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Hot5rdrea nr. 08
Din 08.02.2021

Privind catcutul diferenletor de drepturi pensie rezuttate in urma indexirii retroactive
incepAnd cu 01 ianuarie 7021 a punctutui de pensie din sistemut C.A.A.

ConsitiuI Casei

Pregedinte

Viceprepedinte

Membri

de Asiguriri a Avocafitor compus din:

av. Bubatu MihAi!5

av. Cojan Constantin
av. Petrogel Florin Norocel

av. Gheorghe Reveica Cristina

Av. Neam! Mihai Paul

av. Ulescu Maria

av. Grigore Gheorghe

Avind in vedere Hoti16rea Consiliului U,N,B.R. nr. 11,4 din 29 ianuarie 202L prin care s-a
majorat valoarea punctului de pensie din sistemul C.A.A. incep6nd cu 01 ianuarie 2O2Lde la 1-.388
lei la 1.420 lei prin indexare cu 2,25Yo in concordan!5 cu rata inflaliei pe anul 2020,

Tin6nd cont de HotSrirea Consiliului de Administralie a C.A.A. nr. 07/08.02.2021, prin care se
face aplicarea Hot516rea Consiliului U.N.B.R. nr. LL4 din 29 ianuarie 2021,de actualizare a pensiilor
in plati, in conformitate cu prevederile art.67 alin. (1) pi (2) din Legea 72lIOLG

Lu6nd in considerare faptul cI in luna ianuarie 2021 s-au achitat pensiile gi indemnizatiile de
urmat conform valorii vechi a punctului de pensie de 1.388 lei, stabiliti prin HotS16rea Consiliului
U N BR nr. 68/ 73.04.2020,

Av6nd in vedere ci actualizarea punctului de pensie se realizeazdin29.01..202t (dati la care
au fost deja achitate pensiile pe luna ianuarie 202L\ dar retroactivincep6nd cu l ianuarie 2021, este
necesar ca diferenla dintre sumele deja achitate cu titlu de pensie pentru ianuarie 2021,, potrivit
valorii punctului de pensie de 1.388 stabilit prin Hoti16rea Consiliului UNBR nr. 68/13.04.2020 5i
pensia corespunzitoare valorii punctului de pensie de L.420 lei previzut la art. 1 din hotdr6rea
Consiliului U.N.B.R. nr. 114 din 29 ianuarie 202L, si se achite potrivit hotirArii Consiliului de
administralie al C,A.A.,

in temeiul prevederilor art. 66, art. 67 alin. (2) 9i (3), art. 111 alin. (1) din Legea 72/2OL6
privind sistemul de pensii gi alte drepturi de asiguriri sociale ale avocalilor, art.53 alin. (1) lit a), j),
k) din Statutul C.A.A.,

CONSIL!UL
cASEr DE ASTGURART n AVOCATTLOR

HorARASrE:

Art. 1 - (1) Serviciul pensii al C.A.A. va calcula diferenlele de pensie aferente lunii ianuarie
ZOZL, rezultate din modificarea punctului de pensie de la 1.388 lei la 1.420. Celelalte servicii ale

C.A.A. vor sprijini Serviciul pensiiin funclie de atribulii gi competenle.
(2) Serviciul pensii al C.A.A. va calcula diferenlele de indemnizalie de urmaS aferente lunii

ianuarie 202L, rezultate din modificarea indexiriiacesteia cu2,25%o ca urmare a majoririi punctului
de pensie cu2,25%o de la L.388 lei la 1.420
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Art.2 - (1) Pentru fiecare lund din perioada previzuti la art. 1 alin, (1) se va calcula diferenla
de pensie brut5, prin sciderea din valoarea actualizati a pensiei(calculati prin inmullirea punctajul
aferent pensiei cu valoarea indexati a punctului de pensie de 1.420) a pensiei brute aferente valorii
anterioare a punctului de pensie de 1.388 lei.

(2) Pentru fiecare lunS din perioada previzuti la art. 1alin. (2) se va calcula indemnizalie de
urma; brutl prin sc5derea din valoarea indexatd a indemnizatiei de urmag (calculati prin indexarea
indemnizalieideurmaginplatisaulacareaveadreptulurmagul ladata de3'l,.t2.2O20cuprocentul
de 2,25o/o) a valorii anterioare a indemnizaliei de urma$ (respectiv cea neindexati de la data de
3L.L2.2020)

Art.3 - (1) Pentru fiecare lund din perioada previzuti la art. l" alin. (1) se va calcula diferenla
de impozit prin sciderea din impozitul aferent noii valori a pensiei (calculati pentru valoarea
punctului de pensie de L.42O lei) a impozitului calculat aferent vechii valori a pensiei (calculati
pentru valoarea punctului de pensie de 1.388 lei).

(2) Pentru fiecare luni din perioada previzutd la art. 1alin. (2) se va calcula diferenla de
impozit prin sciderea din impozitul aferent noil valori a indemnizaliei de urmat (calculatd cu

indexarea de 2,25% a indemnizalieiin plati la 31.L2.2O20) a impozitului calculat aferent vechii valori
a indemnizaliei de urmat aflatd in platd la3L.L2.2O20J.

Art.4- (1) Diferenlele de pensie de platd pe fiecare lunS din perioada prevdzutd la art. 1 alin.
(1) se calculeazd prin sciderea din diferenla de pensie brut5, calculatd conform prevederilor arl.2
alin. (1), a diferenlei de impozit, calculati conform prevederilor art. 3 alin. (1").

(2) Diferenlele de indemnizalie de urmag de platb pe fiecare luni din perioada previzuti la

art. L alin. (2) se calculeazi prin sciderea din diferenla de indemnizalie de urmag brut5, calculati
conform prevederilor art.2 alin. (2), a diferenlei de impozit, calculatd conform prevederilor art.3
alin. (2).

Art. 5 - Diferenla de impozit calculati conform prevederilor art. 3 se va vira la bugetul de stat,
conform prevederilor legale in vigoare.

Art.6 - Plata diferenlelor previzute de prezenta hotir6re se vor efectua odatl cu plata
pensiilor pe luna februarie 2021.

Art.7 - Tabelele de calcul ale diferenlelor de platd intocmite conform art. L se comunici
filialelor C.A.A., filiale ce urmeazi si faci plata diferenlelor de pensie/indemnizaliei de urmag
precum gi a diferenlelor de impozit.

Preped inte,

Bubatu MihAiIS
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