
 Referitor la ședința Comisiei permanente a U.N.B.R din 08 decembrie 2017,
orele 14,00

Referitor la pct. 7 de pe Ordinea de zi a Comisie Permanente:
”7.  Avizarea  proiectelor  de  Hotărâri  privind  sistemul  Casei  de
Asigurări  a  Avocaților,  supuse  aprobării  Consiliului  UNBR,  pentru
funcționarea sistemului CAA în anul 2018.”

 Referitor la ședința Consiliului U.N.B.R: 
- 09 decembrie 2017 
- 10 decembrie 2017

Intră în competența Consiliului U.N.B.R. ca în ultimul trimestru al fiecărui an să
stabilească / aprobe pentru anul următor:

– Indicatorii sistemului C.A.A. prevăzuți la punctele 1-4;
– Indicatorii sistemului prevăzuți la punctele 5-9, dacă este nevoie;
– Programul anual de investiții al C.A.A. (art. 53 lit. x) Statut C.A.A.)

*
*         *

Indicatorii din sistemul C.A.A. 
Propuneri de hotărâri pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile legislative care guvernează sistemul de pensii și
alte drepturi sociale al avocaților, valorile indicatorilor sistemului se stabilesc după
cum urmează:

În atribuțiile Consiliului U.N.B.R.:

Se stabilesc anual următorii indicatori:

1. Venitul de referință (art. 22 alin. (1) din Legea 72/2016)
2. Valoarea punctului de pensie, în funcție de situația financiară a sistemului 

(art. 66 și art. 67 alin. (1) și (2) din Legea 72/2016)

3. Cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului (art. 94 alin. (4) din Legea
72/2016)

4. Fondul de funcționare al C.A.A. (art. 15 alin. (1) din Legea 72/2016)

Se stabilesc în funcție de nevoile sistemului C.A.A, următorii indicatori:

5. Cuantumul și modul de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale (art. 89
și 93 din Legea 72/2016)

6. Cuantumul ajutorului de deces (art. 98 alin. (3) din Legea 72/2016)
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7. Fondul de rezervă (art. 13 alin. (3) din Legea 72/2016)
8. Nivelul contribuțiilor (art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016)
9. Punctajul maxim de pensie (art. 64 alin. (7) din Legea 72/2016)

În atribuțiile C.A.A.

Se stabilesc în funcție de nevoile sistemului C.A.A. următorii indicatori:

10. Indemnizația de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate (art. 46 alin. (1) și
(2) din Legea 72/2016)

11.  Actualizarea  indemnizației  de  urmaș pentru  urmașii  cu drept  propriu  de
pensie din alte sisteme (art. 61 alin. (6) din Legea 72/2016)

*
*         *

Propunerile C.A.A. pentru indicatorii sistemului
 pentru anul 2018

Referitor la indicatorii care se stabilesc anual de Consiliul UNBR

1. Venitul de referință:
Venitul de referință se stabilește de Consiliul UNBR, conform art.  22 din legea
72/2016 care prevede:

”Art. 22. -   (1) Venitul de referință utilizat la calculul prestațiilor de asigurări
sociale se stabilește anual, prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R., în raport cu:
   a) încasările realizate cu titlu de cote de contribuție la sistemul de pensii și
alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, în anul precedent celui pentru
care se stabilește acest venit;  
   b) situația financiară a sistemului;  
   c) evoluția preliminată a sistemului, stabilită prin analiză actuarială.  
   (2) Venitul de referință utilizat în anul în curs se stabilește până cel târziu la
data de 30 martie  și  este valabil  pentru  o perioadă de un an de la data
stabilirii.  
   (3) Venitul de referință se dă publicității prin publicarea hotărârii pe site-ul
de internet al U.N.B.R.  ”

Venitul de referință aferent anului 2016 a fost  2.428 lei (stabilit prin hotărârea
Consiliului  UNBR 1034/13.12.2014,  care și-a păstrat  valabilitatea și  pentru anii
2015 - 2016).

CAA propune majorarea acestuia la valoarea de 2.550 lei. 
Pentru justificarea propunerii a se vedea Anexa nr. 1 punctul 1.
Proiectul de hotărâre se găsește în Anexa nr. 2 – pct. 01.

2



2. Valoarea punctului de pensie
Valoarea punctului de pensie se stabilește conform art. 66 și art. 67 alin. (1) și (2)
din Legea 72/2016, care prevede:

”Art. 66. -   Valoarea unui punct de pensie este stabilită prin hotărâre a
Consiliului  U.N.B.R., la propunerea C.A.A., și reprezintă cel puțin 50%
din venitul de referință lunar pe profesie, prognozat anual de C.A.A.  
   Art.  67. -   (1) C.A.A. va actualiza anual  pensiile aflate în plată,  în
funcție de coeficientul de creștere a inflației, stabilit anual și comunicat de
Institutul National de Statistică, și de situația financiară a sistemului, cu
scopul menținerii unei rate de finanțare de cel puțin 100%.  
   (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face prin hotărâre a Consiliului de
administrație al C.A.A., în urma actualizării punctului de pensie conform
art. 66.  
...
   (4) Creșterea valorii  punctului de pensie se va realiza doar în limita
existenței volumului de active suplimentare necesare rezervei tehnice.  
   (5) În scopul majorării valorii punctului de pensie, C.A.A. poate decide,
cu caracter temporar, depășirea limitei prevăzute la alin. (4), în condițiile
în care rezultatele analizelor actuariale confirmă recuperarea deficitului
creat.”

Valoarea punctului de pensie este de 1.214 lei și a fost stabilită prin hotărârea
1035 din 13.12.2014 a Consiliului UNBR, care s- aplicat și în anii 2015 – 2016.

CAA propune majorarea acestuia prin indexare cu 5%, noua valoare fiind de
1.275 lei. 
Pentru justificarea propunerii a se vedea Anexa nr. 1 punctul 2.
Proiectul de hotărâre se găsește în Anexa nr. 2 – pct. 02.

3. Cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului 
Cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului se stabilește conform art. 94 alin.
(4) din Legea 72/2016, care prevede:

”(4) Cuantumul ajutorului lunar pentru creșterea copilului se stabilește prin
hotărâre a Consiliului U.N.B.R. luată în trimestrul al IV-lea al fiecărui an,
pentru anul următor, în baza propunerii C.A.A.”

Ajutor pentru creșterea copilului este de 700 lei  conform hotărârii Consiliului
UNBR 177 din 17.12.2016. Același cuantum a și în anii 2015 - 2016.
 
CAA propune să nu se modifice. 
Pentru justificarea propunerii a se vedea Anexa nr. 1 punctul III.
Proiectul de hotărâre se găsește în Anexa nr. 2 – pct. 03.

4. Fondul de funcționare al C.A.A.
Fondul de funcționare al C.A.A. se stabilește conform art. 15 alin. (1) din Legea
72/2016 care prevede:

”Art. 15. -   (1) Pentru cheltuielile necesare funcționării C.A.A., filialele vor
contribui lunar cu o cotă de cel mult 5% din valoarea totală a contribuțiilor
la sistem efectiv încasate. Consiliul U.N.B.R. va stabili în fiecare an, prin
hotărâre, cota de contribuție, în funcție de situația financiară a sistemului.”
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Fondul de funcționare al C.A.A. pentru anul 2017 a fost de 2% din valoarea totală
a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate și a fost stabilit prin hotărârea Consiliului
UNBR nr. 178 din 17 decembrie 2016.

CAA propune ca și pentru anul 2018 să se mențină o cotă de contribuție de
2% din valoarea totală a contribuțiilor la sistem, efectiv încasate. 
Pentru justificarea propunerii a se vedea Anexa nr. 1 punctul 4.
Proiectul de hotărâre se găsește în Anexa nr. 2 – pct. 04.

Referitor la ceilalți Indicatori care se stabilesc în funcție de nevoile
sistemului C.A.A. de către Consiliul UNBR

5. Cuantumul și modul de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale
Cuantumul și modul de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale se stabilește
conform prevederilor art.89 și art. 93 din Legea 72/2016 care prevede:

”Art.  89. -   Prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R. se stabilește modul de
calcul al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, în funcție
de contribuția asiguratului la sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări
sociale  ale  avocaților  în  ultimele  12  luni  și  de  situația  financiară  a
sistemului.”

”Art. 93. -   Indemnizația de maternitate se suportă din fondul pentru alte
drepturi de asigurări sociale, în funcție de contribuția asiguratei la sistemul
de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, în cuantumul și
în condițiile stabilite prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R.”

Indemnizațiile care se plătesc în prezent în cadrul sistemului de asigurări sociale
al avocaților sunt stabilite prin Hotărârea nr. 240 din 24 martie 2017 a Consiliului
UNBR.

CAA propune menținerea prevederilor Hotărârii 240/24.03.2017, neexistând
necesitatea modificării acesteia.

6. Cuantumul ajutorului de deces
Cuantumul  ajutorului  de  deces  este  se  stabilește  conform  art.98  alin.  (3)  din
Legea 72/2016 care prevede:

”(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește prin hotărâre a Consiliului
U.N.B.R., la propunerea C.A.A., prin raportare la dispozițiile normative din 
sistemul public ce reglementează aceeași materie.”

Ajutorul  de  deces  este  de  3.000  /  1.500  lei   și  a  fost  stabilit  prin  hotărârea
Consiliului UNBR 553/05.12.2012 fiind valabil și în anii 2013 - 2016.

CAA propune majorarea ajutorului de deces la valoarea de 4.000 lei / 2.000
lei.
Pentru justificarea propunerii a se vedea Anexa nr. 1 punctul 6.
Proiectul de hotărâre se găsește în Anexa nr. 2 – pct. 05.
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7. Fondul de rezervă 
Fondul de rezervă se stabilește conform art.13 din Legea 72/2016 care prevede:

”Art. 13. -   (1) Din veniturile prevăzute la art. 11 se prelevă anual o cotă
de cel  puțin  5% pentru  constituirea  unui  fond de  rezervă  al  sistemului
C.A.A.  
(2)  Fondul  de  rezervă  se  utilizează  pentru  acoperirea  prestațiilor  de
asigurări sociale în situații  temeinic motivate și aprobate de Consiliul de
administrație al C.A.A.
   (3)  Consiliul  U.N.B.R.,  pe  baza  unei  analize  de  specialitate,  poate
modifica,  prin hotărâre,  cota pentru constituirea fondului  de rezervă,  cu
respectarea plafonului prevăzut la alin. (1).  
   (4)  Fondul  de  rezervă  nu  poate  depăși  nivelul  cheltuielilor  pe
următoarele  36  de  luni,  raportate  la  cheltuielile  bugetare  ale  anului
precedent.  Fondul  de  rezervă  se  completează  în  anii  în  care  bugetul
sistemului de pensii și alte drepturi și asigurări sociale ale avocaților este
excedentar  și  numai  după  acoperirea  deficitelor  bugetului  din  anii
precedenți.  
   (5)  Fondul  de  rezervă  se  reportează  în  anul  următor,  urmând  a  fi
completat în condițiile prezentului articol.”

Fondul  de  rezervă  este  de  5%  din  veniturile  prevăzute  la  art.  11  din  Legea
72/2016 stabilit prin Hotărârea nr. 239 din 23 martie 2017 a Consiliului UNBR.

CAA propune să se mențină nivelul actual de 5%. 
Pentru justificarea propunerii a se vedea Anexa nr. 1 punctul 7.

8. Nivelul contribuțiilor
Nivelul contribuțiilor se stabilește conform art. 20 alin. (3) din Legea 72/2016 care
prevede: 

”(3)  Cota  procentuală  prevăzută  la  alin.  (1),  precum  și  sumele
reprezentând cotele minimă și maximă de contribuție obligatorie prevăzute
la alin. (2) se stabilesc, prin hotărâre, de Consiliul U.N.B.R., la propunerea
Consiliului de administrație al C.A.A., în funcție de nevoile curente și de
perspectivă ale sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaților.”  

Nivelul contribuțiilor  este stabilit  prin hotărârile 692/28 martie 2013, 857 din 14
decembrie  2013  și  35  din  12  decembrie  2015.  În  sistemul  C.A.A.  nivelul
contribuțiilor este următorul:

– Cota minima definitivi – 250 lei
(aferenta unui venit de 2.272 lei)
– Cota minima stagiari – 80 lei
(aferenta unui venit de 727 lei) 
– Cota maxima – 1.336 lei (aferenta unui venit
de 12.145 lei)

CAA propune să se majoreze plafonul maxim în vederea corelării cu venitul
de referință indexat, respectiv un plafon maxim de 1.403 lei la o indexare a
venitului de referință cu 5% și în rest să se mențină nivelele actuale.
Proiectul de hotărâre se găsește în Anexa nr. 2 – pct. 06
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9. Punctajul maxim de pensie
Punctajul maxim  de  pensie  se  stabilește  conform   art.  64  alin  (7)  din  Legea
72/2016 care prevede:

”(7) Punctajul asiguratului, stabilit conform alin. (2), nu poate fi mai mare
decât valoarea stabilită prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R., la propunerea
C.A.A.”

Punctajul maxim este de 5 puncte stabilit prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 555
din 15.12.2012.

CAA propune să se mențină nivelul actual.

Referitor la ceilalți indicatori care se stabilesc de către C.A.A. în caz de
nevoie

10. Indemnizația de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate
Indemnizația  de  însoțitor  pentru  pensionarii  de  invaliditate  se  stabilește  prin
actualizare de către CAA (art. 46 alin. (2) din Legea 72/2016).

Indemnizația de însoțitor pentru pensionarii de invaliditate – 1.000 lei stabilită prin
DECIZIA nr. 10 a Consiliului de Administrație al C.A.A. din 15.11.2013.

CAA propune să nu se modifice.

11. Indemnizația de urmaș pentru urmașii cu drept propriu de pensie din alte
sisteme 

Indemnizația de urmaș pentru urmașii cu drept propriu de pensie din alte sisteme  se
actualizează conform art. 61 alin. (6) din Legea 72/2016 care prevede:

”(6)  Cuantumul  indemnizației  de urmaș se actualizează  prin  hotărâre a
Consiliului de administrație al C.A.A.”  

CAA propune să se actualizeze cu același  procent  cu care se indexează
punctul de pensie și venitul de referință. 

*
*         *

Programul anual de investiții al C.A.A.

Programul anual  de  investiții  al  C.A.A.  se  stabilește  conform  art.53  lit.  x)  din
Statutul C.A.A. care prevede:

”(1)  Celelalte atribuții  ale Consiliul  de administrație al C.A.A. la care se
referă art. 111 alin. (2) din Legea nr. 72/2016 sunt următoarele:
.......
x)  întocmește  programul  anual  de  investiții  și  îl  supune  spre  aprobare
Consiliului U.N.B.R.;  ”

Propunerea se va face separat de către C.A.A.
NB. A se vedea materialul prezentat în Anexa 3
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Președinte CAA
Av. Dr. Petroșel Florin

Economist
Klaus Rîpanu
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