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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

ART.1

Dreptul la asigurările sociale pentru avocaţi se exercită în condiţiile prevăzute de
lege şi prezentul statut.
Casa de Asigurări a Avocaţilor (CAA) este o instituţie autonomă investită cu
personalitate juridică de interes public şi reprezintă organul de specialitate care
administrează şi gestionează sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
pentru avocaţi.

ART. 2

CAA va înfiinţa pe lângă fiecare barou filiale, investite cu personalitate juridică de
interes public şi care funcţionează în condiţiile legii şi a prezentului statut.

ART.3

CAA şi filialele acesteia alcătuiesc sistemul propriu de asigurări sociale a avocaţilor.
Sistemul are patrimoniu unic şi buget propriu consolidat, care se aprobă cu
procedura prevăzută de lege.

ART. 4

CAA asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii filialelor CAA, în scopul
aplicării unitare a legislaţiei în domeniul specific, şi al realizării integrale a sarcinilor şi
atribuţiilor ce le revin acestora.

ART. 5

Patrimoniul sistemului poate fi folosit în activităţi economice producătoare de
venituri, în condiţiile art.78 alin.1 din Legea 51/1995 şi a modalităţilor prevăzute în
prezentul Statut şi a Regulamentului CAA.

ART. 6

Sistemul propriu de asigurării sociale pentru avocaţi este organizat şi funcţionează
pe baza următoarelor principii:
a) Principiul autonomiei, bazat pe administrarea de sine stătătoare a sistemului,
conform legii.
b) Principiul solidarităţii între avocaţi, care au drepturi şi obligaţii reciproce pentru
prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege.
c) Principiul obligativităţii, conform căruia toţi avocaţii participă fără excepţii la sistem,
drepturile de asigurări sociale exercitându-se corelativ cu îndeplinirea obligaţiilor.
d) Principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurării sociale se constituie
pe baza contribuţiei obligatorii a fiecărui avocat, iar drepturile de asigurări sociale
se cuvin pe baza acestei contribuţii.
e) Principiul egalităţii care asigură participanţilor la sistem un tratament
nediscriminatoriu în ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.
f) Principiul descentralizării care asigură dezvoltarea şi administrarea eficientă a
patrimoniului sistemului cu protecţia integrităţii acestuia prin filialele CAA care se
înfiinţează şi funcţionează pe lângă fiecare barou.
g) Principiul repartiţiei pe baza căruia fondurile realizate se redistribuie pentru plata
obligaţiilor ce revin sistemului, conform legii şi prezentului statut.

ART. 7

Sunt membrii ai Casei de Asigurări a Avocaţilor toţi avocaţii în activitate, avocaţii
pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la pensie şi la ajutoare sociale.

ART. 8

Drepturile de asigurări sociale ale avocaţilor sunt imprescriptibile şi nu pot fi cedate
total sau parţial.
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ART. 9

Avocatul înscris în barou, cu drept de exerciţiu al profesiei, este obligat să
contribuie, în condiţiile legii, la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaţilor.
Avocaţii pot face parte şi din alte forme de asigurări sociale.

ART.10

Avocatul primeşte o singură pensie pentru anii lucraţi în exercitarea profesiei de
avocat, în raport de contribuţia lui la fondul C.A.A.

ART.11

Perioada de timp în care un avocat este deputat sau senator este luată în calcul la
stabilirea vechimii în avocatură.
Indemnizaţia de parlamentar şi celelalte drepturi băneşti încasate se consideră
venituri din profesie şi se iau în calcul la stabilirea pensiei de către C.A.A, în măsura în
care s-a contribuit la fondul acesteia.

ART. 12

Constituie stagiu de cotizare perioadele în care un avocat şi-a plătit contribuţia de
asigurări sociale în sistemul propriu de asigurări sociale pentru avocaţi.

ART. 13

Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul propriu al
avocaţilor, se asigură de Casa de Asigurări a Avocaţilor.
Fiecărui asigurat, Casa de Asigurări a Avocaţilor îi atribuie un singur cod personal,
în care îi sunt evidenţiate drepturile şi obligaţiile.
Casa de Asigurări a Avocaţilor stabileşte conţinutul şi modul de atribuire a codului
personal.

ART. 14

Barourile şi filialele CAA sunt obligate să asigure şi să comunice Casei de Asigurări
a Avocaţilor, pentru fiecare avocat :
- evidenţa anilor lucraţi în exercitarea profesiei de avocat
- evidenţa cotelor lunare cu care avocatul a contribuit la fondul Casei de
Asigurări a Avocaţilor.

ART. 15

În sistemul propriu de asigurări sociale pentru avocaţi – prestaţiile de asigurării
sociale reprezintă venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parţială a veniturilor din
profesie, ca urmare a:
- împlinirii limitei de vârstă prevăzută de lege
- invalidităţii ( urmare accidentelor sau bolilor)
- maternităţii
- decesului
Prestaţiile de asigurări sociale pentru avocaţi se acordă sub formă de: pensii,
indemnizaţii, ajutoare şi alte drepturi prevăzute de lege, corespunzător contribuţiei efective
la constituirea fondului sistemului.
CAPITOLUL II
BUGETUL SISTEMULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE PENTRU AVOCAŢI

ART.16

Sistemul autonom de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, are un buget
propriu. Acesta este elaborat anual de filială şi Consiliul CAA şi este supus aprobării
Congresului Avocaţilor, conform legii

ART.17

Structura veniturilor sistemului cuprinde:
a) contribuţia lunară, obligatorie a fiecărui avocat înscris în barou cu drept de
exerciţiu al profesiei,
Contribuţia acestora la constituirea fondului sistemului de asigurări va fi stabilită
periodic de Consiliul Uniunii Avocaţilor din România – la propunerea Consiliului CAA –
astfel încât aceasta să acopere nevoile curente de plată ale sistemului;
b) contribuţia lunară facultativă;
c) venituri realizate din folosirea patrimoniului sistemului, în activităţi economice
producătoare de venituri, în condiţiile legii;
d) dobânzi bancare;
e) majorări pentru plata cu întârziere a contribuţiilor lunare obligatorii;
f) donaţii, subvenţii şi alte venituri prevăzute de lege.
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ART.18

Structura cheltuielilor sistemului cuprinde:
a) contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale
b) cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea sistemului
c) finanţarea unor investiţii proprii
d) alte cheltuieli prevăzute de lege şi statutul CAA.

ART.19

Din venitul sistemului de asigurări sociale C.A.A, se prelevă anual o cotă de
minimum 5% pentru constituirea unui fond de rezervă.
Fondul de rezervă nu poate depăşi nivelul cheltuielilor pe următoarele 36 de luni,
raportate la cheltuielile bugetare ale anului precedent.
Fondul de rezervă se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor de asigurări sociale în
situaţii temeinic motivate şi aprobate de Consiliul Casei de Asigurări a Avocaţilor.
Fondul de rezervă se reportează în anul următor urmând a fi completat în condiţiile
prezentului articol.

ART.20

Excedentul anual al bugetului sistemului, la nivel central sau al filialelor, poate fi
utilizat în anul următor, potrivit destinaţiei aprobate de C.A.A., care va ţine seama de
prevederile legii, statutului şi regulamentului C.A.A.

ART.21

Eventualul deficit curent al bugetului asigurărilor la nivel central sau al filialelor, se
acoperă din disponibilităţile din bugetul de asigurări sociale din anii precedenţi, şi în
continuare din fondul de rezervă.
În ipoteza în care deficitul la nivelul filialelor nu se acoperă în condiţiile aliniatului
precedent, pentru diferenţă, deficitul se acoperă de C.A.A. din disponibilităţile fondului
centralizat sau de rezervă al acesteia.

CAPITOLUL III
CONTRIBUŢIA LA FONDUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE ŞI PENSII
ART. 222

Contribuţia individuală la fondul la sistemului de asigurări sociale şi pensii se
stabileşte de către Consiliul UAR.
Nivelul contribuţiei obligatorii va fi stabilit de către Consiliul UAR, potrivit nevoilor
curente şi de perspectivă ale Casei de Asigurări a Avocaţilor.

ART. 233

(1) Contribuţia se datorează lunar de către avocaţi, din momentul primirii acestora
în profesie, ca stagiari sau definitivi.
(2) 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.
(3) În vederea regularizării contribuţiei la fondul sistemului, avocaţii vor depune la
filiala declaraţie pe propria răspundere privind veniturile realizate din profesie pe anul
anterior.
(4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) constituie abatere disciplinară gravă şi se
sancţionează conform art. 73 din Legea 51/1995 republicată.

ART. 24

Neplata cotei, reprezintă abatere disciplinară gravă, potrivit statutului profesiei de
avocat.

ART. 254

(1) Baza de calcul a contribuţiei individuale la fondul sistemului de asigurări sociale
şi pensii, în cazul avocaţilor, o constituie venitul brut lunar realizat din profesie.
(2) Avocatul contribuie la sistemul de asigurări sociale a avocaţilor, cu titlu de
contribuţie obligatorie la constituirea fondurilor CAA, cu o cotă procentuală din baza de
calcul prevăzută la alin. 1, dar nu mai puţin de suma reprezentând cota minimă obligatorie
şi nici mai mult de cota maximă de contribuţie obligatorie.
(3) Cota procentuală prevăzută de alin. 2, precum şi cota minimă şi maximă de
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contribuţie obligatorie se stabilesc de consiliul UAR la propunerea Consiliului CAA
ART. 26

Venitul mediu brut lunar pe profesia de avocat se stabileşte anual de către Uniunea
Avocaţilor din România la propunerea C.A.A şi se exprimă în EURO.
Dacă în cursul aceluiaş an – coeficientul de inflaţie comunicat de Comisia Naţională
pentru Statistică atinge o majorare de minimum 15%, Uniunea Avocaţilor din România, la
propunerea CAA, va putea majora corespunzător cota de contribuţie.
La sfârşitul fiecărui an, se prognozează venitul mediu brut lunar pentru anul care
începe, comunicându-se aceasta tuturor barourilor spre ştiinţa corpului de avocaţi.

ART. 27

Plata contribuţiei lunare pentru asigurările sociale, se va efectua de către avocaţi la
filială, în primele 15 zile ale lunii următoare perioadei pentru care se face plata.
Depăşirea termenului de plată, atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere,
aplicată la suma datorată, în cuantumul prevăzut în statutul profesiei de avocat.

ART. 28

Neachitarea timp de 6 luni a contribuţiei lunare de asigurări sociale, în cuantumul şi
la termenele stabilite, atrage suspendarea avocatului din exercitarea profesiei până la
achitarea sumelor datorate şi a majorărilor aferente.
Măsura suspendării se dispune de Consiliul baroului în condiţiile legii.

ART. 295

(1) Nedeclararea corectă a veniturilor lunare brute din profesie sau refuzul prezentării la
controlul efectuat de către organele de control desemnate ale sistemului de asigurări,
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform art. 73 din Legea 51/1995
republicată.

ART. 30

Contribuţia de asigurări sociale datorată şi neplătită se urmăreşte în cadrul
termenului general de prescripţie.
CAPITOLUL IV
PENSII

ART. 31

Avocaţii au dreptul la următoarele categorii de pensii:
a) pensia pentru limită de vârstă
b) pensia de retragere definitivă din profesie
c) pensia de retragere anticipată definitivă din profesie
d) pensie de invaliditate
e) pensie de urmaş
SECŢIUNEA I
PENSIA PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ

ART. 32

Pensia pentru limită de vârstă se acordă avocaţilor care îndeplinesc cumulativ la
data pensionării condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de
cotizare.

ART. 33

Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei şi 65 pentru bărbaţi.
Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la
data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea vârstei de pensionare, pornindu-se
de la 57 de ani pentru femei şi de la 62 de ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute
în anexa 1.

ART. 34

(1) Stagiul minim de cotizare, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi, este de 15 ani.
(2) Creşterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în
termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform eşalonării prevăzute
4
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în anexa nr.2.
(3) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei şi de 35 pentru
bărbaţi.
(4) Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la
data intrării în vigoare a prezentei legi, prin creşterea acestuia pornindu-se de la 25 de ani
pentru femei şi de la 30 ani pentru bărbaţi, conform eşalonării prevăzute în anexa nr.1.
ART. 35

Avocaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 32 – 34 pot continua
exercitarea profesiei de avocat, în condiţiile prevăzute de lege şi statutul profesiei de
avocat.
La încetarea activităţii li se va stabili şi calcula pensia prevăzută la art. 37 din
prezentul statut potrivit art. 61 şi 64 din prezentul statut.

ART. 36

Contribuţiile achitate la fondul de asigurări sociale a avocaţilor care cumulează
veniturile din avocatură cu pensiile din alte sisteme de asigurări sociale vor fi avute în
vedere la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale exclusiv în condiţiile
OUG 221/2000 şi ale prezentului statut.
SECŢIUNEA II
PENSIA DE RETRAGERE DEFINITIVĂ DIN PROFESIE

ART. 37

Avocaţii care exercită profesia în condiţiile art. 35 pot solicita pensia de retragere
definitivă din profesie.
Cuantumul pensiei de retragere definitivă din profesie se stabileşte astfel:
a) la data încetării activităţii în profesia de avocat se va calcula pensia conform
art. 61 şi 64 din prezentul statut;
b) cuantumul pensiei astfel stabilit se determină conform procedurii prevăzute
de Regulamentul CAA.
SECŢIUNEA III
PENSIA DE RETRAGERE ANTICIPATĂ DEFINITIVĂ DIN PROFESIE

ART. 38

Avocaţii care au depăşi stagiul complet de cotizare cu cel puţin 5 ani, pot solicita
pensie de retragere anticipată definitivă din profesie – cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor
standard de pensionare.

ART. 39

Cuantumul pensiei de retragere anticipată definitivă din profesie se stabileşte în
aceleaşi condiţii cu cel al pensiei pentru limită de vârstă.
SECŢIUNEA IV
PENSIA DE INVALIDITATE

ART. 40

Au dreptul la pensie de invaliditate avocaţii care şi-au pierdut total capacitatea de
muncă, din cauza :
- bolilor obişnuite
- accidentelor de muncă
- accidentelor care nu au legătură cu munca.

ART. 41

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea poate fi :
a) de gradul I caracterizat prin pierderea totală a capacităţii de muncă, a
capacităţii de autoservire, de autoconducere sau de orientare în spaţiu,
invalidul necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei
persoane.
b) de gradul II caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu
posibilitatea invalidului de a se autoservi, de a se autoconduce, şi de a se
orienta în spaţiu, fără ajutorul altei persoane.

ART. 42

Criteriile şi normele pe baza căruia se face încadrarea în gradul I şi II de
invaliditate, sunt cele aplicate în sistemul public de pensii şi asigurări sociale.
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ART. 43

Încadrarea sau reîncadrarea într-un grad de invaliditate se face prin decizie, emisă
de medicul specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă (medic
expert al asigurărilor sociale), care activează pe lângă casele teritoriale de pensii din
sistemul public de pensii.
Împotriva deciziei emise în condiţiile aliniatului 1, se poate face contestaţie la Casa
de Asigurări a Avocaţilor în termen de 30 de zile de la comunicare.
La soluţionarea contestaţiei Casa de Asigurări a Avocaţilor poate consulta Institutul
Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă.
Termenul de rezolvare a Contestaţiei este de 30 de zile de la data înregistrării
acesteia.
Decizia Casei de Asigurări a Avocaţilor, dată în soluţionarea contestaţiei prevăzută
la alineatul 2, poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la instanţa
judecătorească competentă, în conformitate cu jurisdicţia asigurărilor sociale astfel cum
aceasta este organizată în sistemul public de pensii şi asigurări sociale şi de prezentul
statut.
Decizia de încadrare sau neîncadrare într-un grad de invaliditate, necontestată în
termen, este definitivă.

ART. 44

(1) Asiguraţii care şi-au pierdut capacitatea de muncă beneficiază de pensie de
invaliditate, dacă îndeplinesc stagiul de cotizare necesar în raport cu vârsta, conform
următorului tabel.
VÂRSTA ASIGURATULUI ÎN
MOMENTUL IVIRII INVALIDITĂŢII
Sub 25 ani
25 – 31 ani
31 – 37 ani
37 – 43 ani
43 – 49 ani
49 – 55 ani
Peste 55 ani

STAGIUL DE COTIZARE NECESAR
( ANI )
5
8
11
14
18
22
25

(2)6 Beneficiază de pensie de invaliditate şi asiguraţii care până la data înscrierii la
pensie, au realizat cel puţin jumătate din stagiul de cotizare necesar prevăzut în tabelul de
mai sus.
(3) Pensia de invaliditate nu se poate cumula cu realizarea de venituri din profesia
de avocat.
ART. 45

Pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate au dreptul, în afara pensiei, la o
indemnizaţie pentru însoţitor într-un cuantum stabilit de Consiliul Casei de Asigurări a
Avocaţilor.
În timpul execuţiei bugetare, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor se recalculează
prin hotărâre a Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor.

ART. 46

Pensionarii de invaliditate sunt supuşii revizuirii medicale în funcţie de afecţiune, la
interval de 6-12 luni, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele
stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.
După fiecare revizuire medicul expert al asigurărilor sociale, emite o nouă decizie,
prin care se stabilesc după caz:
a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate
b) încadrarea în alt grad de invaliditate
c) încetarea calităţii de pensionar de invaliditate, ca urmare a redobândirii capacităţii
de muncă
Dreptul la pensia de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna
următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală.
Neprezentarea, din motive imputabile pensionarului, la revizuirea medicală atrage
suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută
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revizuirea medicală.
Revizuirea medicală se pate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea
sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau după caz s-a agravat.
Decizia emisă după revizia medicală se supune aceleiaşi proceduri de contestare
sau soluţionare, conform art. 46.
ART. 47

Nu sunt supuşi revizuirii medicale periodice, pensionarii de invaliditate care :
a) prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă
b) au împlinit vârstele prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de limită de vârstă
c) au vârsta mai mică cu 5 ani, faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat
stagiile complete de cotizare prevăzute de lege.

ART. 48

La împlinirea vârstei standard pentru obţinerea pensionării pentru limită de vârstă,
beneficiarul pensiei de invaliditate poate opta pentru cea mai avantajoasă dintre pensii.
Indemnizaţia pentru însoţitor prevăzută la art. 45 se menţine indiferent de pensia
pentru care se optează.
SECŢIUNEA V
PENSIA DE URMAŞ

ART. 49

Protecţia urmaşilor, respectiv a soţului supravieţuitor şi a copiilor minori se
realizează prin pensia de urmaş.

ART. 50

Au dreptul la pensie de urmaş copiii şi soţul supravieţuitor, dacă persoana decedată
era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.

ART. 51

Copii au dreptul la pensie de urmaşi :
a) până la vârsta de 16 ani
b) dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la
terminarea acesteia, fără a depăşi vârsta de 26 ani
c) pe toată durata invalidităţii de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se
aflau în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b)

ART. 52

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, la împlinirea
vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani, şi nu
dispune de altă sursă de venituri.
În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 10 ani, dar nu mai puţin 5 ani,
cuantumul pensiei de urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se diminuează cu 0,5% pentru
fiecare lună, respectiv 6,0%pentru fiecare an de căsătorie în minus.
Soţul supravieţuitor are dreptul la o pensie de urmaş, pe perioada în care este
invalid gradul I sau II dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 3 ani.

ART. 53

Soţul supravieţuitor care nu întruneşte condiţiile prevăzute de art. 52 alineatul I şi II,
beneficiază de un ajutor pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în această
perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională.

ART. 54

Soţul supravieţuitor care are în îngrijire la data decesului susţinătorului unul sau mai
mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de o pensie de urmaş, până la data
împliniri de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri
lunare dintr-o activitate profesională, sau acestea sunt considerate de Casa de Asigurări a
Avocaţilor ca insuficiente pentru acoperirea nevoilor de creştere şi educare a respectivilor
copii.
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ART. 55

Pensia de urmaş se calculează după caz din:
a) pensia pentru limită de vârstă în plată sau la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii,
susţinătorul decedat care nu era pensionar;
b) pensia de invaliditate gradul I în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea
împlinirii condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă şi era în plată cu
pensia de invaliditate de orice grad sau ar fi avut dreptul la pensie de invaliditate, în
condiţiile legii şi a prezentului statut.

ART. 56

Cuantumul pensiei de urmaş se stabileşte procentual din pensia susţinătorului,
prevăzută la art. 55, în funcţie de numărul urmaşilor îndreptăţiţi, astfel:
a) pentru un singur urmaş
– 50%
b) pentru doi urmaşi
– 75%
c) pentru trei sau mai mulţi
–100%

ART. 57

Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, reprezintă
însumarea drepturilor de urmaş, calculate după fiecare părinte.

ART. 58

În cazul modificării numărului de urmaşi, pensia se recalculează în conformitate cu
dispoziţiile art. 56.

ART. 59

Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile
prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat, poate opta
pentru cea mai avantajoasă pensie.

ART. 60

Beneficiarii pensiei de urmaş prevăzuţi la art. 51 lit. c) şi soţul supravieţuitor
beneficiar de pensie în condiţiile art. 52 alin. 3, sunt expertizaţi şi supuşi revizuirii medicale
conform reglementărilor prevăzute pentru pensia de invaliditate.
SECŢIUNEA VI
CALCULUL PENSIEI

ART. 61

(1) În sistemul autonom al pensiilor avocaţilor cuantumul pensiei la data înscrierii la
pensie se determină prin înmulţirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în
perioada de cotizare, cu valoarea unui punct de pensie din luna ieşirii la pensie.
(2) Punctajul mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare, se determină
prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate de
asigurat, în perioada de cotizare, la numărul de ani corespunzători stagiului complet de
cotizare.
(3)7 Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a punctajului
rezultat în anul respectiv din însumarea numărului de puncte realizat în fiecare lună.
Numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea venitului brut lunar
individual, respectiv venitului brut aferent contribuţiei efectiv plătite, la venitul mediu brut
lunar pe profesie din luna respectivă, comunicat de Casa de Asigurări a Avocaţilor.
(4) Pentru perioadele în care Casa de Asigurări a Avocaţilor a comunicat numai
venitul mediu brut lunar pe profesie la nivelul anului, punctajul anual al asiguratului se
determină ca raport între media lunară din anul respectiv a veniturilor brute, care au
constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale, şi venitul mediu brut
lunar pe profesie din anul respectiv comunicat de Casa de Asigurări a Avocaţilor.
(5) Pentru lunile pentru care Casa de Asigurări a Avocaţilor nu a comunicat încă
venitul mediu brut lunar pe profesie, se utilizează (pentru întreaga lună) ultimul venit mediu
brut lunar pe profesie, comunicat.
(6) Punctajul asiguratului stabilit conform alineatelor 1 şi 2, nu poate fi mai mare de
3 puncte.
(7)8 Venitul brut aferent contribuţiei efectiv plătite se calculează ca fiind cuantumul
contribuţiei efectiv plătite înmulţite raportul dintre 100 (o sută) şi cota procentuală
prevăzută de art. 25 alin. 2.
7
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ART. 629

(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 Statut, 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) – 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.(3) şi (4).
(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 3 puncte, raportat la stagiu de
cotizare realizat în sistemul de asigurări al avocaţilor.
(6) 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.

ART. 63

Valoarea unui punct de pensie reprezintă cel puţin 40 % din venitul mediu brut lunar
pe profesie, şi este prognozat anual de Casa de Asigurări a Avocaţilor.
În situaţia în care într-o anumită perioadă se constată abateri mai mari de 10% între
venitul mediu brut pe profesie realizat faţă de cel prognozat, Casa de Asigurări a Avocaţilor
va recalcula valoarea punctului de pensie, pe baza unei prognoze a venitului mediu brut
lunar pe profesie.

ART. 64

(1) Avocaţii care după îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă
continuă activitatea în profesia de avocat, contribuie în mod obligatoriu, în condiţiile
prezentului statut, la fondul C.A.A..
(2)10 La retragerea din profesie, avocaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile
prevăzute la alin. 1 şi stagiul complet de cotizare beneficiază de majorarea punctajului
realizat cu 0,3% pentru fiecare lună, respectiv 3,6% pentru fiecare an suplimentar în
condiţiile alin. (1), cu respectarea dispoziţiilor art. 61 alin. 6 din prezentul statut
(3)11 Pensionarii de limită de vârstă şi cu vechime în avocatură înainte de
pensionare, care au continuat activitatea după data pensionării şi care solicită pensie
pentru retragere definitivă din profesie, beneficiază de majorarea punctajului prevăzut de
alin. (2) pentru punctajul aferent stagiului de cotizare realizat după data pensionării pentru
limită de vârstă.

SECŢIUNEA VII
REACTUALIZAREA PENSIILOR
ART. 65

C.A.A va reactualiza pensiile aflate în plată, în funcţie de coeficientul de creştere a
inflaţiei, stabilit trimestrial şi comunicat de Comisia Naţională de Statistică.
Reactualizarea se va realiza în modalităţile şi limitele stabilite prin Regulamentul
C.A.A.
De asemenea Casa de Asigurări a Avocaţilor, odată cu punerea în aplicare a
prezentului statut, va reactualiza pensiile aflate în plată, după criteriul datei de pensionare,
în cuantumul prevăzut prin regulamentul CAA.

9

Introdus în şedinţa Consiliului UAR din 14-15 decembrie 2002
Modificat în şedinţa Consiliului UAR din 14-15 decembrie 2002
11
Introdus în şedinţa Consiliului UAR din 14-15 decembrie 2002
10

9

Statutul CAA

SECŢIUNEA VIII
STABILIREA ŞI PLATA PENSIILOR
ART. 66

(1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a mandatarului desemnat
de aceasta cu procura specială, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
(2) Cererea de pensionare împreună cu actele care dovedesc împlinirea condiţiilor
prevăzute de lege şi prezentul statut, se depun la filiala CAA din care asiguratul face parte
la data cererii de pensionare.
(3)12 Filiala CAA este obligată să întocmească dosarul de pensionare, aceasta
purtând întreaga răspundere pentru exactitatea datelor înscrise.

ART. 6713

(1) Drepturile la pensia pentru limită de vârstă, pensia de retragere anticipată
definitivă din profesie şi pentru pensia de retragere definitivă din profesie se cuvin de la
data îndepliniri condiţiilor prevăzute de lege, dacă cererea împreună cu actele doveditoare
a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
(2) În cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile de pensionare şi a căror cerere
a fost depusă peste termenul prevăzut la alin.(1) drepturile de pensie se acordă şi se
plătesc din prima zi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea împreună cu toate
actele necesare.

ART. 68

Persoanele care au îndeplinit vârsta standard de pensionare, nu mai pot solicita
înscrierea la pensia de invaliditate.

ART. 69

Drepturile la pensia de invaliditate se acordă:
a) de la data încetări plăţii indemnizaţiei pentru incapacitatea temporară de
muncă, dacă cererea a fost depusă în termen de 60 de zile de la data
emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate.
b) de la data emiterii deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate.

ART. 70

Drepturile de pensie de urmaş, în cazul persoanelor care îndeplinesc condiţiile
prevăzute de lege, la data decesului susţinătorului asigurat, se acordă la cerere:
a) începând cu luna următoare decesului, în cazul în care susţinătorul decedat era
pensionar, dacă cerere a fost depusă în termen de 90 zile de la data decesului.
b) de la data decesului susţinătorului, în cazul în care susţinătorul decedat nu era
pensionar la data decesului, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 de zile
de la această dată
c) de la data depunerii cererii, în situaţiile în care s-au depăşit termenele prevăzute
la lit. a) şi lit. b).
În cazul în care urmaşul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, ulterior datei
decesului susţinătorului asigurat, drepturile de pensie de urmaş se acordă de la data
îndeplinirii condiţiilor, dacă cererea a fost depusă în termen de 90 zile de la data împlinirii
condiţiilor.
În cazul în care s-a depăşit termenul prevăzut mai sus, drepturile de pensie de
urmaş se acordă de la data depunerii cererii.

ART. 71

Admiterea s-au respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de
Casa de Asigurări a Avocaţilor din România, în termen de 30 de zile de la data înregistrării
dosarului la CAA.
Decizia Casei de Asigurări a Avocaţilor va cuprinde temeiurile de fapt şi de drept pe
baza cărora se admite sau se respinge cererea de pensionare.
Decizia de pensionare se comunică în scris persoanei care a solicitat pensionarea,
în termen de 5 zile de la data emiterii.

ART. 72

Decizia de pensionare poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare,
la instanţa judecătorească de asigurări sociale, potrivit art. 138 şi 139 din prezentul statut.

12
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ART. 73

Decizia de pensionare necontestată în termen, este definitivă.

ART. 74

În situaţia în care se constată erori în stabilirea şi plata drepturilor de pensie, la
cerere sau din oficiu, CAA va efectua modificările ce se impun.

ART. 75

Plata pensiei se face lunar.
Pensia se plăteşte personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin
procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.
Modalităţile de plată a pensiilor sunt prevăzute în Regulamentul CAA.

ART. 76

Plata pensiei încetează cu luna următoare celei în care :
a) beneficiarul a decedat
b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale în temeiul cărora i-a fost
acordată pensia
c) urmaşul a fost condamnat printr-o hotărâre rămasă definitivă pentru
infracţiunea de omor sau tentativă de omor comisă asupra susţinătorului.

ART. 77

Plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care:
a) beneficiarul unei pensii de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală
periodică;
b) copilul urmaş nu mai îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea pensiei de
urmaşi;
c) soţul supravieţuitor beneficiarul unei pensii de urmaşi, se recăsătoreşte.

ART. 78

Reluarea în plată a pensiilor suspendate se face la cerere, începând cu luna
următoare aceleia în care a încetat cauza suspendării.

ART. 79

Sumele rămase neîncasate de către pensionarul decedat, reprezentând pensia pe
luna în care a avut loc decesul şi după caz, drepturile de pensii cuvenite şi neachitate până
la deces, se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau în lipsa acestora celorlalţi
moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
Sumele mai sus arătate pot fi solicitate în cadrul termenului de 6 luni de la data
decesului
CAPITOLUL V
ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE

ART. 80

(1) Asiguraţii sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocaţi, au dreptul în
afara de pensii, la :
a) indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, provocată de boli
obişnuite sau de accidente de muncă sau accidente în afara muncii;
b) indemnizaţia pentru maternitate
c) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului sau îngrijirea copilului bolnav;
d) indemnizaţia pentru părintele avocatului decedat, dacă solicitantul este lipsit
de orice alte mijloace de existenţă;
e) ajutor de deces
f) alte ajutoare băneşti pentru avocaţii care au suferit accidente sau au
contractat boli grave care le-au produs vătămări grave organismului, pentru
procurarea de proteze sau alte materiale sanitare, în condiţiile în care legislaţia
de asigurări de sănătate nu le acordă.
g) 14alte ajutoare materiale pentru membrii CAA aflaţi în situaţii deosebite.
(2) Beneficiază de drepturile prevăzute mai sus, asiguraţii care au stagiu de
cotizare de cel puţin 6 luni, realizat în ultimele 12 luni anterioare producerii riscului.
(3) Condiţiile prevăzute de alin. 2 nu se aplică în cazul ajutorului prevăzut la alin. 1
lit. e).
14
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SECŢIUNEA I
INDEMNIZAŢIA PENTRU INCAPACITATEA TEMPORARĂ DE MUNCĂ
ART. 81

În sistemul propriu de asigurări sociale pentru avocaţi, avocatul aflat în incapacitate
de muncă şi care nu realizează venituri din profesie, beneficiază de indemnizaţie pentru
incapacitate temporară de muncă
Dovada incapacităţii temporare de muncă se face prin certificat medical eliberat
conform reglementărilor speciale în vigoare.

ART. 82

Incapacitatea temporară de muncă, este de cel mult 180 de zile în interval de un
an, socotit din prima zi de îmbolnăvire.
Dacă incapacitatea temporară de muncă depăşeşte 90 de zile, indemnizaţia se
acordă numai cu avizul medicului expert din sistemul de asigurări sociale.

ART. 8315

(1) Indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă se suportă de către
sistemul de asigurări propriu din a 31-a zi de la data ivirii stării de incapacitate, cu excepţia
internărilor în spital, bolile gravidelor şi urgenţele medicale, care se suportă de la data ivirii
stării de incapacitate.
(2) În perioada vacanţei judecătoreşti, indemnizaţia pentru incapacitatea temporară
de muncă se suportă numai în caz de internare în spital pentru afecţiuni sau accidente
grave, pentru afecţiunile în legătură cu starea de graviditate.
(3) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă şi
modalitatea de plată se determină de către Casa de Asigurări a Avocaţilor, în funcţie de
contribuţia avocatului la fondul sistemului, de situaţia financiară a sistemului şi în condiţiile
prevăzute în Regulamentul CAA.
SECŢIUNEA II
INDEMNIZAŢIA DE MATERNITATE

ART. 84

Asiguratele au dreptul, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, la indemnizaţie
pentru sarcină şi lăuzie, perioadă în care beneficiază de indemnizaţia pentru maternitate,
dacă nu realizează venituri din profesie.

ART. 85

Indemnizaţia pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de
naştere, iar indemnizaţia pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.
Indemnizaţiile pentru sarcină şi lăuzie se pot acorda respectându-se perioada
totală pentru care pot fi acordate în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea
persoanei beneficiare.
În cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada acordării indemnizaţiei
de lăuzie, indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată durata acesteia.

ART. 86

Indemnizaţia de maternitate se suportă de sistemul propriu de asigurări sociale, în
funcţie de contribuţia asiguratului la fondul sistemului şi în condiţiile prevăzute de
Regulamentul CAA.

SECŢIUNEA III
INDEMNIZAŢIA PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI SAU ÎNGRIJIREA COPILULUI BOLNAV
ART. 87

Avocaţii au dreptul la:
a) indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în
cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;
b) indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul
copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18
ani.
Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) se suportă de sistemul de asigurări ale
15
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avocaţilor, în raport de posibilităţile bugetare ale sistemului propriu de asigurări sociale ale
avocaţilor.
ART. 88

Beneficiază, la cerere, de indemnizaţia pentru creşterea copilului sau pentru
îngrijirea copilului bolnav, opţional, unul dintre părinţi, dacă sunt îndeplinite condiţiile art. 80
alin. 2 din prezentul statut.
De aceleaşi drepturi beneficiază şi asiguratul care, în condiţiile legii, a adoptat, a
fost numit tutore, căruia i s-au încredinţat copii spre creştere şi educare sau în plasament
familial

ART. 89

Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani se
acordă, la cerere, pe baza livretului de familie.
Indemnizaţia pentru creşterea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3
ani se acordă, la cerere, pe baza livretului de familie şi a certificatului de persoană cu
handicap, emise în condiţiile legii.
Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau a
copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani se
acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a
certificatului pentru persoanele cu handicap emis, în condiţiile legii, după caz.

ART. 90

Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 87 alin. (1) lit. b) este de 14
zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul contractează
boli contagioase, este imobilizat în aparat gipsat sau este supus unor intervenţii
chirurgicale; durata invalidităţii temporare în aceste cazuri va fi stabilită de medicul de
familie.

ART. 91

Cuantumul indemnizaţiei lunare se stabileşte în raport de media veniturilor lunare
pe ultimele 12 luni anterioare cererii, determinată în raport de contribuţiile la sistem.
Procedura şi modalitatea de calcul a indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau
pentru îngrijirea copilului bolnav este prevăzută de Regulamentul CAA.
SECŢIUNEA IV
INDEMNIZAŢIA PENTRU PĂRINTELE AVOCATULUI

ART. 92

Beneficiază de disp. art. 80 alin. 1 lit. d) părintele avocatului decedat care
îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:
a) este în incapacitate totală de muncă
b) este lipsit de orice mijloc de existenţă
c) a fost în îngrijirea exclusivă a avocatului decedat
d) nu are alte rude sau persoane care potrivit legii sunt obligate la întreţinere
Dovada condiţiilor prevăzute la alin. 1 se face cu respectarea procedurii şi a
criteriilor prevăzute în prezentul statut şi în regulamentul CAA.

ART. 93

Cuantumul indemnizaţiei acordată beneficiarilor prevăzuţi la art. 92 alin. 1 este de
½ (jumătate) din salariu minim pe economie.
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SECŢIUNEA V
AJUTOARE PENTRU PROCURAREA DE PROTEZE ŞI MATERIALE MEDICO-SANITARE
Avocaţii beneficiază de ajutoare băneşti în cazul în care au suferit accidente sau au
contractat boli grave care le-au produs vătămări grave organismului, pentru procurarea de
proteze, orteze, dispozitive medicale sau alte materiale medico-sanitare, în condiţiile în
care legislaţia de asigurări de sănătate nu le acordă.
Ajutoarele băneşti prevăzute la alin. 1 se acordă în raport cu dovada cheltuielilor
efectiv făcute pentru procurarea de proteze, orteze, dispozitive medicale sau alte materiale
medico-sanitare şi în limita posibilităţilor bugetare, cu procedura prevăzută de regulamentul
CAA; cele ce nu pot fi cuantificate se acordă în limita posibilităţilor bugetare, cu procedura
prevăzută de regulamentul CAA.

ART. 94

SECŢIUNEA VI16
AJUTOARE MATERIALE PENTRU SITUAŢII DEOSEBITE
ART. 95

(1) Membrii CAA pot beneficia de ajutoare materiale funcţie şi de situaţia financiară a
filialei, în cazul în care se află în situaţii deosebite, dacă media veniturilor lor pe ultimele 6
luni este sub 50% din venitul mediu brut pe profesia de avocat.
SECŢIUNEA VII17
ÎNLESNIRI ÎN CAZ DE TRATAMENT ŞI RECUPERARE BALNEARĂ

ART. 96

(1) Filialele pot deconta parţial contravaloarea biletelor de tratament, în limita sumelor
prevăzute în buget şi a situaţiei financiare a filialei.
(2) Criteriile pe baza cărora se decontează parţial contravaloarea biletelor de tratament
vor fi stabilite anual prin decizie a CAA.
SECŢIUNEA VIII
AJUTOARE DE DECES

ART. 97

În cazul decesului asiguratului sau a pensionarului, beneficiază de ajutor de deces
o singură persoană care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul minor sau
persoana care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de decesul asiguratului.

ART. 98

Asiguratul care are drept propriu de asigurări sociale beneficiază de ajutor de deces
în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreţinerea sa, dacă nu are drept la
ajutor de deces conform altor dispoziţii legale.
În cazul în care ajutorul de deces încasat conform altor dispoziţii legale este mai
mic decât cel care se acordă în sistemul de asigurări sociale a avocaţilor, se acordă
diferenţa dintre cele două cuantumuri.
Se consideră membru de familie, în sensul prezentei legii :
a) soţul;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, în vârstă de până la 18 ani, sau dacă îşi continuă
studiile până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;
c) părinţii oricăruia dintre soţi;

ART. 99

Ajutorul de deces se suportă de sistemul de asigurări a avocaţilor în condiţiile
Regulamentului CAA.
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SECŢIUNEA IX
ALTE DISPOZIŢIUNI PRIVIND DREPTURILE DE ASIGURĂRI SOCIALE
ART. 100

Indemnizaţiile de asigurări sociale la care se referă Capitolul V din prezentul statut,
se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură
specială de către acesta.

ART. 101

Indemnizaţiile şi ajutoarele de asigurări sociale pot fi solicitate, pe baza de acte
justificative, în termenul de 6 luni, calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le
solicite.

ART. 102

Plata indemnizaţiei de asigurări sociale încetează începând cu ziua următoare celei
în care:
a) beneficiarul a decedat
b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea
indemnizaţiilor.
Reluarea în plată a indemnizaţiei de asigurări sociale suspendate, se face la
cerere, începând cu ziua celei în care a încetat cauza suspendării.

CAPITOLUL VI
CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR
ART. 103
ART. 104
ART. 105

ART.106
ART. 107

Casa de Asigurări a Avocaţilor este organizată şi funcţionează în condiţiile
prevăzute de lege şi prezentul statut.
Sediul Casei de Asigurări a Avocaţilor este în Bucureşti.
Casa de Asigurări a Avocaţilor este instituţie autonomă, investită prin lege cu
personalitate juridică de interes public şi care administrează şi gestionează sistemul
propriu de asigurări sociale, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale pentru avocaţi.
C.A.A. are patrimoniu şi buget propriu.
Sunt membrii ai sistemului, avocaţii înscrişi în barou cu drept de exerciţiu al
profesiei, avocaţii pensionari C.A.A. şi urmaşii acestora.
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SECŢIUNEA I
ATRIBUŢIILE CASEI DE ASIGURĂRI
ART. 108

În aplicarea prevederilor legii, Casa de Asigurări a Avocaţilor îndeplineşte
următoarele atribuţiuni:
a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legii, statutului şi
regulamentului C.A.A., la nivel central şi al filialelor teritoriale de asigurări
sociale şi pensii pentru avocaţi.
b) aduce la îndeplinire hotărârile privind sistemul de asigurări sociale şi pensii
pentru avocaţi, adoptat de Congresul Avocaţilor din România şi Consiliul
Uniunii Avocaţilor din România;
c) înfiinţează filiale C.A.A;
d) elaborează bugetul consolidat al sistemului şi îl supune spre aprobare şi
descărcare Congresului Avocaţilor din România.
e) urmăreşte încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale pentru avocaţi
f) ia măsuri pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului propriu
de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, precum şi asigurarea integrităţii
acestuia;
g) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;
h) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale pentru avocaţi, pe
baza codului personal de asigurări sociale;
i) certifică anual stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare avocat şi stabileşte
codul personal de asigurări sociale;
j) asigură introducerea, extinderea, întreţinerea şi protecţia sistemelor autonome
de calcul şi de evidenţă;
k) în condiţiile legii şi prezentului statut, emite decizii privind pensionarea sau
acordarea prestaţiunilor de asigurări sociale şi soluţionează contestaţiile
formulate în legătură cu acestea;
l) organizează reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigii în care este
implicat sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru avocaţi, născute la nivelul
central sau teritorial;
m) aprobă organigrama pentru personalul C.A.A. şi al filialelor;
n) în cazul constatării unor acte de indisciplină privind sistemul de asigurări
sociale şi pensii, ivite la nivel central sau teritorial, sesizează organele
competente, în vederea aplicării măsurilor legale;
o) emite Regulamentul de organizare şi funcţionare a CAA şi îl supune aprobării
Comisiei Permanente a Uniunii Avocaţilor din România;
p) elaborează studii şi analize în vederea stabilirii strategiei şi planificării
sistemului propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
q) constituie fondul de rezervă la nivel central şi asigură utilizarea acestuia
conform legii;
r) calculează valoarea unui punct de pensie şi actualizează valoarea acestuia în
timpul execuţiei bugetare, conform statutului şi o comunică odată cu datele
prevăzute la art. 22-26 Consiliului UAR;
s) asigură plata pensiilor şi celorlalte drepturi de asigurări sociale, la nivel central
sau filiale;
t) creează, conservă, asigură securitatea şi comunică în condiţiile legii şi a
prezentului statut baza de date privind asiguraţii sistemului propriu de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale şi asigură caracterul confidenţial al acesteia;
u) îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin dispoziţiile cuprinse în lege,
statut şi regulament CAA.
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SECŢIUNEA II
ORGANIZAREA CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR
ART. 109

(1)Conducerea Casei de Asigurări a Avocaţilor este formată din:
a) Consiliului de Administraţie
b) Preşedinte
(2)18 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, aleşi de Congres pe o
perioadă de 4 ani.
(3) Consiliul alege din rândurile sale un preşedinte si un vicepreşedinte.
(4) Congresul va alege 3 membrii supleanţi, din care un pensionar, care vor
completa Consiliul de Administraţie al CAA în caz de vacanţă, cu respectarea condiţiilor
prevăzute de alin. 2, în ordinea voturilor primite.
(5) În ipoteza prevăzută la alin. 4, dacă vacanţa priveşte pe preşedinte sau
vicepreşedinte, se vor face noi alegeri pe funcţii în cadrul Consiliului de Administraţie al
CAA.

ART. 110

Preşedintele asigură executarea deciziilor Consiliului de Administraţie şi reprezintă
C.A.A. în faţa organelor judiciare precum şi în raport cu organele de stat şi orice alte
persoane juridice sau fizice.

ART. 111

Consiliul de Administraţie se întruneşte ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o
dată pe lună.
Se consideră legal întrunit în prezenţa a 3 membrii şi ia decizii cu majoritate de
voturi a celor prezenţi.
La şedinţele Consiliului de Administraţie pot fi invitaţi specialişti – cu rol consultativ.

ART. 112

Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt:
a) administrează sistemul propriu de pensii şi asigurări sociale pentru
avocaţi;
b) duce la îndeplinire atribuţiile Casei de Asigurări a Avocaţilor, în condiţiile
legii
c) duce la îndeplinire sarcinile trasate pe linie de pensii şi asigurări sociale
de Congresul Avocaţilor şi de Uniunea Avocaţilor din România, în condiţiile
legii;
d) înfiinţează filialelor;
e) emite deciziile de pensii şi cu privire la alte prestaţii de asigurări sociale;
f) numeşte şi eliberează din funcţie, prin decizie, personalul propriu;
g) suspendă din activitate membrii consiliului de conducere a filialei în
cazul constatării unor abateri grave care au prejudiciat funcţionarea
sistemului, sesizând conducerea baroului respectiv pentru convocarea
Adunării Generale a avocaţilor în vederea alegerii de noi membrii.
h) hotărăşte promovarea acţiunilor în justiţie şi stabileşte linia de urmat a
reprezentanţilor CAA în litigiile în care CAA este parte;
i) organizează şi asigură asistenţa juridică a Casei;
j) elaborează Regulamentul CAA şi îl supune spre aprobare Comisiei
Permanente a UAR;
k) organizează şi coordonează activitatea corpului de control financiar la
CAA şi filiale şi a corpului de audit intern
l) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.
SECŢIUNEA III
CONTROLUL FINANCIAR AL CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

ART. 113

Controlul financiar al Casei de Asigurări a Avocaţilor se exercită de către Comisia
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de cenzori compusă din 3 membrii, dintre care 2 avocaţi în activitate şi un avocat
pensionar.
Comisia alege din rândurile sale un preşedinte.
ART. 114

Comisia de cenzori se alege pe o perioadă de 4 ani, de Congresul Avocaţilor din
România.

ART. 115

Comisia de Cenzori întocmeşte un raport anual cu privire la modul în care Casa de
Asigurări a Avocaţilor a executat prevederile bugetului expirat, putând formula sugestii
pentru activitatea bugetară viitoare.
Acest raport împreună cu raportul cenzorului independent se prezintă Congresului
Avocaţilor din România cu ocazia descărcării de gestiune şi aprobarea noului buget al
CAA.

ART. 116

Pentru controlul activităţii financiare a sistemului de asigurări sociale, CAA
înfiinţează un corp de inspectori financiari cu pregătire corespunzătoare.
Consiliul CAA elaborează şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a
acestui corp de inspectori.

ART. 117

Barourile şi filialele sunt obligate să pună la dispoziţia inspectorilor financiari
evidenţele financiar – contabile legate de problema pensiilor şi asigurărilor sociale.
Inspectorii financiari CAA au dreptul să verifice modul în care filiala îşi desfăşoară
execuţia bugetară, filiala fiind obligată să pună la dispoziţia inspectorilor financiari toate
documentele şi evidenţele privind veniturile şi cheltuielile filialei.
Avocaţii sunt obligaţi să prezinte inspectorilor financiari CAA toate datele şi
documentele fiscale privind veniturile asupra cărora se determină contribuţia pentru fondul
de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi. De asemenea sunt obligaţi să facă dovada
depunerii contribuţiei la fondul de pensii şi asigurări sociale.
CAPITOLUL VII
FILIALELE CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR
SECŢIUNEA I
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 118

Filialele CAA se constituie în baza art.78 alin. 1 din Legea 51/1995 şi a art. 12 alin.
5 din Ordonanţa de urgenţă nr. 221/2000 şi funcţionează ca unităţi descentralizate ale
sistemului de asigurări.

ART. 119

Sunt membrii ai filialei avocaţii cu drept e exercitare a profesiei, înscrişi în baroul
respectiv, avocaţii pensionari şi urmaşii avocaţilor cu drepturi proprii de pensie şi care
domiciliază în judeţul respectiv.
Persoanele enumerate la alin. 1 pot fi membrii numai a unei filiale.
Transferul asiguratului de la o filială la altă filială se face în condiţiile şi cu
procedura prevăzută de regulamentul CAA.

ART. 120

Filialele CAA au personalitate juridică de interes public, au buget şi patrimoniu
propriu, care face parte din patrimoniul sistemului de pensii şi asigurări sociale pentru
avocaţi.

ART. 121

Patrimoniul filialei poate fi folosit în activităţi prevăzute de dispoziţiile art. 18 din
prezentul statut, cu respectarea dispoziţiilor legale.
Autorizarea Consiliului UAR privind solicitările filialelor vor purta şi viza Consiliului
CAA.

18

Statutul CAA

ART. 122

ART. 123

Veniturile filialei se realizează din:
a) suma rămasă la dispoziţia filialei după achitarea către CAA a cotei procentuale de
contribuţie la fondurile sistemului aflate la dispoziţia CAA, în procentul stabilit anual de
Consiliul UAR în raport de nevoile sistemului, din contribuţiile de asigurări încasate de
la cotizanţii filialei;
b) venituri din folosirea patrimoniului filialei în condiţiile prevăzute de lege şi prezentul
statut;
c) venituri din dobânzile la depozitele bancare a disponibilităţilor băneşti;
d) majorări pentru plăţi cu întârziere;
e) donaţii, subvenţii;
f) primirea unor sume din rezerva Casei de Asigurări a Avocaţilor din România în
vederea înfiinţării şi organizării filialei;
g) alte venituri.
Structura cheltuielilor filialei cuprinde:
a) contravaloarea prestaţiilor de asigurări sociale pentru filiale
b) cheltuieli privind organizarea şi funcţionarea filialei
c) finanţarea unor investiţii proprii ale filialei
d) alte cheltuieli prevăzute de lege şi statutul CAA
SECŢIUNEA II
ATRIBUŢIILE FILIALELOR

ART. 124

CAA descentralizează către filiale următoarele atribuţiuni ce vor fi îndeplinite cu
respectarea dispoziţiilor art. 6 lit. e) şi f) din prezentul statut:
a) asigură efectuarea plăţii pensiilor şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale la
nivelul filialei;
b) elaborează bugetul filialei şi îl supune spre aprobare şi descărcare Consiliului
CAA;
c) urmăreşte încasarea veniturilor bugetului filialei;
d) ia măsuri pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului filialei,
precum şi pentru protecţia integrităţii acestuia;
e) constituie fondul de rezervă al filialei conform art. 19 din prezentul statut şi
asigură utilizarea acestuia conform aceluiaş text:
f) certifică lunar stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare avocat, şi îl
comunică CAA;
g) face propuneri Consiliului CAA pentru aprobarea statului de funcţiuni;
h) încheie sau desface contractul de muncă al angajaţilor filialei;
i) Sesizează consiliul Baroului în vederea aplicării măsurilor prevăzute de lege şi
statutul profesiei de avocat, în cazul încălcării prevederilor ce reglementează
organizarea şi funcţionarea sistemului de pensii şi asigurări sociale ale
avocaţilor de către asiguraţi sau organele profesiei de avocat;
j) îndeplineşte orice alte atribuţiuni stabilite prin dispoziţii cuprinse în lege, statut
şi regulament CAA şi pune în aplicare hotărârile Consiliul CAA.
k) comunică lunar consiliului baroului şi CAA situaţia achitării contribuţiei la
sistemul de asigurări sociale
SECŢIUNEA III
ORGANIZAREA FILIALELOR CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR

ART. 125

ART. 126

Conducerea filialei CAA este asigurată de:
a) Adunarea Generală a membrilor filialei;
b) Consiliul filialei
Adunarea Generală a filialei este compusă din toţi membrii filialei.
Adunarea Generală se întruneşte anual sau ori de câte ori este nevoie.
Hotărârile Adunării Generale se comunică Casei de Asigurări a Avocaţilor din
România.
Adunarea Generală este convocată şi ia hotărâri conform prevederilor
regulamentului CAA.
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ART. 127

Adunarea Generală a filialei are următoarele atribuţii:
a) adoptă proiectul bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi dispune
comunicarea acestuia la CAA spre aprobare;
b) descarcă de gestiune Consiliul filialei pe baza raportului Comisiei de cenzori a
filialei;
c) constituie fondul de rezervă al filialei cu respectarea art. 19 din prezentul Statut
CAA;
d) aprobă programul anual de utilizare a disponibilităţilor băneşti ale filialei pentru
realizarea de investiţii potrivit prevederilor bugetare;
e) dă descărcare Consiliului filialei pentru activitatea desfăşurată

ART. 128

Consiliul filialei conduce filiala între Adunările Generale.

ART. 129

(1)Consiliul filialei este ales de Adunarea Generală a membrilor filialei pentru o
perioadă de 4 ani.
(2)19 Consiliul va fi compus din 3 sau 5 membrii, în funcţie de numărul membrilor
filialei, din care 1 sau respectiv 2 membrii să fie pensionari.
(3)20 Un membru al consiliului filialei poate fi şi membru al Consiliului Baroului.
(4) Adunarea Generală va alege 3 membrii supleanţi, din care un pensionar, care
vor completa Consiliul filialei în caz de vacanţă, în ordinea voturilor primite şi cu
respectarea prevederilor alin. (2).
(5)Consiliul alege din rândurile membrilor un preşedinte si un vicepreşedinte.
(6)În ipoteza prevăzută la alin. 3, dacă vacanţa priveşte pe preşedinte sau
vicepreşedinte, Consiliul va proceda la alegeri conform alin. 4 în termen de cel mult 3 luni
de la intervenirea vacanţei.

ART. 130

În caz de abatere gravă şi evidentă ori nereguli financiare, Consiliul CAA, cu avizul
Consiliului baroului poate suspenda Consiliul filialei şi poate numi o conducere interimară
până la organizarea unor noi alegeri, în termen de maxim 3 luni.

19
20

Modificat în şedinţa Consiliului UAR din 14-15 decembrie 2002
Introdus în şedinţa Consiliului UAR din 14-15 decembrie 2002

20

Statutul CAA

ART. 131

Consiliul filialei are următoarele atribuţii:
a) administrează sistemul de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi, la nivelul
filialei
b) aduce la îndeplinire atribuţiile filialei CAA;
c) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a filialei;
d) întocmeşte dosarele de pensionare pe baza actelor comunicate de Barou, de
petiţionar şi a evidenţelor proprii şi le trimite spre rezolvare Consiliului Casei de
Asigurări a Avocaţilor din România;
e) ia toate măsurile necesare pentru buna funcţionare economico-financiară a
filialei;
f) verifică realitatea şi exactitatea sumelor depuse de către membrii filialei cu titlu
de contribuţie la fondul CAA şi sesizează Consiliului CAA şi baroul eventualele
nereguli constatate, în vederea luării de măsuri legale. În îndeplinirea acestor
atribuţii, poate angaja inspectori financiari proprii, cu aprobarea Consiliului CAA
pentru modificarea organigramei.;
g) asigură execuţia bugetului aprobat de Adunarea Generală, organizează şi
conduce evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor filialei;
h) poartă răspunderea directă pentru modul cum este administrată şi gestionată
filiala;
i) comunică Casei de Asigurări a Avocaţilor şi baroului lunar situaţia financiar–
contabilă a filialei;
j) certifică lunar stagiul de cotizare şi punctajul pentru fiecare avocat din filială şi
îl comunică CAA;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin dispoziţii cuprinse în lege, statut şi
regulament CAA şi pune în aplicare hotărârile Consiliului CAA.
l) asigură vărsarea lunară a cotei prevăzute la art. 116 lit. a) din sumele efectiv
încasate, sub sancţiunea plăţii majorărilor de întârziere prevăzute de Statutul
profesiei de avocat;
m) hotărăşte asupra utilizării disponibilităţilor băneşti ale filialei, care depăşesc
fondul de rezervă a filialei;
n) 21solicită aprobarea Consiliului UAR pentru cheltuielile cu caracter de investiţii
în activităţi economice producătoare de venituri, din disponibilităţile băneşti ale
filialei conform cu programul anual de investiţii aprobat de Adunarea Generală a
filialei, cu avizul Casa de Asigurări a Avocaţilor, în conformitate cu prevederile art.
78 alin. 1 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.
o) Solicită aprobarea Consiliului UAR în situaţiile prevăzute de lege;
p) Informează Consiliul CAA în legătură cu orice litigiu din raza sa de competenţă
care vizează sistemul.
q) 22solicită avizul de legalitate Consiliului CAA pentru investiţii, altele decât cele
de la lit. n.

SECŢIUNEA IV
ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR INTERN A FILIALELOR CASEI DE ASIGURĂRI A
AVOCAŢILOR
ART. 132

Controlul financiar al filialei se exercită de către Comisia de cenzori a filialei.

ART. 133

Comisia de cenzori a filialei se compune din 3 membrii, aleşi de Adunarea
Generală a filialei pe o perioadă de 4 ani.
Dintre aceştia se va alege un preşedinte.

ART. 134

Comisia de cenzori a filialei va întocmi rapoarte semestriale asupra activităţii
economico-financiare a filialei pe care le va prezenta Consiliului filialei şi le va înainta
Consiliului filialei şi Consiliului Casei de Asigurări a Avocaţilor.

ART. 135

Controlul economico-financiar se va asigura şi de CAA – prin inspectorii săi
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financiari.
Conducerea filialei este obligată să pună la dispoziţia inspectorilor financiari CAA
toate documentele financiar – contabile ale filialei.
SECŢIUNEA V
DISPOZIŢII FINALE
ART. 136

Hotărârile Consiliului de Conducere a filialei pot fi atacate cu plângere de membrii
filialei sau Consiliul baroului la CAA.
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.
Hotărârile Consiliului de conducere al filialei pot fi desfiinţate în caz de nelegalitate
sau pentru respectarea prezentului statut la sesizare sau din oficiu de către Consiliul
CAA.

ART. 137

Litigiile dintre filiale se soluţionează de Consiliul CAA cu respectarea procedurii
prevăzute de partea IV-a din Codul de Procedură Civilă.
CAPITOLUL VIII
JURISDICŢIA ASIGURĂRILOR SOCIALE

ART. 13823

(1) Jurisdicţia sistemului autonom de asigurări sociale pentru avocaţi, se realizează
prin instanţele competente de la domiciliul pârâtului.
(2) Prevederile prezentului statut referitoare la jurisdicţia asigurărilor sociale se
completează cu dispoziţiile Codului de procedură Civilă şi ale legii 92/1992 pentru
organizarea judecătorească.

ART. 139

Consiliul C.A.A. poate reprezenta în justiţie sistemul de asigurări sociale şi pensii
pentru avocaţi.

ART. 140

Cererile în faţa oricăror organe sau instanţe judecătoreşti, precum şi toate actele
procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi şi obligaţii de asigurări sociale şi
pensii pentru avocaţi, sunt scutite de orice fel de taxă de timbru, în condiţiile legislaţiei în
vigoare
CAPITOLUL IX
DISPOZIŢII TRANZITORII

ART. 141

Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale, se recuperează
de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani.

ART. 14224

(1)La data intrării în vigoare a prezentului statut, pensiile de asigurării sociale
pentru avocaţi şi pensiile suplimentare, stabilite pe baza legislaţiei anterioare devin pensii
de limită de vârstă, de invaliditate sau de urmaş, după caz, în înţelesul prezentului statut.
(2) Drepturile prevăzute de art. 511 din Decretul 251/1978 se exercită în condiţiile
prevăzute de art. 37 din prezentul statut.
(3) Pensiile astfel stabilite devin pensii de retragere definitivă din profesie şi se
determină conform prevederilor din Statut aplicabile acestor pensii.
(4) Pentru avocaţii care s-au pensionat şi au încetat activitatea anterior intrării în
vigoare a noii legislaţii de pensii şi asigurări sociale pentru avocaţi, pensia pentru limită de
vârstă devine pensie de retragere definitivă din profesie, indiferent de sistemul de asigurări
sociale din care s-au pensionat.
(5) Prevederile alin. (1) şi (4) se aplică doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe
baza stagiului de cotizare realizat în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor.

ART. 143

Vechimea în profesia de avocat recunoscută în stabilirea pensiilor până la intrarea
în vigoare a prezentului statut, constituie stagiul de cotizare.
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Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi,
se realizează de către Casa de Asigurări a Avocaţilor pe măsura preluării datelor.
ART. 14425

Pentru perioada anterioară liberalizării veniturilor obţinute din profesie, punctajul anual
de 3 puncte corespunde venitului maxim plafonat ce putea fi realizat de către avocat.

ART. 145

Dacă pentru o anumită perioadă, cu respectarea art. 131 lit. d nu se pot stabili
veniturile realizate de asigurat, drepturile de asigurări sociale se vor stabili prin luarea în
calcul a venitului egal cu venitului mediu brut al avocatului, în condiţiile Regulamentului
CAA.

ART. 146

Avocaţii care au contribuit la fondul pentru pensia suplimentară cu 2%, 3%
respectiv 5%, beneficiază de o creştere a punctajului, în raport de perioada de contribuţie
şi cuantumul contribuţiei, conform unei metodologii stabilite prin Regulamentul Casei de
Asigurări.

ART. 147

CAA stabileşte şi plăteşte prestaţiile aferente drepturilor de asigurări sociale numai
pentru perioada în care avocatul a lucrat în profesie

ART. 148

Raporturile dintre C.A.A şi alte sisteme de asigurări sociale cu privire la pensiile
existente, se vor reglementa prin convenţii, conform legislaţiei în vigoare

ART. 149

(1) La data intrării în vigoare a prezentului statut, filialele CAA înfiinţate pe baza
legislaţiei anterioare devin filiale CAA în înţelesul prezentului statut, cu respectarea
prevederilor art. 108 lit. c din prezentul statut.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului statut se abrogă statutul tip al filialelor.
CAPITOLUL X
DISPOZIŢII FINALE

ART. 150

Prin lege în cuprinsul prezentului statut se înţelege Legea 51/1995 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi Ordonanţa de urgenţă nr. 221/2000, cu
modificările ulterioare.

ART. 151

Prezentul statut intră în vigoare la 28 mai 2001
*
*
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