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RAPORT  

privind activitatea desfăşurată de Consiliul de 
Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor  

 
 

 
 

În perioada supusă analizei, Consiliul Casei de Asigurări a 
Avocaţilor a acordat prioritate problemelor care constituie 
direcţiile fundamentale ale sistemului: adoptarea unor măsuri de 
natură a asigura condiţii de viaţă corespunzătoare pensionarilor 
şi avocaţilor activi;     eficientizarea activităţii privind plata cotelor  
de contribuţie prin efectuarea unui control mai riguros de către 
consilieri şi efectuarea unei munci mai susţinute de către 
salariaţii filialelor;     alocarea unor sume mai însemnate în 
domeniul asistenţei sociale;       gestionarea sumelor şi a altor 
valori aflate în patrimoniu. 

Consiliul de Administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor  
în scopul de a asigura un nivel de trai cât mai decent posibil 
tuturor categoriilor de pensionari, a avut permanent preocuparea 
de a adopta unele măsuri, dintre care cea mai importantă este 
aceea referitoare la realizarea majorării pensiilor şi a celorlalte 
drepturi de asigurări sociale. 

În acelaşi timp, prin această majorare, prin demersul 
întreprins de Consiliul de Administraţie al CAA, se va reduce 
decalajul dintre pensiile ce revin avocaţilor şi pensiile intitulate 
„de serviciu” care sunt stabilite pentru judecători si procurori. 

 
Procedând la analiza situaţiei sistemului fundamentată pe 

documentele financiare privind anul 2006 şi de la prognozele de 
buget referitoare la anul 2007 se observă existenţa unei stări 
stabile a acestuia. 

Perspectivele de majorare a veniturilor din cote pe 2007, 
dublate de solidele rezerve din disponibilităţi, regăsite atât la 
nivelul filialelor cât şi al Casei Centrale, constituie garanţii pentru  
acoperirea cheltuielilor de asigurări sociale. 

Prin deciziile Consiliului de Administraţie al Casei de 
Asigurări a Avocaţilor care au fost adoptate în anii 2005 – 2007, 
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cu avizul Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România 
s-a procedat la o majorare a punctului de pensie şi împreună cu 
aplicarea coeficientului de inflaţie, în perioada 2003 – 2007 s-a 
realizat o creştere a valorii punctului de pensie de la 439 lei la 
844 lei, ceea ce echivalează cu o creştere într-un procent de 90% 
a cuantumului pensiei. 

În consecinţă a crescut nivelul pensiei maxime până la 
valoarea de 2.532 lei lunar. 

Ne permitem a aprecia, alături de faptul că a crescut 
considerabil şi venitul mediu brut pe profesie, că această situaţie 
constituie un succes real, mai ales că majorarea se reflectă şi în 
cuantumul ajutoarelor acordate în sistemul de asigurări sociale 
(concedii medicale, concedii îngrijire copil, concedii de maternitate 
etc.). 

C.A.A a acordat ajutoare materiale de câte 150 lei  pentru 
avocaţii retraşi definitiv din profesie spre a acoperii o parte din 
cheltuielile suportate în sezonul rece şi un ajutor în cuantum de 
500 lei persoanelor aflate în concediu de maternitate sau în 
concediu pentru îngrijirea copilului, ştiut fiind faptul că au de 
susţinut cheltuieli suplimentare. De asemenea s-a majorat 
ajutorul material în caz de deces de la suma de 1.000 lei la 2.000 
lei şi la jumătate din această sumă pentru  membrii de familie. 
         Casa de Asigurări a Avocaţilor a sprijinit filialele pentru 
acordarea de ajutoare materiale, tuturor avocaţilor pensionari şi 
urmaşilor acestora cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte şi 
Crăciun şi separat, din fondurile proprii, cu prilejul acestor 
sărbători a acordat indemnizaţii în anii 2005 – 2007. 

 
Pe plan organizatoric în perioada 2003-2007, au avut loc 

următoarele situaţii semnificative: 
La nivel teritorial s-au înfiinţat încă 2 filiale (Ialomiţa şi 

Călăraşi), astfel că în prezent numărul acestora a ajuns la cifra de 
39. 

În momentul  de faţă  există un singur Barou – Mehedinţi – 
care nu a înfiinţat filiala, deşi această formă de organizare este 
legal obligatorie şi toate încercările Consiliului Casei de Asigurări 
a Avocaţilor, de a soluţiona această problemă, au eşuat din cauza 
poziţiei total negativiste manifestate de conducerea Baroului. 
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Din această pricină, Casa de Asigurări a Avocaţilor a fost 
obligată să achite pensiile din fondurile ce revin avocaţilor din 
judeţul Mehedinţi din fondurile sistemului. 

Din examinarea evidenţei referitoare la Baroul Mehedinţi 
rezultă că s-a înregistrat un deficit cumulat de 41.947 lei în 
perioada 2004-2006 deoarece cotele de contribuţie ale membrilor 
Baroului Mehedinţi fiind insuficiente, Casa de Asigurări a 
Avocaţilor a fost nevoită a plăti aceste pensii din fonduri  proprii, 
diminuându-se corespunzător disponibilităţile.  

În atari condiţiuni Consiliul de Administraţie al Casei de 
Asigurări a Avocaţilor apreciază că situaţia nu mai poate fi 
tolerată şi fie organul de conducere a profesiei determină Consiliul 
Baroului Mehedinţi să înfiinţeze de îndată filiala, fie urmează a se 
sista plata pensiilor pentru avocaţii care provin din Baroul 
Mehedinţi, aceste sume urmând a fi suportate de Consiliul 
acestui barou. 

 
Indemnizaţiile membrilor care reprezintă Consiliile Filialelor 

au fost   modice, iar la unele filiale nu s-au alocat asemenea 
fonduri, ceea ce demonstrează voinţa şi disponibilitatea 
consilierilor de a desfăşura o activitate colegială în slujba tuturor 
membrilor sistemului, fără nici un avantaj material. 

La această oră de bilanţ ne permitem a vă informa că 
membrii Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări a 
Avocaţilor  au primit lunar cu titlu de indemnizaţie suma de 350 
lei pe durata mandatului exercitat timp de 4 ani. 

De asemenea retribuţiile tuturor salariaţilor din sistem sunt   
decente, iar munca acestora se desfăşoară la un nivel 
corespunzător. 

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor a solicitat 
Congresului aprobarea unui corp de inspectori financiar la nivel 
central care să funcţioneze conf. art. 135 din Statutul C.A.A însă 
membrii  Congresului  au respins această cerere. 

La timpul respectiv am apreciat că această măsură a 
Congresului a fost adoptată pentru că există resurse şi voinţă la 
nivelul conducerii fiecărui Barou de a soluţiona problema achitării 
corecte şi la zi a cotelor de contribuţie de către fiecare avocat 
membru al baroului  respectiv şi că nu este cazul să fie suportată 
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o cheltuială suplimentară în valoare de 10.000 lei lunar pentru 
acest serviciu, dar situaţia existentă a infirmat speranţele noastre. 

Consiliul îşi manifestă speranţa că la acest Congres şi la 
această sesiune a Consiliului Uniunii se vor adopta măsurile cele 
mai adecvate pentru rezolvarea, în viitor, a problemei contribuţiei 
cotei obligatorii şi prin înfiinţarea acestui birou profesional 
(inspectori financiari) 
 

În anul 2006 s-au emis un număr de 284 decizii de 
pensionare din care 190 reprezintă deschiderea de noi drepturi de 
asigurări, iar 94 reprezintă recalculare a pensiilor existente . 
         În cadrul aceluiaşi serviciu s-au soluţionat şi peste 167 de 
cereri de efectuare a unui calcul estimativ formulate de avocaţii 
aflaţi în activitate, ceea ce a implicat alocarea unui timp destul de 
însemnat. 
         La finele anului existau  spre rezolvare la acest birou 15 
cereri având drept obiect stabilirea dreptului de pensie. 
 

Referitor la departamentul juridic apreciem că este necesar a 
releva faptul că instituţia noastră a participat în 98 de cauze 
aflate pe rolul diferitelor instanţe judecătoreşti, din care 74 cauze 
noi în anul 2006 iar 24 din anul anterior. Dintre acestea s-au 
soluţionat 61, obţinându-se soluţii favorabile în procent de 98% 
din cauze, astfel că putem conchide că resortul respectiv a avut o 
activitate pozitivă. 

 
Sub aspectul resurselor umane menţionăm că personalul 

Casei este acelaşi cu cel existent în anul 2003 şi anume 12 
salariaţi care au dovedit conştiinciozitate şi o bună pregătire 
profesională astfel că activitatea s-a desfăşurat în mod 
corespunzător 

Consiliul C.A.A şi-a desfăşurat activitatea în şedinţe lunare  
la care  au participat toţi membrii consiliului, iar lucrările cu 
caracter permanent au fost asigurate de către consilierii care 
domiciliază în Bucureşti dar, în toate cazurile, măsurile au fost 
dispuse şi cu consultarea şi exprimarea punctului de vedere al  
colegilor din Constanţa şi Timişoara. 
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         Consiliul s-a preocupat în mod deosebit pentru identificarea 
resurselor necesare susţinerii şi dezvoltării forţei financiare a 
sistemului. 

 La capitolul venituri este necesar să subliniem că singura 
sursă o reprezintă contribuţiile membrilor sistemului, întrucât 
celelalte câştiguri colaterale (dobânzile etc.), au o pondere mai 
scăzută faţă de perioada precedentă. 

Veniturile totale în anul 2006 au fost de 58.059.170 lei din 
care venituri din cote de contribuţie 42.110.270 lei; venituri din 
dobânzi 9.274.240 lei; alte venituri 6.674.660 lei. 

Din examinarea datelor statistice privind anul 2006, în 
comparaţie cu anul 2005 se constată o creştere de 21% a 
veniturilor totale ale sistemului, remarcându-se o creştere de 
22,76% a veniturilor din contribuţiile avocaţilor, în condiţiile unei 
creşteri cu doar 13% a veniturilor din dobânzi. 

În toată perioada 2003-2007 s-a realizat un management 
financiar care a urmărit plasarea tuturor disponibilităţilor CAA în 
instrumente bancare, astfel încât să asigure obţinerea unor 
venituri suplimentare substanţiale. Din totalul disponibilului CAA 
73% a fost plasat în titluri de stat, achiziţionate de pe piaţa 
primară de capital, unde s-au obţinut randamente ridicate, şi 
care, potrivit legii 178/2004 şi a Regulamentului nr. 4/2004 al 
BNR sunt garantate în totalitate de stat, restul disponibilităţilor 
fiind plasate în certificate cu discount şi în depozite. Pentru aceste 
plasamente s-au obţinut, de asemenea, rezultate pozitive în urma 
negocierilor directe cu instituţiilor financiare. 

 
Cheltuielile totale au fost de 33.187.408 lei care se compun 

din următoarele categorii principale de cheltuieli: pensii avocaţi 
16.901.829 lei; ajutoare pentru pensionari şi avocaţi 6.226.814 
lei, sumă compusă din concedii medicale şi indemnizaţii creştere 
copil 3.665.187 lei, ajutoare materiale pensionari 1.630.651 lei; 
cheltuieli poştale transmitere pensii 30.346 lei; alte cheltuieli de 
asigurări sociale 421.752 lei etc. 

Cheltuielile aferente anului 2006 comparativ cu anul 2005 
au înregistrat o creştere, datorată în special majorării 
cuantumului pensiilor prin măsurile adoptate de Consiliul C.A.A, 
la care se adaugă şi creşterea substanţială a sumelor alocate 
pentru drepturi de asistenţă socială. 
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Tot la capitolul cheltuieli trebuie să subliniem că ajutoarele 
materiale au crescut cu 37,31 % faţă de anul 2005 şi aceasta se 
datorează pe de o parte creşterii cheltuielilor cu indemnizaţiile 
pentru îngrijirea copilului şi a concediile medicale (27,03%) şi pe 
de altă parte a  valorii totale a ajutoarelor materiale care a crescut 
cu 41,75% . 

Din analiza datelor privind cheltuielile de asistenţă socială şi 
plata tuturor categoriilor de pensii rezultă că acestea reprezintă 
un procent de 85% din totalul cheltuielilor suportate de sistem. 

 
Procedând la o analiză a participării membrilor sistemului 

(avocaţi în activitate), se constată că 29,53% dintre aceştia achită 
cote minime, 6,23% plătesc cote maxime iar 65% au un aport 
mediu. 

În aceste condiţii constatăm că este îngrijorătoare situaţia 
existentă în barouri şi filiale puternice din punct de vedere 
profesional ca Prahova, Dolj, Sibiu – unde marea majoritate a 
avocaţilor - nume recunoscute pentru performanţelor profesionale 
şi clientelă - achită cote procentuale plasate între minim şi mediu. 

De asemenea, venituri orientate  spre minim se declară  şi în 
filiale ca Argeş, Bacău, Buzău, Bihor, Caraş-Severin, Dâmboviţa, 
Giurgiu, Neamţ. 

În spiritul solidarităţii ne permitem să atragem atenţia că 
neparticiparea  în orice mod   la achitarea cotelor de contribuţie 
reprezintă o atingere gravă adusă sistemului nostru de asigurări, 
şi, în acelaşi timp, a intereselor legitime ale colegilor care  
respectă legea şi în plus constituie şi o abatere disciplinară gravă. 

Suntem onoraţi să semnalăm activitatea deosebit de 
laborioasă desfăşurată de consiliile barourilor şi ale filialelor 
Bucureşti, Cluj, Constanţa, Timiş, Hunedoara, Arad, Braşov, Iaşi, 
Covasna, Harghita şi mulţumim colegilor pentru demersurile 
întreprinse. 

De asemenea, apreciem că este necesară o acţiune în vederea 
utilizării disponibilităţilor ce aparţin mai multor filiale în vederea 
realizării unui obiectiv economic comun, care să fie de natură a 
crea profituri materiale ce urmează a fi împărţite între acestea 
proporţional cu gradul de participare. 

În vederea efectuării unor investiţii cât mai rentabile – de 
natură a produce profituri substanţiale pentru sistem – şi în ideea 
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consolidării şi dezvoltării acestuia, Consiliul de Administraţie 
apreciază că ar fi indicat ca la nivelul Casei de Asigurări a 
Avocaţilor să se angajeze un specialist în materie de economie 
financiară şi investiţii care, împreună cu Preşedintele Consiliului 
de Administraţie şi un salariat al Casei de Asigurări a Avocaţilor, 
să formeze un colectiv care să se preocupe în principal de 
identificarea soluţiilor optime pentru a investi cât mai judicios 
disponibilităţile ce aparţin fiecărei filiale astfel încât să se 
eficientizeze activitatea de realizare a unor obiective investiţionale 
generatoare de profit. 

 
În conformitate cu art.19 din Statut fiecare filială trebuia    

să-şi constituie un fond de rezervă de 5% stabilit în raport de 
veniturile încasate. 

Din examinarea datelor cuprinse la acest capitol rezultă că 
fondul trebuie să asigure 9.890.370 lei, iar în realitate acesta se 
situează la nivelul de 2.659.009 lei, aproape toate filialele  fiind 
restante . 

Se impune a releva că nu au respectat dispoziţiile cuprinse în 
statut şi regulament, în sensul trimiterii sumelor ce reprezintă 
fondul de rezervă la Casa de Asigurări a Avocaţilor, un număr de 
27 filiale la care se constată că  sumele consemnate la acest 
capitol sunt modeste şi, în plus, filiala Argeş nici măcar nu a 
constituit un asemenea fond.(situaţia financiară, în detaliu este 
cuprinsă şi în anexe ). 

 
În anul 2004 a fost îndeplinită decizia Consiliului Uniunii 

privind efectuarea unui audit financiar al sistemului pentru 
perioada 2001-2003 . 

Pentru a fi în concordanţă şi cu concluziile exprimate şi în 
acest raport, pentru a se asigura o creştere a veniturilor pe 
sistem, urmează a se aplica metode şi criterii care să fie de natură 
să conducă la colectarea unor sume net sporite faţă de prezent, 
rezultate din actualele nivele de contribuţie şi la eficientizarea, 
printr-o utilizare judicioasă, a disponibilului bănesc. 

Sistemul informatic unitar pe ţară a fost realizat şi 
implementat la toate filialele şi la Casa de Asigurări a Avocaţilor 
realizându-se standardizarea raportării balanţelor şi deconturilor 
lunare; furnizarea rapidă a informaţiilor de către filialele Casei de 
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Asigurări a Avocaţilor; aplicarea unitară a statutului şi 
regulamentului privind calculul şi încasarea contribuţiilor şi 
penalităţilor şi stricta  evidenţă a contribuţiilor avocaţilor. 

 
 
În scopul determinării membrilor activi ai sistemului de a 

achita cota de contribuţie obligatorie aproape de nivelul real al 
veniturilor realizate, Consiliul de Administraţie apreciază că pe 
viitor ar fi absolut necesar a se crea un Comitet Executiv pe lângă 
Consiliul de Administraţie  care urmează a fi compus din 3 
consilieri şi 10 persoane propuse pe principiu teritorial (zone). 

Acest Comitet urmează să-şi desfăşoare activitatea în 
vedereea îndeplinirii prevederilor art. 107 lit. e-i din Statutul 
Casei, având singura competenţă de a impulsiona activitatea 
financiară spre a reuşi ca avocaţii activi să achite cotele de 
contribuţie la zi şi în raport de veniturile lor reale. 

Fiecare membru din comitet urmează să coordoneze 
activitatea a 3 filiale exclusiv pe aspectele prezentate mai înainte. 

Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări a Avocaţilor a 
constatat că nivelul cotelor de contribuţie obligatorii se menţin 
încă din anul 2004 şi în raport de situaţia actuală referitoare la 
numărul total al avocaţilor din sistem la numărul pensionarilor şi 
a acelora care trebuie să beneficieze de sistemul de asistenţă 
socială, este absolut necesar ca organele de conducere ale 
profesiei să dispună majorarea cotelor de contribuţie. 

 
În raport de faptul că în momentul de faţă fondul compus din 

contribuţiile cu care au participat filialele la Casa de Asigurări a 
Avocaţilor se ridică la nivelul sumei de 2.820.534 pe anul 2006 şi 
că suma este mai mult decât acoperitoare faţă de destinaţia lor, 
Consiliul de Administraţie consideră că pe viitor s-ar putea reduce 
procentul de contribuţie al filialelor de la 7% la 5%, creând în 
acest mod o disponibilitate  mai mare pentru fiecare filială spre a-
şi acoperi nevoile financiare. 

  
De altfel se impun şi modificări ale Legii si Statutului CAA şi 

la alte capitole decât cele tratate în prezentul material a căror 
necesitate a rezultat din aplicare concretă a acestor acte 
normative. 
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