Nr. GN-866 / 09.12.2017

CAA
Ref la:
Ref la:

Consiliul de Administrație al C.A.A.
Consiliul U.N.B.R. – Ședința din 09.12.2017
Raportul denumit ” Indicatorii din sistemul C.A.A. Propuneri de hotărâri pentru anul
2018”, pct. 8 ”Nivelul contribuțiilor”

RAPORT PRIVIND PROPUNERILE C.A.A. DE MODIFICARE A NIVELULUI
CONTRIBUȚIILOR MINIME ȘI MAXIME

1. Precizare:
Modificarea punctului de pensie cu 5% atrage după sine modificarea unor indicatori din sistemul
de pensii și asigurări sociale ale avocaților. Acești indicatori sunt: venitul de referință și cotele de
contribuții.
Prezentul raport înlocuiește în totalitate punctul 8 din raportul denumit ”Indicatorii din sistemul
C.A.A. Propuneri de hotărâri pentru anul 2018”. Se menține corelarea cu Anexa 2 pct. 06

2. Propunerea inițială făcută de Consiliul de Administrație al C.A.A. pentru
ședințele din decembrie 2017
Menționăm încă o dată că propunerea de modificare a contribuțiilor a fost făcută în ideea
majorării punctului de pensie cu valoarea de 5%.
Propunerea inițială făcută în scris a fost în următorii termeni:
– Majorarea plafonului maxim de contribuție la valoarea de 1.403 lei lunar, care
corespunde unui venit realizat de 12.750 lei, pentru a putea permite plătitorilor
de cotă maximă acumularea unui număr anual de 5 puncte. Precizăm că
punctajul lunar este determinat de formula Vacm / Vr, (în care Vacm = venit
aferent contribuției maxime, iar Vr = venit referință). Pentru ca în cazul
contribuției maxime punctajul lunar acumulat să fie de 5 puncte, ținând cont că
Vr se modifică la 2.550 lei de la 2.428 lei, Vacm trebuie să devină 12.750 lei,
deoarece 12.750 / 2.550 = 5 puncte
– Menținerea cotei minime pentru avocații definitivi la valoarea de 250 lei lunar,
care corespunde unui venit realizat de 2.723 lei lunar;
– Menținerea cotei minime a stagiarilor la valoarea de 80 lei, care corespunde unui
venit realizat de 723 lei lunar;

3. Discuțiile din Comisia Permanentă UNBR din 08 decembrie 2017
Propunerile C.A.A. au fost discutate în cadrul Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 08
decembrie 2017.
În cadrul discuțiilor s-au solicitat lămuriri în legătură cu evoluția cotelor de contribuție în
sistemul C.A.A.
3.1 Raportul Președintelui C.A.A. av. dr. Petroșel Florin
Raportul a cuprins:
– Date istorice privind modificarea indicatorilor C.A.A.;
– Scurtă comparație între situația CAA și evoluția situației din sistemul public de
pensii
– Concluzii

A. Președintele C.A.A. a prezentat unele date istorice privind modificarea indicatorilor C.A.A.,
după cum urmează:
a) Pentru perioada 01.01.2013 – 31.03.2013:
În intervalul 01 ianuarie 2013 – 31 martie 2013 a fost în vigoare Hotărârea consiliului UNBR
722 din 20.03.2010 care a stabilit nivelul contribuției minime la 230 lei, al contribuției maxime la
1.150 lei și a contribuției minime pentru stagiari la 80 lei. NB: Hotărârea UNBR 722/2010, în mod
implicit, a menținut principiul nescris dar recunoscut în sistemul C.A.A. potrivit căruia cotei
minime de contribuție trebuie să-i corespundă cel puțin un punct de pensie iar contribuției
maxime să-i corespundă 5 puncte de pensie.
Până la 31.03.2013, cota minimă de contribuție de 230 de lei se plătea pentru un venit
aferent de 2.300 lei (cota era de 10%), venitul de referință era de 2.300 lei, iar punctajul lunar
era de 1 punct (2.300 lei / 2.300 lei = 1 punct).
Până l a 31.03.2013 cota maximă de contribuție de 1.150 lei se plătea pentru un venit de
11.500 lei iar punctajul lunar era de 5 puncte (11.500 lei / 2.300 lei = 5 puncte).
b) Pentru perioada 01.04.2013 – 31.12.2014
– Prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 692/28.03.2013 s-a prevăzut printre altele:
o Majorarea punctului de pensie cu 4%, începând cu 01.04.2013, acesta
ajungând la 1.196 de la 1.150 lei (conform art. 1 și art. 2 alin. (1) teza 1 din
hotărâre);
o Majorarea venitului de referință, începând cu 01.04.2013, acesta ajungând
la 2.392 lei de la 2.300 lei (conform art. 2 alin. (1) teza 2 din hotărâre);
o Pentru a se susține acea majorare, s-a dispus, începând cu 01.04.2013,
majorarea cotelor minime pentru avocații definitivi la 300 lei de la 230 lei și
majorarea cotei maxime de contribuție la 1.200 lei de la 1.150 lei,
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menținându-se cota minimă pentru avocații stagiari la valoarea de 80 lei (cf.
art. 3 din hotărâre).
– Prin Hotărârea nr. 8 din 29.03.2013 a Congresului Avocaților și Hotărârea nr. 766 din
29.06.2013 a Consiliului UNBR s-a dispus amânarea punerii în aplicarea a dispozițiilor
art. 3 din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 692/2013. NB: S-a amânat creștere cotelor,
fiind puse în aplicarea dispozițiile privind creșterea punctului de pensie și noua
valoare a venitului de referință.
– Prin Hotărârea nr. 857 din 14.12.2013 s-au modificat dispozițiile art. 3 din Hotărârea
692/2013, prevăzându-se că începând cu 01.01.2014 cota minimă pentru avocații
definitivi este majorată la 250 de la 230 lei, cota maximă de contribuție este majorată
la 1.250 lei de la 1.150 lei iar cota minimă pentru avocații stagiari fiind menținută la
80 lei.
c) Pentru perioada 01.01.2015 – 31.12.2015
– Prin Hotărârea nr. 1034 din 13.12.2014 a Consiliului UNBR a fost modificat venitul
de referință pe profesie, acesta ajungând la 2.428 lei de la 2.393 lei, începând cu
01.01.2015;
– Prin Hotărârea nr. 1035 din 13.12.2014 a Consiliului UNBR s-a modificat începând cu
01.01.2015 valoarea punctului de pensie la 1.214 lei de la 1.196 (cf. art. 1 din
hotărâre). NB: majorarea punctului de pensie s-a făcut fără a exista o corelare cu
majorarea contribuțiilor. NB: Necorelarea majorări punctului de pensie cu majorarea
contribuțiilor a făcut posibil ca în sistem să nu se mai poată acumula un punctaj lunar
și respectiv anual de 5 puncte, venitului de 11.363 lei aferent cotei maxime de
contribuție menținută la 1.250 lei revenindu-i un punctaj lunar, respectiv anual de
4,68 (11.363 lei/ 2.428 lei = 4,68)
d) Pentru perioada 01.01.2016 – 31.12.2017
– Prin Hotărârea nr. 35 din 12.12.2015 a Consiliului UNBR, începând cu data de
01.01.2016 cota maximă de contribuție este majorată la 1.336 lei de la 1.250 lei.
e) Compromisurile făcute pentru perioada 01.04.2013 – 31.12.2015
– Prin Hotărârea nr. 76 din 24.03.2016 a Consiliului UNBR avocaților care au achitat
contribuția maximă în perioada aprilie 2013 – decembrie 2015 li s-a dat posibilitatea
de a achita diferența pentru obținerea unor punctaje lunare și anuale de 5 puncte de
pensie, recunoscându-se astfel greșelile din trecut care au modificat indicatori din
sistemul C.A.A. fără a se ține cont de legătura dintre ei.
B. Scurtă comparație între situația CAA și evoluția situației din sistemul public de pensii
Președintele C.A.A. a precizat că și în România are loc același fenomen care se observă pe
plan european și mondial potrivit căruia sistemele de pensii neintegrate țin cont de evoluția
sistemului public.
Și sistemul C.A.A. a fost și este influențat de ceea ce se întâmplă în sistemul public. Fără a
intra în detalii putem afirma că:
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– Inițial așa numitul indicator ”venitul mediu pe profesie” se determina după
aceleași principii după care în sistemul public era determinat salariul mediu brut
pe economia națională. NB Ulterior indicatorul ”venit mediu pe profesia de
avocat” a fost înlocuit de indicatorul ”venitul de referință” care este stabilit în
momentul de față conform art. 22 din Legea 72/2016, care se stabilește după o
serie de factori care fac ca acesta să fie valoric inferior fostului venit mediu pe
profesie.
– venitul minim legal pe care îndrumătorul trebuie să-l asigure avocatului stagiar
este venitul minim garantat pe economia națională la care se referă art. 296 alin.
(1) din Statutul profesiei de avocat este echivalentul salariului minim brut garantat
pe economia națională
– putem afirma că mecanismul de determinare a punctajelor relevante pentru
pensionare din sistemul C.A.A. este aproape identic cu cel din sistemul public.
În România, dacă ar fi să comparăm indicatorii sistemului de pensii neintegrat al avocaților
cu cei din sistemul public pentru anii 2013 și 2017, situația este ce acare rezultă din cele două
tabele sinoptice care urmează:
Pentru anul 2013
Sistemul Public de pensii
Indicatorul
Salariul mediu brut pe
economia națională
Salariul minim brut garantat
pe economia națională
Valoarea punctului de pensie

Sistemul C.A.A.
Valoare lei Indicatorul
2.126 Venit de referință pe
profesia de avocat
750 Venitul aferent contribuției
minime pt. stagiari
762,1 Valoarea punctului de pensie

Valoare lei
2.393
800
1.196

Pentru anul 2017
Sistemul Public de pensii
Indicatorul
Salariul mediu brut pe
economia națională
Salariul minim brut garantat
pe economia națională
Valoarea punctului de pensie

Sistemul C.A.A.
Valoare lei Indicatorul
3.327 Venit de referință pe
profesia de avocat
1.450 Venitul aferent contribuției
minime pt. stagiari
1.000 Valoarea punctului de pensie

Valoare lei
2.428
723
1.214

După cum se observă, în anul 2013 venitul de referință pe profesia de avocat depășea
valoric salariul mediu brut pe economia națională. Venitul aferent contribuției minime pentru
stagiari era peste nivelul salariului minim brut garantat pe economia națională. Valoarea
punctului de pensie era mult peste valoarea punctului de pensie din sistemul public.
În anul 2017 venitul de referință pe profesia de avocat este mult mai mic decât salariul
mediu brut pe economia națională. Venitul aferent contribuției minime pentru stagiari se
situează la jumătate din nivelul salariului minim brut garantat pe economia națională. Valoarea
punctului de pensie este în continuare peste valoarea punctului de pensie din sistemul public.
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Explicațiile sunt mai mult de natură subiectivă decât obiectivă.
C. Concluzii:
Se poate observa:
– Indicatorii din sistemul C.A.A. privind venitul de referință, contribuțiile și cotele de
contribuții sunt sensibili și strâns corelați între ei;
– Este de dorit ca modificarea oricărui dintre acești indicatori să se facă în corelare cu
ceilalți, regulă de care nu s-a ținut cont până la un moment dat în sistemul C.A.A.;
– În trecut, aproape de regulă, valoarea punctului de pensie a fost majorată, cu
menținerea cotelor minime de contribuție, fapt care a generat dereglări de logistică ale
sistemului. Menținerea cotei minime de contribuție s-a făcut în detrimentul sistemului
pentru a se da satisfacții de moment numărului mare de plătitori ai acestei cote.
– Atâta timp cât cele mai importante surse de venit în sistemul C.A.A. sunt contribuțiile
asiguraților, creșterea valorii punctului de pensie nu se poate face fără o creștere a
valorii contribuțiilor;
Propunerea inițială de majorare a contribuțiilor s-a făcut doar pentru contribuția maximă,
precizându-se că prin majorarea doar a acesteia se renunță la principiul potrivit căruia
contribuției minime trebuie să-i corespundă cel puțin un punct de pensie.
3.2 Punctul de vedere al domnului Vicepreședinte UNBR av. dr. Ion Turculeanu
În cadrul discuțiilor din Comisia Permanentă a U.N.B.R., Vicepreședintele U.N.B.R. dl. av.
dr. Turculeanu Ion a făcut următoarele constatări:
– Normal ar fi să fie modificat și nivelul contribuțiilor minime plătite de avocați deoarece
realitățile economice, începând cu 01 ianuarie 2018 sunt altele decât cele constatate în
2013 – care au stat la baza hotărârii UNBR nr. 857 din 14.12.2013;
– De asemenea, ar fi normal să fie analizată și contribuția minimă a avocaților stagiari,
ținându-se cont de prevederile art. 296 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat care
precizează că venitul minim legal pe care îndrumătorul trebuie să-l asigure avocatului
stagiar este venitul minim garantat pe economia națională. NB: venitul minim garantat
pe economia națională începând cu 2018 este de 1.900 lei, iar cota de 80 de lei pentru
avocatul stagiar, stabilită în anul 2013 prin Hotărârea UNBR 697/28.03.2013, a ținut
cont de salariul minim garantat pe economia din acel moment care era de 850 lei.
Domnul Vicepreședinte al UNBR av. dr. Turculeanu Ion a propus Președintelui C.A.A. să se
efectueze și o simulare privind majorarea cotei minime pentru avocații definitivi la nivelul
rezultat din discuții de 280 – 300 lei astfel încât să se mențină principiul care a stat la baza stabilirii
nivelului acestei cote minime la o valoare care să asigure acumularea a minimum un punct de
pensie lunar.
3.3 Necesitatea unei ședințe a Consiliului C.A.A. prin teleconferință
Față de cele discutate, Președintele C.A.A. dl. av. dr. Petroșel Florin a promis realizarea unei
ședințe telefonice cu membrii Consiliului C.A.A. și analizarea acestei situații.
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