CASA DE ASIGURĂRI A
AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE
ŞI FUNCŢIONARE

2003

Regulamentul CAA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI
FUNCŢIONARE A CASEI DE ASIGURĂRI A
AVOCAŢILOR DIN ROMÂNIA.

Capitolul I
Dispoziţii Generale
Art. 1
(1) Perioadele în care un avocat şi-a plătit contribuţia de asigurări sociale
constituie stagiu de cotizare.
(2) Fiecărui asigurat i se atribuie un cod personal, pe baza căruia sunt evidenţiate
plăţile lunare achitate pe întregul stagiu de cotizare, precum şi drepturile şi obligaţiile
lunare de asigurări sociale de care a beneficiat.
(3) Pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a Statutului şi a prezentului
Regulament, certificare stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratului se va face
treptat, pe măsura preluării şi prelucrării datelor privind evidenţa asiguraţilor.
(4) Datele prevăzute la alin.(3) vor fi comunicate de filiale sau barouri, după caz, în
termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului Regulament.
(5) Până la preluarea şi prelucrarea datelor prevăzute la alin.(3) certificarea
stagiului de cotizare a asiguratului va fi făcută de filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor
sau de barouri, după caz, în raport de evidenţele deţinute de acestea.
Art. 2
(1) Evidenţa codului personal se ţine de Casa de Asigurări a Avocaţilor – barourile
şi filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor având obligaţia, conform art. 4 din Statutul
Casei de Asigurări a Avocaţilor să comunice Casei de Asigurări a Avocaţilor, pentru
fiecare avocat în parte:
a) evidenţa corectă a anilor lucraţi în exercitarea profesiei de avocat;
b) evidenţa cotelor lunare cu care avocatul a contribuit la fondul Casei de
Asigurări a Avocaţilor;
c) orice alte date solicitate de Casa de Asigurări a Avocaţilor.
Art. 3
(1) Îndeplinirea procedurilor pentru soluţionarea cererilor vizând drepturile privind
ieşirea la pensie se va efectua astfel încât termenul de rezolvare al acestora să nu
încalce perioada prevăzută de prezentul Regulament privind acordarea şi plata pensiei,
indiferent de data exercitării dreptului în raport de data naşterii acestuia.
(2) Conform art.61 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, cuantumul pensiei
se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în stagiul de
cotizare, cu valoarea unui punct de pensie din luna ieşirii la pensie.
(3) Valoarea unui punct este egală cu cel puţin 40% din venitul mediu brut lunar pe
profesia de avocat.
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(4) În sensul alin. (2), venitul mediu pe profesia de avocat, pe perioadele
anterioare punerii în aplicare a noului sistem de pensii – este evidenţiat în Anexa nr. 1,
care este întocmită în raport cu legislaţia în vigoare la data reţinerii sau achitării
contribuţiei la bugetul Casei de Asigurări a Avocaţilor de către asiguraţi.
(5) De la punerea în aplicare a noului sistem de pensii – valoarea unui punct se
stabileşte de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din România la propunerea Casei de
Asigurări a Avocaţilor.
Capitolul II
Contribuţia la fondul sistemului de asigurări sociale şi pensii
Art. 4
(1) Cota de contribuţie la sistemul de asigurări sociale şi pensii se stabileşte de
Consiliul Uniunii Avocaţilor din România, la propunerea Casei de Asigurări a Avocaţilor.
(2) Contribuţia se datorează lunar de către avocaţi de la data înscrierii în tabloul
avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei.
Art. 51
(1) Plata contribuţiei se va efectua de către avocaţi la filială sau barou – după caz
– în primele 15 zile ale lunii următoare perioadei pentru care se face plata.
(2) Odată cu plata contribuţiei, avocaţii vor depune şi o declaraţie pe proprie
răspundere, în care vor arăta valoarea veniturilor brute realizate din onorarii în luna
pentru care se face plata.
(3) Avocatul este obligat sa depună, la filială sau barou – după caz, în fiecare an,
copia deciziei definitive de impunere în cel mult 15 zile de la data comunicării acesteia de
către organul fiscal.
(4) Pe baza declaraţiilor prevăzute la alin.(2) şi a datelor privind onorariile brute
avute în vedere la stabilirea impunerii stabilite pe baza deciziilor menţionate la alin.(3)
Consiliul Uniunii Avocaţilor din România va stabili valoarea venitului brut pe profesie pe
fiecare an.
(5) Nedeclararea reală a veniturilor brute realizate constituie abatere disciplinară
gravă şi se sancţionează conform art. 73 din Legea 51/1995 republicată.
(6) Trimestrial, Consiliul filialei, împreună cu Consiliul baroului va analiza situaţia
restanţierilor la plata contribuţiei la sistemul propriu de asigurări sociale, luându-se
măsuri care se impun.
(7)Rezultatele acţiunilor comune prevăzute la alin. (6) vor fi comunicate de către
filiale la CAA care, la rândul ei, va informa periodic Consiliul UAR.
Art. 6
(1) Depăşirea termenului de plată, atrage obligaţia de plată a majorărilor de
întârziere, aplicate la suma datorată, în cuantum de 0,5% pe zi de întârziere fără a se
putea depăşi suma datorată.
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Capitolul III
Pensii
Art. 72
(1) Avocaţii care îndeplinesc condiţiile cerute de lege pentru obţinerea unei pensii,
indiferent de ce categorie ar fi aceasta, trebuie să procedeze astfel:
a) să completeze o cererea prin care solicită categoria de pensie cuvenită.
b) Să anexeze documentaţia prevăzută în conţinutul cererii tip.
(2) Cererea, împreună cu actele necesare, va fi depusă la filiala CAA în cel mult
30 de zile de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare.
(3) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a căror cerere
a fost depusă peste termenul prevăzut la alin.(2), drepturile de pensie se acordă şi se
plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea
(4) În cazul dosarelor incomplete din vina asiguratului, drepturile de pensie se
acordă şi se plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care dosarul a fost completat
cu actele necesare stabilirii dreptului de pensie.
(5) Conţinutul cererii tip (Anexa nr. 2 la prezentul Regulament) va fi va fi pus la
dispoziţia solicitantului de filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor de care acesta aparţine.
(6) Filialele vor certifica sub semnătură toate documentele în copie conţinute de
dosarul de pensionare.
(7) Deschiderea drepturilor de pensie se realizează din ultimul sistem în care
asiguratul a activat.
Art. 8
(1) După primirea cererii de pensionare, filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor sau
baroul, după caz, va întocmi dosarul de pensionare.
(2) Dosarul de pensionare va conţine:
- dovada anilor lucraţi în exercitarea profesiei de avocat;
- cotele lunare cu care a contribuit la fondul Casa de Asigurări a Avocaţilor,
pe întreaga durată a activităţii ca avocat;
- dovada stagiului de cotizare în alte sisteme de asigurări sociale;
- actele de stare civilă necesare soluţionării cererii;
(3) Pentru avocaţii care au activat în mai multe barouri, dovada stagiului de
cotizare şi a cotelor plătite se va solicita de avocat de la filialele sau barourile în care a
activat. Acestea sunt obligate să elibereze dovada în termen de 15 zile de la primirea
cererii.
Art. 93
(1) Filiala CAA sau baroul va întocmi dosarul de pensionare în termen de 15 zile
după primirea cererii.
(2) Dosarul de pensionare va fi transmis imediat după întocmire la Casa de
Asigurări a Avocaţilor pentru stabilirea şi calcularea drepturilor cuvenite.
(3) CAA va pune în plată pensia pentru limită de vârstă numai dacă avocatul a
plătit la zi contribuţia legală la sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.
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Art. 104
(1) Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor va soluţiona cererea de pensionare în
termen de 30 de zile de la data primirii dosarului.
(2) Termenul prevăzut la alin.(1) se prelungeşte corespunzător în cazul în care
dosarul primit nu este complet şi este nevoie de acte suplimentare.
(3) În cazul admiterii cererii de pensionare, pensia va intra în plată de la data
naşterii dreptului solicitantului dacă cererea împreună cu actele necesare a fost depusă
în termen de 30 de zile de la această dată, respectiv prima zi a lunii următoare celei în
care s-a depus cererea împreună cu toate actele necesare, ţinând cont de dispoziţiile
art.3 alin.(1) şi art.7 alin.(3) din prezentul Regulament.
(4) În vederea deschiderii dreptului la pensie în alte sisteme de asigurări sociale,
Casa de Asigurări a Avocaţilor, la cerere, va emite dovadă cuprinzând stagiul de cotizare
în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.
Art. 115
(1) Avocaţii care exercită profesia în condiţiile art. 35 alin.(1) din Statutul Casei de
Asigurări a Avocaţilor pot solicita pensia de retragere definitivă din profesie, conform art.
37 alin.(1) din Statut.
(2) Cuantumul pensiei de retragere definitivă din profesie se stabileşte conform
art. 64 din Statut.
(3) Cuantumul pensiei de retragere anticipată definitivă din profesie se stabileşte
în aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vârstă.
(4) Pentru pensionarii de limită de vârstă pensionaţi în sistemul CAA, la calculul
pensiei de retragere definitivă din profesie se adaugă şi punctajul mediu anual aferent
stagiului asimilat, în cazul în care nu a fost luat în calcul la stabilirea pensiei pentru limita
de vârstă.
Art. 126
(1) Sistemul de asigurări sociale al avocaţilor recunoaşte stagiile de cotizare în
alte sisteme de asigurări sociale, existente la data intrării în vigoare a prezentului
Regulament, sau vechimea în muncă, în vederea deschiderii dreptului la pensie pentru
pensiile prevăzute la art. 31 din Statut, lit. a), b), d) şi e).
(2) În situaţia prevăzută la alin.(1), cuantumul pensiei cuvenite din sistemul de
pensii al avocaţilor, se stabileşte numai pentru stagiul de cotizare realizat efectiv în acest
sistem.
(3) Cuantumul pensiei prevăzute la alin.(2) se determină prin înmulţirea unui punct
de pensie cu punctajul mediu anual realizat de asigurat în stagiul de cotizare în sistemul
de asigurări sociale al avocaţilor.
(4) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în stagiul de cotizare în sistemul de
asigurări sociale al avocaţilor se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat
din însumarea punctajelor anuale – aşa cum sunt definite de art. 61 alin.(3) din Statut–
realizate de asigurat în stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor la
numărul de ani corespunzători stagiului complet de cotizare, prevăzut de art. 34 alin.(1)
şi (4) din Statut.
(5) Stagiile de cotizare recunoscute ca perioade de contribuţie şi în alte sisteme de
asigurări sociale se au în vedere la stabilirea pensiei numai în unul dintre sisteme.
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(6) La calcularea punctajului mediu anual, a punctajului anual şi a numărului de
puncte realizat în fiecare lună se utilizează cinci zecimale.
Art. 13
(1) La stabilirea pensiei de invaliditate, asiguraţii beneficiază de un stagiu
potenţial, determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare
realizat efectiv până în momentul încadrării într-un grad de invaliditate.
(2) În cazul asiguraţilor care au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare
necesar, prevăzut în tabelul de la art. 44 din Statut, stagiul potenţial se determină ca
diferenţă între stagiul complet de cotizare şi stagiul de cotizare necesar, prevăzut în
tabelul de la art. 44 din Statut.
(3) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) şi (2) nu poate fi mai mare decât
stagiul de cotizare pe care asiguratul l-ar fi putut realiza de la data ivirii invalidităţii până
la împlinirea vârstei standard de pensionare, vârstă la care, în condiţiile legii poate
solicita pensie pentru limită de vârstă.
(4) Pentru asiguraţii care au contribuit şi în alte sisteme de asigurări sociale,
stagiul potenţial acordat este proporţional cu perioada de contribuţie în sistemul de
asigurări sociale al avocaţilor faţă de întreaga perioadă de cotizare la sistemele de
asigurări sociale obligatorii.
(5) Stagiul potenţial prevăzut la alin.(4) se determină prin înmulţirea stagiului
potenţial calculat conform alin.(1), (2) şi (3) cu raportul între perioada de cotizare la
sistemul de asigurări sociale al avocaţilor la totalul perioadei de cotizare în sistemele de
asigurări sociale obligatorii.
Art. 14
(1) Pentru stagiul potenţial, acordat asiguraţilor în drept să obţină o pensie de
invaliditate, calculat conform art. 13, punctajul anual al asiguratului este:
a) 0,75 puncte pentru gradul I de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap grav
b) 0,60 puncte pentru gradul II de invaliditate, respectiv pentru cei cu handicap
mediu
Art. 157
(1) În sistemul de asigurări a avocaţilor se asimilează stagiul de cotizare şi
perioadele necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
a) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe
durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora;
b) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe
durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat.
(2) Asiguraţii care au absolvit mai multe instituţii de învăţământ universitar, conform
prevederilor alin. (1) lit. a), beneficiază de asimilarea, ca stagiu de cotizare, a unei
singure perioade de studii, la alegere.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) beneficiază de perioade asimilate, dacă
în aceste perioade nu a realizat stagii de cotizare în condiţiile Statutului CAA şi a
Regulamentului Casa de Asigurări a Avocaţilor, sau în condiţiile legii de pensii din
sistemul public.
(4) Perioadele asimilate, prevăzute la alin. (1) se valorifică numai pentru obţinerea
pensiei pentru limită de vârstă, retragere definitivă, invaliditate şi urmaş.
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(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute de alin. 1), la determinarea punctajului
anual al asiguratului se acordă 25% din venitul mediu pe profesie din perioadele
respective.
(6) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, care constituie stagiu de cotizare atât
în sistemul public de pensii cât şi în sistemul de pensii al avocaţilor, se iau în calcul,
opţional, numai în unul dintre sisteme.
(7) Perioadele asimilate nu se iau în calcul pentru obţinerea pensiei de retragere
definitivă în cazul în care avocatul beneficiază deja la data pensionării din sistemul de
asigurări sociale al avocaţilor de pensie din alt sistem de asigurări sociale public.
Art. 16
(1) Conform art. 64 din Statut, la retragerea din profesie, avocaţii care îndeplinesc
cumulativ condiţiile prevăzute la art. 64 alin.(1) beneficiază de majorarea punctajului
realizat în această perioadă cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv 3,6% pentru fiecare
an suplimentar, cu respectarea dispoziţiilor art. 61 alin.(6) din Statut.
Art. 178
(1) Pentru pensionarii de limită de vârstă care au continuat activitatea după data
pensionării şi solicită pensie pentru retragere definitivă din profesie prin adăugarea
punctajului mediu anual aferent stagiului de cotizare realizat după data pensionării pentru
limită de vârstă la punctajul mediu anual aferent pensiei în plată, punctajul mediu anual
aferent stagiului de cotizare realizat după data pensionării pentru limită de vârstă se
supune plafonării prevăzute de art. 61 alin. 6 din statut, punctajul aferent pensiei în plată
fiind drept câştigat.
Art. 189
(1) Pentru pensionarii încadraţi într-un grad de invaliditate, în cazul încadrării în alt
grad de invaliditate, pensia aferentă noului grad de invaliditate se calculează având în
vedere procentele aferente noului grad de invaliditate aplicate la stagiul potenţial pentru
perioadele nelucrate.
(2) În stagiul potenţial se include şi perioada în care a beneficiat de pensie de
invaliditate
(3) Trecerea de la pensie de invaliditate la pensie pentru limită de vârstă se face
conform prevederilor art. 61 din statut, cu respectarea condiţiilor de la art. 8 şi 131 din
Legea 452/2001.
Art. 19
(1) Cuantumurile pensiilor calculate conform prevederilor Statutului şi a prezentului
Regulament se întregesc la mie în favoarea asiguratului.
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Capitolul IV
Alte drepturi de asigurări sociale
Art. 2010
(1) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă în condiţiile
art. 81–83 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.
(2) Dovada incapacităţii temporare de muncă se face prin certificat medical
eliberat conform reglementărilor speciale în vigoare.
(3) Calculul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este următorul:
a) baza de calcul a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă
este determinată de media contribuţiilor lunare efectiv plătite la fondul
Casei de Asigurări a Avocaţilor pe ultimele 12 luni;
b) cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se
determină prin aplicarea unui procent de 75% din venitul aferent
contribuţiei determinate conform alin.(3) lit. a) din prezentul articol.
c) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă
calculată conform lit. b) nu poate fi mai mic de 40% şi nici mai mare de
100% din venitul mediu brut lunar pe profesia de avocat stabilit de către
Consiliul Uniunii Avocaţilor din România conform art.26 alin.(1) din
Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în vigoare la data soluţionării
cererii.
(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 sau din alte surse, indemnizaţia pentru
incapacitate însumată cu veniturile din profesie sau din alte surse din luna respectivă nu
poate depăşi suma reprezentând venitul aferent bazei de calcul de la alin.(1) lit. a).
(5) Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale este egal cu produsul dintre
venitul aferent bazei de calcul de la alin. 1 lit. a) şi procentele prevăzute de Statut şi
prezentul regulament multiplicată cu numărul de zile lucrătoare din perioada de
incapacitate temporară de muncă, maternitate sau de îngrijire a copilului, împărţite la
numărul de zile lucrătoare din luna respectivă.
Art. 2111
(1) Indemnizaţia de maternitate se acordă în condiţiile art. 84 – 86 din Statutul
Casei de Asigurări a Avocaţilor.
(2) Calculul indemnizaţiei de maternitate este următorul:
a) baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate se calculează conform art. 20
lit. a);
b) cuantumul indemnizaţiei de maternitate se determină prin aplicarea unui
procent de 90% din venitul aferent contribuţiei determinate conform alin.(2)
lit. a).
c) Cuantumul indemnizaţiei de maternitate nu poate fi mai mic de 40% şi nici
mai mare de 100% din venitul mediu brut lunar pe profesia de avocat
stabilit de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din România conform art.26
alin.(1) din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor, în vigoare la data
soluţionării cererii.
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Art. 2212
(1) Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului până la 2 ani sau îngrijirea copilului
bolnav în vârstă de până la 7 ani – se acordă în condiţiile art. 87 – 91 din Statutul CAA.
(2) Calculul indemnizaţiei prevăzute la alin.(1) este următorul:
a) baza de calcul a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la 2 ani
sau îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani este
determinată de media contribuţiilor lunare efectiv plătite la fondul CAA
pe ultimele 12 luni;
b) Cuantumul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la 2 ani sau
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani se determină prin
aplicarea unui procent de 85% din venitul aferent contribuţiei
determinate conform alin.(2) lit. a) din prezentul articol.
c) Cuantumul indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la 2 ani sau
îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani nu poate fi mai mic
de 40% şi nici mai mare de 100% din venitul mediu brut lunar pe
profesia de avocat stabilit de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din
România conform art.26 alin.(1) din Statutul Casei de Asigurări a
Avocaţilor, în vigoare la data soluţionării cererii.
(3) Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani se acordă numai celor
care nu realizează venituri din profesie sau alte surse. În caz contrar, dreptul prevăzut
de art. 87 lit.a) din Statut se pierde.
Indemnizaţia încasată ilegal va fi restituită în condiţiile legii.
Art. 2313
(1) Pentru a i se acorda indemnizaţia cuvenită, avocatul aflat în incapacitate
temporară de muncă trebuie să anunţe filiala sau baroul, după caz, în termen de 48 de
ore de la ivirea stării de incapacitate, iar certificatul medical, vizat de medicul de familie,
să fie depus în cel mult 5 zile de la data încetării stării de incapacitate prevăzută în
certificat.
(2) Nerespectarea acestor termene fără justificare atrage nevalabilitatea lor la
plată.
(3) În cazurile în care anumite certificate ridică probleme cu privire la modalitatea
de eliberare, medicul sau unitatea spitalicească emitentă, diagnosticul susceptibil de
interpretare etc., filiala sau baroul, după caz, poate solicita opinia unui medic agreat sau
a comisiei de expertizare a capacităţii de muncă prevăzută în legislaţia din sistemul
public.
(4) Actul medical pentru incapacitate temporară peste 90 de zile nu este valabil la
plată decât dacă este eliberat de Comisia de verificare capacităţii de muncă din sistemul
public, cu care Filialele vor încheia convenţii de colaborare. Aceste convenţii vor putea fi
încheiate şi pentru verificarea acelor acte medicale care ridică probleme sub toate
aspectele.
Art. 2414
Cei care cumulează veniturile din profesie cu alte venituri (învăţământ, parlament
etc.) nu pot beneficia de indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă,
maternitate, îngrijire şi creştere copil decât de la unul din sistemele de asigurări sociale la
12
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care contribuie, în acest sens fiind obligaţi să anunţe în prealabil prin declaraţie pe
proprie răspundere despre existenţa şi a altor surse de venituri, altele decât cele din
profesie.
Art. 2515
În perioada în care avocatul primeşte indemnizaţie pentru celelalte drepturi de
asigurări sociale altele decât pensia, va plăti o contribuţie la fondul sistemului, stabilită
prin decizie CAA, sumă ce i se reţine odată cu plata indemnizaţiei.
Art. 2616
Asiguratul care nu-şi achită contribuţia obligatorie la zi, nu va putea beneficia de nici
un fel prestaţii de asigurări sociale.
Art. 2717
(1) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă pentru o fracţiune de lună
se calculează conform art. 20 alin. 5 din prezentul Regulament.
(2) Dacă în luna respectivă, avocatul a realizat şi venituri din profesie mai mici decât
venitul mediu brut pe profesie, acestea, împreună cu indemnizaţia de incapacitate
temporară de muncă nu pot depăşi venitul mediu brut pe profesia de avocat
(3) Dacă venitul din profesie pe luna respectivă este mai mare de cât un venit mediu
brut pe profesie, avocatul nu beneficiază de indemnizaţie de incapacitate temporară de
muncă.
Art. 2818
În perioada în care avocatul primeşte indemnizaţie pentru celelalte drepturi de
asigurări sociale altele decât pensia, va plăti 10% contribuţie la fondul sistemului, sumă
ce i se reţine odată cu plata indemnizaţiei.
Art. 2919
(1) Indemnizaţia pentru părintele avocatului decedat se acordă în condiţiile art. 92
din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.
(2) Cuantumul indemnizaţiei acordată beneficiarilor prevăzuţi la art. 92 alin.(1) din
Statut este de jumătate din salariu minim pe economie, aşa cum el este stabilit de
legislaţia în vigoare.
Art. 30
(1) Indemnizaţia pentru deces se acordă în condiţiile art. 97 – 98 din Statutul
Casei de Asigurări a Avocaţilor.
(2) Ajutorul de deces se acordă în cuantumul stabilit conform Statutului Casei de
Asigurări a Avocaţilor.
Art. 31
(1) Ajutoarele pentru procurarea de proteze, orteze şi materiale medico – sanitare
se acordă în condiţiile art. 94 din Statutul Casa de Asigurări a Avocaţilor.
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(2) Solicitantul urmează să depună la filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor sau
barou, după caz, o cerere însoţită de următoarele documente:
- prescripţia medicului de familie
- factura cu care dovedeşte cumpărarea materialelor medicale solicitate şi
valoarea acestora
- situaţia contribuţiei la fondul Casei de Asigurări a Avocaţilor al solicitantului
pe ultimele 12 luni sau, dacă este pensionar, dovada ultimei pensii
încasate.
- Orice alte documente pe care solicitantul le consideră utile pentru sprijinul
cererii sale.
(3) Filiala CAA sau baroul – după caz – primind o asemenea cerere – va verifica
realitatea ei – şi în funcţie de posibilităţile bugetare – va aprecia cuantumul ajutorului –
care nu va putea depăşi jumătate din costul materialelor medicale solicitate.
În situaţii speciale şi valori deosebite, se va cere avizul Casei de Asigurări a
Avocaţilor.
Art. 3220
(1) Acordarea ajutoarelor materiale are la bază solicitarea membrului filialei,
verificarea efectuată de filială prin care se certifică existenţa situaţiilor de necesitate sau,
după caz, a situaţiilor deosebite în care se află membrul filialei şi avizul baroului.
(2) Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor materiale se suportă din bugetul
filialei.
(3) Consiliul de conducere al filialei răspunde de acordarea şi plata ajutoarelor
materiale.
(4) Situaţia cu ajutoarele acordate de filială va fi comunicată CAA odată cu situaţiile
lunare prevăzute de art. 124 lit. k) din Statut.
Art. 33
(1) Cererile privind acordarea drepturilor prevăzute în prezentul capitol se rezolvă
conform competenţelor stabilite prin Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor în termen de
cel mult 15 zile de la data înregistrării acestora la filiala Casei de Asigurări a Avocaţilor
sau baroul din care face parte solicitantul.
Capitolul V
Plata pensiilor şi a indemnizaţiilor de asigurări sociale
Art. 34
(1) Dacă, urmare a unor sesizări sau din oficiu, se constată erori în stabilirea
pensiei sau a indemnizaţiei de asigurări sociale, Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor
va face corecturile corespunzătoare .
Art. 35
(1) Plata pensiei sau a indemnizaţiei de asigurări sociale se face beneficiarului,
sau mandatarului acestuia, desemnat prin procură specială notarială.
Pentru pensia de urmaş minori plata se face reprezentantului legal.
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Art. 36
(1) Plata acestor drepturi se face lunar, în următoarele modalităţi:
─ prin cupon mandat poştal
─ prin plată directă beneficiarului
─ prin virarea pensiei în contul bancar al beneficiarului
(2) În cazul în care beneficiarul doreşte plata printr-un cont bancar, acesta
urmează să depună o cerere, cu indicarea băncii şi a numărului de cont.
Capitolul VI
Actualizarea pensiilor
Art. 37
(1) În vederea aplicării prevederilor art. 65 alin.(3) din Statutul Casei de Asigurări a
Avocaţilor – având în vedere dispoziţiile art. 25 alin.(2) şi (3) din Statut, pot fi
reactualizate pensiile aflate în plată după expirarea termenului prevăzut în art.25 alin.(2)
şi (3) din Statut, în funcţie de posibilităţile sistemului.
Art. 3821
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 trimestrial la indexarea
pensiilor aflate în plată în funcţie de coeficientul de creştere a inflaţiei.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face prin indexarea punctului de pensie, prin
hotărâre a Consiliului CAA.
(3) Pentru pensiile al căror cuantum este mai mare decât echivalentul a 3 puncte,
partea de pensie ce depăşeşte cuantumul aferent a 3 puncte nu se indexează.
(4) Cuantumul pensiilor indexate conform alin. (2) este egal cu punctajul aferent
pensiei înmulţit cu valoarea indexată a punctului de pensie.
(5) Pentru pensiile prevăzute la alin. (3), cuantumul pensiei indexate este egal cu
valoarea indexată a 3 puncte de pensie la care se adaugă diferenţa dintre cuantumul
pensiei neindexate şi cuantumul a 3 puncte de pensie neindexate.
Capitulul VII
Filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor
Art. 39
(1) În temeiul dispoziţiilor art. 78 alin.(2) din Legea 51/1995 şi a art. 2 din Statutul
Casei de Asigurări a Avocaţilor şi a art.12 alin.(5) din O.U.G. nr.221/2000, Casa de
Asigurări a Avocaţilor înfiinţează filiale pe lângă fiecare barou.
(2) În vederea emiterii deciziei de continuare a activităţii, filialele în activitate la
data punerii în aplicare a Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor sunt obligate să
comunice Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor următoarele:
a) tabel nominal al avocaţilor activi şi al avocaţilor pensionari care fac parte
din respectiva filială.
b) tabel nominal al persoanelor care compun consiliul filialei – cu
specificarea funcţiei fiecăruia
c) sediul filialei
d) tabel cu personalul angajat al filialei – cu specificarea funcţiei şi
salariului lunar
e) un proiect de buget de venituri şi cheltuieli al filialei
21
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(3) Aceleaşi obligaţii revin barourilor pe lângă care urmează să se înfiinţeze noi
filiale.
Art. 40
(1) În temeiul dispoziţiilor art. 126 din Statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor,
Adunarea Generală a filialei se convoacă după cum urmează:
a) Adunarea Generală anuală, de către Consiliul filialei;
b) Adunarea Generală se poate întruni şi la nevoie – convocarea unei
asemenea adunări putând-o face fie Consiliul filialei, fie din iniţiativa a 20%
din numărul de membrii care compun filiala.
Art. 41
(1) Convocarea va cuprinde obligatoriu:
a) ordinea de zi cuprinzând problemele supuse dezbaterilor adunării
b) data, ora şi locul desfăşurării lucrărilor adunării
(2) Afişarea convocării şi ordinea de zi se vor face la sediul filialei cu 15 zile
înaintea datei fixate pentru desfăşurarea adunării.
Art. 42
(1) Cvorumul necesar pentru ca Adunarea generală să poată fi legal constituită
este de jumătate plus unul din numărul de membrii care compun filiala.
(2) Dacă la prima convocare nu se realizează cvorumul legal, adunarea generală
se amână la un alt termen când se consideră legal constituită, indiferent de numărul celor
prezenţi.
Art. 43
(1) Adunarea Generală legal constituită adoptă decizii cu votul a jumătate plus
unul din numărul de membrii prezenţi la adunarea respectivă.
Art. 44
(1) În vederea satisfacerii dispoziţiilor art.14 din Statutul Casei de Asigurări a
Avocaţilor, filialele au obligaţia de a comunica Casei de Asigurări a Avocaţilor pentru
fiecare avocat în parte:
a) evidenţa anilor lucraţi în profesia de avocat – şi toate modificările
intervenite în timp;
b) plata în fiecare lună – a cotelor cu care avocatul a contribuit la fondul
Casei de Asigurări a Avocaţilor.
(2) Până la înfiinţarea filialelor pe lângă toate barourile, obligaţiile prevăzute în
prezentul articol vor fi îndeplinite de Consiliile barourilor, prin decani.
(3) Comunicarea acestor date către Casa de Asigurări a Avocaţilor, se va face în
primele 15 zile ale lunii următoare celei în care s-a efectuat plata.
(4) Toate comunicările cu aceste date către Casa de Asigurări a Avocaţilor vor fi
însoţite de indicarea persoanei care îşi asumă răspunderea exactităţii datelor
comunicate.
Art. 45
(1) Conform dispoziţiilor cuprinse în art. 26 din Statutul Casei de Asigurări a
Avocaţilor – întreg sistemul se raportează la venitul mediu brut lunar pe profesia de
avocat.
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(2) În vederea stabilirii acestui venit Preşedinţii filialelor şi Decanii barourilor au
obligaţia de a comunica lunar, până cel târziu pe data de 25 a lunii următoare, Casei de
Asigurări a Avocaţilor care sunt veniturile brute realizate în luna respectivă de avocaţii
care compun filiala, respectiv baroul.
(3) Datele comunicate Casei de Asigurări a Avocaţilor trebuie să fie sprijinite şi
conforme cu declaraţiile pe care fiecare avocat este obligat să le facă, astfel cum se
prevede în art. 5 din prezentul Regulament.
(4) Comunicarea către Casa de Asigurări a Avocaţilor va indica obligatoriu
persoana care îşi asumă răspunderea exactităţii datelor comunicate.
Capitolul VIII
Dispoziţii tranzitorii
Art. 4622
(1) Pentru perioadele anterioare datei de 1 octombrie 1990 pentru care nu există
evidenţe din care să rezulte venitul brut aferent cotei plătite, la calculul pensiei se va
utiliza punctajul mediu al avocatului calculat pe perioadele anterioare datei de 1
octombrie 1990 pentru care există aceste date.
(2) Punctajul mediu în sensul alin. 1 se calculează prin însumarea punctajelor lunare
pentru perioadele anterioare datei de 1 octombrie 1990 pentru care există date şi
împărţirea sumei rezultate la numărul de luni anterioare datei de 1 octombrie 1990 pentru
care există aceste date.
(3) Dovada lipsei evidenţelor pentru perioadele prevăzute la alin. (1) va fi
materializată într-un proces-verbal întocmit de către Consiliul baroului şi semnat de către
Decanul baroului, precum şi o declaraţie pe proprie răspundere a avocatului că pe
perioada în care lipseşte arhiva a exercitat profesia de avocat şi a achitat obligaţiile
legale la fondul CAA.
Art. 4723
(1) Pentru pensionarii de limită de vârstă care au continuat activitatea după data
pensionării şi solicită pensie pentru retragere definitivă din profesie, modalitatea de
stabilire a acesteia se face prin adăugarea punctajului mediu anual aferent stagiului de
cotizare realizat după data pensionării pentru limită de vârstă la punctajul mediu anual
aferent pensiei în plată sau, la cerere, în condiţiile art. 61 şi 64 din Statutul CAA.
(2) În ipoteza calculării pensiei de retragere definitivă din profesie în condiţiile art. 61
şi 64 din statut, noua decizie de pensie nu va lua în calcul pensia pentru limită de vârstă
aflată în plată, vechea decizie de pensie fiind anulată de drept.
Art. 4824
Pentru perioada anterioară liberalizării veniturilor obţinute din profesie, punctajul
anual de 3 puncte corespunde venitului maxim plafonat ce putea fi realizat de către
avocat.
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Capitolul IX
Dispoziţii finale
Art. 49
(1) Avocaţii care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%
respectiv 5% beneficiază de o creştere a punctajului, determinat prin aplicarea
următoarelor procente la punctajele anuale realizate în aceste perioade, după cum
urmează:
a) 10% pentru perioada 1 ianuarie 1967 – 1 ianuarie 1978
b) 8% pentru perioada 1 ianuarie 1978 – 1 iulie 1986
c) 12% pentru perioada 1 iulie 1986 – 1 noiembrie 1990
d) 20% pentru perioada 1 noiembrie 1990 – 1 februarie 1999
e) 35% pentru perioada după 01.02.1999, dacă a contribuit cu 5%
f) 20% pentru perioada după 01.02.1999, dacă a contribuit cu 3%
Art. 5025
(1) Pentru alimentarea fondului de risc centralizat al sistemului de asigurări sociale
şi pensii pentru avocaţi – filialele vor aloca un procent prevăzut în bugetul anual din
veniturile brute realizate de filial, conform art. 19 alin.(1) din Statut
(2) Această fond se gestionează centralizat de Consiliul CAA, în cont distinct.
(3) Fondul de rezervă centralizat poate fi utilizat de Consiliul CAA, cu justificare
temeinică.
Art. 5126
(1) Pentru cheltuielile pe care le suportă Casa de Asigurări a Avocaţilor, inclusiv cu
aplicarea noului sistem de asigurări sociale şi pensii – filialele vor contribui cu o cotă din
valoarea totală a contribuţiei avocaţilor aparţinând filialei, stabilită de Consiliul CAA cu
aprobarea Consiliului UAR, diferită de contribuţia prevăzută la art. 50.
(2) Filialele vor vărsa lunar în contul Casei de Asigurări a Avocaţilor contribuţia
prevăzută la alin.(1) din prezentul articol, în termen de 30 de zile de la expirarea lunii
pentru care se achită contribuţia.
(3) Depăşirea termenului de plată atrage obligaţia de plată a majorărilor de
întârziere, în cuantum de 0,5% aplicat la suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere
Art. 5227
(1) În cazul în care un avocat în activitate sau pensionar se transferă de la o filială
la altă filială, filiala din care provine va achita filialei la care se face transferul totalul
contribuţiei avocatului în activitate din care s-au dedus prestaţiile de asigurări sociale
acordate de filială avocatului, iar pentru pensionar se va deconta trimestrial
contravaloarea pensiei.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) filiala din care provine avocatul va transmite filialei la
care se transferă o adeverinţă cu toate veniturile, contribuţiile la constituirea fondului
CAA şi prestaţiile sociale de care a beneficiat avocatul pe perioada în care a fost
membru al filialei respective.
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Art. 53
(1) Prevederile art. 72 şi 73 din Statut se referă la deciziile care, potrivit art. 71
alin.(1) din Statut, sunt emise de Casa de Asigurări a Avocaţilor.
Art. 54
(1) De la data intrării în vigoare a Statutului, pensiile suplimentare se includ în
pensie, astfel încât pensiile de asigurări sociale, pensiile suplimentare precum şi
ajutoarele sociale stabilite conform legislaţiei de pensii în vigoare până la 28 mai 2001
devin pensii în înţelesul Statutului şi a prezentului Regulament.
Art. 5528
(1) În îndeplinirea disp. art. 108 lit. l), 112 lit. h) şi i) şi art. 139 din Statut, pe lângă
Consiliul CAA va funcţiona o comisie juridică condusă de un membru al Consiliului CAA,
care va organiza modalitatea de asigurare a asistenţei juridice în litigiile în care este
implicat sistemul de asigurări sociale şi pensii al avocaţilor.
(2) Reprezentarea în instanţă sau în faţa altor organe jurisdicţionale se va face prin
delegaţie specială emisă de Consiliul CAA.
(3) În acest sens, la litigiile din faţa instanţelor, altele decât cele din Bucureşti,
Consiliul CAA, la propunerea comisiei juridice va putea delega un membru din filiala din
raza teritorială a instanţei respective, avocat în activitate sau avocat pensionar.
Art. 56
(1) În aplicarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaţilor şi a prezentului
Regulament, Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor va adopta prin hotărâre Normele
tehnice cu conţinut explicativ privind depunerea şi soluţionarea cererilor formulate de
asiguraţi, formularele tipizate utilizate în sistem, modalitatea de rezolvare a contestaţiilor
şi le va transmite tuturor filialelor şi barourilor.
(2) Prezentul Regulament intră în vigoare de la adoptarea lui.

*
*
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