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H O T Ă R Â R E A nr. 15
din data de 16.03.2020
privind plata a pensiilor în lunile martie și aprilie 2020
Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România 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 decretul de instituire a stării de urgență,
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 8/09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, Hotărârea Consiliului Național pentru Situații
Speciale de Urgență, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/04.02.2020 sau Ordinul Ministerul Sănătății
nr. 313/26.02.202,
Având în vedere necesitatea luării unor masuri cu privire la buna desfășurare a atribuțiilor Casei de
Asigurări a Avocaților din Romania, prin Filialele C.A.A., masuri impuse datorita situației de urgenta ca urmare
a cazurilor de coronavirus care s-au înmulțit (respectiv dispozițiile administrative adoptate in ultimele zile de
Statul Roman in acțiunea de combatere a răspândirii virusului Covid – 19),
În baza art. 111 alin. (2) și art. 114 lit. k) din Legea 72/2016, art. 53 alin. (1) lit. j) și art. 72 alin. (1) lit.
b) și h) din Statutul C.A.A.,
Consiliul C.A.A. întrunit în ședința din data de 16.03.2020, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art.1 – (1) Filialele C.A.A. care până în prezent nu au achitat drepturile lunare de pensie și asigurări
sociale aflate in plată aferente lunii martie 2020 sau anterioare, vor achita drepturile membrilor C.A.A.
începând cu ziua de luni 16 Martie 2020 până cel târziu miercuri 18 martie 2020, în raport de modalitatea
de plata pentru care a optat membrul C.A.A. conform prevederilor art. 78 din Legea 72/2016.
Art. 2 – Pentru drepturile lunare de pensie si asigurări sociale aflate in plata pentru care membrii C.A.A.
au optat pentru plata in numerar la casieria filialei C.A.A., având in vedere ca persoanele în vârstă prezinta
un risc ridicat de dobândire si dezvoltare a infecției virale dar si pentru protejarea angajaților Filialelor C.A.A.,
în lunile martie și aprilie 2020 plata pensiei va fi efectuată prin mandat poștal, la domiciliul beneficiarului
dreptului de pensie sau, la cerere, plata poate fi efectuata în contul bancar deschis pe numele beneficiarului,
contul bancar fiind deschis, de preferat, la o instituție bancara cu care Filiala C.A.A. a încheiat convenții
pentru plată.
Art. 3 – Pentru situațiile de plată ulterioară, în lunile martie și aprilie 2020, a noilor drepturi de pensie si
asigurări sociale ce vor fi stabilite din sistemul propriu de pensii si asigurări sociale ale avocaților, achitarea
acestora se va efectua prin mandat poștal la domiciliul beneficiarului dreptului de pensie sau in contul
bancar deschis pe numele beneficiarului, contul bancar fiind deschis de preferat, la o instituție bancară cu
care Filiala C.A.A. a încheiat convenții pentru plată.
Președinte C.A.A.,
Av. Bubatu Mihăiță

