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Către, 

Filialele C.A.A. 

 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului UNBR nr. 58/27 martie 2020, facem 

următoarele precizări de aplicare: 

 

1. Beneficiarii facilităților prevăzute de Hotărâre 

Pot beneficia de facilitățile hotărârii (amânare la plată, scutire de majorări de întârzieri) 
doar avocații care depun cerere de scutire/amânare. 

Avocații care nu depun cerere nu sunt scutiți de plata majorărilor, ci li se vor calcula 
conform legii, ca și cum nu ar exista Hotărârea 58 (art. 1 alin. (3) din Hotărâre) 

 

2. Termenele de depunere ale cererilor 
Pentru a fi valabilă, cererea trebuie depusă în intervalul de aplicabilitate a Hotărârii 

(16.03.2020 – 25.06.2020) 

 
 

3. Referitor la lipsa rubricii de venit de pe cererea tip 

Cererea nu are rubrica de venit pentru ca se precizează în cerere ” Mă oblig să depun 

declarații de venit pentru lunile ce sunt cuprinse în perioada de 3 luni începând cu data de 

16.03.2020”, deci avocatul are obligația să completeze si  depune declaratia normala de 

venituri prevazuta de lege, care e obligatorie la plata contributiei (art. 21 al. (1) din L. 

72/2016),  

Acest lucru nu înseamnă ca declarația de venit nu poate fi depusa dacă nu se plătește 

contribuția, pentru că ea este asumată de avocat ca obligatorie prin semnarea cererii, 

indiferent dacă plătește sau nu contribuția. 

 

4. Numărul de cereri necesare a fi depuse 

Este suficientă o singură cerere, care este valabilă pentru întreaga perioadă de 

aplicabilitate a Hotărârii, indiferent de data depunerii în intervalul de aplicabilitate a Hotărârii 

(16.03.2020 – 25.06.2020) 
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Dacă cererea nu a fost depusă în acest interval nu poate fi luată în considerare, 

termenele de scadență aplicându-se conform prevederilor legale. 

 

 

5. Referitor la scadențar 

„prima scadență după expirarea perioadei de 3 luni de la data de 16.03.2020" (art. 1 lit. 
a) din Anexa Hotărârii 58) este pe data de 25.06.2020. 

 

La aceasta primă scadenta (25.06.2020) contribuabilul va achita, pe lângă contribuțiile 

și contribuțiile aferente lunii anterioare și 50% din taxele și contribuțiile profesionale aferente 

primei luni care intră sub beneficiul măsurilor. (lit. a) din procedura de regularizare care e 

anexa la Hotărârea 58) 

 

Pentru lunile când avocații care au depus cerere: 

Astfel: 

Data scadentei Ce trebuie să achite avocatul 

la 25.06.2020 - contribuțiile aferente lunii mai 2020 si  
- 50% din taxele aferente lunii februarie 2020 

(care a fost prima luna de beneficiu ce avea 
scadenta după 16.03, respectiv pe 
25.03.2020). 

 

La 25.07.2020 - contribuțiile aferente lunii iunie 2020 si  
- restul de 50% din cele aferente lunii februarie 

2020 
 

La 25.08.2020 - contribuțiile aferente lunii iulie 2020 si  
- 50% din cele aferente lunii martie  2020. 

 

La 25.09.2020 -  contribuțiile aferente lunii august 2020 si  
- restul de 50% din cele aferente lunii 

martie  2020. 
 

La 25.10.2020 - contribuțiile aferente lunii septembrie 2020 si  
- 50% din cele aferente lunii aprilie  2020 

 

La 25.11.2020 - contribuțiile aferente lunii octombrie 2020 si  
- restul de 50% din cele aferente lunii 

aprilie  2020 

 

Scadența din tabel reprezintă un drept, nu o obligație. Dacă avocatul dorește să achite 

integral una sau mai multe dintre contribuțiile aferente perioadei februarie – aprilie, acest 

lucru este posibil anterior scadențelor prevăzute în tabel. 
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Astfel avocații au beneficiu de amânare la plata pentru 3 luni, cum prevede Hotărârea 

58 (cele 3 luni sunt februarie, martie si aprilie, scadente in 25 ale lui martie, aprilie si mai).  

Luna mai 2020 este prima lună care nu mai intră sub incidența Hotărârii, având scadenta 

conform legii la 25.06.2020. Începând cu contribuțiile eferente lunii mai nu se mai aplica 

amânarea la plata si nici scutirea de majorări.  

 

Dacă avocații nu au depus cerere contribuțiile sunt scadente la termenul prevăzut de 

lege (25 a lunii următoare) si se aplica majorările prevăzute de lege pentru contribuțiile 

aferente acelor luni. 

 

6. Dacă avocatul nu achită la scadență sumele eșalonate cf. anexei la Hotărâre aferente 

veniturilor februarie - aprilie 

În situația neachitării la scadență a sumelor eșalonate pentru veniturile aferente 

perioadei februarie – martie, majorările de întârziere se calculează de la data scadenței legale 

a contribuției (art. 2 alin. (1) din Anexa la Hotărâre). 

 

Exemplu: 

Avocatul nu achită la 25.06.2020 jumătate din contribuția pe luna februarie, motiv 

pentru care pierde facilitate de scutire de majorări asupra acestei sume (jumătate din 

februarie). 

La data plății va datora majorări de întârziere pentru jumătate din contribuția aferentă 

lunii februarie de la scadența legală (25 martie pentru luna februarie) și până la data plății. 

 

Dacă avocatul achită jumătate din contribuția pe luna februarie până la 25.06.2020 nu 

va datora niciun fel de majorări de întârziere pentru această contribuție. 

 

Dacă avocatul nu achită nici a doua jumătate din contribuția pe luna februarie la 

scadența din 25.07, pierde total facilitățile acordate pentru luna februarie (scadență amânată, 

majorări 0% pe perioada celor 3 luni). 

 

Raționamentul de mai sus se aplică și pentru celelalte luni 

 

7. Situația majorărilor de întârziere aferente contribuțiilor restante anterioare datei de 

16.03.2020 

Pe perioada de aplicare a Hotărârii, calculul majorările de întârziere calculate pentru 

datoriile contributive ale avocaților, acumulate anterior datei de 25.03.2020 se suspendă. 

(!) Acest lucru nu înseamnă că majorările de întârziere calculate pentru datoriile 

contributive ale avocaților, acumulate anterior datei de 25.03.2020, se anulează 



Practic, pe perioada de aplicare a hotărârii (25.03.2020 - 25.06.2020) procentul de 

calcul a majorărilor de întârziere este 0%, pentru avocaţii care au depus cerere de beneficiu a 

facilităţilor prevăzute de Hotărâre 

Exemplu: 

Avocatul are la 25.03.2020 majorări de întârziere calculate pentru datoriile contributive 

ale avocaţilor acumulate anterior datei de 25.03.2020 de 100 de lei. 

Dacă depune cerere, aceste majorări sunt îngheţate pe perioada 25.03.2020 -

25.06.2020, astfel că la data de 25.06.2020 avocatul va datora majorări de întârziere pentru 

datoriile contributive acumulate anterior datei de 25.03.2020 tot 100 lei. 

Dar dacă în continuare nu achită datoriile acumulate anterior datei de 25.03.2020, 

începând cu data de 26.06.2020 reîncepe calculul majorărilor. 

Pe 26.06.2020 majorările de întârziere datorate vor fi de 100 lei + majorarea aferentă 

unei zile (26 - 25 data scadenţei). Presupunând că pentru o zi de întârziere ar reveni 1 lei de 

majorare, pe 26.06.2020 majorarea de întârziere datorată ar fi de 101 lei, pe 27.06 de 102 lei 

etc. 

dată 25.03 
-·-····-···-·--·····-·········-·--·-

Procent majorare 
Cu a ntu n_i __ !11 �lorare 

0,15% 
100 

26.03 25.04 25.05 25.06 
0% 0% 0% 0% 

100 100 100 100 
Perioadă aplicare Hotărâre 

26.06 27.06 25.07 
0,15% 0,15% 0,15% 
101 102 130 

*Pe data de 25.07.2020 au trecut 30 de zile de la 25.06.2020 când a încetat suspendare
calculării de majorări. În ipoteza de 1 leu/zi majorare=> 30 lei majorare calculată în perioada 
25.06- 25.07. 
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