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DECIZTA nr.4

gedinla din 30.05.2014

Consiliul Casei de Asiguriri a Avocalilor compus din:

- av. Nicu Tiberius
- av. Popescu lon
- av. deHerbay Alexandru
- av. Morar Tiberiu Daniel
- av. Pertach e Eugen

Consiliul Casei de Asigurdri a Avocagilor din Rom6nia, analiz6nd problema contribuliei
la fondurile C.A.A. pentru perioada in care avocalii primesc indemnizatii pentru celelalte
drepturi de asiguriri sociale altele decdt pensia;

Pregedinte
Vicepreped inte
Membri

ln temeiul art. I2Z din Statutul CAA, Consiliul de Administralie al Casei
Avoca!ilor

de Asigurd ri a

DECIDE:

Art' 1- (1) in perioada in care avocatul beneficiazd din sistemul C.A.A. de indemnizalie
pentru celelalte drepturi de asigurdri sociale, altele deciit pensia, va plati, cu titlu de
contribulie la fondurile sistemului de pensiigi asigurdri sociale a avocatilor, 1L% din cuantumul
indemnizatiilor primite.

(2) Suma reprezent6nd cota prevdzutS la alin. (1)se retine odatd cu plata indemnizaliei.

Art. 2 - (1) in lunile in care avocatul cu drept de exerciliu prime$te doar indemnrzalre
pentru incapacitate ce privegte intreaga luna, va pliti L1% din suma primit;, cu titlu de
contribulie la fondul sistemului. nemaifiind obligat la plata contribuliei minime obligatorii.

Art. 3 - (1) in lunile in care avocatul cu drept de exerciliu are dreptul gi primegte
indemnizalie pentru incapacitate ce prive$te doar o fracliune din luni, va pl;ti atat j,r% din
suma primitS, cu titlu de contribulie la fondul sistemului, cAt gi cota aferentd veniturilor
realizate dln profesie in luna respectivS.

(2) Cota aferentS veniturilor realizate din profesie in luna prevdzutd la alin. (L) se
calculeazd lasumatuturorveniturilordin profesie in casate de avocat in lu na respectivS, inclus iv
cele din oficii.

(3) in situatia in care avocatul nu realizeazd venituri din profesie in Iuna prevdzutd la alin.
(1), pe 16ngd cota de contribulie mentrionat; la alin. (1), relinuta din suma primitii sub formi
de indemnizalie pentru celelalte drepturi de asiguriri sociale, avocatulva achita si cota minimd
o bliEa torie,

(4) ln conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) 9i (6) din Hot5rare a s54/15.r2,20t2 a
consiliului u.N,B,R., daci venitul din profesie, exclusiv veniturile din oficii, din luna prev5zuti
la alin (1) este mai mare dec6t venitul de referinld in vigoare la data solullondrii cererrr,
avocatul nu beneficiazS de indemnizalie de incapocitote temporord de muncd.



Art. 4 - (1) in lunile in care avocatul cu drept de exerciriu are dreptul 9i primeste
indemnizalie de moternitote doar pentru o fracliune din luni, va plSti at6t 11% din suma
primit6 ca indemnizalie de maternitate, cu titlu de contribulie la fondul sistemului, cat;i cota
aferenti veniturilor realizate din profesie in luna respectiv6, inclusiv din oficii.

(2)in lunile previzute la a lin. (1) indemnizalia de maternitate la care are dreptul avocatul
se acordd indiferent de veniturile din profesie realizate in luna respectlvS.

Art. 5 - (1) in lunile de inceput gi de final ale perioadei in care avocatul cu drept de
exerciliu are dreptul sj primegte ajutar pentru cre$terea copiluluidoar pentru o fracliune din
lund (prima ti respectiv ultima lunE de acordare a ajutorului pentru cre;terea copilului),
avocatul va pleti atat 11% din suma primitd ca ajutor pentru cregterea copilului, cu tiflu de
contribulie la fondul sistemului, cat ;i cota aferent5 veniturilor realizate din profesie in luna
respeclivd (inclusiv din oticii).

(2) Lunile de referin!5 previzute de alineatul (1) sunt cele de inceput gi de sfArpit ale
perioadei de suspendare voluntarA din exerciliul profesiei pentru care s-a optat in vederea
primirii a.iutorului gi nu se refer6 la luna de incetare a pl51ii ajutorului ca urmare a aplicdrii
prevederilor art. 112 din Statutul C.A.A.

(3) in conformitate cu prevederile afl. 112 din Statutul C.A.A., acordarea ajutorului
pentru cregterea copilului se sisteazJ tncepAnd cu prima zi a lunii in care avocatul a prestat
activiteli specifice profesiei de avocat.

Art. 6 - lndemnizaliile pentru celelalte drepturi de asigurdri sociale, altele decdt pensia,
pentru care se retine contribulie in conformitate cu prevederile prezentei decizii sunt ceie
prevdzute de art. 101 alin. (1) lit. a), b) Si c) din Statutul C.A.A,, respectiv indemnizatiile pentru
incapacitate temporard de munc;, indemnizaliile pentru maternitate $i ajutoarele pentru
cresterea copilului

Art. 7 - Cota aferentd veniturilor reallzate din profesie intr-o lund reprezintS cota
calculati conform deciziei U.N.B.R, privind cotele de contribulie la fondul c.A.A., respectiv cota
procentuald, dar nu mai pulin de cota minimd obligatorie si nici mai mult de suma
reprezentend cota maxim; de contribulie obligatorie, in funclie de cuantumul venitului din
profesie incasat in luna respectiv5, inclusiv oficii.

Art. 8 - Prezenta hotd16re intri in vigoare incepdnd cu data de 01,.06.20t4

Prezenta hotdrAre se va comunica filialelor Casei de urdri a Avocalilor din RomAnia.

Preged inte,
AV. II
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