesteia. 
(3) Deciziile Consiliului de conducere al filialei pot fi desfiinţate în caz 

de nelegalitate sau pentru nerespectarea prezentului statut la sesizare sau 
din oficiu de către Consiliul CAA.” 

 
28. La art. 138, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Prevederile prezentului statut referitoare la jurisdicţia asigurărilor 

sociale se completează cu dispoziţiile Codului de procedură Civilă şi Legii de 
organizare judecătorească” 

 
 
 
 

*       * 
* 

 



 
Propuneri privind modificările legislative la 

Regulamentul CAA 
 
 
 
 
Regulamentul Casei de Asigurări a Avocaţilor, adoptat de Consiliul 

UNBR  din 20 iulie 2001, publicat în Buletinul Informativ al Consiliului 
Uniunii nr. 11 din 21 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

 
 
 
1. La art. 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(6) Avocatul care nu a plătit contribuţia maxima este obligat să 

depună la filială, în fiecare an, copia deciziei definitive de impunere în cel 
mult 15 zile de la data comunicării acesteia de către organul fiscal” 

 
2. La art. 9, liniuţa a 3-a de la alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„- dovada în original a stagiului de cotizare realizat în alte sisteme de 

asigurări sociale” 
 
3. La art. 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul 

(21), cu următorul cuprins: 
„(21)Vechimea în profesia de avocat luată în considerare, conform legii, 

la stabilirea pensiei de magistrat, nu se mai ia în calcul şi la stabilirea 
pensiei în sistemul de asigurări sociale ale avocaţilor, aşa cum prevăd 
dispoziţiile art. 62 al. 6 din Statut.” 

 
4. La art. 16 alineatul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
„a) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar juridic, 

organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia 
absolvirii acestora;” 

 
5. La art. 21, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„(4) Dacă incapacitatea priveşte numai o fracţiune din luna respectivă, 
indemnizaţia se plăteşte proporţional cu numărul de zile lucrătoare de 
incapacitate. Dacă în luna respectivă s-au realizat venituri din profesie, 
indemnizaţia pentru incapacitate însumată cu veniturile din profesie din 
luna respectivă nu poate depăşi suma reprezentând venitul mediu pe 
profesie. Nu sunt considerate venituri din profesie în luna respectivă 
veniturile din oficii încasate pentru servicii prestate în luni anterioare” 

 
6. La art. 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(1) În vederea aplicării prevederilor art. 65 alin. 1 şi 2 din Statutul 

Casei de Asigurări a Avocaţilor, Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor va 
proceda anual la indexarea pensiilor aflate în plată în funcţie de coeficientul 
de creştere al inflaţiei şi posibilităţile financiare ale sistemului” 

 
7. La art. 39 Regulament, alineatele (3) şi (5) şi abrogă. 
 
8. Art. 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Adunarea Generală legal constituită adoptă hotărâri cu votul a 

jumătate plus unul din numărul de membrii care şi-au exprimat votul la 
adunarea respectivă.” 

 
 
 

*       * 
* 

 
 

 



Propuneri privind modificări legislative în vederea introducerii pensiei 
facultative în legislaţia de asigurări sociale a avocaţilor 

 
 
 
 
 

Modificări propuse la OUG 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor: 

 
1. La articolul 6 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera 

f), cu următorul cuprins: 
„f) pensia facultativă” 
 
 
 
Modificări propuse la Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor: 
1. La articolul 30 după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu 

următorul cuprins: 
„f) pensia facultativă” 
 
2. După capitolul III – Contribuţia la fondul sistemului de asigurări sociale şi 

pensii – se introduce subtitlul „Secţiunea I  Contribuţia obligatorie la fond” 
 
3. După art. 30 se introduce un nou subtitlu, cu urm[torul cuprins> 
 

„Secţiunea II Contribuţia facultativă la fond 
 
Art. 301 (1) Avocaţii cu drept de exercitare a profesiei, cu vârsta de până la 

45 de ani, pot opta şi pentru pensia facultativă prevăzută de art. 6 lit. f) din OUG 
221/2000 şi art. 31 lit. f) din prezentul Statut. 

(2) Opţiunea prevăzută de alin. 1 se face prin semnarea unui act de opţiune 
individuală, din proprie iniţiativă. 

(3) Este interzisă delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de 
opţiune. 

 
Art. 302 (1) După optare avocaţii cu drept de exercitare a profesiei sunt 

obligaţi să contribuie la fondul de pensie facultativă. 
(2) Pot contribui la fondul de pensie facultativă şi avocaţii suspendaţi care 

au contribuit înainte de data suspendării în conformitate cu prevederile al. (1). 
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(3) În situaţia în care un asigurat încetează să contribuie, acesta rămâne 
asigurat cu drepturi depline, din punctul de vedere al drepturilor asigurate prin 
contribuţia facultativă, în limitele contribuţiilor sale facultative. 

(4) Contribuţiile facultative ale asiguraţilor nu pot fi transferate la alte 
fonduri private de pensii. 

 
Art. 303 (1) Contribuţia facultativă este în sumă fixă şi se plăteşte lunar de 

asiguratul care a optat pentru pensia facultativă. 
(2) Nivelul contribuţiei facultative şi metoda de indexare a acesteia sunt 

stabilite prin cererea de opţiune. 
(3) Asiguratul poate opta pentru unul dintre nivelele contribuţiei propuse de 

CAA.  
(4) Cuantumurile contribuţiei facultative dintre care poate opta asiguratul în 

conformitate cu prevederile al. 2-3 se stabilesc de către CAA pe tranşe fixe. 
(5) Avocaţii pot opta pentru modificarea nivelului de contribuţie facultativă, 

dintre nivelele stabilite de către CAA în conformitate cu alin. (4), în condiţiile 
Regulamentului CAA. 

(6) Modificarea nivelului contribuţiei facultative la o tranşă inferioară poate fi 
realizată fără penalizări la intervale de cel puţin 5 ani de la ultima modificare. 

(7) În cazul modificării nivelului contribuţiei facultative la o tranşă inferioară 
înainte de termenul prevăzut la al. (6), CAA va percepe un comision de 2% din 
activul personal net pentru orice astfel de modificare efectuată din iniţiativa 
asiguratului. 

(8) Modificarea nivelului contribuţiei facultative la o tranşă superioară poate 
fi realizată oricând, fără penalizări. 

(9) Nivelul contribuţiei facultative se indexează de către CAA, în funcţie de 
evoluţia indicelui de inflaţie. 

 
Art. 304 (1) Termenele de plată ale contribuţiilor facultative sunt stabilite 

prin actul de opţiune. 
(2) Depăşirea termenului de plată a contribuţiilor atrage obligaţia de plată a 

majorărilor de întârziere, în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere, aplicat la suma 
datorată. 

(3) Majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a contribuţiei 
facultative se fac venit la bugetul CAA. 

 
Art. 305 CAA răspunde de întocmirea, actualizarea şi păstrarea evidenţei 

privind contribuţiile facultative, pe fiecare asigurat. 
 
Art. 306 (1) Fiecare asigurat plătitor al contribuţiei facultative are un cont 

individual. 



Propuneri privind modificări legislative în vederea introducerii pensiei 
facultative în legislaţia de asigurări sociale a avocaţilor 

 

 3

(2) Contribuţiile şi transferurile de disponibilităţi ale asiguratului, precum şi 
accesoriile aferente acestora se evidenţiază în contul său individual, pe baza 
codului numeric personal. 

 
Art. 307 (1) Asiguratul este proprietarul activului personal din contul său 

constituit din contribuţia facultativă la fond. 
(2) Activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui asigurat, 

egală cu numărul de unităţi de fond deţinute de acesta înmulţite cu valoarea la zi 
a unei unităţi de fond.  

(3) Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei 
tranzacţii. 

(4) Activul personal nu poate fi cesionat sau gajat. 
(5) Activul personal net nu poate fi utilizat de către asigurat înainte de 

îndeplinirea condiţiilor de pensionare prevăzute de art. 792 din prezentul statut 
 
Art. 308 (1) Contribuţiile şi transferul de lichidităţi băneşti la fondul de pensie 

facultativă se convertesc în unităţi de fond, calculate cu 6 zecimale, în maximum 
două zile lucrătoare de la data încasării acestora. 

 
Art. 309 La data intrării în vigoare a prezentului Statut, valoarea unităţii de 

fond este de 10 lei. 
 
Art. 3010 (1) În cazul în care asiguratul încetează plata contribuţiei pentru 

pensia facultativă mai devreme de 12  ani de la începerea ei, va suporta din 
activul personal net o penalitate în cuantum de 3% din acest activ. 

(2) Activul personal net al asiguratului se va diminua cu penalitatea calculată 
conform alin. (1). 

 
 
 
3. După articolul 79 se introduce o nouă secţiune, cu următorul cuprins: 
 

„Secţiunea VIII Pensia facultativă 
 
Art. 791 CAA  stabileşte cuantumul pensiei facultative pe baza calculului 

actuarial şi a activului personal net constituit din contribuţia facultativă la fond, în 
limita activului personal net. 

 
Art. 792 (1) Asiguratul care a contribuit pentru pensia facultativă are dreptul 

la o pensie facultativă la data împlinirii vârstei de 65 de ani. 
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(2) Acordarea pensiei facultative se face cel mai târziu până la împlinirea 
vârstei de 67 de ani. 

(3) În cazul în care asiguratul nu face cerere de acordare a pensiei până la 
îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (2), CAA va calcula şi acorda din oficiu 
pensia facultativă, începând cu data împlinirii vârstei de 67 de ani, pentru o 
perioada de beneficiu a pensiei de 10 ani, în cazul în care aceste valori nu sunt 
specificate în actul de opţiune. 

(4) În cazul în care vârsta estimată de pensionare şi perioada estimată de 
beneficiu de pensie după data pensionării sunt specificate în actul de opţiune, 
acordarea pensiei facultative se face luând în considerare aceste valori. 

 
Art. 792 (1) Activul personal net constituit din contribuţia facultativă la fond 

este folosit exclusiv pentru acordarea pensiei facultative. 
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) următoarele categorii: 
a) beneficiarii - urmaşi, astfel cum au fost stabiliţi în actul de opţiune; 
b) persoanele care îndeplinesc condiţiile de obţinerea a unei pensii 

facultative dar ale căror activ personal net constituit din contribuţia facultativă la 
fond la data pensionării este prea mic pentru a putea primi o pensie facultativă 
minimă. 

(3) În termen de 30 de zile de la dovedirea încadrării în una din situaţiile 
prevăzute la alin. (2), persoana îndreptăţită primeşte o plată unică sau plăţi 
eşalonate în rate lunare pe o durată de maximum 5 ani la cerere. 

 
Art. 793 (1) Pensia facultativă se plăteşte avocatului asigurat sau 

beneficiarului desemnat prin actul de opţiune, personal sau prin mandatar. 
(2) Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor facultative se suportă de CAA. 
 
 
Art. 794 Asiguratul al cărui activ personal net, constituit din contribuţia 

facultativă la fond, nu este suficient pentru acordarea unei pensii facultative 
minime la data îndeplinirii condiţiilor de beneficiere de pensie facultativă, 
primeşte o plată unică sau plăţi eşalonate în rate egale pe o durată de maximum 
5 ani, la cerere. 

 
 
Art. 795 (1) În cazul decesului unui asigurat înainte de deschiderea dreptului 

la pensia facultativă, drepturile se vor transmite beneficiarilor asiguratului, 
conform celor stabilite în actul de opţiune. 

(2) Beneficiarii prevăzuţi la alin. 1 au dreptul la plata unică sau la plăţi 
eşalonate în rate lunare pe o durată de cel mult 5 ani, fără a datora penalităţi. 
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(3) În cazul decesului asiguratului după deschiderea dreptului la pensia 
facultativă, sumele aferente pensiei facultative rămase în contul asiguratului se 
plătesc beneficiarilor, în conformitate cu actul de opţiune, printr-o plată unică sau 
prin plăţi eşalonate în rate lunare pe o durată de cel mult 5 ani. 
 

Art. 796 (1) Asiguratul plătitor de contribuţie facultativă poate, în orice 
moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile pentru pensia 
facultativă, cu obligaţia de a înştiinţa în scris CAA cu cel puţin 30 de zile 
calendaristice înainte de data suspendării, modificării sau încetării contribuţiilor. 

(2) Contribuţia facultativă poate fi modificată fără perceperea de penalizări 
la interval de cel puţin 5 ani, în conformitate cu prevederile art. 303 alin (5) – (8). 

(3) Asiguratul poate să suspende plata contribuţiei facultative pe o perioadă 
de maximum un an, de cel mult de două ori în decursul perioadei contributive, la 
un interval de minimum 10 ani între suspendări. 

(4) Asiguratul are dreptul să înceteze plata contribuţiei pentru pensie 
facultativă, în conformitate cu prevederile art. 3010.” 
 
 
 

*       * 
* 
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