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din 17.04.2019 

Anexa 

pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 434 din 23.03.2019 

Art. 1- Pot beneficia de prevederile Hotărârii Consiliului U.N.B.R. nr. 434/23.03.2019 
avocaţii care în perioada ianuarie 2019 -martie 2019 au avut cel puţin o lună în care au 
achitat contribuţia maximă aferentă veniturilor din profesie, numai pentru lunile în care au 
achitat contribuţia maximă. 

Art. 2-{1) Calculul diferenţelor de contribuţie se face considerând contribuţia maximă 
rectificată ca fiind: 

a) pentru perioada ianuarie -martie 2019 - 1.452 lei în loc de 1.403 lei 
(2) Venitul aferent contribuţiei maxime rectificate pentru aceste perioade devine: 

a) pentru perioada ianuarie -martie 2019-13.200 lei în loc de 12.750 lei 

Art. 3-Avocaţii prevăzuţi la art. 1, care au plătit contribuţia maximă în vigoare la data 
plăţii şi au acumulat pentru lunile respective un punctaj lunar mai mic de 5 puncte vor putea 
plăti, la cerere, diferenţa de contribuţie dintre contribuţia lunară deja achitată şi: 

a) pentru perioada ianuarie - martie 2019 -11% din venitul brut din profesie 
realizat de avocat în luna respectivă dar nu mai mult de 1.452 lei; 

(2) Avocaţii nu vor putea plăti mai mult decât diferenţa de contribuţie rezultată din 
calcul ca urmare a aplicării prevederilor alin (1). 

Art. 4 - (1) Pot beneficia de prevederile Hotărârii nr. 434/23.03.2019 a Consiliului 
U.N.B.R., la cerere, şi avocaţii pensionaţi începând cu 01 ianuarie 2019 până la data de 31 

martie 2019 şi care au avut venituri ce se încadrează în prevederile art. 1, cu aplicarea 
prevederilor art. 2 şi 3 din prezentele norme. 

(2) Filialele vor întocmi, pentru avocaţii pensionari prevăzuţi la alin. (1), adeverinţe 
rectificative cu veniturile şi contribuţiile achitate numai după achitarea diferenţelor de 
contribuţii aferente. 

{3) Adeverinţele rectificative vor conţine veniturile pe întreaga perioadă ianuarie -
martie 2019, modificându-se faţă de adeverinţele iniţiale existente la dosarul de pensionare 
doar veniturile aferente lunilor pentru care s-au achitat diferenţe de contribuţii. 
Adeverinţele rectificative for avea forma prevăzută de Regulamentul C.A.A. în Anexa 10, 

semnate olograf,, 
(4) În vederea recalculării pensiei, filialele vor înainta către C.A.A.: 

a) adeverinţele rectificative prevăzute de alin. (3); 

b) cererea pensionarului de recalculare a pensiei; 
c) copii după chitanţele de plată; 
d) tabel de detaliere cu situaţia de diferenţe plăţi. 
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