
 

CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA  
Str. Dr. Râureanu nr. 3-5, et. 3, sect. 5, București Tel: 021.312.39.00 fax: 021.314.21.36  

 

Hotărârea nr. 29 

Din 29.04.2020 

 

Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților compus din: 

Președinte - av. Bubatu Mihăiță 

Vicepreședinte - av. Cojan Constantin 

Membri - av. Petroșel Florin Norocel 

 - av. Gheorghe Reveica Cristina 

 - Av. Neamț Mihai Paul 

 - av. Uțescu Maria 

 - av. Grigore Gheorghe 

 
Având în vedere Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 68 din 13 aprilie 2020 prin care s-a majorat 

valoarea punctului de pensie din sistemul C.A.A. începând cu 01 ianuarie 2020 de la 1.334 lei la 
1.388 lei prin indexare cu 4,04% cât a fost rata inflației în anul 2019, 

Ținând cont de faptul că în lunile ianuarie – aprilie 2020 s-au achitat pensiile și indemnizațiile 
de urmaș conform valorii punctului de pensie de 1.334 lei, stabilită prin Hotărârea Consiliului UNBR 
nr. 433/23.03.2019, 

Având în vedere că actualizarea punctului de pensie se realizează în luna mai 2020 dar 
începând cu 1 ianuarie 2020, fiind nevoie ca diferența dintre sumele deja achitate cu titlu de pensie 
pentru anul 2020, potrivit valorii punctului de pensie de 1.334 stabilit prin Hotărârea Consiliului 
UNBR nr. 433/23.03.2019 și pensia corespunzătoare valorii punctului de pensie de 1.388 lei 
prevăzut la art. 1 din hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 68 din 13 aprilie 2020, să se achite potrivit 
hotărârii Consiliului de administrație al C.A.A., 

 În temeiul prevederilor art. 66, art. 67 alin. (2) și (3),  art. 111 alin. (1) din Legea 72/2016 
privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, art. 53 alin. (1) lit a), j), 
k),    

 
 

C O N S I L I U L  
CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR 
H O T Ă R Ă Ș T E :  

 
Art. 1 – (1) Serviciul pensii al C.A.A. va calcula diferențele de pensie aferente perioadei 

ianuarie – aprilie 2020, rezultate din modificarea punctului de pensie de la 1.334 lei la 1.388. 
Celelalte servicii ale C.A.A. vor sprijini Serviciul pensii în funcție de atribuții și competențe. 

(2) Serviciul pensii al C.A.A. va calcula diferențele de indemnizație de urmaș aferente perioadei 
ianuarie – aprilie 2019, rezultate din modificarea indexării acesteia cu 4,04% ca urmare a majorării 
punctului de pensie cu 4,04% de la 1.334 lei la 1.388 

Art. 2 – (1) Pentru fiecare lună din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1)  se va calcula diferența 
de pensie brută, prin scăderea din valoarea actualizată a pensiei (calculată prin  înmulțirea punctajul 
aferent pensiei cu valoarea indexată a punctului de pensie de 1.388) a pensiei brute aferente valorii 
anterioare a punctului de pensie de 1.334 lei. 

(2) Pentru fiecare lună din perioada prevăzută la art. 1 alin. (2) se va calcula indemnizație de 
urmaș brută prin scăderea din valoarea indexată a indemnizației de urmaș (calculată prin indexarea 
indemnizației de urmaș în plată sau la care avea dreptul urmașul la data de 31.12.2019 cu procentul 
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de 4,04%) a valorii anterioare a indemnizației de urmaș (respectiv cea neindexată de la data de  
31.12.2019) 

 
Art. 3 – (1) Pentru fiecare lună din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1) se va calcula diferența 

de impozit prin scăderea din impozitul aferent noii valori a pensiei (calculată pentru valoarea 
punctului de pensie de 1.388 lei) a impozitului calculat aferent vechii valori a pensiei  (calculată 
pentru valoarea punctului de pensie de 1.334 lei). 

(2) Pentru fiecare lună din perioada prevăzută la art. 1 alin. (2) se va calcula diferența de 
impozit prin scăderea din impozitul aferent noii valori a indemnizației de urmaș (calculată cu 
indexarea de 4,04% a indemnizației în plată la 31.12.2019) a impozitului calculat aferent vechii valori 
a indemnizației de urmaș  aflată în plată la 31.12.2019). 

 
Art. 4 – (1) Diferențele de pensie de plată pe fiecare lună din perioada prevăzută la art. 1 alin. 

(1) se calculează prin scăderea din diferența de pensie brută, calculată conform prevederilor art. 2 
alin. (1), a diferenței de impozit, calculată conform prevederilor art. 3 alin. (1). 

(2) Diferențele de indemnizație de urmaș de plată pe fiecare lună din perioada prevăzută la 
art. 1 alin. (2) se calculează prin scăderea din diferența de indemnizație de urmaș brută, calculată 
conform prevederilor art. 2 alin. (2), a diferenței de impozit, calculată conform prevederilor art. 3 
alin. (2) 

 

Art. 5 – Diferența de impozit calculată conform prevederilor art. 3 se va vira la bugetul de stat, 
conform prevederilor legale în vigoare.  

 

Art. 6 – Plata diferențelor prevăzute de prezenta hotărâre se vor efectua odată cu plata 
pensiilor pe luna mai 2020. 

 

Art. 7 – Tabelele de calcul ale diferențelor de plată întocmite conform art. 1 se comunică 
filialelor C.A.A., filiale ce urmează să facă plata diferențelor de pensie/indemnizației de urmaș 
precum și a diferențelor de impozit. 

 

 

 Președinte, 

av. Bubatu Mihăiță  

 

 


