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RAPORT DE ACTIVITATE
Consiliul de Administraţie al CAA Filiala Dolj
anul 2012

În anul 2012, Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a CAA din România, compus din
Mocanu Constantin- Preşedinte, Stănciulescu Sorin –Vicepreşedinte, Uţescu Maria,

Mihail

Neagoe, Radu Marinescu- consilieri, şi-a desfăurat activitatea în conformitate cu dispoziţiile art.151
din Statutul CAA din România aşa cum a fost aprobat şi modificat în şedinţele Consiliului UNBR şi
la Congresul Avocaţilor, cu hotărârile şi deciziile adoptate de Consiliul CAA din România.
Pe parcursul întregului an Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a CAA s-a întrunit
lunar şi ori de câte ori a fost nevoie pentru rezolvarea operativă şi în bune condiţii a cererilor
formulate de membrii asiguraţi, pentru analizarea tuturor problemelor ce s-au ridicat în legătură cu
activitatea specifică a filialei, cu urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse în şedinţele de consiliu
pentru buna desfăşurare a activităţii.
Astfel Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a CAA s-a întrunit în 18 şedinţe pe
parcursul anului 2012 .
Prin propunerile înaintate CAA din România, Congresului Avocaţilor, celorlalte filiale din
ţară, Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a CAA a demonstrat o preocupare permanentă şi
responsabilă pentru găsirea soluţiilor care să conducă la îmbunătăţirea sistemului de asigurări al
avocaţilor, la buna administrare şi gestionare a fondurilor, la întărirea autonomiei Filialei Dolj sub
aspect economico-financiar.
S-au realizat în cadrul şedinţelor de consiliu ample şi profunde analize cu privire la
asigurarea fondurilor băneşti în depozite bancare cu dobândă atractivă, atât în valută cât şi în lei,
urmărind pe cât posibil înlăturarea fenomenului de risc în condiţiile traversării crizei economicofinanciare interne şi internaţionale.
Astfel, s-au constituit 8depozite bancare, la termen de 6 luni, în sumă de 227.985 euro şi
1.118.728 lei, la băncile: CEC Bank, Emporiki Bank, OTP Bank, Banca Transilvania, BRD,
Raiffeisen Bank şi s-au achiziţionat 114 de titluri de stat cu scadenţa la 6 luni, în sumă de
1.099.932 lei.
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Experienţa de lucru a Consiliul de Administraţie al Filialei Dolj a CAA, buna colaborare a
membrilor săi, a permis acestuia ridicarea argumentată a unor probleme în faţa conducerii centrale a
CAA cu scopul de a întări permanent autonomia Filialei Dolj în interesul membrilor acesteia.
Activitatea Filialei şi respectiv a Consiliului Filialei a fost îndeaproape urmarită de Consiliul
Baroului, conform competenţelor sale, astfel potrivit art.56 lit. i din legea nr. 51/1995 cu
modificările ulterioare, Consiliul Baroului printre atribuţiile sale are şi coordonarea Filialei CAA. În
exercitarea acestei competenţe(atribuţii), şi pentru realizarea bunului mers al Baroului Dolj inclusiv
al filialei CAA, activitatea filialei a fost urmărită şi analizată de Consiliul Baroului Dolj.
Astfel, au fost organizate pe parcursul anului 2012 şedinţe ale Consiliului Filialei CAA la
care a participat domnul Decan al Baroului în cadrul cărora au fost discutate şi rezolvate probleme
de interes comun. De asemenea, separat de aceste şedinţe comune, decanul Baroului Dolj a
participat la consilului filialei CAA ori de câte ori era nesesară discutarea unor măsuri cu
importanţă majoră în activitatea şi bunul mers al filialei. In cadrul acestor întâlniri comune au fost
dezbătute cu prioritate problemele legate de colectarea în termen a cotelor profesionale cuvenite
filialei, de care depind în mod direct fondurile filialei necesare pentru achitarea pensiilor şi a
drepturilor de asigurări pentru avocaţi, conform statutului şi regulamentului de funcţionare al CAA.
Au fost dezbătute şi rezolvate în cea mai mare parte şi măsurile ce s-au impus ca urmare a
neachitării în termen a acestor taxe şi contribuţii profesionale.
In cadrul acestor măsuri, au fost propuse şi dispuse mai multe suspendări din
exercitarea profesiei de avocat, pentru restanţierii care aveau restanţe pe o perioadă foarte mare
cuprinsă între 6 şi 12 luni, cu acordarea prealabilă a unui termen special în cadrul căruia puteau săşi achite debitele restante.
Au fost suspendaţi numai avocaţii care nu au înţeles să respecte nici acest ultim
termen acordat pentru îndeplinirea obligaţiilor profesionale şi statutare; conform noilor prevederi
statutare, Consiliul Filialei are îndatorirea de a comunica tabelul nominal cu restanţierii la plata
cotelor profesionale , trimestrial, obligaţie pe care Consiliul Filialei a respectat-o
Au fost necesare asemenea măsuri, pe lângă faptul că sunt obligatorii potrivit legii şi
statutului profesiei de avocat, dar şi pentru a se evita diminuarea fondurilor filialei aşa încât să se
ajungă la o eventuală şi previzibilă incapacitate de plăţi, aşa cum a fost cazul pe perioada analizată a
unor filiale din ţară, care au fost nevoite să apeleze la ajutor bănesc din fondul de risc centralizat. În
acelaşi sens s-a pus accent şi pe o gestionare strictă a fondurilor filialei.
De menţionat în acest sens, este şi faptul că începând cu 01 octombrie 2012 a intrat în
vigoare hotărârea nr. 8/15 iunie 2012 a Congresului avocaţilor pentru adoptarea statutului CAA,
statut care a intrat în vigoare efectiv de la această dată 01 octombrie 2012. Conform noului statut au
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fost păstrate definiţiile şi principiile sistemului propriu de asigurări sociale, precum şi celelalte
prevederi referitoare la sistemul bugetului de pensii şi asigurări sociale, la evidenţierea drepturilor şi
obligaţiilor privind membrii sistemului CAA, stagiul de cotizare, imprescribtibilitatea drepturilor,
etc.
Prima noutate adusă de noul statut a fost inserată în disp. Art.14 pct.6 din statut, text potrivit
căruia, fondul de rezervă al filialelor se gestionează centralizat de Consiliul de administraţie al CAA
şi nu de Consiliul de administraţie al filialei cum ar fi corect, deoarece Consiliul de administraţie al
filialei îî revine în continuare sarcina de a gestiona corespunzător acest fond, deşi în mod concret şi
obiectiv nu mai are acces la acest fond el fiind gestionat numai de CAA. Ca urmare, filialele au fost
obligate să vireze întreg fondul de rezervă constituit până în anul 2012, inclusiv, la CAA; în caz
contrar potrivit art.178 din statut filialele, Consiliul de administraţie al filialelor precum şi
conducătorul serviciului contabil ar fi sancţionaţi direct şi personal prin plata majorărilor de
întârziere în cuantum de 0,5% pe zi aplicat la suma datorată, dispoziţie care contravine legii
profesiei de avocat şi statutului profesiei( mai exact este un adaos la lege care însă nu a putut fi
înlăturat deşi consiliul filialeli Dolj a făcut demersuri susţinute în acest sens).
O altă noutate adusă de noul statut este aceea a specializării fondurilor: pe fond de pensii şi
separat fond pentru plata celorlalte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, specializare care însă
nu a fost concretizată prin statut ci ulterior prin hotărârea Consiliului UNBR 556/15 dcembrie 2012,
hotărâre fără o bază fundamentată şi care ca urmare nu poate fi aplicată, motiv pentru care Consiliul
filialei a făcut demersuri susţinute pentru revocarea sau modificarea acestei hotărâri care nu poate fi
pusă în practică şi care în mod evident ar duce la imposibilitatea desfăşurării activităşii efective a
filialei.
CAA Bucureşti a emis şi norme de aplicare a acestei hotărâri care însă contravin
conţinutului hotărârii, motiv pentru care şi în legătură cu aceste norme consiliul filialei a transmis la
CAA şi la celelalte filiale din ţară punctul de vedere propriu şi propuneri concrete legate de
reglementarea şi gestionarea fondurilor filialei.
Deşi au fost limitate şi reduse substanţial cheltuielile ce pot fi efectuate la nivel de filială,
printr-o acţiune comună Consiliu Barou-Consiliu Filială au fost organizate pentru pensionarii
filialei, weekend-uri de odihnă şi relaxare la vila Themis, proprietatea Baroului Dolj, cu cazare
gratuită. Ca urmare a acestor eforturi comune ale consilului baroului si consiliului filialei CAA şi a
relaţiilor bune de colaborare a celor două consilii de conducere , fondurile filialei au fost gestionate
în mod corespunzător aşa încât Filiala CAA Dolj şi anul 2012 l-a încheiat cu un excedent de
722.468,12 lei. La gestionarea corespunzătoare a fondurilor filialei a concurat în mod deosebit şi
activitatea serviciului financiar contabilitate din cadrul filialei CAA Dolj, prin activitatea continuă
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şi susţinută în acest sens. Aceleaşi relaţii bune şi de colaborare caracterizează şi raporturile filialei
Dolj cu consiliul de conducere al CAA Bucureşti, care verifică în mod permanent activitatea filialei.
În acest sens consiliul baroului împreună cu consiliul filialei prin eforturi comune au acordat
sprijinul solicitat de reprezentanţi, inclusiv inspectorii CAA, care au avut aprecieri pozitive
referitoare la activitatea filialei CAA şi coordonarea consiliului baroului, motiv pentru care şi pe
viitor vor fi depuse eforturi pentru menţinerea colaborării celor două consilii de conducere.
Separat de cele de mai sus:
În cursul anului 2012 Consiliul Filialei Dolj :
1. A soluţionat un număr de 264 de solicitări privind concedii medicale, concedii de
maternitate, concedii pentru îngrijirea copilului până la doi ani, ajutoare de deces, ajutoare
materiale.
2. A întocmit 7 dosare de pensionare şi le-a trimis spre rezolvare Consiliului Casei de
Asigurări a Avocaţilor.
3. A verificat corectitudinea întocmirii actelor de casă şi contabile; a urmărit încasarea la
timp a contribuţiei de asigurări sociale şi a eventualelor penalităţi ; a întocmit evidenţa nominală
lunară a restanţelor.
4. Nu au fost cazuri de pierderi, imputaţii aduse fondului de asigurare din culpa membrilor
consiliului şi a personalului, ceea ce va rezulta de altfel şi din Raportul Comisiei de Cenzori.
5. S-a propus de asemenea şi se urmăreşte cu regularitate recuperarea sumelor constituite ca
fonduri la CAA, la alte filiale, de către avocaţii veniţi prin transfer, urmărindu-se aducerea la fondul
filialei a contribuţiilor pe care aceştia le-au plătit la filialele din care au făcut parte până la transfer.
Evidenţa membrilor CAA
În prezent, Filiala Dolj are un număr de 737 de membri care exercită profesia (din care
665avocaţi definitivi şi 72 avocaţi stagiari) şi un număr de 54 de pensionari.
În anul 2012 Consiliul de Administraţie al CAA Dolj a analizat periodic în şedinţele de
lucru şi a urmărit prin personalul angajat evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale
pentru avocaţi pe baza codului numeric personal.
Din deciziile Consiliului de Administraţie al CAA din România se observă că se urmăreşte
organizarea mai strictă a verificării realităţii declaraţiilor de contribuţie la nivelul tuturor filialelor
preconizându-se chiar luarea unor măsuri disciplinare împotriva avocaţilor care nu prezintă
documentele la control atunci când sunt convocaţi de către inspectorul financiar.
Consiliul insistă ca toţi membri asiguraţi să-şi îndeplinească în cel mai scurt timp obligaţia
de a depune la secretariatul CAA - Declaraţia anuală dispusă prin Hot.421/27.09.2008 a Consiliului
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UNBR privind asumarea obligaţiei de contribuţie la fondurile CAA şi acceptarea consecinţelor
nerespectării ei potrivit art.308 din Statutul profesiei şi art.23 din Statutul CAA.
Structura veniturilor şi cheltuielilor
Din evidenţele filialei, la finele anului 2012, reiese că veniturile totale sunt în sumă de
3.263.484,06 lei, din care

86,75% (2.831.342,06 lei) îl reprezintă veniturile din contribuţia

profesională la bugetul Filialei.
Totalul cheltuielilor a fost de 2.541.015,94 lei. Ponderea cea mai mare în total cheltuieli o
constituie pensiile 55,31% (1.405.418,08 lei), urmate de drepturile de asigurări sociale 17,60%
(445.197 lei), cheltuiala cu salariile 7,66% (194.818 lei), jeton de prezenţă la şedinţele de consiliu
2.70% (66.578 lei) contribuţia datorata Casei de Asigurări a Avocaţilor din România şi fondul de
rezervă constituit pentru anul 2012 -12% (304.839 lei). Restul de 4,73% (124.165,86 lei) îl
reprezintă cheltuielile administrative (poştă, telefon, consumabile, decontările cu alte filiale etc.).
Excedentul realizat în anul 2012 este de 722.468,12lei.
Din acest excedent s-a completat fondul de rezervă cu suma de 163.151 lei , respectiv
echivalentul a 5% din total venituri încasate în anul 2012, conform prevederilor art.17 din Statutul
Casei de Asigurări a Avocaţilor din România. Fondul de rezervă al Filialei Dolj este acum de
1.135.114 lei.
La la 31.12.2012, disponibilul aflat în casierie, în conturile curente şi de depozit deschise la
bănci, precum şi plasamentele în titluri de stat, erau în sumă totală de 3.250.485,54 lei.
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