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DECIZIA nr. 3 

~edinta din 12.02.2014 

Consiliul Casei de Asigurilri a Avocatilor campus din: 

Pre$edinte av. Nicu Tiberi us 

Vrcepre$edinte av. Popescu I on 
Membri av. deHerbay Alexandru 

av. Morar Tiberiu Daniel 

av. Pert;ache Eugen 

Consiliul Casei de Asigurc=iri a Avocatilor din Rom3nia, analizc3nd problema contributiei 
Ia fondurile C.AA pentru perioada in care avocatii primesc indemnizatie pentru celelalte 
drepturi de as·rgurar'r soc'rale altele decat pensia; 

Constat§nd eroarea material a din Decizia nr. 2 din 07.02.2014 
Tn temeiul art. 122 din Statutul CAA, Consiliul de Administratie al Casei de Asigur.3ri a 

Avocatilor 

0 E C I 0 E: 

I. Art.1 alin. (1} din Decizia nr. 2 din 07.02.2014 a Consiliului de Adm"mistrat'le al CAA. se 
modific.3 ~iva avea urm.3torul cuprins: 

"Art 1- (1) Tn perioada In care avocatul beneficiaz.3 din sistemul C.A.A. de indemnizatie 
pentru celelalte drepturi de asigur.3ri sociale altele decat pensia va p1.3ti, cu titlu de contributie 
Ia fondurile sistemului de pensii ;;i asigur.3ri sociale a avocatilor, 11% din cuantumul 
indemnizatiilor primite." 

II. Art. 2 din Decizia nr. 2 din 07.02.2014 a Consiliulu·l de Adm"mistratie al CAA se 
modifid ~iva avea urm.3torul cuprins. 

"Art. 2- Tn lunile In care avocatul cu drept de exercitiu prime;;te doar indemnizatie pentru 
celelalte drepturi de asigur.3ri sociale altele decat pensia, pentru incapacitate ce prive;;te 
lntreaga luna, va pl.3ti 11% din suma primit.3, cu titlu de contributie Ia fondul sistemului, 
nemaifiind obligat Ia plata contributiei minime obligatorii." 

lll.lndemnizatiile pentru celelalte dreptur'l de as·1gurik1 sociale altele decat pens·la pentru 
care se retine contributie In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2 din 07.02.2014 a 
Consiliului de Administratie al C.A.A., astfel cum a fast modificat.3 de prezenta decizie, sunt cele 
prevazute de art. 101 a lin. (1} lit. a), b) $i c) din Statutul CAA., respectiv indemnizatiile pentru 
incapacitate temporar.3 de mund, indemnizatiile pentru maternitate ~i ajutoarele pentru 
cre$terea copilului. 

IV. Prezenta decizie intra In vigoare incep§nd cu data de 01.02.2014 

Prezenta hot.3r.3re se va comunica filialelor Casei de Asigur.3ri a Avocatilor din Romania. 


