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Hotărârea nr. 30 

Din 29.04.2020 

De actualizare a pensiilor în plată 

 

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, 

Având în vedere Hotărârea nr. 5/17.04.2019  a Consiliului C.A.A. prin care s-a stabilit 
modalitate de acordare a diferențelor de pensie pentru perioada ianuarie – martie 2019, 

În temeiul prevederilor art. 61 alin. (6) din Legea 72/2016, 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 – Începând cu 01 ianuarie 2020 se actualizează pensiile în plată din sistemul de pensii 
și alte drepturi sociale ale avocaților prin aplicarea valorii punctului de pensie de 1.388, astfel cum 
aceasta a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 68 din 13 aprilie 2020. 

Art. 2 – Noul cuantum al pensiilor în plată este egal cu punctajul aferent pensiei înmulțit cu 
valoarea indexată a punctului de pensie, în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (3) din Legea 
72/2016. 

Art. 3 – Începând cu 01 ianuarie 2020 indemnizațiile lunare de urmaș acordate în cadrul 
sistemului de asigurări sociale al avocaților în baza art. 61 din Legea 72/2016 privind sistemul de 
pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și aflate în plată la data de 31 decembrie 
2019 se actualizează prin indexare cu 4,04%. 

Art. 4 – Indemnizațiile de urmaș, cuvenite sau aflate în plată la data prevăzută la art. 3, se 
majorează prin aplicarea procentului de indexare prevăzut la art. 3 la cuantumul indemnizației de 
urmaș cuvenite sau aflate în plată la data de 31.12.2019. 

Art. 5 – Pensiile și indemnizațiile de urmaș actualizate se vor achita începând cu drepturile 
aferente lunii mai 2019. 
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Art. 6 – Diferențele de pensie și de indemnizație de urmaș pentru lunile ianuarie – aprilie 2020, 
calculate în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 29/29.04.2019  a Consiliului C.A.A., se vor 
achita odată cu drepturile de pensie pe luna mai 2020. 

 

Art. 7 – (1) Pentru cuantumul pensiilor și a indemnizațiilor de urmaș actualizat în conformitate 
cu prevederile art. 1-2 se calculează și se evidențiază distinct reținerile legale prevăzute de legislația 
în vigoare.  

(2) Filialele C.A.A. vor vira aceste rețineri, în conformitate cu prevederile legii.  

Art. 8 – Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor prevăzute de prezenta hotărâre se 
suportă din aceleași fonduri ca și drepturile de pensie sau indemnizație de urmaș de bază, după caz. 

Art. 9 – Departamentul pensii din cadrul C.A.A. va întocmi tabelele de evidență a pensiilor și 
a indemnizațiilor de urmaș precum și a reținerilor din aceste drepturi și le va comunica filialelor 
C.A.A.  

Art. 10 – Prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de Departamentul Pensii al C.A.A. 
 

 Președinte, 

av. Bubatu Mihăiță  

 

 


