CASA pE ASTGURART A AVOCATILOR ptN ROMANTA
Str. Dr. Riureanu nr. 3-5, et.3, sect.5, Bucure;tiTet:021.312.39.00fax: 021.314.21,36

HOTARAREA nr. 17

din 15.12.2021
pri'uind stabilirea valorii indemnizaliei de insolitor din sistemul de asiguriri sociale ale avocalilor

incepAnd cu luna ianuarie 2022
Consiliul Casei de Asiguriri a Avocalilor compus din:

Pregedinte
Vicepregedinte Membri
-

av. Bubatu MihaiIS
av. Cojan Constantin
av. Petrogel Florin Norocel
av. Gheorghe Reveica Cristina

Mihai Paul
av. Ulescu Maria

Av. Neam!

av. Grigore Gheorghe

Avdnd in vedere referatul intocmit de Serviciul Metodologie al C.A.A. privitor la situalia
actualS gi suportabilitatea de cltre sistem a major5rii valorilor indicatorilor sistemului C.A.A.,
inclursiv a indemnizatiei de insolitor la care au dreptul pensionarii incadraliin gradul I de invaliditate,
JinSnd seama de faptul ci ultima actualizare a valorii indemnizaliei de insolitor in sistemul
C.A.,A. a avut loc in februarie 20L8,
Tin6nd cont de hotSr6rea Consiliului de Administralie al C.A.A. din gedinfa din 23 noiembrie
202'-lprin care s-au aprobat materialele C.A.A. cu propunerile de indicatori pentru sistemul C,A.A.
pentru anul2022,
Viz6nd Hoti16rea Consiliului U.N.B.R. nr.223 din 10-ll decembrie 2027prin care s-a majorat
valoarea punctului de pensie din sistemul C.A.A. incepAnd cu 0l- ianuarie 2022 prin indexare cu
7,94yo,

ConsiderSnd necesarS menlinerea echilibruluiintre indicatorii sistemului C.A.A., inclusiv prin
indexarea cuantumului indemnizaliei de insolitor cu aceeagi valoare de 7,94% cu care a fost
indexati valoarea punctului de pensie,
in conformitate cu dispoziliile art.46 alin. (2) din Legea 72/20L6 privind sistemul de pensii gi
alte drepturi de asigurdri sociale ale avocalilor

CONSILIUL
cASEr DE ASTGURAnT

n AVOCATTLOR

HorARAgrE:

Art. 1 - incepind cu 01 IANUARIE 2022 indemnizalia de tnsolitor din sistemul de asiguriri
sociale al avocalilor pentru pensionariiincadraliin gradul I de invaliditate este 1.296 !ei.

Art. 2 - Sumele rezultate in urma aplicirii misurilor previzute de prezenta hotir6re se
suporti din fondul de pensii, in conformitate cu prevederile art. 46 alin. (L) teza a doua din legea
72lt)_0L6.

Art.

3

-

Serviciul Pensii din cadrul C.A.A. va duce la indeplinire

av. Bu

prezentei decizii.

