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PROBLEME PRIVIND APLICAREA 

HOTĂRÂRII nr. 58 din 27 martie 2020 

A CONSILIULUI UNBR 
 

 

Alin (3) din Hot. nr. 58 a Consiliului UNBR - “(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) pct.1 și 

2 se iau pe baza cererii avocatului care va indica pe propria răspundere și cuantumul 

veniturilor profesionale.” - ridică o problemă care face imposibilă punerea în aplicare a 

hotarârii. 

 Conform hotarârii, avocații care formulează cerere beneficiază de prevederile 

acesteia, iar avocații care nu formulează cerere nu beneficiază de aceste prevederi; adică 

pentru avocatii care depun cerere, procentul de majorare este de 0%, iar pentru pentru 

avocatii care nu depun cerere, procentul de majorare este de 0,15%. 

 Softul actual de gestiune nu permite aplicarea unor procente diferite de majorări 

pentru aceeasi perioada: 

- 0% pentru avocatii care depun cerere; 

- 0,15% pentru avocatii care nu depun cerere. 

 Este cât se poate de clar că avocatii care nu plătesc contribuțiile în termenele legale 

nu vor să plătească majorarări de întarziere. Mai mult, înregistrarea cererilor și operarea 

acestora în baza de date, în eventualitatea în care acest lucru ar fi posibil, ar duce la creșterea 

inutilă a volumului de muncă în această perioadă dificilă și pentru angajați. 

 

 Alin (4) si alin (5) din Hot. nr. 58 a Consiliului UNBR si Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului UNBR nr. 58/2020 prevad urmatoarele: 

“(4) După ȋncetarea măsurilor economice cu caracter excepțional prevăzute la alin. 

(1) pct.1-6, regularizarea plăților se va realiza ȋn mod eșalonat. 

 (5) Perioada și modalitatea de regularizare prevăzută la alin.(4), respectiv formatul 

cererii menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre” 

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 58/2020 - Procedura de regularizare 
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Art. 1. – În cazul în care avocatul nu achită contribuțiile și taxele profesionale scadente 

începând cu data de 16.03.2020, după expirarea termenului de 3 luni de la această dată, 

se va aplica o procedură de regularizare, care se va desfășura astfel: 

a) La prima scadență după expirarea perioadei de 3 luni de la data de 16.03.2020, 

contribuabilul va achita, pe lângă contribuțiile și taxele profesionale aferente lunii 

anterioare și 50% din taxele și contribuțiile profesionale aferente primei luni care 

intră sub beneficiul măsurilor de ajutorare a avocaților dispuse de prezenta decizie; 

b) La a doua scadență după expirarea perioadei de 3 luni de la data de 16.03.2020, 

contribuabilul va achita, pe lângă contribuțiile și taxele profesionale aferente lunii 

anterioare și restul de 50% din taxele și contribuțiile profesionale aferente primei 

luni intră sub beneficiul măsurilor de ajutorare a avocaților dispuse de prezenta 

decizie; 

c) Aceeași procedură se va aplica și pentru restul datoriilor acumulate pentru celelalte 

două luni aflate sub beneficiul prezentei decizii. 

Art. 2. – (1) Dacă se constată că avocatul nu achită la scadență și restul datorat conform 

art. 1, majorările de întârziere se calculează, potrivit legii, de la data acestei scadențe. 

 (2) Pentru contribuțiile scadente care nu intră sub beneficiul prezentei decizii, 

majorările de întârziere se calculează, potrivit legii. 

Art. 3. – Prezenta procedură de regularizare se aplică prin asemănare și pentru contribuțiile 

și datoriile pe care filialele C.A.A. le datorează potrivit legii.” 

 

Prevederile de mai sus fac ca termenul de plată a restanțelor să ajungă până la data de 

25.11.2020, astfel: 

-50 % din contributiile aferente lunii 02.2020 vor avea scadenta la data de 25.06.2020 

odata cu contributiile luni 05.2020; 

-50 % din contributiile aferente lunii 02.2020 vor avea scadenta la data de 25.07.2020 

odata cu contributiile aferente lunii 06.2020; 

-50 % din contributiile aferente lunii 03.2020 vor avea scadenta la data de 25.08.2020 

odata cu contributiile aferente lunii 07.2020; 

-50 % din contributiile aferente lunii 03.2020 vor avea scadenta la data de 25.09.2020 

odata cu contributiile aferente lunii 08.2020; 

-50 % din contributiile aferente lunii 04.2020 vor avea scadenta la data de 25.10.2020 

odata cu contributiile aferente lunii 09.2020; 
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-50 % din contributiile aferente lunii 04.2020 vor avea scadenta la data de 25.11.2020 

odata cu contributiile aferente lunii 10.2020; 

 

Potrivit art. 26 alin (2) din Legea nr. 72/2016: 

“Datoriile la fondurile sistemului de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale 

avocatilor, principale si accesorii, se sting in ordinea vechimii, cu respectarea regulilor 

legale privind imputatia platii.” 

 

Softul actual de gestiune, conform Legii nr. 72/2016, nu permite incasarea 

contributiilor aferente unei luni fara a fi incasate contributiile aferente lunilor precedente. 

Practic incasarea contributiilor se face in ordine cronologica. 

 

Daca s-ar face incasarea contributiilor cronologic, termenele de plata de mai sus ar 

arata astfel: 

- contributiile aferente lunii 02.2020 vor avea scadenta la data de 25.06.2020; 

- contributiile aferente lunilor 03.2020 si 04.2020 vor avea scadenta la data de 

25.07.2020; 

- contributiile aferente lunii 05.2020 vor avea scadenta la data de 25.08.2020; 

- contributiile aferente lunilor 06.2020 si 07.2020 vor avea scadenta la data de 

25.09.2020; 

- contributiile aferente lunii 08.2020 vor avea scadenta la data de 25.10.2020; 

- contributiile aferente lunilor 09.2020 si 10.2020 vor avea scadenta la data de 

25.11.2020. 


