
                                                       Ce voi face daca...
                                                 (scurt program electoral)
   
                        Dragi colegi !
    
                        In calitate de membru in Consiliul de administratie al Filialei Bucuresti a CAA
pot contribui activ la luarea unor hotarari si decizii pentru indeplinirea atributiunilor prevazute
de dispozitiile  din legea nr.  72/2016  si Statutul CAA, astfel ca, in  respectarea principiului
legalitatii ca baza a intregii activitati, voi depune toate diligentele pentru indeplinirea corecta
(si completa) a acestora.
Astfel:
- in elaborarea proiectului de buget al filialei trimis spre avizare Consiliului Baroului in vederea
aprobarii sale de catre Consiliul de administratie al C.A.A voi face propuneri concrete pentru
imbunatatirea  bugetului  si  voi  sprijini  intotdeauna  propunerile  constructive  care  vizeaza
stabilirea corecta a veniturilor si cheltuielilor;
-  voi  sustine intocmirea  si  inaintarea  catre  Consiliul  CAA la  timp,  in  conditiile  legii  si
regulamentelor, a dosarelor de pensie;
- cu respectarea principiului specializarii fondurilor, voi sustine totdeauna plata la timp, fara
intarziere, a pensiilor si a celorlalte drepturi de asigurari sociale;                        
- nu voi pregeta pentru efectuarea de propuneri catre CAA in vederea maririi punctului de
pensie, dupa posibilitatile si in acord cu strategiile CAA (daca veti urmari comparativ dinamica
cresterii punctului de pensie in sistemul nostru si in sistemul de stat, veti constata ca ecartul
nivelului punctului de pensie intre cele doua sisteme, era mult mai mare si in folosul avocatilor
in anii trecuti; in prezent ecartul dispare si astfel pensiile avocatilor sunt sensibil mai mici.
- voi sprijini acele propuneri constructive care vizeaza marirea randamentului muncii, pentru
aprobarea statului de functiuni, cu avizul consultativ al Consiliului Baroului;
-  de  fiecare  data  voi  sustine  sesizarea  Consiliului  Baroului  in  vederea  aplicarii  masurilor
prevazute de Legea nr. 72/2016 si Statutul profesiei de avocat, in cazul incalcarii prevederilor
ce reglementeaza organizarea si functionarea sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari
sociale ale avocatilor, cu aplicarea si parcurgerea mijloacelor si procedurilor stabilite la nivelul
filialei;
-  voi  sustine  punerea  de  indata  in  aplicare  a  deciziilor  si  hotararilor  CAA,  Congresului
avocatilor si Consiliului UNBR;
-  voi  urmari  executia  bugetara  sprijinind  corectarea  eventualelor  neconformitati  care  pot
aparea si voi urmari permanent incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor filialei utilizand
legal si rational disponibilitatile banesti ale filialei;
- in  cadrul  activitatii  generale,  pe parcursul  mandatului, voi  sustine respectarea principiilor
ierarhice, a solicitarilor Consiliului de administratie al C.A.A. pentru orice cheltuieli cu caracter
de investitii, conform programului anual de investitii, in conformitate cu prevederile legii pentru
organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

Dragi colegi!

Ca  avocat  pensionar,  voi  apara  permanent  interesele  pensionarilor  filialei,  dar  si  buna
conlucrare cu avocatii activi care, in fapt, constituie inima vie a sistemului propriu de pensii al
avocatilor, si mai ales, promit sa fac ceea ce, constat acum, ca ar fi trebuit sa fie facut de
catre alesii nostri in mandatele trecute!

                                                                    avocat pensionar  Dobran Ioan Mircea


