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Nr. 268 /18.11.2020

CĂTRE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CASEI DE ASIGURĂRI A
AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul de Administrație al Filialei Dolj a CAA, în ședința de lucru din
12 noiembrie 2020 a luat act de solicitarea făcută de domnul avocat Mihăloiu
Bogdan Valentin, prin adresa înregistrată sub nr. 253 / 28.10.2020, solicitare
care implică măsuri ce pot fi luate numai la nivel central. Și, cum măsurile
solicitate prin această adresă privesc competențele CA al CAA, vă remitem
alăturat această solicitare, pentru a fi pusă în discuție și soluționată în
următoarea ședință de lucru a CA al CAA.
Precizăm că domnul avocat Mihăloiu Bogdan Valentin este și membru în
Comisia de Cenzori a CAA.
Separat de această solicitare, Consiliul de Administrație al Filialei Dolj vă
supune atenției și următoarea
Propunere legată de lipsa totala a reglementarilor privind situația
avocatilor aflați în carantină.
Pentru persoanele aflate in carantină, indiferent de locul in care aceasta a
fost instituita, cat si pentru persoanele pentru care s-a impus măsura izolării,
certificatele de concediu medical se eliberează de medicul de familie, pe
baza documentelor eliberate de direcțiile de sănătate publica în care sunt
menționate si perioadele pentru care au fost instituite masurile de
carantina sau izolare.
În cazul nostru, al avocatilor, nu beneficiem de concediu nefiind nici o
prevedere în legislația incidenta în baza careia sa putem solicita acordarea
concediului de carantina.
Instituirea carantinei este în urma contactului cu o persoana confirmată
infectată ( pacient COVID-19).
Contactul direct este definit în Ordinul 414/2020 privind instituirea
măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate
publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor
măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei .
Astfel, este contact direct:
Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu un pacient cu COVID-19;
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- Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex.
strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);
- Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui
caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna
neprotejată de mănușă);
- Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă
mai mică de 2 m şi cu o durată de minimum 15 minute;
- Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe,
sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15
minute şi la o distanţă mai mică de 2 m;
- Persoană din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care
acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul
personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu
COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție. Legătura
epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei
debutului.
În concluzie, putem fi obligați sa intram în carantina de mai multe ori în
cursul unui an, chiar a unei luni și să nu putem desfasura activitate perioade
lungi de timp.
În sistemul de asigurări de stat a fost și îmbunătățită situația deja
reglementată și, din 7 septembrie 2020, este în vigoare Ordinul comun al MS
şi CNAS nr. 1546/938/2020 privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de
concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a
certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii
asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de
asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale ( Asiguraţii cărora li se
aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu şi indemnizaţie de
carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcţiile de
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti. Indemnizaţia de concediu
medical pentru carantină crescând la 100% de la 75% cât era anterior).
Este imperios necesar a fi reglementată situația prin adaptarea
legislatiei incidente și în cazul avocatilor.
În sensul celor de mai sus, și față de expunerea de motive prezentată,
solicităm ca în baza art.53.2 din Statutul CAA, Consiliul de Administrație
al CAA să întocmească propuneri pentru modificarea Legii 72/2016,
respectiv a articolelor 85 și 88 din acest act normativ și a Statutului CAA,
în sensul de a fi reglementate și unele drepturi de asigurări sociale pentru
avocați și pe perioada unei pandemii.
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Până la modificarea legii (Legea nr.72 din 28 aprilie 2016 privind
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor) exista
posibilitatea de completarea a Regulamentului privind alte drepturi de asigurari
sociale, anexă la Statutul C.A.A, și reglementată situația concediului medical
pentru carantina.

Consiliul de Administrație al
Filialei Dolj a CAA prin,
Președinte
av. Maria Uțescu
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