UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
CONSILIUL UNIUNII

HOTĂRÂREA nr. 209
18 februarie 2017
privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților

Consiliul U.N.B.R., întrunit la 18 februarie 2017, conform calendarului
activităților organelor de conducere colectivă ale profesiei la nivel național,
aprobat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 174/16.12.2016,
Constituit în conformitate cu dispozițiile art. 65 alin. (5) și (6) din
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere:
- Art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, coroborat cu art. 137 alin. (2) teza finală din Legea nr. 72/2016;
- Art. 110 alin. (2) și art. 137 alin. (2) din Legea 72/2016 privind
sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
- Hotărârea Consiliului UNBR nr. 94/06.06.2016 privind ratificarea
Deciziei Comisiei Permanente a UNBR nr. 127 din 20 mai 2016 prin care
s-a aprobat Raportul privind strategia Consiliului de Administrație al Casei
de Asigurări a Avocaților referitor la elaborarea, adoptarea si aprobarea
legislației secundare necesară aplicării dispozițiilor Legii nr. 72/2016 privind
sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților;
- Proiectele finale ale Regulamentului de pensii, Regulamentului
privind alte drepturi de asigurări sociale, Regulamentului creanțelor
contributive și Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiilor
de cenzori aflate în structura CAA, întocmite de Comisia de elaborare a
proiectului de Statut și Comisia de cenzori, analizate în cadrul întâlnirii cu
reprezentanții Filialelor din sistemul CAA din 15-16 februarie 2017, astfel
cum au fost dezbătute, modificate, completate și aprobate de Consiliul
UNBR în ședința din data 18.02.2017;
- Art. 2 din Hotărârea nr. 7 a Congresului Avocaților din 25 – 26 martie
2016 pentru validarea modificărilor și completărilor aduse Statutului
profesiei de avocat și Statutului Casei de Asigurări prin care s-a mandatat
Consiliul U.N.B.R. ca în perioada dintre Congrese să îndeplinească
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atribuția prevăzută la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995, urmând
ca hotărârile Consiliului U.N.B.R. să fie supuse ratificării Congresului
imediat următor;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. În completarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților se
adoptă Regulamentul de pensii, Regulamentul privind alte drepturi de
asigurări sociale, Regulamentul creanțelor contributive si Regulamentul
privind organizarea și funcționarea comisiilor de cenzori aflate în structura
CAA., cuprinse în Anexele 1-4, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 31 martie 2017 și va
fi supusă ratificării Congresului Avocaților.
(2) Prezenta Hotărâre împreună cu Anexele se afișează pe pagina
web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se
comunică, prin e-mail, Casei de Asigurări a Avocaților și barourilor, care vor
asigura comunicarea hotărârii către filialele Casei de Asigurări a Avocaților
și către avocați.

C O N S I L I U L U. N. B. R.
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017
REGULAMENT PENSII
Cuprins:
Prevederi generale
Secțiunea 1 Pensia pentru limită de vârstă
Secțiunea a 2-a Pensia de retragere definitivă din profesie
Secțiunea a 3-a Pensia anticipată
Secțiunea a 4-a Pensia de invaliditate
Secțiunea a 5-a Pensia de urmaș
Secțiunea a 6-a Stabilirea și plata pensiilor

Prevederi generale
Art. 1.
Drepturile de pensii și alte drepturi asimilate pensiilor ale avocaților și urmașilor
acestora prevăzute de Legea nr.72/2016 se exercită prin C.A.A., sucursalele și filialele
acesteia.
Art. 2.
Drepturile de pensii și alte drepturi asimilate pensiilor ale avocaților sunt guvernate
de următoarele acte normative:
a) Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurări
sociale ale avocaților denumită în continuare Lege;
b) Statutul C.A.A. denumit în continuare Statut;
c) Regulamentul de pensii al de C.A.A.
d) Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
e) Statutul profesiei de avocat;
f) Hotărârile și decizii emise de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din
Romania,
g) Decizii și hotărâri ale Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a
Avocaților din Romania;
h) Alte acte normative cu aplicabilitate si in sistemul C.A.A.
Art. 3.
Prestațiile de asigurări sociale se acordă proporțional cu stagiul de cotizare în
profesia de avocat nevalorificat într-un sistem de pensii obligatoriu și a contribuțiilor legal
achitate de avocatul asigurat la fondurile administrate de C.A.A. în această perioadă.
Art. 4.
Constituie stagiu de cotizare în sistemul de pensii al avocaților numai perioadele
pentru care s-au datorat și plătit contribuțiile legale de asigurări sociale în acest sistem
și, după caz, accesoriile.
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Secțiunea 1
Pensia pentru limită de vârstă
Art. 5.
Condițiile generale pentru obținerea pensiei sunt prevăzute de art. 28 din Lege.
Art. 6.
(1) Vârsta standard și atingerea vârstei standard de pensionare sunt prevăzute
de art. 29 din Lege.
(2) Anexa nr. 1 la prezentul regulament conține datele specifice la care se referă
textele prevăzute de art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (2) și art. 31 alin. (2) din Lege.
Art. 7.
(1) Stagiul minim de cotizare și creșterea stagiului minim de cotizare sunt
prevăzute de art. 30 din Lege.
(2) Stagiul complet de cotizare și creșterea stagiului complet de cotizare sunt
prevăzute de art. 31 din Lege.
Art. 8.
(1) Pentru cuantificarea stagiului minim prevăzut de art. 30 din lege și a stagiului
complet de cotizare prevăzut la art. 31 din lege, se recunosc și:
a) stagiul de cotizare realizat până la intrarea în vigoare a legii;
b) vechimea în muncă sau, după caz, vechimea în serviciu realizată în
celelalte sisteme obligatorii de asigurări sociale, neintegrate în sistemul
public de pensii;
c) stagiile asimilate stagiului de cotizare prevăzute de art. 33 din Lege.
Art. 9.
(1) Recunoașterea stagiilor de cotizare între sistemele de pensii obligatorii este
prevăzută de art. 32 din lege.
(2) La stabilirea prestațiilor de asigurări sociale în sistemul de pensii al avocaților
se recunosc stagiile de cotizare realizate în alte sisteme de pensii obligatorii din
România, precum și perioadele de asigurare realizate în alte țări, în condițiile
reglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care Romania este
parte, ori au fost încheiate regulamente comunitare.
(3) Prin alte sisteme de pensii obligatorii se înțelege alte sisteme de pensii
obligatorii din România, respectiv sisteme obligatorii de pensii din Uniunea Europeană
în conformitate cu regulamentele comunitare și sisteme de pensii din alte țări în condițiile
reglementate prin instrumente juridice cu caracter internațional la care Romania este
parte.
(4) Alte sisteme de pensii obligatorii din România sunt:
a) sistemul public de pensii;
b) sistemul pensiilor militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale din
domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale;
c) sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege.
Art. 10.
Prevederile privind stagiile (perioadele) asimilate stagiului de cotizare sunt
prevăzute la art. 33 din Lege și 23 din Statut
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Art. 11.
În cazul persoanelor care au urmat și absolvit cursurile de zi ale unor instituții de
învățământ universitar juridic în străinătate, recunoscute conform legislației românești,
documentele doveditoare se prezintă traduse și legalizate.
Art. 12.
Stagiul de cotizare asimilat prevăzut de art. 33 alin (1) lit. b) din Legea 72/2016
privind perioada când asiguratul a satisfăcut serviciul militar este constituit din perioada
în care asiguratul s-a aflat în una sau mai multe din următoarele situații:
a) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen;
b) a satisfăcut serviciul militar ca militar cu termen redus;
c) a satisfăcut serviciul militar după absolvirea unor instituții de învățământ
superior ca elev în școlile militare de ofițeri de rezervă în baza art. 4 lit. (b)
din Decretul nr. 468/1957 sau art. 95 din Legea 14/1972, dar nu mai mult
de durata legală pentru satisfacerea serviciului militar ca militar cu termen
redus;
d) a fost concentrat;
e) a fost mobilizat;
f) a fost în captivitate/prizonierat.
Art. 13.
(1) Reducerea vârstelor standard de pensionare în conformitate cu prevederile art.
34 alin. (1) din Lege se acordă începând cu data intrării în vigoare a prevederilor
echivalente din sistemul public de pensii din România.
(2) Conform art. 34 alin. (2) din Lege, reducerea vârstelor standard de pensionare
nu se cumulează cu alte reduceri prevăzute de lege – de ex. reducerea prevăzută pentru
pensia anticipată, sau cu reduceri prevăzute de legi speciale cum ar fi reducerea
acordată pentru participanții la revoluția din decembrie 1989.
(3) Conform art. 34 alin. (3) din Lege, reducerea vârstelor standard de pensionare
se acordă doar dacă o prevedere echivalentă există în sistemul public de pensii.
Art. 14.
(1) Pensia de limită de vârstă din sistemul C.A.A. se calculează conform art. 64 –
65 din Lege și art. 27-28 din Statut.

Secțiunea a 2-a
Pensia de retragere definitivă din profesie
Art. 15.
(1) Alte prevederi privind pensia de retragere definitivă din profesie sunt conținute
de art. 36 din Lege și art. 25 din Statut.
(2) Majorarea punctajului lunar de pensie la pensia de retragere definitivă din
profesie se efectuează în conformitate cu art. 68 alin. (2)-(3) din Lege și art. 29 din
Statut.
(3) La pensionarea de retragere definitivă din profesie se valorifică și stagiile
prevăzute de art. 32 alin. (6) din Lege.
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Art. 16.
(1) Beneficiază de majorarea punctajului lunar prevăzută la art. 68 alin. (2) din lege
avocații care, după îndeplinirea cumulativă a condițiilor privind stagiul complet de
cotizare și vârsta standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 1 la lege, au contribuit
la fondurile sistemului de pensii ale avocaților.
(2) Pentru avocații înscriși la pensie pentru limită de vârstă potrivit legislației
anterioare datei de 28 mai 2001 la retragerea definitivă din profesie beneficiază de
majorarea prevăzută la alin. (1) pentru stagiile realizate după împlinirea vârstei standard
de pensionare, reglementată de legislația în vigoare la data stabilirii dreptului de pensie
de retragere definitivă din profesie.
(3) Pentru avocații înscriși la pensie pentru limită de vârstă în alte sisteme de
pensii obligatorii, la retragerea definitivă din profesie beneficiază de majorarea
prevăzută la alin. (1) pentru stagiile realizate după împlinirea vârstei standard de
pensionare, reglementată de legislația în vigoare la data stabilirii dreptului de pensie de
retragere definitivă din profesie.
Art. 17.
Pensia de retragere definitivă din profesie din sistemul C.A.A. se calculează
conform art. 64 – 65, 68 alin. (2) și (3), art. 32 alin. (6), art. 33 alin. (4) – (6) din Lege
și art. 27-29 din Statut.
Art. 18.
(1) Punctajul mediu anual al pensiei de retragere definitivă stabilit conform metodei
de calcul prin adăugare la care se referă art. 68 alin. (3) din Lege coroborat cu art. 29
din Statut se supune plafonării prevăzute de art. 64 alin. (7) din Legea nr. 72/2016.
(2) Calculul prin recalculare pentru pensia de retragere definitivă se efectuează în
conformitate art. 64 din Legea nr. 72/2016, prin calcularea pensiei pentru toată perioada
de stagiu de cotizare din sistemul C.A.A., cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 32
alin. (3)-(5) din Lege. Decizia de pensionare pentru limită de vârstă își încetează
aplicabilitatea cu data înscrierii la pensie pentru retragere definitivă prin recalculare.

Secțiunea a 3-a
Pensia anticipată
Art. 19.
(1) Pensia anticipată este reglementată de art. 37 din Lege.
(2) Situații specifice privind pensia anticipată sunt reglementate de art. 38 din Lege
Art. 20.
(1) În cazul pensiei anticipate, la stabilirea stagiului de cotizare necesar, precum
și la determinarea punctajului mediu anual nu se iau în considerare:
a) perioadele asimilate prevăzute la art. 33 din Lege;
b) stagiile de cotizare realizate în alte sistemele obligatorii de pensii, în
conformitate cu art. 65 alin. (1) din Lege.
Art. 21.
Stagiul de cotizare realizat în perioadele în care titularul unei pensii anticipate
contribuie la sistemul de pensii al avocaților poate fi valorificat numai la stabilirea pensiei
pentru retragere definitivă din profesie.
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Secțiunea a 4-a
Pensia de invaliditate
Art. 22.
(1) Acordarea pensiei de invaliditate este reglementată de art. 39, 44 și art. 51 alin.
(1) din Lege
(2) Tipurile de pensie de invaliditate sunt cele prevăzute de art. 40 și 41 din lege.
(3) Expertiza medicală, decizia medicală, contestarea acestora, decizia medicală
a comisiilor de contestație, deciziile medicale definitive sunt prevăzute de art. 42 și 43
din Lege.
(4) Reglementarea stagiului potențial acordat de sistemul C.A.A. este făcută de
art. 45 din Lege.
(5) Indemnizația de însoțitor se acordă pensionarilor de gr. I de invaliditate conform
prevederilor art. 46 din Lege.
(6) Revizuirea medicală a beneficiarilor de pensie de invaliditate este reglementată
de art. 47-48 din Lege.
(7) Transformarea pensiei de invaliditate în pensie de limită de vârstă este
reglementată de art. 49 alin (1) – (3) și art. 26 din Statut.
(8) Limitarea privind înscrierea la pensie de invaliditate pentru persoanele care au
împlinit vârsta standard de pensionare este reglementată de art. 49 alin. (4) si art. 72
din Lege.
(9) Reglementările specifice încadrării în alt grad de invaliditate a pensionarilor de
invaliditate sunt prevăzute de art. 50 alin. (1) – (2) din Lege.
(10) Condițiile de trecere de la de la pensie de invaliditate la pensia de limită de
vârstă sunt prevăzute de art. 50 alin. (3) din Lege coroborat cu art. 28 din Lege.
(11) Incompatibilitatea între realizarea veniturilor din profesie și acordarea pensiei
de invaliditate este prevăzută la art. 51 din Lege.
(12) Pensia de invaliditate se suspendă de drept conform prevederilor art. 51 alin.
(2) și art. 80 alin. (1) lit. c) din Lege.
Art. 23.
Persoanele încadrate în gradul I sau II de invaliditate, care solicită înscrierea la
pensie de invaliditate potrivit prevederilor art. 39 din Lege, fac dovada acestui statut cu
decizia de încadrare în grad de invaliditate emisă în condițiile legii, care va conține
obligatoriu următoarele elemente: datele de identificare ale asiguratului, data ivirii
invalidității, gradul de invaliditate, termenul de revizuire.
Art. 24.
(1) Schimbarea gradului de invaliditate ulterior înscrierii la pensia de invaliditate nu
afectează drepturile de pensie acordate, cu excepția cazului în care certificatul de
încadrare în grad de invaliditate a fost anulat, în condițiile legii.
(2) În situația schimbării gradului de invaliditate după intrarea în vigoare a legii,
pentru o pensie stabilită pe baza legislației anterioare, pensia aferentă noului grad de
invaliditate se stabilește potrivit prevederilor legii, considerându-se îndeplinite condițiile
referitoare la stagiul de cotizare necesar existente la data înscrierii inițiale la pensia de
invaliditate.
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Art. 25.
Stagiul de cotizare realizat efectiv precum și stagiul asimilat, recunoscute în
vederea deschiderii dreptului la pensie de invaliditate, cuprind și perioadele din alte
sisteme obligatorii de pensie între care se recunosc reciproc stagiile de cotizare.
Art. 26.
(1) Pensia de invaliditate devine pensie pentru limită de vârstă, la cerere, ca
urmare a îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.
(2) Condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă se consideră
îndeplinite la împlinirea vârstei standard de pensionare sau la vârsta standard redusă
în condițiile prevăzute de alte acte normative.
(3) În situația persoanelor care nu îndeplinesc condiția de stagiu minim de cotizare,
trecerea în categoria pensionarilor pentru limită de vârstă se face la cerere, după
împlinirea vârstei standard de pensionare, păstrându-se cuantumul aferent pensiei de
invaliditate.
Art. 27.
(1) În lunile în care pensionarul beneficiază de pensie de invaliditate doar pentru o
fracțiune de lună, indemnizația de însoțitor se acordă proporțional cu zilele
calendaristice pentru care se cuvine pensia de invaliditate din luna respectivă.
(2) În luna în care intervine decesul pensionarului de invaliditate se plătesc integral
atât pensia de invaliditate cât și indemnizația de însoțitor, cu excepția situației în care
decesul intervine în luna prevăzută la alin. (1).
Art. 28.
La calculul pensiei de invaliditate punctajul anual luat în considerare de C.A.A.
pentru stagiul potențial este cel prevăzut la art. 69 din Lege.
Art. 29.
Persoanele care au împlinit vârsta standard de pensionare nu mai pot solicita
înscrierea la pensia de invaliditate în conformitate cu art. 72 din Lege.

Secțiunea a 5-a
Pensia de urmaș
Art. 30.
(1) Reglementările privind beneficiarii și condițiile de acordare a pensiei de urmaș
sunt prevăzute de art. 52 din Lege.
(2) Pensia de urmaș în cazul copiilor este reglementată de art. 53 din Lege.
(3) Condițiile și regimul de acordare a pensiei de urmaș pentru soțul supraviețuitor
prevăzute de art. 54 din Lege.
(4) Ajutorul acordat soțului supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile pentru
pensia de urmaș sunt prevăzute la art. 55 din Lege.
(5) Pensia de urmaș specială pentru soțul supraviețuitor care nu îndeplinește
condițiile pentru pensia de urmaș dar are în îngrijire copii ai susținătorului decedat cu
vârstă până la 7 ani este reglementată de art. 56 din Lege.
(6) Regulile pentru stabilirea și modificarea cuantumului pensiei de urmaș sunt
prevăzute de art. 57 – 60 din lege.
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(7) Indemnizația de urmaș acordată soțului supraviețuitor cu drept propriu de
pensie din alte sisteme obligatorii de pensii este reglementată de art. 61 din Lege.
(8) Expertizarea medicală a beneficiarului pensiei de urmaș invalid este
reglementată de art. 62 din Lege.
(9) Sistarea pensiei și a indemnizației de urmaș în cazul în care soțul supraviețuitor
se recăsătorește este reglementată de art. 63 din Lege.
Art. 31.
(1) Copiii urmași beneficiază de pensie de urmaș pe perioada pentru care au
dreptul, inclusiv în situația în care realizează și alte venituri lunare.
(2) În categoria alte venituri se includ și pensiile proprii ale urmașului din alte
sisteme de pensii obligatorii care își recunosc reciproc stagiile de cotizare, burse
școlare, venituri de natura salarială etc.
Art. 32.
(1) Formele de învățământ menționate la art. 53 lit. b) din lege sunt formele de
învățământ organizate și recunoscute de lege, cum ar fi: învățământ liceal, învățământ
profesional, învățământ tehnologic și vocațional, învățământ de artă și sportiv,
învățământ postliceal, studiile universitare - licență, studii universitare - master, studii
universitare – doctorat.
(2) Formele de învățământ organizate potrivit legii se referă la formele de
învățământ din țară dar și din străinătate, din țările cu care România are acorduri de
recunoaștere reciprocă a acestora.
Art. 33.
Încadrarea într-un grad de invaliditate a soțului supraviețuitor în vederea obținerii
pensiei de urmaș se poate face de către medicul expert al asigurărilor sociale din
sistemul public de pensii până la împlinirea vârstei standard de pensionare.
Art. 34.
Vârsta standard de pensionare la care se face referire la art. 54 alin. (1) din lege
reprezintă vârsta de pensionare prevăzută în anexa nr. 1 la lege și detaliată în anexa 1
la prezentul regulament, în raport de data nașterii asiguratului.
Art. 35.
Soțul supraviețuitor nu are dreptul la pensie de urmaș dacă are drept la pensie
proprie din sistemul C.A.A. sau din orice sistem de pensii obligatorii care își recunosc
reciproc stagiile de cotizare, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Lege.
Art. 36.
Soțul supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie doar din sistemul de pensii
al avocaților nu poate fi titularul unei pensii de urmaș în sistemul C.A.A. în calitate de
soț supraviețuitor, putând obține doar indemnizația lunară de urmaș la care se referă
art. 61 alin. (1) din Lege și art. 38-39 din prezentul regulament.
Art. 37.
Cuantumul pensiei de urmaș calculat conform art. 58 din Lege se stabilește doar
în raport de numărul beneficiarilor de pensie de urmaș în raport de același susținător
decedat.
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Art. 38.
(1) Art. 61 alin. (1) din Lege se aplică soțului supraviețuitor cu drept la pensie
proprie din oricare sistem de pensii obligatorii pentru care se recunosc reciproc stagiile
de cotizare, fără niciun fel de discriminare.
(2) Sintagma ”pensie proprie” folosită în cuprinsul art. 61 din Lege se înțelege
suma pensiilor proprii la care are dreptul soțul supraviețuitor din toate sistemele de
pensii obligatorii între care se recunosc reciproc stagiile de cotizare.
Art. 39.
(1) Noțiunea de cuantum al pensiei proprii menționată de art. 61 alin (2) din lege
reprezintă suma cuantumurilor pensiilor la care are dreptul urmașul din sistemele de
pensii obligatorii care își recunosc reciproc stagiile de cotizare.
(2) În situația în care soțul supraviețuitor are dreptul atât la o pensie proprie din
oricare din sistemele de pensii obligatorii care își recunosc reciproc stagiile de cotizare
cât și la o pensie proprie din sistemul de pensii al avocaților, cuantumul indemnizației
lunare de urmaș prevăzute de art. 61 alin. (2) din lege se calculează ca diferență între
cuantumul pensiei de urmaș la care ar avea dreptul urmașul dacă nu ar avea pensie
proprie și cumulul pensiilor proprii calculat conform alin. (1).
(3) În situația prevăzută la alin. (3) pensia proprie din sistemul C.A.A. se păstrează
în plată, indemnizația de urmaș fiind acordată distinct de aceasta.
(4) Cuantumul indemnizației de urmaș, calculat conform alin. (2), nu poate fi mai
mare decât pensia de urmaș din sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
ale avocaților la care ar fi avut dreptul soțul supraviețuitor dacă nu ar avea drept la
pensie proprie.
(5) Indemnizația lunară de urmaș nu se acordă în situația în care cuantumul
pensiei proprii prevăzut la alin. (1) este mai mare decât pensia de urmaș la care ar avea
dreptul soțul supraviețuitor dacă nu ar avea drept la pensie proprie
Art. 40.
(1) Plata pensiei se suspendă în situațiile prevăzute de art. 63, art. 80 alin. (1) lit.
b) – f) și alin. (2) din Lege.
(2) Plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu luna următoare celei în care
copilul beneficiar al pensiei de urmaș a împlinit vârsta de 16 ani, în cazul în care acesta
nu face dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii.
(3) În situația copiilor urmași aflați în continuare de studii între 16-26 de ani, plata
pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs, dacă
nu fac dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii.
(4) Dovada continuării studiilor, în situațiile menționate la alin. (2) și (3), se prezintă
filialelor sau sucursalelor în termen de 10 zile de la data începerii anului
școlar/universitar și sunt înaintate în original la C.A.A.
(5) Plata indemnizației de urmaș se suspendă în cazul prevăzut la art. 63 din lege
sau dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de art. 61 din Lege în
temeiul cărora i-a fost acordată indemnizație lunară de urmaș, inclusiv dacă este înscris
într-o activitate profesională pentru care contribuția la un sistem de pensii și asigurări
sociale este obligatorie.
Art. 41.
Reluarea în plată a pensiei de urmaș suspendate se face potrivit prevederilor art.
81 din lege, cu respectarea termenului general de prescripție, iar în cazurile prevăzute
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la art. 40 alin. (2) și (3) din prezentul regulament, drepturile se achită de la data
suspendării.

Secțiunea a 6-a
Stabilirea și plata pensiilor
Art. 42.
(1) Modalitatea de calcul a pensiilor este prevăzută de art. 64-65 și 27-28 din
Statut.
(2) Modul de stabilire a valorii punctului de pensie în corelație cu venitul de referință
lunar pe profesie este prevăzut de art. 66 din Lege.
(3) Condițiile pentru actualizarea pensiilor sunt prevăzute de art. 67 din Lege.
(4) Majorarea punctajului de pensie pentru asigurații care au profesat după
îndeplinirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă este reglementată de art.
68 alin. (1)-(2) din Lege.
(5) Punctajul acordat de sistemul C.A.A. pentru stagiul potențial calculat la pensia
de invaliditate este reglementat de art. 69 din Lege
(6) Procedura de acordare a pensiilor este reglementată de art. 70 din lege și art.
30-36 din Statut.
(7) Data de la care se cuvin drepturile de pensie sunt reglementate de art. 71 – 74
din Lege.
(8) Termenele de soluționare a cererilor de pensionare sunt prevăzute de art. 75
din Lege.
(9) Formele de soluționare ale cererilor de pensionare sunt prevăzute de art. 76
din Lege și art. 37 din Statut.
(10) Contestarea deciziilor de pensionare se poate realiza în conformitate cu art.
77 din Lege.
(11) Plata pensiilor se efectuează în conformitate cu prevederile art. 78 din Lege
și completate cu prevederile prezentului regulament.
(12) Încetarea plății pensiei este reglementată de art. 79 din Lege.
(13) Suspendarea plății pensiei este reglementată de art. 80 din Lege.
(14) Reluarea plății pensiei suspendate este reglementată de art. 81 din Lege.
(15) Obligația pensionarilor C.A.A. de comunicare a schimbărilor sau modificărilor
intervenite cu influență asupra condițiilor de acordare a pensiei este reglementată de
art. 82 din Lege.
(16) Situația sumelor rămase neîncasate de pensionar în cazul decesului este
reglementată de art. 83 din Lege.
(17) Îndreptarea erorilor constatate în stabilirea/plata pensiilor este reglementată
de art. 84 din Lege.
(18) Majorarea punctajului pentru perioadele în care avocații au contribuit la fondul
pentru pensie suplimentară anterior anului 2001 este reglementat de art. 128 din Lege.
Art. 43.
(1) Stagiile de cotizare, inclusiv stagiile asimilate, realizate anterior datei
pensionării și recunoscute ca stagii de cotizare la data pensionării dar nevalorificate la
data pensionării pot fi valorificate prin adăugarea acestor stagii de cotizare
nevalorificate.
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(2) Cererea de valorificare a stagiilor prevăzute la alin. (1) urmează aceleași reguli
procedurale privind soluționarea și contestarea, prevăzute pentru cererea de
pensionare.
(3) Pensia calculată cu stagiile valorificate conform alin. (1) şi (2) se acordă
începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea de valorificare a stagiilor
nevalorificate la data pensionării.
Art. 44.
(1) Pentru avocații asigurați atât în sistemul de pensii al avocaților cât și în sistemul
de pensii public, care au ultima calitate de asigurat în sistemul public de pensii și care
îndeplinesc la data cererii condițiile de pensionare privind vârsta standard de pensionare
în sistemul de pensii al avocaților dar nu îndeplinesc condițiile de pensionare privind
vârsta standard de pensionare în sistemul public de pensii, se poate stabili dreptul de
pensie în sistemul de pensii la avocaților fără a fi necesară deschiderea prealabilă a
dreptului la pensie din sistemul public.
(2) Avocații asigurați atât în sistemul de pensii al avocaților cât și în sistemul de
pensii public, care au ultima calitate de asigurat în sistemul public de pensii și care
îndeplinesc condițiile de pensionare privind vârsta standard de pensionare atât în
sistemul de pensii al avocaților cât și în sistemul de pensii public, pentru deschiderea
dreptului la pensie se vor adresa în primul rând sistemului public de pensii, în care au
avut ultima dată calitatea de asigurat.
Art. 45.
Datele înscrise în cererea de pensionare și în celelalte documentele ce alcătuiesc
dosarul de pensie sunt supuse confidențialității, putând fi folosite doar în scopul emiterii
deciziei de admitere sau de respingere a cererii de pensionare, al efectuării eventualelor
operațiuni ulterioare stabilirii dreptului de pensie, precum și în vederea întocmirii unor
situații statistice.
Art. 46.
Dosarul de pensionare întocmit de filiale sau sucursale și înaintat spre soluționare
către C.A.A. va fi însoțit de un centralizator în care vor fi menționate toate documentele
din dosar.
Art. 47.
Eventualele erori din actele întocmite de filială/sucursală se corectează prin tăierea
cu o linie a textului sau a cifrei greșite, confirmată prin semnătura persoanei care a
înscris datele respective în document și prin ștampila filialei/sucursalei.
Art. 48.
(1) În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Statutul C.A.A. cererea de
pensionare, însoțită de actele doveditoare, se depune la filiala sau sucursala Casei de
Asigurări a Avocaților din care face parte asiguratul, începând cu data îndeplinirii
condițiilor de pensionare.
(2) În conformitate cu art. 31 alin. (4) din statutul C.A.A. solicitantul poate fi
persoana îndreptățită, tutorele acesteia, curatorul acesteia, persoana căreia i s-a
încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor, precum și mandatarul, desemnat
prin procură specială, în situație în care este mandatat și să încaseze drepturile de
pensie.
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Art. 49.
(1) În situație în care data limită prevăzută de art. 71 alin. (1), art. 73 alin. (1) lit. a)
și b) și art. 74 alin. (1) lit. a) și b) din lege coincide cu o zi de sărbătoare legală, de repaos
săptămânal sau când serviciul este suspendat, cererea de pensionare, împreună cu
actele necesare, se poate depune în prima zi lucrătoare ce urmează, fiind considerată
depusă în termen.
(2) Termenele prevăzute de lege pentru depunerea și soluționarea cererilor de
pensionare se socotesc pe zile "libere", în sensul că nu se iau în calcul ziua când încep
să curgă și nici ziua în care s-au sfârșit. În situație în care ultima zi este o zi nelucrătoare,
respectiv zi de sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau când serviciul este
suspendat, termenul se va prelungi până la sfârșitul zilei lucrătoare ce urmează.
Art. 50.
(1) Filiale, doar în baza datelor comunicate de Casa de Asigurări a Avocaților din
România, rețin din pensii contribuțiile legale, impozitele și orice alte obligații stabilite de
legislația în vigoare la data efectuării plății.
(2) Lista reținerilor prevăzută la alin. (1) este întocmită de C.A.A. și comunicată
filialelor sale.
Art. 51.
(1) Plata pensiei se face, în funcție de opțiunea pensionarului, prin casierie, prin
mandat poștal sau în cont la băncile agreate de sistemul C.A.A în contul titularului de
pensie ori tutorelui în cazul urmașilor minori.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în situația celorlalte drepturi bănești pentru
stabilirea și plata cărora competența revine filialelor sau sucursalelor C.A.A.
Art. 52.
(1) C.A.A. emite lunar taloanele de pensie pentru pensionarii sistemului C.A.A. și
le transmite filialelor și sucursalelor C.A.A.
(2) Filialele și sucursalele transmit lunar beneficiarilor din România, fie prin poștă
fie prin înmânare directă, taloanele de plată a drepturilor de pensie, indiferent de
modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora.
(3) C.A.A. transmite anual taloanele CFR pentru pensionarii din sistemul C.A.A.,
în funcție de reglementările între sistemele de pensii obligatorii
Art. 53.
Formularele tipizate privind întocmirea dosarului de pensie utilizate în sistemul
Casei de Asigurări a Avocaților din România sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului
de Administrație al C.A.A.
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017
Regulament privind alte drepturi de asigurări sociale
Cuprins:
Alte drepturi de asigurări sociale – Dispoziții generale
Secțiunea 1 Indemnizația pentru incapacitate de muncă – art. 86 – 90 din
Lege
Secțiunea 2 Indemnizația de maternitate – art. 91 – 93 din Lege
Secțiunea 3 Ajutorul pentru creșterea copilului – art. 94 – 95 din Lege
Secțiunea 4 Ajutorul de deces – art. 96 – 98 din Lege
Secțiunea 5 Alte dispoziții comune – art. 99– 105 din Lege

Alte drepturi de asigurări sociale – Dispoziții generale
Art. 1.
Alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților și urmașilor acestora prevăzute de
Legea nr.72/2016 se exercită prin C.A.A., sucursalele și filialele acesteia.
Art. 2.
Alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților sunt guvernate de următoarele acte
normative:
a) Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurări
sociale ale avocaților, denumită în continuare Lege;
b) Statutul C.A.A., denumit în continuare Statut;
c) Regulamentul de pensii emis de C.A.A.;
d) Legea nr.51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
e) Statutul profesiei de avocat;
f) Hotărârile emise de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România,
g) Decizii și hotărâri ale Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări a
Avocaților din Romania;
h) Alte acte normative cu aplicabilitate si in sistemul C.A.A..
Art. 3.
(1) Alte drepturi de asigurări sociale acordate de sistemul C.A.A. sunt cele
prevăzute de art. 85 alin. (1) din Lege.
(2) Condițiile generale care trebuie să fie îndeplinite sunt cele prevăzute de art. 85
alin.(2) din Lege.
Art. 4.
În sensul art. 11 lit. a) contribuțiile lunare obligatorii, se determină în funcțiile de
veniturile efectiv realizate din indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă,
indemnizația de maternitate sau ajutorul pentru creșterea copilului, în funcție de situația
concretă a fiecărui asigurat
Art. 5.
Asiguratul care nu-și achită contribuția obligatorie la sistem sau cota procentuală
din indemnizațiile și ajutoarele primite ( pentru incapacitate temporară de muncă,
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maternitate, creștere copil), indiferent pe ce perioadă, nu va putea beneficia de nici un
fel de prestații de asigurări sociale, cu excepția ajutorului de deces care se acordă fără
a fi condiționat de realizarea unui anumit stagiu de cotizare, în conformitate cu art. 98
alin. (2) din Lege.
Art. 6.
Sumele reprezentând alte drepturi de asigurări sociale din sistemul C.A.A. se
calculează fără rotunjire prin eliminarea zecimalelor
Art. 7.
Prin data producerii riscului asigurat se înțelege:
a) prima zi de incapacitate înscrisă în certificatul medical pentru incapacitate
temporară de muncă;
b) prima zi de concediu medical pentru sarcină sau, după caz, data producerii
nașterii, pentru indemnizația de maternitate;
c) data nașterii copilului sau, după caz, data solicitării dreptului pentru
creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani și, respectiv, 3 ani.

Secțiunea 1
Indemnizația pentru incapacitate de muncă – art. 86 – 90 din Lege
Art. 8.
(1) Noțiunea, condițiile de acordare a indemnizației de incapacitate de muncă sunt
reglementate de art. 86 din Lege.
(2) Durata de acordare și condiții suplimentare formale pentru indemnizația de
incapacitate temporară de muncă sunt reglementate de art. 87 din Lege.
(3) Data de la care se acordă indemnizația de incapacitate temporară de este
reglementată de art. 88 alin. (1) din Lege
(4) Acordarea indemnizației de incapacitate temporară de muncă pe perioada
vacanțelor judecătorești este reglementată de art. 88 alin. (2) din Lege.
(5) Modul de calcul al indemnizației de incapacitate temporară de muncă se
stabilește prin hotărâre a Consiliului UNBR în conformitate cu dispozițiile art. 89 din
Lege.
(6) Dovada incapacității temporare de muncă se face conform art. 90 din Lege
(7) Condiția formală de comunicare a evenimentului generator al incapacității
temporare de muncă este prevăzut de art. 102 din Lege
(8) Condițiile în care certificatele medicale pot fi verificate sunt prevăzute de art.
103 alin. (1) și (3) cu aplicare art. 43 din Lege
(9) Certificatul medical pentru o incapacitate mai mare de 180 de zile este valabil
în condițiile art. 103 alin. (2).
(10) Baza de calcul a indemnizației de incapacitate temporară de muncă este
reglementată de art. 105 din lege.
Art. 9.
(1) Cuantumul indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă pentru o
lună întreagă nu poate fi mai mare decât venitul de referință pe profesie.
(2) Dacă incapacitatea privește numai o fracțiune de lună respectivă, indemnizația
se plătește proporțional cu numărul de zile lucrătoare de incapacitate.
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(3) În situația prevăzută la alin. (2) cuantumul indemnizației pentru incapacitate de
muncă pe o fracțiune de lună se stabilește după formula:
=

×

în care:
a) IIM are înțelesul de cuantum efectiv al indemnizației de incapacitate
de muncă pe fracțiune de lună;
b) IIML are înțelesul de indemnizația de incapacitate de munca lunară
stabilită pentru o lună întreagă conf. art. 89 din Lege și plafonată
conform alin. (1);
c) NZLIIM are înțelesul de număr de zile lucrătoare aferente perioadei
de acordare a indemnizației de incapacitate de muncă;
d) NZLL are înțelesul de număr total de zile lucrătoare din luna
respectivă.
(4) Dacă incapacitatea temporară de muncă privește numai o fracțiune de lună și
în luna respectivă s-au realizat și venituri din profesie, indemnizația pentru incapacitate
însumată cu veniturile din profesie din luna respectivă nu poate depăși suma
reprezentând venitul de referință pe profesie.
(5) Nu sunt considerate venituri din profesie în luna respectivă veniturile din oficii
încasate pentru servicii prestate în luni anterioare. Asiguratul trebuie să facă dovada
faptului că aceste venituri sunt aferente unor servicii prestate anterior intrării în concediu
pentru incapacitate de muncă.
(6) Dacă venitul din profesie pe luna menționată la alin. (4) este mai mare decât
venitul de referință pe profesie în vigoare la data soluționării cererii, avocatul nu are
dreptul la indemnizație de incapacitate temporară de muncă.
Art. 10.
Pot beneficia de indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă avocații
activi înscriși pe tabloul avocaților, inclusiv avocații activi care cumulează veniturile din
profesie cu pensia, indiferent de sistemul de pensii din care încasează pensia.

Secțiunea 2
Indemnizația de maternitate – art. 91 – 93 din Lege
Art. 11.
(1) Noțiunea, durata și unele situații speciale privind indemnizația de maternitate
sunt reglementate de art. 91 din Lege și 40 din Statut.
(2) Dispozițiile de acordare a indemnizației de maternitate sunt prevăzute de art.
92 din Lege.
(3) Modul de suportare și cuantumul indemnizația de maternitate este reglementat
de art. 93 din Lege.
(4) Baza de calcul a indemnizației de maternitate este reglementată de art. 105 din
lege.
Art. 12.
(1) Cuantumul indemnizației de maternitate se stabilește prin hotărârea a
Consiliului UNBR în conformitate cu prevederile art. 93 din Lege.
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(2) Cuantumul indemnizației de maternitate pentru o lună întreagă nu poate fi mai
mare decât venitul de referință pe profesie.
(3) Dacă indemnizația de maternitate privește numai o fracțiune din luna
respectivă, indemnizația se plătește proporțional cu numărul de zile lucrătoare de
concediu de maternitate.
(4) În situația prevăzută la alin. (3) cuantumul indemnizației de maternitate pe o
fracțiune de lună se stabilește după formula:
=

×

în care:
a) IM are înțelesul de cuantum efectiv al indemnizației de maternitate
pe fracțiune de lună
b) IML are înțelesul de indemnizația de maternitate lunară stabilită conf.
alin. (1) și plafonată conform alin. (2);
c) NZLI are înțelesul de număr de zile lucrătoare aferente perioadei de
acordare a indemnizației de maternitate;
d) NZLL are înțelesul de număr total de zile lucrătoare din luna
respectivă.
(5) Dacă indemnizația de maternitate privește numai o fracțiune din luna
respectivă, având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) din Lege, indemnizația se acordă
și dacă asiguratul a realizat venituri din profesie din activități profesionale doar în situația
în care acestea au fost desfășurate în afara perioadei de acordare a indemnizației de
maternitate.
(6) În perioada în care asiguratul realizează venituri din profesie nu poate beneficia
de indemnizație de maternitate, în conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) din Lege.

Secțiunea 3
Ajutorul pentru creșterea copilului – art. 94 – 95 din Lege
Art. 13.
(1) Noțiunea, durata și unele situații speciale privind indemnizația de maternitate
sunt reglementate de art. 94 alin. (1), (2), (3) și (5) din Lege și 41 din Statut.
(2) Stabilirea cuantumului ajutorului pentru creșterea copilului este reglementată
de art. 94 alin. (4) din Lege.
(3) Sistarea de drept ajutorului pentru creșterea copilului este reglementată de art.
95 din Lege.
Art. 14.
(1) Dacă ajutorul pentru creșterea copilului privește numai o fracțiune din luna
respectivă, ajutorul se plătește proporțional cu numărul de zile lucrătoare de concediu
de creștere a copilului.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) cuantumul ajutorului pentru creșterea copilului
pe o fracțiune de lună se stabilește după formula:
=

×

în care:
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a) ACC are înțelesul de cuantum efectiv al ajutorului de creștere a
copilului pe fracțiune de lună
b) ALCC are înțelesul de cuantum al ajutorul lunar de creștere a
copilului lunar stabilit conf. art. 94 alin. (4) din Lege
c) NZLACC are înțelesul de număr de zile lucrătoare aferente perioadei
de acordare a ajutorului de creștere a copilului
d) NZLL are înțelesul de număr total de zile lucrătoare din luna
respectivă.
Art. 15.
(1) Ajutorul pentru creșterea copilului se acordă pe perioada pentru care
beneficiarul a optat pentru beneficiul de concediu pentru creșterea copilului, dar până la
împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(2) După împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap,
sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților nu mai acordă ajutor
pentru creșterea copilului, chiar dacă în sistemul public se acordă alte forme de
concediu pentru creșterea copilului și/sau de sprijin material.
(3) Ajutorul pentru creșterea copilului se acordă pe perioada pentru care
beneficiarul a solicitat și obținut suspendarea din profesie - potrivit art. 28 litera d) din
Legea 51/1995 și art. 49 litera d) din Statutul profesiei de avocat
Art. 16.
(1) Ajutorul pentru creșterea copilului se acordă asiguraților sistemului propriu al
avocaților independent dacă aceștia au optat sau nu pentru o indemnizație de creștere
a copilului reglementată de dispozițiile O.G. nr. 111/2010.
(2) Ajutorul pentru creșterea copilului se acordă asiguraților sistemului propriu al
avocaților independent de durata și cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului
pentru care aceștia au optat în conformitate cu dispozițiile O.G. 111/2010.
(3) Are dreptul la ajutorul pentru creșterea copilului doar unul dintre părinți dacă
pe perioada primirii ajutorului nu realizează venituri din profesie.
(4) Nu sunt considerate venituri din profesie care să împiedice acordarea ajutorului
pentru creșterea copilului, onorariile din oficii și onorarii încasate pentru servicii prestate
anterior intrării în concediu pentru creșterea copilului.
(5) Asiguratul trebuie să facă dovada faptului că veniturile prevăzute de alin. (4)
sunt onorarii încasate pentru servicii prestate anterior intrării în concediu pentru
creșterea copilului.
Art. 17.
(1) Dreptul la ajutor pentru creșterea copilului încetează anterior expirării perioadei
pentru care s-a optat, anterior încetării suspendării din profesie ori anterior împlinirii de
către copil a vârstei de 2 ani dacă beneficiarul prestează activități specifice profesiei de
avocat, așa cum sunt acestea reglementate în Legea 51/1995 și în Statutul profesiei de
avocat, în conformitate cu prevederile art. 95 din Lege
(2) Sistarea ajutorului pentru creșterea copilului se face urmare a constatării de
către Consiliul filialei a prestării activităților profesionale, la sesizarea avocatului
îndreptățit ori a altei persoane, și în acest din urmă caz după dovedirea celor sesizate
prin orice mijloc de probă admis de lege și ascultarea celui în cauză.
(3) Sistarea ajutorului urmare a prestării de activități profesionale de către
beneficiar operează din prima zi a lunii în care s-au prestat aceste activități.
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Secțiunea 4
Ajutorul de deces – art. 96 – 98 din Lege
Art. 18.
(1) Dispozițiile generale privind ajutorul de deces în cazul decesului asiguratului
sunt reglementate de art. 96 din Lege și art. 42 din Statut.
(2) Dispozițiile generale privind ajutorul de deces în cazul decesului unui membru
de familie sunt reglementate de art. 97 alin. (1) și (2) din Lege și art. 43 alin. (1) din.
(3) Situația în care beneficiarul are drept la ajutor de deces și din sistemul public
este reglementată de art. 97 alin. (3) din Lege și art. 43 alin. (2) din Statut.
(4) Dispozițiile comune ajutorului de deces sunt prevăzute de art. 98 alin. (1) și (2)
din Lege.
(5) Procedura și actele doveditoare pentru acordarea ajutorului de deces sunt
prevăzute de art. 44 din Statut.
(6) Cuantumul ajutorului de deces se stabilește conform prevederilor art. 98 alin.
(3) din Lege.
Art. 19.
(1) În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de
deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de
deces, în conformitate cu prevederile art. 44 din Statutul C.A.A.
(2) Ajutorul de deces se achită persoanei îndreptățite sau mandatarului desemnat,
prin procură specială, de către aceasta, în conformitate cu prevederile art. 99 din Legea
72/2016.
Art. 20.
Filialele/sucursalele nu vor calcula și nu vor achita ajutorul de deces pentru
beneficiarii care au drept la ajutor de deces și din alte sisteme obligatorii decât după ce
acești beneficiari s-au adresat și au încasat respectivul ajutor de deces din sistemele de
pensii obligatorii respective, în conformitate cu art. 42 alin. (1) din Statutul C.A.A.

Secțiunea 5
Alte dispoziții comune – art. 99– 105 din Lege
Art. 21.
(1) Personale cărora li se achita indemnizațiile și ajutoarele de asigurări sociale
sunt cele prevăzute de art. 99 din Lege.
(2) Termenul de solicitare a indemnizațiilor și ajutoarele de asigurări sociale este
prevăzut de art. 100 din Lege.
(3) Încetarea și reluarea în plată a prestațiilor de asigurări sociale sunt
reglementate de art. 101 din Lege.
(4) Contribuția datorată sistemului C.A.A. de beneficiarii altor drepturi de asigurări
sociale este reglementată de art. 104 din Lege.
Art. 22.
(1) Acordarea prestațiilor prevăzute de Capitolul V din lege se face pe baza de
cerere tipizată completată de persoană îndreptățită, la care se anexează documentația
doveditoare.
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(2) Cererea, împreună cu actele doveditoare necesare, se depune la filiala sau
sucursala din care face parte asiguratul.
(3) Formularele tipizate utilizate în acordarea prestațiilor prevăzute de Capitolul V
din lege sunt anexă la prezentul regulament. Eventuala modificare a lor se face prin
Hotărâre a Consiliului de Administrație al C.A.A. care se comunică tuturor filialelor.
Art. 23.
(1) Consiliul Filialei sau Consiliul C.A.A., după caz, în urma analizei îndeplinirii
condițiilor legale, admite sau respinge motivat cererea.
(2) Măsura de respingere a cererii de către Consiliul filialei sau Consiliul C.A.A. va
fi motivată și comunicată solicitantului.
(3) Solicitantul poate contesta măsura prevăzută la alin. (2) la Consiliul de
Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România în termen de 30 zile de la
primirea comunicării prevăzute la alin. (2), în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1)
lit. f) și h) din Statutul C.A.A.
Art. 24.
(1) Indemnizațiile și ajutoarele de asigurări sociale prevăzute la art. 85 alin. (1) din
lege pot fi solicitate, pe bază de acte justificative, sub sancțiunea decăderii, în termen
de 6 luni calculat de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, astfel cum
prevede art. 100 din Lege.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi suspendat pentru perioada necesară
obținerii de documente speciale necesare care nu pot fi obținute din motive neimputabile
asiguratului în acest termen.
(3) Termenul este suspendat pe perioada verificărilor medicale, dacă este cazul
(art. 103 alin. 1 din Legea 72/2016).
Art. 25.
Beneficiarul drepturilor de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă,
de indemnizație de maternitate sau de ajutor pentru creșterea copiilor este obligat să
comunice filialei sau sucursalei orice modificare intervenită în situația sa, de natură să
determine încetarea sau suspendarea plății drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare
de la apariția acesteia.
Art. 26.
(1) Beneficiarii indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, a
indemnizației de maternitate sau a ajutorului pentru creșterea copilului sunt obligați să
plătească contribuția la fondul sistemului potrivit art. 104 alin. (1) din Lege.
(2) Contribuțiile aferente indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă,
indemnizației de maternitate sau ajutorului pentru creșterea copilului se rețin odată cu
plata indemnizației – potrivit art. 104 alin. (3) din Lege.
(3) Dacă incapacitatea temporară de muncă, indemnizația de maternitate sau
ajutorul pentru creșterea copilului vizează fracțiune de lună și avocatul a realizat în luna
respectivă și venituri din profesie, contribuția total datorată se calculează considerând
regula generală a veniturilor din profesie, baza de calcul a contribuției fiind venitul din
profesie plus cuantumul indemnizației de incapacitate temporară de muncă/
indemnizației de maternitate/ ajutorului pentru creșterea copilului din luna respectivă, la
baza de calcul rezultată aplicându-se prevederile art. 20 din Lege privind contribuția.
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Art. 27.
Pentru calculul altor drepturi de asigurări sociale se utilizează numărul de zile
lucrătoare din luna pentru care se acordă indemnizațiile iar din durata timpului de
incapacitate temporară, maternitate sau pentru creșterea copiilor, exprimate în zile
calendaristice de incapacitate temporară de muncă, se plătesc zilele lucrătoare;
Art. 28.
(1) Pentru evenimentul asigurat, care se desfășoară fără întrerupere, baza de
calcul a indemnizației se menține aceeași pe perioada existenței acestuia.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), dacă incapacitatea se prelungește mai multe
luni, baza de calcul este cea avută în vedere la calculul inițial al indemnizației, cea de la
data producerii riscului asigurat. Chiar dacă asiguratul plătește contribuție la sistem pe
perioada incapacității, aceasta nu modifică baza de calcul.
(3) Se consideră eveniment asigurat care se desfășoară fără întrerupere și situația
în care, deși este vorba de același asigurat și aceeași boală, se eliberează două
certificate medicale fără mențiunea continuitate, motivat de intervenția unor zile
declarate oficial nelucrătoare.
Art. 29.
(1) Perioadele de incapacitate temporară de muncă cu întrerupere între ele se
consideră evenimente separate, durata lor necumulându-se.
(2) În situația în care, în aceeași lună, există două sau mai multe perioade de
incapacitate de muncă pentru afecțiuni diferite pentru același asigurat, fără întrerupere
între ele, indemnizația pentru incapacitate temporară se calculează separat, baza de
calcul pentru fiecare perioadă de incapacitate se stabilește conform prevederilor art. 105
din Lege.
(3) Baza de calcul se păstrează aceeași pe perioada de invaliditate temporară doar
pentru incapacități temporare fără întrerupere ce se întind pe mai multe luni și care
privesc aceeași afecțiune (categorie în care se includ și indemnizațiile pentru creșterea
copilului).
Art. 30.
(1) Asiguratul poate beneficia în aceeași lună calendaristică de ajutor pentru
creșterea copilului (pentru un copil) și indemnizație de maternitate (pentru alt copil),
chiar dacă perioadele de acordare se suprapun.
(2) Pentru alte riscuri decât cele prevăzute la alin.(1) perioadele de acordare nu se
pot suprapune.
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Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017
Regulamentul creanțelor contributive
Cuprins:
TITLUL I. DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. – Definiții
CAPITOLUL I Domeniul de aplicare a legislației privind obligațiile contributive
din sistemul C.A.A.
Art. 2. - Obiectul și sfera de aplicare a legislației privind obligațiile contributive
din sistemul C.A.A.
Art. 3. - Raportul legislației privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A.
cu alte acte normative
CAPITOLUL II Principii generale de conduită în administrarea creanțelor
contributive
Art. 4. - Principiul legalității
Art. 5. - Aplicarea unitară a legislației
Art. 6. - Exercitarea dreptului de apreciere
Art. 7. - Rolul activ și alte reguli de conduită pentru autoritatea competentă din
sistemul C.A.A.
Art. 8. - Limba oficială în administrația creanțelor contributive
Art. 9. - Dreptul de a fi ascultat
Art. 10. - Obligația de cooperare
Art. 11. - Secretul asupra informațiilor
Art. 12. - Buna-credință
CAPITOLUL III Aplicarea prevederilor legislației privind obligațiile contributive
din sistemul C.A.A.
Art. 13. - Interpretarea legii
Art. 14. - Eludarea legislației privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A.
TITLUL II. RAPORTUL JURIDIC DE ASIGURĂRI SOCIALE ÎN SISTEMUL
C.A.A.
CAPITOLUL I Dispoziții privind raportul juridic de asigurări sociale în sistemul
C.A.A.
Art. 15. - Conținutul raportului juridic de asigurări sociale în sistemul C.A.A.
Art. 16. - Subiectele raportului juridic de asigurări sociale în sistemul C.A.A.
Art. 17. – Împuterniciții
CAPITOLUL II Dispoziții generale privind raportul sarcinii contributive
Art. 18. - Nașterea creanțelor și obligațiilor contributive
Art. 19. - Stingerea creanțelor contributive
Art. 20. - Preluarea obligațiilor contributive
Art. 21. - Garantarea obligațiilor contributive
Art. 22. - Dispoziții privind cesiunea creanțelor contributive ale contribuabilului
TITLUL III. DISPOZIȚII PROCEDURALE GENERALE
CAPITOLUL I Competența autorităților din sistemul C.A.A.
Art. 23. - Competența generală a autorităților din sistemul C.A.A.
Art. 24. - Competența materială și teritorială a autorităților din sistemul C.A.A.
Art. 25. - Schimbarea competenței
Art. 26. - Conflictul de competență
Art. 27. - Conflictul de interese
Art. 28. - Abținerea și recuzarea
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CAPITOLUL II Actele de tip decizie referitor la contribuții, emise de autoritățile
din sistemul C.A.A.
Art. 29. - Conținutul și motivarea actului de tip decizie referitor la contribuții,
emis de o autoritate a sistemului C.A.A.
Art. 30. - Comunicarea actului de tip decizie referitor la contribuții
Art. 31. - Opozabilitatea actului de tip decizie referitor la contribuții
Art. 32. - Nulitatea actului de tip decizie referitor la contribuții
Art. 33. - Anularea, desființarea sau modificarea actului de tip decizie referitor
la contribuții
Art. 34. - Efectele nulității și anulării actului de tip decizie referitor la contribuții
Art. 35. - Îndreptarea erorilor materiale din actul de tip decizie referitor la
contribuții
Art. 36. - Prevederi aplicabile actelor de executare și altor acte emise de
autoritățile competente din sistemul C.A.A.
CAPITOLUL III Administrarea și aprecierea probelor
Art. 37. - Mijloace de probă
Art. 38. - Dreptul autorităților competente din sistemul C.A.A. de a solicita
prezența contribuabilului la sediul autorității
Art. 39. - Prezentarea de înscrisuri
Art. 40. - Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile
Art. 41. - Sarcina probei în dovedirea situației de fapt contributive
CAPITOLUL IV Termene
Art. 42. - Calcularea termenelor
Art. 43. - Prelungirea termenelor
Art. 44. - Termenul de soluționare a cererilor contribuabilului
TITLUL IV. ÎNREGISTRAREA CONTRIBUABILILOR
Art. 45. - Sfera activității de înregistrare a contribuabililor
Art. 46. – Contribuabilii în sistemul C.A.A.
Art. 47. - Înregistrarea contribuabililor. Reguli generale
Art. 48. - Modificări ulterioare înregistrării
Art. 49. - Radierea contribuabililor
Art. 50. – Evidențele filialei C.A.A. referitor la contribuabilii săi
Art. 51. - Registrul contribuabililor
TITLUL V. STABILIREA CREANȚELOR CONTRIBUTIVE
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Art. 52. - Sfera și actele de stabilire a creanțelor contributive. Titlurile de
creanțe contributive
Art. 53. - Stabilirea creanțelor contributive sub rezerva verificării ulterioare
CAPITOLUL II Dispoziții privind declarația lunară contributivă
Art. 54. - Obligația depunerii declarației lunare contributive
Art. 55. - Forma și conținutul declarației lunare contributive
Art. 56. - Depunerea declarației lunare contributive
Art. 57. - Corectarea declarației lunare contributive
CAPITOLUL III Dispoziții privind decizia de impunere
Art. 58. - Decizia de impunere a obligațiilor contributive
Art. 59. - Renunțarea la stabilirea creanței contributive
Art. 60. - Forma și conținutul deciziei de impunere
CAPITOLUL IV Stabilirea bazei de calcul a contribuțiilor prin estimare
Art. 61. - Dreptul autorității competente din sistemul C.A.A. de a stabili baza
de calcul prin estimare
Art. 62. - Stabilirea din oficiu a creanțelor contributive ca urmare a
nedepunerii declarației lunare contributive
CAPITOLUL V Prescripția dreptului de stabilire a creanței
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Art. 63. - Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul
de prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor contributive
Art. 64. - Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de
a stabili creanțe contributive
Art. 65. - Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili
creanțe contributive
TITLUL VI. CONTROLUL CU PRIVIRE LA CREANȚELE CONTRIBUTIVE
INDIVIDUALE (INSPECȚIA)
CAPITOLUL I Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale
Art. 66. - Obiectul inspecției
Art. 67. - Persoanele supuse inspecției cu privire la creanțele contributive
individuale
Art. 68. - Metode de control
Art. 69. - Perioada supusă inspecției cu privire la creanțele contributive
individuale
Art. 70. - Reguli privind inspecția
Art. 71. - Competența de efectuare a inspecției
Art. 72. - Avizul de inspecție.
Art. 73. - Începerea inspecției.
Art. 74. - Obligația de colaborare a contribuabilului.
Art. 75. - Locul și timpul desfășurării inspecției.
Art. 76. - Durata efectuării inspecției.
Art. 77. - Suspendarea inspecției.
Art. 78. - Reverificarea.
Art. 79. - Refacerea inspecției.
Art. 80. - Dreptul contribuabilului de a fi informat.
Art. 81. - Rezultatul inspecției. Raportul de inspecție.
TITLUL VII. COLECTAREA CREANȚELOR CONTRIBUTIVE
CAPITOLUL I Dispoziții generale
Art. 82. - Colectarea creanțelor contributive.
Art. 83. - Evidența creanțelor contributive.
Art. 84. - Scadența creanțelor contributive principale.
Art. 85. - Termenele de plată.
Art. 86. - Obligații contributive restante.
Art. 87. - Certificatul de atestare a obligațiilor contributive.
Art. 88. - Solicitarea certificatului de atestare privind obligațiile contributive de
către alte persoane decât contribuabilul.
Art. 89. - Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații contributive
restante.
CAPITOLUL II Stingerea creanțelor contributive prin plată, compensare și
restituire
Art. 90. - Dispoziții privind efectuarea plății.
Art. 91. - Ordinea stingerii obligațiilor contributive.
Art. 92. - Reguli speciale privind stingerea creanțelor contributive prin plată
sau compensare.
Art. 93. - Compensarea.
Art. 94. - Restituiri de sume.
CAPITOLUL III Majorări pentru plata cu întârziere a contribuțiilor lunare
obligatorii
Art.95. - Dispoziții generale privind majorările de întârziere.
Art.96. - Majorările de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare
bancară.
Art. 97. - Majorările de întârziere în cazul compensării.
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CAPITOLUL IV Înlesniri la plată
Art. 98. - Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către
autoritățile competente din sistemul C.A.A.
Art.99. - Prevederi speciale privind stingerea obligațiilor contributive.
Art. 100. - Eliberarea certificatului de atestare a obligațiilor contributive.
Art. 101. - Modul de soluționare a cererii.
Art. 102. - Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată.
Art. 103. - Renunțarea la eșalonarea la plată.
Art. 104. - Majorările de întârziere.
Art. 105. - Pierderea valabilității eșalonării la plată și consecințele pierderii
acesteia.
Art. 106. - Majorările de întârziere în cazul pierderii valabilității eșalonării la
plată.
Art. 107. - Suspendarea executării silite.
Art. 108. - Calcularea termenelor.
Art.109. - Decizia de finalizare a eșalonării la plată.
CAPITOLUL V Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului
de a cere restituirea
Art. 110. - Începerea termenului de prescripție.
Art. 111. - Suspendarea termenului de prescripție.
Art. 112. - Întreruperea termenului de prescripție.
Art. 113. - Efecte ale împlinirii termenului de prescripție.
Art. 114. - Prescripția dreptului de a cere restituirea.

TITLUL I.
DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 – Definiții.
(1) În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au
următoarele semnificații:
1) actul de tip decizie referitor la contribuții - actul emis de autoritățile
competente din sistemul C.A.A. în exercitarea atribuțiilor de administrare a
contribuțiilor sociale plătite în sistemul C.A.A., pentru stabilirea unei situații
individuale și în scopul de a produce efecte juridice față de cel căruia îi este
adresat;
2) administrarea creanțelor contributive - oricare din activitățile desfășurate de
autoritățile competente din sistemul C.A.A. în legătură cu:
a) înregistrarea contribuabililor care au obligații contributive în sistemul
C.A.A.;
b) declararea, stabilirea, controlul și colectarea creanțelor contributive;
c) soluționarea contestațiilor împotriva actelor emise de autoritățile
competente din sistemul C.A.A. în măsura în care legislația privind
obligațiile contributive din sistemul C.A.A. permite acest lucru;
d) asistența/îndrumarea contribuabililor, la cerere sau din oficiu;
e) propunerile făcute altor autorități ale profesiei de avocați pentru
aplicarea sancțiunilor în condițiile legii, referitor la încălcarea
obligațiilor contributive ale contribuabililor;
3) analiza de risc - activitatea efectuată de autoritățile competente din sistemul
C.A.A. în scopul identificării riscurilor de neconformare în ceea ce privește
îndeplinirea de către contribuabil a obligațiilor contributive, de a le evalua, de
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a le gestiona, precum și de a le utiliza în scopul efectuării activităților de
administrare a creanțelor contributive;
4) contribuabil - persoană fizică la care se referă art.3 lit. d) din Legea nr.72/2016;
5) contribuție socială / contribuție de asigurări sociale în sistemul C.A.A. prelevare obligatorie realizată în baza Legii nr. 72/2016, care are ca scop
protecția persoanelor fizice obligate a se asigura împotriva riscurilor sociale
asigurate prevăzute de Legea nr.72/2016, în schimbul căreia aceste persoane
beneficiază de drepturile acoperite de respectiva prelevare;
6) controlul/inspecția creanțelor contributive - totalitatea activităților efectuate de
autoritățile competente din sistemul C.A.A. pentru verificarea modului de
îndeplinire de către contribuabil a obligațiilor prevăzute de legislația privind
obligațiile contributive din sistemul C.A.A.;
7) creanță contributivă - dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine
autorităților competente din sistemul C.A.A., reprezentând creanța contributivă
principală și creanța contributivă accesorie;
8) creanță contributivă principală - dreptul la perceperea contribuțiilor sociale,
precum și dreptul contribuabilului la restituirea sumelor plătite fără a fi datorate,
în situațiile și condițiile prevăzute de lege;
9) creanță contributivă accesorie - dreptul la perceperea majorărilor aferente unor
creanțe contributive principale, în condițiile legii;
10) creditor al creanței contributive - titularul unui drept de creanță contributivă;
11) debitor al creanței contributive - titularul unei obligații de plată corelativă unui
drept de creanță contributivă;
12) declarație privind veniturile brute lunare individuale / declarație lunară
contributivă – declarația la care se referă art.3 lit. e) din Legea nr.72/2016.
13) declarație informativă - actul întocmit de contribuabil, la solicitarea autorității
competente din sistemul C.A.A., referitor la orice informații în legătură cu
contribuțiile sociale colectate de autoritățile competente din sistemului C.A.A.;
14) executorii din sistemul C.A.A. – persoanele din cadrul autorităților
competente din sistemul C.A.A. cu atribuții în sfera recuperării creanțelor de
orice fel, la care se referă și art.133 din Legea nr.72/2016;
15) legislație privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A. - totalitatea
normelor prevăzute în actele normative referitoare la obligațiile contributive din
sistemul C.A.A., precum și procedurile de administrare a acestora;
16) legislație contabilă - totalitatea normelor prevăzute în actele normative
referitoare la organizarea și conducerea contabilității;
17) majorare de întârziere - obligația contributivă accesorie reprezentând
echivalentul prejudiciului creat titularului creanței contributive principale
(dobânda), precum și sancțiunea care se aplică debitorului, ca urmare a
neachitării la scadență, de către acesta, a obligațiilor contributive principale
(penalitatea de întârziere);
18) obligație contributivă - obligația de plată a oricărei sume care se cuvine
bugetelor autorităților competente din sistemul C.A.A. reprezentând obligația
contributivă lunară principală și obligația contributivă lunară accesorie;
19) obligație contributivă lunară principală - obligația de plată a contribuțiilor
sociale datorate lunar în cadrul sistemului C.A.A.;
20) obligație contributivă accesorie - obligația de plată a majorărilor, aferente
unor obligații contributive principale;
21) organ din sistemul C.A.A. / autoritate din sistemul C.A.A. – Casa de Asigurări
a Avocaților și filialele C.A.A. care administrează creanțe contributive;
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22) titlu de creanță contributivă - actul prin care, potrivit legislației privind
obligațiile contributive din sistemul C.A.A., se stabilește și se individualizează
creanța contributivă;
23) date de identificare ale contribuabilului – numele, prenumele și codul numeric
personal sau codul de identificare în cadrul sistemului C.A.A.
(2) Acronimele folosite în preambulul Statutului C.A.A. sunt valabile și în prezentul
regulament.
CAPITOLUL I
Domeniul de aplicare a legislației privind obligațiile contributive din sistemul
C.A.A.
Art. 2 - Obiectul și sfera de aplicare a legislației privind obligațiile contributive
din sistemul C.A.A.
Legislația privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A. reglementează
drepturile și obligațiile părților din raporturile juridice specifice dreptului de asigurări
sociale obligatorii, privind administrarea creanțelor contributive datorate de contribuabili,
autorităților competente din sistemul C.A.A.
Art. 3. - Raportul legislației privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A. cu
alte acte normative.
(1) Legislația privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A. constituie
procedura de drept comun pentru administrarea creanțelor prevăzute la art. 2 din
prezentul Regulament.
(2) Unde prezentul Regulament nu dispune, se aplică prevederile Codului Civil și
ale Codului de Procedură Civilă, republicat, în măsura în care acestea pot fi aplicabile
raporturilor dintre autoritățile din sistemul C.A.A. și contribuabili.

CAPITOLUL II
Principii generale de conduită în administrarea creanțelor contributive
Art. 4. - Principiul legalității.
(1) Creanțele contributive și obligațiile corespunzătoare ale contribuabilului sunt
cele prevăzute de legislația privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A.
(2) Procedura de administrare a creanțelor contributive se desfășoară în
conformitate cu dispozițiile legii. Autoritățile competente din sistemul C.A.A. au obligația
de a asigura respectarea dispozițiilor legale privind realizarea drepturilor și obligațiilor
contribuabilului sau ale altor persoane implicate în proceduri.
Art. 5. - Aplicarea unitară a legislației.
(1) Autoritățile competente din sistemul C.A.A. au obligația să aplice unitar
legislația privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A. pe teritoriul României,
urmărind stabilirea corectă a creanțelor contributive.
(2) U.N.B.R., prin structurile sale, are rolul de a coordona aplicarea unitară a
prevederilor legislației privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A.
Art. 6. - Exercitarea dreptului de apreciere.
(1) Autoritățile competente din sistemul C.A.A. sunt îndreptățite să aprecieze, în
limitele atribuțiilor și competențelor ce le revin, relevanța stărilor de fapt contributive prin
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utilizarea mijloacelor de probă prevăzute de lege și să adopte soluția întemeiată pe
prevederile legale, precum și pe constatări complete asupra tuturor împrejurărilor
edificatoare în cauză raportat la momentul luării unei decizii.
(2) În exercitarea dreptului de apreciere, autoritățile competente din sistemul
C.A.A. trebuie să ia în considerare opinia emisă în scris de autoritatea competentă și
comunicată respectivului contribuabil în cadrul activității de asistență și îndrumare a
contribuabililor, precum și soluția adoptată de autoritatea competentă din sistemul
C.A.A. în cadrul unui act de tip decizie referitoare la contribuții emis anterior sau de
instanța judecătorească, printr-o hotărâre definitivă, emisă anterior, pentru situații de
fapt similare la același contribuabil.
(3) În situația în care autoritatea competentă din sistemul C.A.A. constată că există
diferențe între starea de fapt contributivă a contribuabilului și informațiile avute în vedere
la emiterea unei opinii scrise sau a unui act de tip decizie referitoare la contribuție la
același contribuabil, autoritatea competentă din sistemul C.A.A. are dreptul să
consemneze constatările în conformitate cu situația fiscală reală și cu legislația privind
obligațiile contributive din sistemul C.A.A. și are obligația să menționeze în scris
motivele pentru care nu ia în considerare opinia prealabilă.
(4) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. își exercită dreptul de apreciere în
limitele rezonabilității și echității, asigurând o proporție justă între scopul urmărit și
mijloacele utilizate pentru atingerea acestuia.
(5) Ori de câte ori autoritatea competentă din sistemul C.A.A. trebuie să
stabilească un termen pentru exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligații de
către contribuabil, acesta trebuie să fie rezonabil, pentru a da posibilitatea
contribuabilului să își exercite dreptul sau să își îndeplinească obligația. Termenul poate
fi prelungit, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului autorității competente
din sistemul C.A.A.
Art. 7. - Rolul activ și alte reguli de conduită pentru autoritatea competentă din
sistemul C.A.A.
(1) În desfășurarea unei proceduri de administrare a creanțelor contributive,
autoritatea competentă din sistemul C.A.A. înștiințează contribuabilul asupra drepturilor
și obligațiilor prevăzute de lege ce îi revin acestuia în desfășurarea procedurii.
(2) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. are obligația să examineze starea
de fapt în mod obiectiv și în limitele stabilite de lege, precum și să îndrume contribuabilul
în aplicarea prevederilor legislației privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A., în
îndeplinirea obligațiilor și exercitarea drepturilor sale, ca urmare a solicitării
contribuabilului sau din proprie inițiativă, după caz.
(3) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. este îndreptățită să examineze, din
oficiu, starea de fapt, să obțină și să utilizeze toate informațiile și documentele necesare
pentru determinarea corectă a situației contributive a contribuabilului.
(4) În analiza efectuată, autoritatea competentă din sistemul C.A.A. este obligată
să identifice și să ia în considerare toate circumstanțele edificatoare fiecărui caz în parte.
(5) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. decide asupra felului și volumului
examinărilor, în funcție de circumstanțele fiecărui caz în parte și de limitele prevăzute
de lege.
Art. 8. - Limba oficială în administrația creanțelor contributive.
(1) Limba oficială în administrația creanțelor contributive este limba română.
(2) Dacă la autoritatea competentă din sistemul C.A.A. se depun petiții, documente
justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, autoritatea va solicita ca
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acestea să fie însoțite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizați
de Ministerul Justiției, în condițiile legii.
(3) Dacă la autoritatea competentă din sistemul C.A.A. se depun petiții, documente
justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, pentru care nu există
traducători autorizați potrivit alin. (2), autoritatea solicită ca acestea să fie însoțite de
traduceri în limba română efectuate sau certificate de o ambasadă/oficiu consular al
statului în a cărui limbă oficială a fost emis documentul respectiv.
(4) Petițiile, documentele justificative, certificatele sau înscrisurile redactate într-o
limbă străină depuse fără respectarea dispozițiilor alin. (2) și (3) nu se iau în considerare
la soluționarea cazului de către autoritatea competentă din sistemul C.A.A.
Art. 9. - Dreptul de a fi ascultat.
(1) Înaintea luării deciziei, autoritatea competentă din sistemul C.A.A. este obligată
să asigure contribuabilului posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere cu privire la
faptele și împrejurările relevante în luarea deciziei.
(2) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. nu este obligată să aplice
prevederile alin. (1) când:
a) întârzierea în luarea deciziei determină un pericol pentru constatarea
situației contributive reale privind executarea obligațiilor contribuabilului
sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege;
b) cuantumul creanțelor contributive urmează să se modifice cu mai puțin de
10% din valoarea creanței contributive stabilită anterior;
c) se acceptă informațiile prezentate de contribuabil, pe care acesta le-a dat
într-o declarație sau într-o cerere;
d) urmează să se ia măsuri de executare silită;
e) urmează să se emită deciziile referitoare la obligațiile contributive
accesorii.
(3) Audierea se consideră îndeplinită în următoarele situații:
a) contribuabilul refuză explicit să se prezinte la termenul stabilit de
autoritatea competentă din sistemul C.A.A. în vederea audierii;
b) contribuabilul nu se prezintă, din orice motiv, la două termene consecutive
stabilite de autoritatea competentă din sistemul C.A.A. în vederea audierii.
(4) Excepția lipsei audierii poate fi invocată de contribuabil odată cu formularea
contestației depuse potrivit prezentului Regulament.
(5) La stabilirea termenelor prevăzute la alin. (3) devin aplicabile prevederile art.6
alin. (5) din prezentul Regulament.
Art. 10. - Obligația de cooperare.
(1) Contribuabilul este obligat să coopereze cu autoritatea competentă din sistemul
C.A.A. în vederea determinării stării de fapt contributive, prin prezentarea faptelor
cunoscute de către acesta, în întregime, conform realității, și prin indicarea mijloacelor
doveditoare care îi sunt cunoscute, cu respectarea prevederilor în materie penală și
procesual penală.
(2) Contribuabilul este obligat să întreprindă măsurile în vederea procurării
mijloacelor doveditoare necesare, prin utilizarea tuturor posibilităților ce îi stau la
dispoziție.
Art. 11. - Secretul asupra informațiilor.
(1) Personalul din cadrul autorității competente din sistemul C.A.A. este obligat să
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păstreze secretul asupra informațiilor de care a luat cunoștință ca urmare a exercitării
atribuțiilor de serviciu.
(2) În categoria informațiilor de natura celor considerate a fi secrete intră datele
referitoare la contribuabil, cum ar fi: datele de identificare, natura și cuantumul
obligațiilor contributive, natura, sursa și cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea
bunurilor, plăți, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite,
datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informații obținute din declarații ori
documente prezentate de către contribuabil sau terți.
(3) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. poate transmite informațiile pe care
le deține:
a) autorităților publice, în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege;
b) autorităților judiciare competente, potrivit legii;
c) oricărui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului despre care au fost
solicitate informații;
d) în alte cazuri prevăzute expres de lege.
(4) Autoritatea care primește informații asupra contribuțiilor este obligată să
păstreze secretul asupra informațiilor primite, potrivit legii.
(5) Este permisă transmiterea informațiilor de natura celor prevăzute la alin. (1),
inclusiv pentru perioada în care a avut calitatea de contribuabil:
a) contribuabilului însuși;
b) succesorilor acestuia, precum și persoanelor cu vocație succesorală,
calitate dovedită potrivit legii.
(6) Este permisă transmiterea de informații cu caracter contributiv în alte situații
decât cele prevăzute la alin. (3) din prezentul articol, în condițiile în care se asigură că
din acestea nu reiese identitatea vreunei persoane fizice, juridice ori unei entități fără
personalitate juridică.
(7) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. poate aduce la cunoștință publică
informațiile pe care le deține:
a) ori de câte ori informațiile sunt calificate de lege ca fiind publice;
b) ori de câte ori, prin acte administrative sau prin hotărâri judecătorești,
definitive, se constată încălcări ale obligațiilor prevăzute de legislația
privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A.
(8) Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente din
sistemul C.A.A. se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 12. - Buna-credință.
(1) Relațiile dintre contribuabil și autoritățile competente din sistemul C.A.A. trebuie
să fie fundamentate pe bună-credință.
(2) Contribuabilul trebuie să își îndeplinească obligațiile și să își exercite drepturile
potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege și să declare corect datele
și informațiile privitoare la obligațiile contributive datorate.
(3) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. trebuie să respecte drepturile
contribuabilului în fiecare procedură de administrare a creanțelor contributive aflată în
derulare.
(4) Buna-credință a contribuabililor se prezumă până la proba contrară.
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CAPITOLUL III
Aplicarea prevederilor legislației privind obligațiile contributive din sistemul
C.A.A.
Art. 13. - Interpretarea legii.
(1) Interpretarea reglementărilor legislației privind obligațiile contributive din
sistemul C.A.A. trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată în lege.
(2) În cazul în care voința legiuitorului nu reiese clar din textul legii, la stabilirea
voinței legiuitorului se ține seama de scopul emiterii actului normativ astfel cum acesta
reiese din documentele publice ce însoțesc actul normativ în procesul de elaborare,
dezbatere și aprobare.
(3) Prevederile legislației privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A. se
interpretează unele prin altele, dând fiecăreia înțelesul ce rezultă din ansamblul legii.
(4) Prevederile legislației privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A.
susceptibile de mai multe înțelesuri se interpretează în sensul în care corespund cel mai
bine obiectului și scopului legii.
(5) Prevederile legislației privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A. se
interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea
produce niciunul.
(6) Dacă după aplicarea regulilor de interpretare prevăzute la alin. (1)-(5),
prevederile legislației privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A. rămân neclare,
acestea se interpretează în favoarea contribuabilului.
Art. 14. - Eludarea legislației privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A.
(1) În cazul în care, eludându-se scopul legislației privind obligațiile contributive din
sistemul C.A.A., obligația contributivă nu a fost stabilită ori nu a fost raportată la baza
de calcul a contribuției, obligația datorată și, respectiv, creanța contributivă corelativă
sunt cele legal determinate.
(2) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 18 din
prezentul Regulament.

TITLUL II.
RAPORTUL JURIDIC DE ASIGURĂRI SOCIALE ÎN SISTEMUL C.A.A.
CAPITOLUL I
Dispoziții privind raportul juridic de asigurări sociale în sistemul C.A.A.
Art. 15. - Conținutul raportului juridic de asigurări sociale în sistemul C.A.A.
(1) Raportul juridic de asigurări sociale în sistemul C.A.A. cuprinde raportul de
drept material și raportul de drept procedural.
(2) Raportul de drept material cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor care
apar în legătură cu creanțele contributive.
(3) Raportul de drept procedural cuprinde totalitatea drepturilor și obligațiilor care
apar în legătură cu administrarea creanțelor contributive.
Art. 16. - Subiectele raportului juridic de asigurări sociale în sistemul C.A.A.
Subiecte ale raportului juridic de asigurări sociale în sistemul C.A.A. sunt:
autoritățile competente din sistemul C.A.A., contribuabilul, precum și alte persoane care
dobândesc drepturi și obligații în cadrul acestui raport.
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Art. 17. – Împuterniciții.
(1) În relațiile cu autoritățile competente din sistemul C.A.A. contribuabilul poate fi
reprezentat printr-un împuternicit. Conținutul și limitele reprezentării sunt cele cuprinse
în împuternicire sau stabilite de lege, după caz. Desemnarea unui împuternicit nu îl
împiedică pe contribuabil să își îndeplinească personal obligațiile prevăzute de legislația
privind obligațiile contributive din sistemul C.A.A., chiar dacă nu a procedat la revocarea
împuternicirii potrivit alin. (2) din prezentul articol.
(2) Împuternicitul este obligat să depună, la autoritățile competente din sistemul
C.A.A., actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată. Revocarea
împuternicirii operează față de autoritățile competente din sistemul C.A.A. de la data
depunerii actului de revocare, în original sau în copie legalizată.
(3) În cazul reprezentării contribuabilului în relația cu autoritățile competente din
sistemul C.A.A. prin avocat, forma și conținutul împuternicirii sunt cele prevăzute de
dispozițiile legale privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

CAPITOLUL II
Dispoziții generale privind raportul sarcinii contributive
Art. 18. - Nașterea creanțelor și obligațiilor contributive.
(1) Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanță contributivă lunară și obligația
contributivă lunară corelativă se nasc, pentru fiecare lună calendaristică în parte, în
momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de calcul a contribuției lunare sau în
momentul la care contribuabilul este îndreptățit, potrivit legii, să ceară restituirea.
(2) Potrivit alin. (1), se naște dreptul autorităților competente din sistemul C.A.A.
de a stabili și a determina obligația contributivă lunară datorată sau dreptul
contribuabilului de a solicita restituirea.
Art. 19. - Stingerea creanțelor contributive.
Creanțele contributive se sting prin plată, compensare, executare silită, prescripție,
dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de legislația privind obligațiile
contributive din sistemul C.A.A.
Art. 20. - Preluarea obligațiilor contributive.
(1) În cazul în care obligațiile contributive nu au fost îndeplinite de debitor, debitori
devin, în condițiile legii, următoarele persoane:
a) moștenitorul care a acceptat succesiunea debitorului, în condițiile
dreptului comun;
b) alte persoane, în condițiile legii.
Art. 21. - Garantarea obligațiilor contributive.
(1) Pentru obligațiile contributive ale debitorului răspunde ca debitor garant, cu
renunțarea la beneficiul discuțiunii și diviziunii, persoana care își asumă obligația de
plată printr-un angajament de plată semnat în fața reprezentantului autorității
competente din sistemul C.A.A. sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu
asigurarea unei garanții reale la nivelul obligației de plată, în limita sumei garantate și a
sumei realizate din valorificarea garanției.
(2) Autoritățile competente din sistemul C.A.A. sunt îndreptățite să solicite
stingerea obligației contributive de către debitorul garant.
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Art. 22. - Dispoziții privind cesiunea creanțelor contributive ale contribuabilului.
(1) Creanțele contributive privind drepturi de restituire ale contribuabilului pot fi
cesionate numai după stabilirea lor prin decizie de restituire.
(2) Cesiunea produce efecte față de autoritatea competentă din sistemul C.A.A.
numai de la data la care aceasta i-a fost notificată.
(3) Desființarea cesiunii sau constatarea nulității acesteia ulterior stingerii obligației
contributive nu este opozabilă autorităților competente din sistemul C.A.A.

TITLUL III.
DISPOZIȚII PROCEDURALE GENERALE
CAPITOLUL I
Competența autorităților din sistemul C.A.A.
Art. 23. - Competența generală a autorităților din sistemul C.A.A.
(1) Administrarea creanțelor contributive datorate bugetelor sistemului C.A.A. se
realizează prin C.A.A. și filialele acesteia.
(2) Activitățile de asistență și îndrumare a contribuabilului se realizează de
autoritățile competente din sistemul C.A.A. pe baza coordonării metodologice a C.A.A.
(3) Colectarea creanțelor contributive stabilite prin titlurile executorii emise se
realizează prin grija autorităților emitente ale acestora din sistemul C.A.A. prin grija
autorităților din sistemul C.A.A. care au competența de colectare a creanțelor
contributive la care se referă aceste titluri.
Art. 24. - Competența materială și teritorială a autorităților din sistemul C.A.A.
Pentru administrarea creanțelor contributive, competența revine C.A.A. și filialei
teritoriale din cadrul C.A.A., care funcționează pe lângă baroul în cadrul căruia își
desfășoară activitatea contribuabilul.
Art. 25. - Schimbarea competenței.
În cazul în care un contribuabil se transferă dintr-un barou în altul, pentru creanțele
care se vor naște după data transferului, competența teritorială va aparține C.A.A. și
filialei C.A.A. care funcționează pe lângă baroul la care s-a transferat acesta.
Art. 26. - Conflictul de competență.
(1) Există conflict de competență când două sau mai multe filiale din sistemului
C.A.A. se declară deopotrivă competente sau necompetente.
(2) În cazul în care apare un conflict de competență, autoritatea din sistemul C.A.A.
care s-a învestit prima sau care s-a declarat ultima necompetentă continuă procedura
de administrare în derulare și solicită C.A.A. să hotărască asupra conflictului.
(3) C.A.A. hotărăște de îndată asupra conflictului, iar soluția adoptată se comunică
autorităților competente din sistemul C.A.A. aflate în conflict, pentru a fi dusă la
îndeplinire, cu informarea, după caz, a persoanelor interesate.
(4) În situația în care C.A.A. și una sau mai multe filiale ale acesteia se declară
deopotrivă competente, nu există conflict de competență, iar competența îi revine C.A.A.
Art. 27. - Conflictul de interese.
Persoana din cadrul unei autorități competente din sistemul C.A.A. implicată întro procedură de administrare se află în conflict de interese, dacă:
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a) în cadrul procedurii respective acesta este contribuabil, este soț/soție al/a
contribuabilului, este rudă sau afin până la gradul al treilea inclusiv a/al
contribuabilului, este împuternicit al contribuabilului;
b) în cadrul procedurii respective poate dobândi un avantaj ori poate suporta
un dezavantaj, direct sau indirect;
c) există un conflict de orice natură între el, soțul/soția, rudele sale sau afinii până
la gradul al treilea inclusiv și una dintre părți sau soțul/soția, rudele părții sau
afinii până la gradul al treilea inclusiv;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
Art. 28. - Abținerea și recuzarea.
(1) Persoana care știe că se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 27 din
prezentul Regulament este obligată, de îndată ce a luat la cunoștință de existența
situației, să înștiințeze conducătorul ierarhic și să se abțină de la efectuarea oricărui act
privind procedura de administrare în derulare.
(2) Abținerea se propune de persoană și se decide de îndată de conducătorul
ierarhic.
(3) Contribuabilul implicat în procedura în derulare poate solicita recuzarea
persoanei aflate în conflict de interese. Cererea de recuzare nu suspendă procedura de
administrare în derulare.
(4) Recuzarea persoanei se decide de îndată de conducătorul autorității
competente din sistemul C.A.A. din care face parte persoana recuzată sau de
autoritatea competentă ierarhic superioară din sistemul C.A.A. dacă persoana recuzată
este chiar conducătorul unei autorități din sistemul C.A.A.
(5) Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate fi contestată odată cu
decizia care rezolvă fondul problemei.

CAPITOLUL II
Actele de tip decizie referitor la contribuții, emise de autoritățile din sistemul
C.A.A.
Art. 29. - Conținutul și motivarea actului de tip decizie referitor la contribuții,
emis de o autoritate a sistemului C.A.A.
(1) Actul de tip decizie referitor la contribuții se emite în scris, pe suport hârtie.
(2) Actul de tip decizie emis pe suport hârtie cuprinde următoarele elemente:
a) denumirea autorității emitente din sistemul C.A.A.;
b) data la care a fost emis și data de la care își produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului și, dacă este cazul, datele de
identificare a persoanei împuternicite de contribuabil;
d) obiectul actului;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele și calitatea persoanelor împuternicite ale autorității competente
din sistemul C.A.A.;
h) semnătura persoanelor împuternicite ale autorității competente din
sistemul C.A.A., precum și ștampila autorității emitente;
i) posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și
autoritatea competentă din sistemul C.A.A. la care se depune
contestația;
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j) mențiuni privind audierea contribuabilului.
(3) Actul de tip decizie referitor la contribuții se consideră emis și înregistrat la
autoritatea emitentă din sistemul C.A.A. la data semnării acestuia de către persoana
împuternicită din cadrul autorității emitente din sistemul C.A.A.
Art. 30. - Comunicarea actului de tip decizie referitor la contribuții.
(1) Actul de tip decizie referitor la contribuții trebuie comunicat contribuabilului
căruia îi este destinat sau împuternicitului acestuia, în ipoteza în care a fost desemnată
o astfel de persoană în condițiile prezentului Regulament.
(2) Actul de tip decizie referitor la contribuții emis pe suport hârtie se comunică
contribuabilului ori împuternicitului acestuia direct, dacă se asigură primirea sub
semnătură a actului, sau prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
(3) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) nu a fost posibilă, aceasta se
realizează prin publicitate.
(4) Comunicarea prin publicitate se efectuează prin afișarea unui anunț la sediul
sau pe site-ul autorității emitente din sistemul C.A.A., în care se menționează că a fost
emis actul de tip decizie referitor la contribuții pe numele contribuabilului.
(5) Anunțul prevăzut la alin. (4) se menține afișat cel puțin 60 de zile de la data
publicării acestuia și conține următoarele elemente:
a) numele și prenumele sau denumirea contribuabilului;
b) domiciliul contribuabilului;
c) denumirea, numărul și data emiterii actului de tip decizie referitor la
contribuții.
(6) În cazul în care actul de tip decizie referitor la contribuții se comunică prin
publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării
anunțului.
(7) În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data emiterii actului de tip decizie
referitor la contribuții, autoritatea emitentă din sistemul C.A.A. trebuie să inițieze
acțiunile pentru comunicarea actului.
(8) Dovada afișării actului de tip decizie referitor la contribuții se face prin
întocmirea unui proces verbal de constatare a îndeplinirii procedurii, care se va
înregistra în vederea obținerii de dată certă.
Art. 31. - Opozabilitatea actului de tip decizie referitor la contribuții.
(1) Actul de tip decizie referitor la contribuții produce efecte din momentul în care
este comunicat contribuabilului sau la o dată ulterioară menționată în actul comunicat.
(2) Actul de tip decizie referitor la contribuții care nu a fost comunicat potrivit art.30
din prezentul Regulament nu este opozabil contribuabilului și nu produce niciun efect
juridic.
Art. 32. - Nulitatea actului de tip decizie referitor la contribuții.
(1) Actul de tip decizie referitor la contribuții este nul în oricare din următoarele
situații:
a) este emis cu încălcarea prevederilor legale privind competența;
b) nu cuprinde unul dintre elementele acestuia referitoare la numele, prenumele și
calitatea persoanei împuternicite a autorității competente din sistemul C.A.A.,
numele și prenumele contribuabilului, a obiectului actului sau a semnăturii
persoanei împuternicite a autorității competente din sistemul C.A.A, precum și
autoritatea emitentă din sistemul C.A.A.;
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c) este afectat de o gravă și evidentă eroare. Actul autorității sistemului C.A.A.
referitor la contribuții este afectat de o gravă și evidentă eroare atunci când
cauzele care au stat la baza emiterii acestuia sunt atât de viciate încât, dacă
acestea ar fi fost înlăturate anterior sau concomitent emiterii actului, ar fi
determinat neemiterea sa.
(2) Nulitatea se poate constata de autoritatea emitentă sau de organul de
soluționare a contestației, în măsura în care legislația privind creanțele contributive din
sistemul C.A.A. prevede existența unui astfel de organ, la cerere sau din oficiu. Nulitatea
se constată prin decizie, care se comunică contribuabilului și autorităților implicate, după
caz.
(3) Actele autorității sistemului C.A.A. referitor la contribuții prin care sunt încălcate
alte prevederi legale decât cele prevăzute la alin. (1) sunt anulabile. Prevederile art. 33
din prezentul Regulament sunt aplicabile în mod corespunzător.
Art. 33. - Anularea, desființarea sau modificarea actului de tip decizie referitor la
contribuții.
(1) Actul de tip decizie referitor la contribuții poate fi anulat, desființat sau modificat
de către autoritatea din sistemul C.A.A., competentă în condițiile prezentului
Regulament.
(2) Anularea ori desființarea totală sau parțială, cu titlu definitiv, potrivit legii, a
actului de tip decizie referitor la contribuții prin care s-au stabilit creanțe contributive
principale atrage anularea, desființarea sau modificarea, totală sau parțială, atât a
actelor prin care s-au stabilit creanțe contributive accesorii aferente creanțelor
contributive cât și a actelor subsecvente emise, chiar dacă acestea au rămas definitive
în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare ori nu au fost contestate.
(3) În situația la care se referă alin. (2), autoritatea competentă din sistemul C.A.A.,
din oficiu sau la cererea contribuabilului, emite un nou act prin care desființează sau
modifică în mod corespunzător actele prin care s-au stabilit creanțe contributive
accesorii sau actele subsecvente.
Art. 34. - Efectele nulității și anulării actului de tip decizie referitor la contribuții.
(1) Ori de câte ori se constată nulitatea sau se anulează actul unei autorități din
sistemului C.A.A. referitor la contribuții, autoritatea competentă este obligată să emită
un alt act, dacă acest lucru este posibil.
(2) Emiterea unui alt act nu mai este posibilă în situații cum sunt:
a) s-a împlinit termenul de prescripție prevăzut de lege;
b) viciile care au condus la anularea actului de tip decizie referitor la
contribuții privesc fondul actului, în sensul că deși în realitate nu există
datorii, în mod eronat s-a considerat că acestea există.
Art. 35. - Îndreptarea erorilor materiale din actul de tip decizie referitor la
contribuții.
(1) Autoritatea emitentă poate îndrepta oricând erorile materiale din cuprinsul
actului de tip decizie referitor la contribuții din oficiu sau la cererea contribuabilului.
(2) Prin erori materiale, în sensul prezentului articol, se înțelege orice greșeli de
redactare, omisiuni sau mențiuni greșite din actele de tip decizie referitoare la contribuții,
cu excepția acelora care atrag nulitatea actului, potrivit legii, sau care privesc fondul
actului.
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(3) În cazul în care, după comunicarea actului, autoritatea competentă din sistemul
C.A.A. constată, din oficiu, că există erori materiale în cuprinsul său, aceasta comunică
contribuabilului un act de îndreptare a erorii materiale.
(4) În situația în care îndreptarea erorii materiale este solicitată de contribuabil,
autoritatea competentă din sistemul C.A.A. procedează astfel:
a) dacă cererea de îndreptare a erorii materiale este întemeiată, emite și
comunică contribuabilului actul de îndreptare a erorii materiale;
b) dacă cererea de îndreptare a erorii materiale nu este întemeiată,
respinge cererea printr-o decizie ce se comunică contribuabilului.
(5) Actul de îndreptare a erorii materiale și decizia de respingere a cererii de
îndreptare a erorii materiale urmează regimul juridic al actului inițial și pot fi contestate
în condițiile legii în care putea fi contestat actul inițial.
Art. 36. - Prevederi aplicabile actelor de executare și altor acte emise de
autoritățile competente din sistemul C.A.A.
Dispozițiile art. 24 din prezentul Regulament se aplică în mod corespunzător și
actelor de executare și altor acte emise de autoritățile competente din sistemul C.A.A.
cu excepția cazului în care prin lege se prevede altfel.

CAPITOLUL III
Administrarea și aprecierea probelor
Art. 37. - Mijloace de probă.
(1) Constituie probă orice mijloc de probă recunoscut de Codul de Procedură
Civilă.
(2) Probele administrate vor fi coroborate și apreciate ținându-se seama de forța
lor doveditoare recunoscută de lege.
Art. 38. - Dreptul autorităților competente din sistemul C.A.A. de a solicita
prezența contribuabilului la sediul autorității.
(1) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. poate solicita prezența
contribuabilului la sediul său pentru a da informații și lămuriri necesare stabilirii situației
sale contributive reale. Odată cu această solicitare, când este cazul, autoritatea
competentă din sistemului C.A.A. indică și documentele pe care contribuabilul este
obligat să le prezinte.
(2) Solicitarea se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu:
a) data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;
b) baza legală a solicitării;
c) scopul solicitării;
d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.
(3) La stabilirea datei la care contribuabilul trebuie să se prezinte la sediul autorității
competente, aceasta va avea în vedere un termen rezonabil, care să dea posibilitatea
contribuabilului să își îndeplinească obligația.
(4) Contribuabilul poate solicita amânarea datei stabilite de către autoritatea
competentă din sistemul C.A.A. potrivit prezentului articol, pentru motive justificate.
Art. 39. - Prezentarea de înscrisuri.
(1) În vederea stabilirii stării de fapt contributive, contribuabilul are obligația să
pună la dispoziție autorităților competente din sistemului C.A.A. registre, evidențe,
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documente de afaceri și orice alte înscrisuri. În același scop, autoritățile competente din
sistemului C.A.A. au dreptul să solicite înscrisuri și altor persoane cu care contribuabilul
are sau a avut raporturi economice sau juridice, și care sunt relevante pentru stabilirea
situației contributive.
(2) În cazul în care pentru stabilirea stării de fapt contributive contribuabilul pune
la dispoziția autorității competente din sistemul C.A.A. înscrisuri sau alte documente, în
original, acestea se înapoiază contribuabilului, păstrându-se în copie, conform cu
originalul, numai înscrisuri relevante din punct de vedere contributiv.
(3) În cazul în care contribuabilul depune copii ale unor documente, acestea
trebuie certificate de contribuabil pentru conformitate cu originalul, prin înscrierea
mențiunii „conform cu originalul" și prin semnătura acestuia.
Art. 40. - Forța probantă a documentelor justificative și evidențelor contabile.
Documentele justificative și evidențele contabile ale contribuabilului constituie
probe la stabilirea bazei de calcul a contribuției în sistemul C.A.A. În cazul în care există
și alte acte doveditoare, acestea vor fi luate în considerare la stabilirea bazei de calcul.
Art. 41. - Sarcina probei în dovedirea situației de fapt contributive.
(1) Contribuabilul are sarcina de a dovedi actele și faptele care au stat la baza
declarațiilor sale și a oricăror cereri adresate autorităților competente din sistemul C.A.A.
(2) Autoritățile competente din sistemul C.A.A. au sarcina de a motiva actele de tip
decizie referitoare la contribuții, emise pe bază de probe sau constatări proprii.

CAPITOLUL IV
Termene
Art. 42. - Calcularea termenelor.
Termenele de orice fel privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor
prevăzute de legislația privind obligațiile contributive se calculează potrivit dispozițiilor
Codului de Procedură Civilă, dacă prin norme exprese nu se prevede altfel.
Art. 43. - Prelungirea termenelor.
Termenele stabilite în baza legii de o autoritate competentă din sistemul C.A.A.
pot fi prelungite de aceasta în situații temeinic justificate, la cerere sau din oficiu.
Art. 44. - Termenul de soluționare a cererilor contribuabilului.
(1) Cererile depuse de către contribuabil la autoritățile competente din sistemul
C.A.A. se soluționează de către acestea în termen de 45 de zile de la înregistrare.
(2) În situațiile în care, pentru soluționarea cererii, este necesară administrarea de
probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungește cu
perioada cuprinsă între data solicitării probei și data obținerii acesteia, dar nu mai mult
de:
a) două luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la
contribuabilul solicitant;
b) 3 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorități
sau instituții publice ori de la terțe persoane din România.
(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), autoritatea competentă din sistemul
C.A.A. are obligația să înștiințeze contribuabilul cu privire la prelungirea termenului de
soluționare a cererii.
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(4) În situația prevăzută la alin. (2) lit. a), termenul de două luni poate fi prelungit
de autoritatea competentă din sistemul C.A.A. la cererea contribuabilului.
(5) În situația în care, pe baza analizei de risc, soluționarea cererii necesită
efectuarea inspecției contributive, termenul de soluționare a cererii este de cel mult 90
de zile de la înregistrarea cererii, prevederile alin. (2)-(4) aplicându-se în mod
corespunzător. În acest caz contribuabilul este notificat cu privire la termenul de
soluționare aplicabil în termen de 5 zile de la finalizarea analizei de risc.
(6) Inspecția contributivă pentru soluționarea cererii potrivit alin. (5) poate fi
suspendată în condițiile art. 77 din prezentul Regulament. În acest caz, nu sunt
aplicabile prevederile alin. (2). Perioadele în care inspecția este suspendată nu sunt
incluse în calculul termenului prevăzut la alin. (5).

TITLUL IV.
ÎNREGISTRAREA CONTRIBUABILILOR
Art. 45. - Sfera activității de înregistrare a contribuabililor.
(1) Sfera activității de înregistrare a contribuabililor cuprinde:
a) activitatea de înregistrare și identificare a contribuabililor;
b) activitatea de notare a schimbărilor intervenite în situația individuală a
contribuabilului;
c) activitatea de organizare a evidențelor la nivelul filialei;
d) activitatea de organizare a registrului contribuabililor la nivelul C.A.A.
Art. 46. – Contribuabilii în sistemul C.A.A.
(1) În sistemul C.A.A. avocații devin contribuabili în mod automat, de drept, de la
data dobândirii calității de avocat în România
(2) Contribuabilii din sistemul C.A.A. pot fi activi și inactivi.
(3) Contribuabilii activi sunt avocații care au obligația de plată lunară a contribuțiilor
la sistemul C.A.A. Contribuabilii activi constituie regula. Contribuabilii activi sunt în mod
automat toți avocații care nu figurează ca inactivi.
(4) Contribuabilii inactivi sunt:
a) avocații care figurează „suspendați” de pe tablourile de avocați ale
barourilor din România;
b) avocații din statele UE, care desfășoară activități organizate și în
România, care au optat pentru neplata contribuțiilor sociale în România
pe baza certificatului „A1”.
(5) Contribuabilii inactivi pot deveni activi, după cum urmează:
a) în cazul avocaților care au figurat „suspendați” prin ridicarea suspendării
și reînscrierea lor pe tabloul avocaților activi din cadrul baroului în care
activează;
b) în cazul avocaților UE prin renunțarea la invocarea certificatului european
„A1”.
Art. 47. - Înregistrarea contribuabililor. Reguli generale.
(1) Înregistrarea contribuabililor se face de regulă de autoritățile din sistemul
C.A.A., din oficiu, pe baza colaborării dintre filială și baroul pe lângă care aceasta a fost
organizată, și prin excepție la cererea contribuabilului.
(2) Contribuabilii cetățeni români vor avea CNP-ul drept cod de identificare în
sistemul C.A.A.
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(3) Contribuabilii care nu dețin cod numeric personal, se vor identifica prin codul
special de identificare în sistemul C.A.A., atribuit de C.A.A.
(4) Procedura de înregistrare din oficiu se aprobă prin hotărâre a Consiliului
U.N.B.R.
(5) Înregistrarea contribuabilului, la cererea acestuia, este posibilă în situația în
care un avocat constată că nu figurează că are calitatea de contribuabil în sistemul
C.A.A.. Procedura de înregistrare a contribuabilului în sistemul C.A.A la cererea
acestuia se aprobă prin hotărâre a Consiliului de administrație a C.A.A.
Art. 48. - Modificări ulterioare înregistrării.
(1) După înregistrarea contribuabililor modificarea datelor din evidențele sistemului
se vor face de regulă tot din oficiu și prin excepție la cererea contribuabilului.
(2) Procedura privind modificările ulterioare ale datelor din evidențele sistemului
C.A.A se va stabili prin hotărâre a Consiliului de administrație a C.A.A.
Art. 49. - Radierea contribuabililor.
(1) Radierea contribuabililor reprezintă activitatea de:
a) înregistrare în Registrul contribuabilului a mențiunii „radiat” și a motivului
radierii, în situația contribuabililor care dețin CNP;
b) înregistrare în Registrul contribuabilului a mențiunii „radiat” și de retragere
a codului de identificare contributivă, pentru contribuabilii care nu dețin
CNP.
(2) În sistemul C.A.A. avocații nu mai sunt considerați contribuabili și trebuie să fie
radiați în următoarele situații:
a) au optat pentru pensia de retragere definitivă din avocatură;
b) pierd dreptul de a mai profesa avocatura, în alte cazuri prevăzute de lege;
c) a survenit decesul.
(3) Radierea contribuabililor se efectuează de regulă din oficiu, pe baza deciziilor
emise de barouri în acest sens, sau la cererea oricărei alte persoane interesate.
(4) Avocații deținători de CNP care au fost radiați din Registrul contribuabililor,
conform prezentului articol, vor putea utiliza CNP-ul numai pentru îndeplinirea
obligațiilor contributive aferente perioadelor în care persoana a avut calitatea de
contribuabil activ.
(5) Codul de identificare contributivă retras ca urmare a radierii înregistrării
contributive poate fi utilizat ulterior radierii numai pentru îndeplinirea obligațiilor
contributive aferente perioadelor în care persoana a avut calitatea de contribuabil activ.
Art. 50. – Evidențele filialei C.A.A. referitor la contribuabilii săi.
(1) Filialele C.A.A. țin pentru membrii săi evidența drepturilor și obligațiilor de
asigurări sociale în condițiile prevăzute de art. 8 și art.114 lit. f), g) din Legea nr. 72/2016,
cu respectarea art. 6 din Statutul C.A.A..
(2) Filialele C.A.A. vor ține toate evidențele necesare pentru a putea efectua
comunicările la care se referă art. 74 din Statutul C.A.A..
Art. 51. - Registrul contribuabililor.
(1) C.A.A. organizează evidența contribuabililor în cadrul
contribuabililor, care conține:
a) datele de identificare a contribuabilului;
b) date privind contribuțiile;
c) alte informații necesare administrării creanțelor contributive.

Registrului
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(2) Datele prevăzute la alin. (1) se completează pe baza informațiilor comunicate
de barouri și/sau filiale sau de contribuabil, de alte autorități și instituții, precum și a
constatărilor proprii ale autorităților competente din sistemul C.A.A.
(3) Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se
constată că acestea nu corespund stării de fapt reale. Modificările se comunică
contribuabilului.
(4) Registrul contribuabililor din sistemul C.A.A. se va ține în formă scrisă și/ sau
informatică.
(5) Organizarea Registrului contribuabililor în sistemul C.A.A. se va face conform
hotărârii Consiliului de administrație al C.A.A..

TITLUL V.
STABILIREA CREANȚELOR CONTRIBUTIVE
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 52. - Sfera și actele de stabilire a creanțelor contributive. Titlurile de creanțe
contributive.
(1) Stabilirea creanțelor contributive reprezintă activitatea de determinare a bazei
de calcul și a creanțelor contributive în condițiile legii.
(2) Creanțele contributive se stabilesc prin titluri de creanțe contributive.
(3) Sunt titluri de creanțe contributive:
a) Declarația lunară contributivă, sub rezerva verificării ulterioare;
b) Decizia de impunere privind stabilirea din oficiu a creanțelor contributive
sub rezerva verificării ulterioare, ca urmare a nedepunerii declarațiilor
lunare contributive;
c) Decizia de impunere emisă în urma operațiunii de control a obligațiilor
contributive.
Art. 53. - Stabilirea creanțelor contributive sub rezerva verificării ulterioare.
(1) Cuantumul creanțelor contributive se stabilește sub rezerva verificării
ulterioare, cu excepția cazului în care stabilirea a avut loc ca urmare a unei inspecții.
(2) Decizia de impunere sub rezerva verificării ulterioare poate fi desființată sau
modificată, din inițiativa autorității competente din sistemul C.A.A. ori la solicitarea
contribuabilului, pe baza constatărilor autorității competente.
(3) Rezerva verificării ulterioare se anulează numai la împlinirea termenului de
prescripție a dreptului de a stabili creanțe contributive sau ca urmare a inspecției
contributive.
(4) În situația în care contribuabilul corectează declarația lunară contributivă, se
redeschide rezerva verificării.

CAPITOLUL II
Dispoziții privind declarația lunară contributivă
Art. 54. - Obligația depunerii declarației lunare contributive.
(1) Declarația lunară contributivă se depune de către contribuabil potrivit Legii
nr.72/2016, la termenele stabilite de aceasta.
41

(2) La data împlinirii termenului de prescripție a dreptului autorității competente din
sistemul C.A.A. de a stabili creanțele contributive individuale, operează de drept și
decăderea contribuabililor din dreptul de depunere sau rectificare a declarației lunare
contributive aferente acelei perioade.
Art. 55. - Forma și conținutul declarației lunare contributive.
(1) Declarația lunară contributivă se întocmește prin completarea unui formular pus
la dispoziție gratuit de autoritatea competentă din sistemul C.A.A.
(2) Contribuabilul are obligația de a completa declarația lunară contributivă
înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular,
corespunzătoare situației sale. Declarația lunară contributivă se semnează de către
contribuabil.
(3) Obligația de semnare a declarației lunare contributive se consideră a fi
îndeplinită și în cazul transmiterii declarației lunare contributive prin sistemele
electronice de transmitere la distanță.
(4) Prin transmiterea la distanță a declarației lunare contributive se înțelege
transmiterea declarației prin:
a) Fax;
b) Email;
c) Aplicația ”Contul meu” – depunere declarație online, dacă există
posibilitatea.
(5) În cazul transmiterii declarației prin fax dovada transmiterii se face prin raportul
de trimitere al faxului, din care trebuie să reiasă că s-a transmis la numărul corect al
autorității competente din sistemul C.A.A.
(6) În cazul transmiterii declarației prin email, dovada transmiterii se face prin
raportul de trimitere al aplicației de email la adresa autorității competente din sistemul
C.A.A.
(7) În cazul transmiterii declarației prin aplicația ”Contul meu” – depunere
declarație online, dovada transmiterii se face prin numărul electronic alocat automat de
sistem.
Art. 56. - Depunerea declarației lunare contributive.
(1) Declarația lunară contributivă se depune la autoritățile competente din sistemul
C.A.A. sau se comunică prin poștă, cu confirmare de primire. Declarația lunară
contributivă poate fi transmisă și prin mijloace electronice.
(2) Dacă din motive independente de voința contribuabilului acesta este în
imposibilitatea de a scrie, declarația lunară contributivă poate fi redactată de autoritatea
competentă din sistemul C.A.A. sub formă de proces-verbal.
(3) Data depunerii declarației lunare contributive este data înregistrării acesteia la
autoritatea competentă din sistemul C.A.A. sau data depunerii la poștă, după caz.
(4) Data depunerii declarației lunare contributive prin mijloace electronice de
transmitere la distanță este data la care deponentul primește un mesaj de confirmare,
care cuprinde și un număr de înregistrare electronică. Ca urmare a solicitării exprese
electronice, solicitantul poate primi și copia declarației lunare contributive emise
electronic.
Art. 57. - Corectarea declarației lunare contributive.
(1) Declarația lunară contributivă poate fi corectată de către contribuabil, pe
perioada termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe contributive.

42

(2) Declarația lunară contributivă poate fi corectată prin depunerea unei declarații
rectificative.

CAPITOLUL III
Dispoziții privind decizia de impunere
Art. 58. - Decizia de impunere a obligațiilor contributive.
(1) Decizia de impunere a obligațiilor contributive se emite de autoritatea
competentă din sistemul C.A.A.
(2) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. emite decizia de impunere a
obligațiilor contributive ori de câte ori aceasta:
a) stabilește din oficiu creanțele contributive ca urmare a nedepunerii
declarației lunare contributive, sub rezerva verificării ulterioare;
b) ca urmare a unei operațiuni de control, modifică baza de calcul a
contribuțiilor lunare sau întinderea obligațiilor contributive principale și
accesorii.
(3) În situația prevăzută la alin.(2) lit. a) din prezentul articol se va proceda conform
prevederilor art.62 din prezentul Regulament.
(4) În situația prevăzută la alin.(2) lit. b)din prezentul articol, decizia de impunere a
obligațiilor contributive constituie și înștiințare de plată, de la data comunicării acesteia,
în condițiile în care se stabilesc sume de plată.
Art. 59. - Renunțarea la stabilirea creanței contributive.
Autoritatea competentă din sistemul C.A.A renunță la stabilirea creanței
contributive și nu emite decizie de impunere:
a) ori de câte ori constată decesul persoanei fizice contribuabile și nu sunt
formulate solicitări pentru acordarea pensiei de urmaș;
b) în situația în care creanțele contributive principale totale sunt mai mici
de 10 lei.
c) constată împlinirea termenului de prescripție.
Art. 60. - Forma și conținutul deciziei de impunere.
(1) Decizia de impunere se emite în scris, pe suport hârtie.
(2) Decizia de impunere cuprinde următoarele elemente:
a) denumirea autorității emitente;
b) data la care a fost emisă și data de la care își produce efectele;
c) datele de identificare a contribuabilului;
d) obiectul deciziei;
e) motivele de fapt cu precizarea bazei de calcul a contribuțiilor atunci
când este cazul, a restanțelor de plată, pentru fiecare perioadă în parte;
f) temeiul de drept;
g) numele și calitatea persoanelor împuternicite ale autorității competente
care emite decizia;
h) semnătura persoanelor împuternicite ale autorității competente din
sistemul C.A.A., potrivit legii, precum și ștampila organului emitent;
i) posibilitatea de a fi contestată, termenul de depunere a contestației și
autoritatea la care se depune contestația;
j) mențiuni privind audierea contribuabilului.
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CAPITOLUL IV
Stabilirea bazei de calcul a contribuțiilor prin estimare
Art. 61. - Dreptul autorității competente din sistemul C.A.A. de a stabili baza de
calcul prin estimare.
(1) Autoritățile competente din sistemul C.A.A. au dreptul să stabilească baza de
calcul a creanțelor contributive, prin estimarea rezonabilă, folosind orice probă și mijloc
de probă prevăzute de lege, ori de câte ori nu se pot stabili prin documente financiarcontabile veniturile brute lunare individuale ale contribuabilului.
(2) Stabilirea prin estimare a bazei de calcul a contribuțiilor se efectuează în situații
cum ar fi:
a) în situația nedepunerii declarațiilor lunare contributive;
b) în situația în care autoritatea competentă din sistemul C.A.A. nu poate
determina în mod real veniturile brute lunare individuale deoarece
evidențele financiar-contabile sau documentele și informațiile
prezentate în cursul operațiunii de control sunt incorecte, incomplete,
nu există ori nu sunt puse la dispoziția organelor de control;
c) și în alte situații de acest fel.
(3) În situațiile în care autoritățile competente din sistemul C.A.A. stabilesc baza
de calcul a contribuțiilor prin estimare, acestea au obligația menționării în actul de
impunere a motivelor de fapt și a temeiului de drept care au determinat folosirea
estimării, precum și a criteriilor de estimare.
(4) Cuantumul creanțelor contributive rezultate din aplicarea prevederilor
prezentului articol sunt stabilite sub rezerva verificării ulterioare, cu excepția celor
stabilite în cadrul unei operațiuni de control, care sunt definitive.
Art. 62. - Stabilirea din oficiu a creanțelor contributive ca urmare a nedepunerii
declarației lunare contributive.
(1) Nedepunerea declarației lunare contributive dă dreptul autorităților competente
din sistemul C.A.A. să procedeze la stabilirea din oficiu a creanțelor contributive
prin decizie de impunere. Stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de împlinirea unui
termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de
depunere a declarației lunare contributive. Aceste prevederi nu sunt aplicabile după
începerea operațiunii de control pentru obligațiile contributive nedeclarate.
(2) În înștiințarea prevăzută la alin. (1) autoritatea de control din sistemul C.A.A.
informează contribuabilul cu privire la consecințele nedepunerii declarației lunare
contributive, conform procedurii prevăzută de art. 58 alin. (2) lit. a) din prezentul
Regulament.
(3) Determinarea din oficiu a creanței contributive se face prin estimarea bazei de
calcul a acesteia potrivit art.61 din prezentul Regulament.
(4) Contribuabilul poate depune declarațiile lunare contributive pentru creanțele
contributive ce au format obiectul deciziei de impunere emisă potrivit alin. (1), în termen
de 60 de zile de la data comunicării deciziei, sub sancțiunea decăderii, chiar dacă acest
termen se împlinește după împlinirea termenului de prescripție a dreptului autorității
competente de a stabili creanțe contributive. Decizia de impunere se anulează de
autoritatea competentă din sistemul C.A.A. la data depunerii declarației lunare
contributive.
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CAPITOLUL V
Prescripția dreptului de stabilire a creanței
Art. 63. - Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de
prescripție a dreptului de stabilire a creanțelor contributive.
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție
a dreptului de stabilire a creanțelor contributive sunt prevăzute de art. 26 alin. (6) din
Legea nr. 72/2016 și art. 22 alin. (1) lit. a), alin.(2)-(6) din Statutul C.A.A.
Art. 64. - Întreruperea și suspendarea termenului de prescripție a dreptului de a
stabili creanțe contributive.
(1) Termenele de prescripție prevăzute se întrerup:
a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea
termenului de prescripție a dreptului la acțiune;
b) la data depunerii de către contribuabil a declarației lunare contributive
după expirarea termenului legal de depunere a acesteia;
c) la data la care contribuabilul corectează declarația lunară contributivă
sau efectuează un alt act voluntar de recunoaștere a creanței
contributive datorate.
(2) Termenele de prescripție prevăzute se suspendă:
a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea
termenului de prescripție a dreptului la acțiune;
b) pe perioada cuprinsă între data începerii operațiunii de control și data
emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării operațiunii de
control, în condițiile respectării duratei legale de efectuare a acesteia;
c) pe timpul cât contribuabilul se sustrage de la efectuarea operațiunii de
control.
Art. 65. - Efectul împlinirii termenului de prescripție a dreptului de a stabili
creanțe contributive.
Dacă organul de control constată împlinirea termenului de prescripție a dreptului
de stabilire a creanței contributive, procedează la încetarea procedurii de emitere a
titlului de creanță contributivă.

TITLUL VI.
CONTROLUL CU PRIVIRE LA CREANȚELE CONTRIBUTIVE INDIVIDUALE
(INSPECȚIA)
CAPITOLUL I
Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale

Art. 66. - Obiectul inspecției.
(1) Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale reprezintă activitatea
ce are ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor lunare contributive,
corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor
contributive de către contribuabil, respectării prevederilor legislației specifice sistemului
de asigurări sociale ale avocaților și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a
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bazelor de calcul a contribuțiilor de plată și a situațiilor de fapt aferente, stabilirea
diferențelor de obligații contributive principale și accesorii.
(2) În scopul efectuării inspecției cu privire la creanțele contributive individuale,
autoritatea competentă din sistemul C.A.A. procedează la:
a) examinarea documentelor aflate în dosarul contribuabilului, privind
contribuțiile plătite de către acesta;
b) verificarea concordanței dintre datele din declarațiile lunare
contributive cu cele din evidența contabilă și fiscală a contribuabilului;
c) verificarea, constatarea și investigarea actelor și faptelor rezultând din
activitatea contribuabilului, în vederea stabilirii corecte a bazei de
calcul a contribuțiilor individuale;
d) solicitarea de informații de la terți, dacă va fi cazul;
e) solicitarea de explicații scrise de la contribuabil, după caz, ori de câte
ori acestea sunt necesare în timpul operațiunii de control, pentru
clarificarea și definitivarea constatărilor;
f) informarea contribuabilului sau a împuternicitului acestuia, după caz,
cu privire la constatările inspecției contributive, precum și discutarea
acestora;
g) stabilirea corectă a bazei de calcul a contribuțiilor, a diferențelor
datorate în plus sau în minus, după caz, față de obligația contributivă
principală declarată de către contribuabil și/sau stabilită, după caz, de
organul de control;
(3) Nu intră în atribuțiile inspecției cu privire la creanțele contributive individuale
efectuarea de constatări tehnico-științifice sau orice alte verificări solicitate de organele
de urmărire penală în vederea lămuririi unor fapte ori împrejurări ale cauzelor aflate în
lucru la aceste instituții.
Art. 67. - Persoanele supuse inspecției cu privire la creanțele contributive
individuale.
(1) Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale privește doar obligațiile
contributive ale avocaților.
(2) Inspecția vizează veniturile brute individuale ale avocaților, care au obligații de
stabilire și plată a obligațiilor contributive prevăzute de Legea nr. 72/2016, indiferent de
forma lor de organizare profesională.
Art. 68. - Metode de control.
(1) Pentru efectuarea operațiunii de control se pot folosi următoarele metode:
a) verificarea prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă
a documentelor și operațiunilor semnificative, care stau la baza modului
de calcul, de evidențiere și de plată a obligațiilor contributive;
b) verificarea exhaustivă, care constă în activitatea de verificare a tuturor
documentelor și operațiunilor, care stau la baza modului de calcul, de
evidențiere și de plată a obligațiilor contributive.
(2) Selectarea documentelor și a operațiunilor semnificative se apreciază de
inspectorul din cadrul sistemului C.A.A.
Art. 69. - Perioada supusă inspecției cu privire la creanțele contributive
individuale.
(1) Operațiunea de control se efectuează în cadrul termenului de prescripție a
dreptului de a stabili creanțe contributive.
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(2) Perioada supusă operațiunii de control începe de la sfârșitul perioadei
controlate anterior, în condițiile alin. (1).
Art. 70. - Reguli privind inspecția.
(1) Activitatea de inspecție se organizează și se desfășoară în baza programului
întocmit de către Consiliul de administrație al filialei C.A.A.
(2) Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale se efectuează de regulă
o singură dată pentru fiecare perioadă supusă obligației contributive.
(3) Operațiunea de control are în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt și
raporturile juridice care sunt relevante pentru stabilirea corectă a bazei contributive.
(4) Operațiunea de control se efectuează în așa fel încât să afecteze cât mai puțin
activitatea curentă a contribuabilului.
(5) La finalizarea operațiunii de control, contribuabilul este obligat să dea o
declarație scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție
toate documentele și informațiile solicitate pentru derularea operațiunii de control. În
declarația scrisă se menționează și faptul că au fost restituite toate documentele
solicitate și puse la dispoziție de contribuabil.
Art. 71. - Competența de efectuare a inspecției.
Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale se exercită de C.A.A sau
de către filiala C.A.A. care are dreptul și obligația stabilirii și încasării obligațiilor
contributive.
Art. 72. - Avizul de inspecție.
(1) Înaintea desfășurării operațiunii de control, organul de inspecție are obligația
să înștiințeze, în scris, contribuabilul în legătură cu acțiunea care urmează să se
desfășoare, prin transmiterea unui aviz de inspecție.
(2) Avizul de inspecție se comunică contribuabilului, cu minim 15 zile înainte de
începerea operațiunii de control.
(3) Contribuabilul poate renunța la beneficiul perioadei de comunicare a avizului
de inspecție prevăzut la alin. (2).
(4) În cazul prevăzut la alin. (2), după primirea avizului de inspecție, contribuabilul
poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de începere a
acesteia. Amânarea se aprobă sau se respinge prin decizie emisă de conducătorul
activității de inspecție care se comunică contribuabilului. În cazul în care cererea de
amânare a fost admisă, în decizie se menționează și data la care a fost reprogramată
inspecția.
(5) Avizul de inspecție cuprinde:
a) temeiul juridic al inspecției;
b) data de începere a inspecției;
c) obligațiile supuse inspecției, precum și perioadele ce urmează a fi
supuse inspecției;
d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecției.
Art. 73. - Începerea inspecției.
(1) Inspecția începe de regulă la data înscrisă în aviz.
(2) La solicitarea scrisă a contribuabilului, aprobată de organul de control, inspecția
poate începe și înaintea datei înscrise în aviz.
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(3) Dacă inspecția nu poate începe în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la
data prevăzută în aviz, contribuabilul este înștiințat, în scris, asupra noii date de
începere a inspecției.
Art. 74. - Obligația de colaborare a contribuabilului.
(1) La începerea inspecției, contribuabilul trebuie informat că poate numi persoane
care să dea informații. Dacă informațiile furnizate de contribuabil sau de către persoana
numită de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspecție se poate adresa și altor
persoane pentru obținerea de informații necesare realizării inspecției.
(2) Contribuabilul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt
importante pentru determinarea obligațiilor contributive. Acesta este obligat să dea
informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției toate documentele, precum și
orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere al
obligațiilor contributive.
(3) Pe toată durata exercitării inspecției contribuabilul are dreptul de a beneficia de
asistență de specialitate sau juridică.
Art. 75. - Locul și timpul desfășurării inspecției.
(1) Inspecția se desfășoară, de regulă, la sediul filialei competente din sistemul
C.A.A.
(2) Inspecția se desfășoară, de regulă, în timpul programului de lucru al filialei.
Inspecția se poate desfășura și în afara programului de lucru al filialei cu acordul scris
al contribuabilului și cu aprobarea conducătorului organului de inspecție.
Art. 76. - Durata efectuării inspecției.
(1) Durata efectuării inspecției, de regulă, nu poate fi mai mare de 45 zile.
(2) În cazul în care inspecția nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul
perioadei prevăzute la alin. (1), inspecția încetează, fără a se emite raport de inspecție
și decizie de impunere. În acest caz, organul de inspecție poate relua inspecția, în cadrul
termenului de prescripție a obligațiilor contributive.
Art. 77. - Suspendarea inspecției.
(1) Conducătorul inspecției poate decide suspendarea unei inspecții în oricare din
următoarele situații și numai dacă apariția acestei situații împiedică finalizarea
inspecției:
a) pentru solicitarea de informații sau documente de la autorități, instituții
ori terți, în legătură cu obiectul inspecției;
b) în alte cazuri temeinic justificate.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), inspecția este suspendată până la data la care
încetează motivul suspendării, dar nu mai mult de 6 luni de la data suspendării.
(3) Conducătorul inspecției poate decide suspendarea unei inspecții la cererea
justificată a contribuabilului. În acest caz, suspendarea nu poate fi mai mare de 3 luni.
(4) Ori de câte ori conducătorul inspecției decide suspendarea inspecției, se emite
o decizie de suspendare care se comunică contribuabilului.
(5) Data reluării inspecției se aduce la cunoștința contribuabilului.
(6) Perioadele în care inspecția este suspendată nu sunt incluse în calculul duratei
acesteia.
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Art. 78. - Reverificarea.
(1) Prin excepție de la prevederile art. 70 alin. (2) din prezentul Regulament,
conducătorul organului de inspecție poate decide reverificarea pentru o anumită
perioadă contributivă, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute
organului de inspecție la data efectuării inspecției, care influențează rezultatele
acesteia.
(2) Prin date suplimentare se înțeleg informații, documente sau alte înscrisuri
obținute de la autorități publice ori de la terți, de natură să modifice rezultatele inspecției
anterioare.
(3) La începerea acțiunii de reverificare, organul de inspecție este obligat să
comunice contribuabilului decizia de reverificare.
(4) Decizia de reverificare poate fi contestată în condițiile Legii nr. 72/2016 și
prezentului Regulament.
(5) Decizia de reverificare comunicată contribuabilului, ține loc și de aviz de
inspecție.
(6) Decizia de reverificare conține, pe lângă elementele prevăzute la art.29 alin.
(2) din prezentul Regulament și elementele prevăzute la art.72 alin. (5) lit. b) - d) din
prezentul Regulament.
Art. 79. - Refacerea inspecției.
(1) În situația în care, ca urmare a unui act juridic de soluționare a unei contestații,
se desființează total sau parțial raportul de inspecție și decizia de impunere emisă în
procedura de inspecție, organul de inspecție reface inspecția.
(2) Refacerea inspecției trebuie să respecte strict perioadele, precum și
considerentele actului juridic de soluționare a contestației care au condus la desființare,
astfel cum acestea sunt menționate în decizie.
(3) Refacerea inspecției se realizează de către o altă echipă de inspecție decât
cea care a încheiat actul desființat.
Art. 80. - Dreptul contribuabilului de a fi informat.
(1) Contribuabilul trebuie informat pe parcursul desfășurării inspecției despre
aspectele constatate în cadrul acțiunii de inspecție, iar la încheierea acesteia, despre
constatările și consecințele lor.
(2) Organul de inspecție comunică contribuabilului proiectul de raport de inspecție,
în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea de a-și
exprima punctul de vedere. În acest scop, odată cu comunicarea proiectului de raport,
organul de inspecție comunică și data, ora și locul la care va avea loc discuția finală.
(3) Contribuabilul poate renunța la discuția finală, notificând acest fapt organului
de inspecție.
(4) Data încheierii inspecției este data programată pentru discuția finală cu
contribuabilul sau data notificării de către contribuabil că renunță la acest drept.
(5) Contribuabilul are dreptul să își prezinte, în scris, punctul de vedere cu privire
la constatările organului de inspecție, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data
încheierii inspecției. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul
conducătorului organului de inspecție.
Art. 81. - Rezultatul inspecției. Raportul de inspecție.
(1) Rezultatul inspecției se consemnează, în scris, într-un raport de inspecție, în
care se prezintă constatările organului de inspecție, motivate în fapt și în drept.
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(2) Raportul de inspecție se întocmește la finalizarea inspecției și cuprinde toate
constatările în legătură cu perioadele și obligațiile contributive verificate. În cazul în care
contribuabilul și-a exercitat dreptul prevăzut la art.80 alin.(5) din prezentul Regulament,
raportul de inspecție cuprinde și opinia organului de inspecție, motivată în drept și în
fapt, cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil.
(3) La raportul de inspecție se anexează actele care au stat la baza concluziilor
înscrise în raport.
(4) Raportul de inspecție stă la baza emiterii deciziei de impunere.
(5) Decizia prevăzută la alin. (4) se emite în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare
de la data încheierii inspecției.
(6) Decizia prevăzută la alin. (4) se comunică contribuabilului, conform prevederilor
art. 30 din prezentul Regulament.

TITLUL VII.
COLECTAREA CREANȚELOR CONTRIBUTIVE
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
Art. 82. - Colectarea creanțelor contributive.
(1) În sensul prezentului titlu, colectarea creanțelor contributive reprezintă
totalitatea activităților care au ca scop stingerea creanțelor contributive principale și
accesorii.
(2) Colectarea creanțelor contributive se face în temeiul unui titlu de creanță
contributivă sau al unui titlu executoriu, după caz.
Art. 83. - Evidența creanțelor contributive.
În scopul exercitării activității de colectare a creanțelor contributive, autoritățile
competente din sistemul C.A.A. organizează, pentru fiecare contribuabil, evidența
creanțelor contributive și modul de stingere a acestora. Evidența se organizează pe
baza titlurilor de creanță contributivă și a actelor referitoare la stingerea creanțelor
contributive.
Art. 84. - Scadența creanțelor contributive principale.
Pentru creanțele contributive atât obligația de declarare cât și obligația de plată au
scadența la data prevăzută de art. 24 din Legea nr. 72/2016.
Art. 85. - Termenele de plată.
(1) Termenul de plată pentru creanțele contributive coincide cu scadența acestora.
(2) Pentru diferențele de obligații contributive principale și accesoriile acestora,
stabilite prin decizie de impunere, termenul de plată este data de 25 a lunii următoare
celei în care a fost făcută comunicarea.
Art. 86. - Obligații contributive restante.
(1) Prin sintagma „obligații contributive restante” se înțelege:
a) obligații contributive pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de
plată;
b) diferențele de obligații contributive principale și accesorii stabilite prin
decizie de impunere emise în urma unei operațiuni de control.
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(2) Nu sunt considerate obligații contributive restante:
a) obligațiile contributive pentru care s-au acordat și sunt în derulare
înlesniri la plată, conform prezentului regulament, dacă pentru acestea
nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a
înlesnirii;
b) obligațiile contributive stabilite în decizii de impunere a căror executare
este suspendată în condițiile legii.
Art. 87. - Certificatul de atestare a obligațiilor contributive.
(1) Certificatul de atestare a obligațiilor contributive se emite la solicitarea
contribuabilului, de autoritatea competentă din sistemul C.A.A., care avea dreptul să
stabilească și să colecteze creanțele contributive la care se referă. Certificatul se emite
și la solicitarea autorităților publice în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările
legale în vigoare.
(2) Certificatul de atestare a obligațiilor contributive se eliberează pe baza datelor
cuprinse în evidența creanțelor contributive a autorității competente din sistemul C.A.A.,
și cuprinde obligațiile contributive restante.
(3) Certificatul de atestare a obligațiilor contributive se emite în termen de cel mult
5 zile lucrătoare de la data solicitării și este valabil 30 de zile de la data emiterii.
(4) Certificatul de atestare a obligațiilor contributive emis în condițiile prezentului
articol poate fi prezentat de către contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui
solicitant.
Art. 88. - Solicitarea certificatului de atestare privind obligațiile contributive de
către alte persoane decât contribuabilul.
Orice persoană fizică sau juridică, alta decât contribuabilul sau o autoritate care
are dreptul conferit prin lege de a solicita și obține certificatul de atestare privind
obligațiile contributive, poate solicita filialelor din cadrul C.A.A. certificatul de atestare
privind obligațiile contributive sau documente care să ateste situația obligațiilor
contributive a unui contribuabil numai cu acordul scris al contribuabilului în cauză.
Art. 89. - Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații contributive
restante.
(1) Filialele din cadrul C.A.A. pot publica, pe pagina de internet proprie sau pe
pagina de internet a C.A.A., lista contribuabililor care înregistrează obligații contributive
restante, precum și cuantumul acestor obligații.
(2) Înainte de publicare, obligațiile contributive restante se notifică debitorilor.
(3) În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor contributive datorate,
organul competent operează modificările pentru fiecare debitor care și-a achitat aceste
obligații.
(4) Prevederile prezentului articol se aplică și pentru obligațiile contributive stabilite
prin titluri de creanță împotriva cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute
de lege, până la soluționarea căilor de atac, caz în care autoritatea competentă din
sistemul C.A.A. face mențiuni cu privire la această situație. Ori de câte ori contribuabilul
obține suspendarea executării titlului privind creanțele contributive sunt aplicabile
dispozițiile alin. (3).
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CAPITOLUL II
Stingerea creanțelor contributive prin plată, compensare și restituire
Art. 90. - Dispoziții privind efectuarea plății.
(1) Plățile către autoritatea competentă din sistemul C.A.A. se efectuează:
a) la casierie, în numerar sau prin carduri bancare;
b) prin intermediul băncilor și al altor instituții autorizate să deruleze
operațiuni de plată.
(2) Plata obligațiilor contributive se efectuează de debitor. Plata poate fi efectuată
în numele debitorului și de către o altă persoană decât acesta.
(3) În cazul stingerii prin plată a obligațiilor contributive, momentul plății este:
a) în cazul plăților în numerar, data înscrisă în documentul de plată
eliberat de autoritatea competentă din sistemul C.A.A care a încasat
plata;
b) în cazul plăților efectuate prin intermediul cardurilor bancare, data la
care a fost efectuată tranzacția, astfel cum este confirmată prin
procedura de autorizare a acesteia;
c) în cazul plăților efectuate prin mandat poștal, data poștei, înscrisă pe
mandatul poștal;
d) în cazul plăților efectuate prin decontare bancară, data la care băncile
debitează contul persoanei care efectuează plata pe baza
instrumentelor de decontare specifice, astfel cum această informație
este transmisă prin mesajul electronic de plată de către instituția
bancară inițiatoare, potrivit reglementărilor specifice în vigoare.
Art. 91. - Ordinea stingerii obligațiilor contributive.
(1) Ordinea stingerii datoriilor unui contribuabil este cea la care se referă art.26
alin.(2) din Legea nr. 72/2016.
(2) Pentru beneficiarii unei eșalonări la plată, ordinea de stingere este următoarea:
a) ratele de eșalonare și/sau, după caz, obligațiile contributive de a căror
plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată;
b) contribuțiile și accesoriile cele mai vechi, care nu sunt cuprinse în
eșalonarea plății obligațiilor restante;
c) contribuția și accesoriile pentru luna curentă.
Art. 92. - Reguli speciale privind stingerea creanțelor contributive prin plată sau
compensare.
(1) Plățile efectuate de către debitori nu se distribuie și nu sting obligațiile
contributive înscrise în titluri executorii pentru care executarea silită este suspendată în
condițiile legii, cu excepția situației în care contribuabilul optează pentru stingerea
acestora.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul stingerii obligațiilor contributive
prin compensare.
Art. 93. - Compensarea.
(1) Prin compensare se sting creanțele autorităților competente din sistemul C.A.A.
cu creanțele contribuabilului, reprezentând sume de restituit, dacă se constată că
ambele părți dețin reciproc atât calitatea de creditor, cât și pe cea de debitor, cu condiția
ca respectivele creanțe să fie administrate de aceeași autoritate.
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(2) Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la care
creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile.
(3) Autoritatea competentă din sistemul C.A.A. comunică contribuabilului decizia
cu privire la efectuarea compensării, în termen de 7 zile de la data efectuării operațiunii.
Art. 94. - Restituiri de sume.
(1) Se restituie, la cerere, contribuabilului orice sumă plătită sau încasată fără a fi
datorată.
(2) În situația în care s-a făcut o plată fără a fi datorată, cel pentru care s-a făcut
astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.
(3) Prin excepție de la alin. (1), diferențele mai mici de 10 lei se restituie în numerar
numai la solicitarea contribuabilului.
(4) În cazul în care contribuabilul înregistrează obligații restante, restituirea se
efectuează numai după efectuarea compensării potrivit prezentului Regulament.
(5) În cazul în care suma de restituit este mai mică decât obligațiile restante ale
contribuabilului, se efectuează compensarea până la concurența sumei de restituit.
(6) În cazul în care suma de restituit este mai mare decât suma reprezentând
obligații restante ale contribuabilului, compensarea se efectuează până la concurența
obligațiilor restante, diferența rezultată restituindu-se contribuabilului.
(7) În cazul în care după decesul contribuabilului se stabilesc sume de restituit,
aceste sume se restituie moștenitorilor sau celor care au dobândit un drept de restituire
în condițiile legii.
(8) Prevederile art.26 alin.(4), art.83 alin.(2) din Legea nr.72/2016 se vor aplica în
mod corespunzător.

CAPITOLUL III
Majorări pentru plata cu întârziere a contribuțiilor lunare obligatorii

Art.95. - Dispoziții generale privind majorările de întârziere.
(1) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor
contributive principale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
(2) Regimul majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termenul de scadență
de către debitor a obligațiilor contributive principale este prevăzut de art. 25 din Legea
nr. 72/2016.
(3) Conform art.235 alin.(5) din Statutul profesiei de avocat, cuantumul majorărilor
de întârziere este de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.
(4) Majorările de întârziere se stabilesc în mod automat de către programele
informatice ale sistemului C.A.A.
Art.96. - Majorările de întârziere în cazul plăților efectuate prin decontare
bancară.
(1) Nedecontarea de către instituțiile de credit a sumelor cuvenite autorităților
competente din sistemul C.A.A. în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului
contribuabilului nu îl exonerează pe contribuabil de obligația de plată a sumelor
respective și atrage pentru acesta majorări de întârziere după termenul de 3 zile.
(2) Pentru recuperarea sumelor datorate autorităților competente din sistemul
C.A.A. și nedecontate de instituțiile de credit, precum și a majorărilor de întârziere
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prevăzute la alin. (1), contribuabilul se poate îndrepta împotriva instituției de credit
respective.
Art. 97. - Majorările de întârziere în cazul compensării.
În cazul creanțelor contributive stinse prin compensare, majorările de întârziere
după caz, se calculează până la data prevăzută la art. 93 alin. (2) din prezentul
Regulament.

CAPITOLUL IV
Înlesniri la plată

Art. 98. - Instituirea posibilității acordării eșalonărilor la plată de către autoritățile
competente din sistemul C.A.A.
(1) Autoritățile competente din sistemul C.A.A. pot acorda eșalonări la plată în
conformitate cu Hotărârea Consiliului C.A.A. care se adoptă în acest sens.
(2) Prin aprobarea cererii de eșalonare, nu se modifică scadența datoriilor
principale, stabilită în condițiile art.84 din prezentul Regulament. Aprobarea cererii de
eșalonare are ca efect stabilirea unui program de plăți a unor datorii care sunt certe,
lichide și exigibile. Efectul principal al acordării eșalonării este prevăzut la art. 107 din
prezentul Regulament.
(3) Eșalonările la plată se acordă pe bază de solicitare individuală scrisă a
contribuabilului debitor.
(4) Eșalonarea la plată se acordă pentru toate obligațiile contributive înscrise în
certificatul de atestare a obligațiilor contributive sau numai pentru o parte dintre acestea.
(5) Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile contributive în sumă totală
mai mică de 1.000 lei.
(6) Perioada de eșalonare la plată se stabilește de autoritatea competentă din
sistemul C.A.A. în funcție de cuantumul obligațiilor contributive și de capacitatea
financiară de plată a debitorului. Perioada de eșalonare la plată acordată nu poate fi mai
mare decât perioada de eșalonare la plată solicitată sau perioada maximă de eșalonare
prevăzută în hotărârea precizată la alin. (1).
(7) Prin Hotărârea Consiliului C.A.A. prevăzută la alin.(1) vor fi prevăzute printre
altele:
a) procedura de acordare a eșalonării la plată;
b) modul de imputare a ratelor asupra obligațiilor principale și accesorii
restante, eșalonate;
c) modul de imputare și regulile care privesc plata obligațiilor contributive
noi, care se vor naște după punerea în executare a deciziei de
eșalonare;
d) toate celelalte aspecte care au legătură cu eșalonarea.
Art.99. - Prevederi speciale privind stingerea obligațiilor contributive.
În cazul în care în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare a
obligațiilor contributive și data comunicării deciziei de eșalonare la plată, debitorul
efectuează plăți ce fac obiectul eșalonării la plată, se sting mai întâi obligațiile exigibile
în această perioadă și apoi obligațiile cuprinse în certificatul de atestare a obligațiilor
contributive, după caz.
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Art. 100. - Eliberarea certificatului de atestare a obligațiilor contributive.
(1) După primirea cererii, autoritatea competentă din sistemul C.A.A. eliberează,
din oficiu, certificatul de atestare a obligațiilor contributive, pe care îl comunică
debitorului.
(2) Certificatul de atestare a obligațiilor contributive se eliberează în termen de cel
mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.
(3) Prin excepție de la prevederile art. 87 din prezentul Regulamentul, certificatul
de atestare a obligațiilor contributive cuprinde obligațiile contributive restante existente
în sold la data eliberării acestuia.
(4) Atunci când există diferențe între sumele solicitate de către debitor în cerere și
cele înscrise în certificatul de atestare a obligațiilor contributive, se procedează la
punerea de acord a acestora.
(5) Certificatul de atestare a obligațiilor contributive are valabilitate de 30 de zile
de la data eliberării.
Art. 101. - Modul de soluționare a cererii.
(1) Cererea debitorului se soluționează de autoritatea competentă din sistemul
C.A.A. prin decizie de eșalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.
(2) Decizia de eșalonare cuprinde decizia propriu-zisă și anexa cu graficul de
eșalonare. Graficul de eșalonare conține cuantumul și termenele de plată a ratelor.
Ratele se plătesc la termenele de plată prevăzute de grafice.
(3) Cererea se soluționează prin decizie de respingere în oricare dintre
următoarele situații:
a) în cazul cererilor depuse pentru obligațiile prevăzute la art. 98 alin. (5)
din prezentul Regulament;
b) nu sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute în Hotărârea
Consiliului C.A.A. la care se referă art.98 alin.(7) din prezentul
Regulament;
c) debitorul nu depune documentele justificative necesare soluționării
cererii;
d) cererea și documentele aferente nu prezintă nicio modificare față de
condițiile de acordare a eșalonării la plată dintr-o cerere anterioară
care a fost respinsă;
e) în cazul stingerii în totalitate, până la data emiterii deciziei de
eșalonare la plată, a obligațiilor contributive care au făcut obiectul
cererii de eșalonare la plată.
(4) Decizia de eșalonare sau după caz decizia de respingere se comunică
solicitantului.
Art. 102. - Condiții de menținere a valabilității eșalonării la plată.
(1) Eșalonarea la plată acordată pentru obligațiile contributive își menține
valabilitatea în următoarele condiții:
a) să se declare și să se achite, potrivit legii, obligațiile contributive
administrate de autoritatea competentă din sistemul C.A.A. cu termene
de plată începând cu data comunicării deciziei de eșalonare la plată.
Eșalonarea la plată își menține valabilitatea și dacă aceste obligații sunt
declarate și/sau achitate până la data de 25 a lunii următoare scadenței;
b) să se achite diferențele de obligații contributive rezultate din declarații
rectificative în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii
acesteia;
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c) să se respecte cuantumul și termenele de plată din graficul de
eșalonare.
(2) Eșalonarea la plată își menține valabilitatea și dacă rata de eșalonare este
achitată până la următorul termen de plată din graficul de eșalonare.
(3) În situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost
respectate condițiile prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă din sistemul C.A.A.
comunică debitorului decizia de finalizare a eșalonării la plată.
Art. 103. - Renunțarea la eșalonarea la plată.
(1) Debitorul poate renunța la eșalonarea la plată pe perioada de valabilitate a
acesteia, prin depunerea unei cereri de renunțare la eșalonare.
(2) În cazul renunțării la eșalonare, debitorul trebuie să achite obligațiile
contributive rămase din eșalonare până la data la care intervine pierderea valabilității
eșalonării la plată. Prevederile art. 102 alin. (3) din prezentul Regulament sunt aplicabile
în mod corespunzător.
(3) În cazul nerespectării obligației prevăzute la alin. (2), sunt aplicabile prevederile
referitoare la pierderea valabilității eșalonării la plată, prevăzute la art.105 din prezentul
Regulament.
Art. 104. - Majorările de întârziere.
(1) Pe perioada pentru care au fost acordate eșalonări la plată, pentru obligațiile
contributive principale eșalonate la plată, continuă să curgă majorările de întârziere
conform art.95 din prezentul Regulament, până la data plății efective a datoriilor
principale.
(2) Majorările de întârziere se datorează și se calculează pentru fiecare rată din
graficul de eșalonare la plată a obligațiilor contributive principale începând cu data
emiterii deciziei de eșalonare la plată și până la data achitării ratei.
Art. 105. - Pierderea valabilității eșalonării la plată și consecințele pierderii
acesteia.
(1) Eșalonarea la plată își pierde valabilitatea la data la care nu sunt respectate
dispozițiile art. 102 alin. (1) din prezentul Regulament. Autoritatea competentă din
sistemul C.A.A. emite o decizie de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată,
care se comunică debitorului.
(2) Pierderea valabilității eșalonării la plată atrage începerea sau continuarea,
după caz, a executării silite pentru întreaga sumă nestinsă.
Art. 106. - Majorările de întârziere în cazul pierderii valabilității eșalonării la plată.
În cazul pierderii valabilității eșalonării la plată acordate de autoritatea competentă
din sistemul C.A.A., pentru obligațiile contributive principale rămase de plată din
eșalonarea la plată acordată, se datorează atât majorările de întârziere existente la data
acordării eșalonării cât și cele acumulate de la data emiterii deciziei de eșalonare la
plată.
Art. 107. - Suspendarea executării silite.
Pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor contributive nu
începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită, de la data comunicării
deciziei de eșalonare la plată.
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Art. 108. - Calcularea termenelor.
(1) Termenele stabilite în prezentul capitol, cu excepția celui prevăzut la art.100
alin. (2) din prezentul Regulament, se calculează pe zile calendaristice începând cu ziua
imediat următoare acestor termene și expiră la ora 24,00 a ultimei zile a termenelor.
(2) În situația în care termenele prevăzute la alin. (1) sfârșesc într-o zi de
sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, acestea se prelungesc până la
sfârșitul primei zile de lucru următoare.
Art.109. - Decizia de finalizare a eșalonării la plată.
În situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate, autoritatea
competentă din sistemul C.A.A. comunică debitorului decizia de finalizare a eșalonării
la plată.

CAPITOLUL V
Prescripția dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a cere
restituirea
Art. 110. - Începerea termenului de prescripție.
Obiectul, termenul și momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție
a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor contributive sunt prevăzute de art.
26 alin. (6) din Legea nr. 72/2016 și art. 22 alin.(1) lit. b), alin. (7)-(9) din Statutul C.A.A.
Art. 111. - Suspendarea termenului de prescripție.
Termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a
cere restituirea se suspendă:
a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru suspendarea
termenului de prescripție a dreptului la acțiune;
b) în cazurile și în condițiile în care suspendarea executării este prevăzută
de lege ori a fost dispusă de instanța judecătorească sau de alt organ
competent, potrivit legii;
c) pe perioada valabilității înlesnirii acordate potrivit legii;
d) cât timp debitorul își sustrage veniturile și bunurile de la executarea
silită;
e) în alte cazuri prevăzute de lege.
Art. 112. - Întreruperea termenului de prescripție.
Termenul de prescripție a dreptului de a cere executarea silită și a dreptului de a
cere restituirea se întrerupe:
a) în cazurile și în condițiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului
de prescripție a dreptului la acțiune;
b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite
sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de plată a obligației prevăzute
în titlul executoriu ori a recunoașterii în orice alt mod a datoriei;
c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare
silită;
d) la data comunicării procesului-verbal de insolvabilitate fără bunuri și
venituri urmăribile;
e) în alte cazuri prevăzute de lege.
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Art. 113. - Efecte ale împlinirii termenului de prescripție.
(1) Dacă organul de executare silită constată împlinirea termenului de prescripție
a dreptului de a cere executarea silită a creanțelor contributive, acesta va proceda la
încetarea măsurilor de realizare și la scăderea acestora din evidența creanțelor
contributive.
(2) Sumele achitate de debitor în contul unor creanțe contributive, după împlinirea
termenului de prescripție, nu se restituie.
Art. 114. - Prescripția dreptului de a cere restituirea.
Dreptul contribuabilului de a cere restituirea creanțelor contributive se prescrie în
termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naștere
dreptul la restituire.
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Anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului UNBR nr. 209/18.02.2017
Regulament tematic privind organizarea și funcționarea
comisiilor de cenzori aflate în structura C.A.A.
Notă: Prin delegarea competenței de reglementare, Legea nr.72/2016 a făcut
trimitere la Statutul C.A.A.1 și Regulamente2 pentru completarea cadrului normativ al
sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților.
Prezentul Regulament definește ansamblul obligațiilor profesionale care se impun
în activitatea cenzorilor C.A.A., aleși atât în structurile locale cât și la nivel central,
atribuțiunile acestora având ca scop final buna desfășurare a activității C.A.A. precum
și protejarea patrimoniului și investițiilor acesteia.
Regulamentul cuprinde reglementări care se aplică împreună cu dispozițiile
prevăzute de Legea nr.72/2016, Statutul C.A.A. și Normele profesionale privind
cenzoratul (Standardul profesional 23)
Structura prezentului Regulament urmărește structura Legii nr.72/2016 și a
Statutului.
Articolele din Regulament fac referire la articole și alineate din Legea nr.72/2016
și Statut, urmând ca toate acestea să se aplice împreună.
Acronimele folosite în prezentul Regulament sunt următoarele:
a) U.N.B.R. – Uniunea Națională a Barourilor din România;
b) Congres – Congresul avocaților;
c) Consiliu – Consiliul U.N.B.R.;
d) Comisia Permanentă – Comisia Permanenta a U.N.B.R.
e) C.A.A. – Casa de Asigurări a Avocaților;
f) C.A. – Consiliul de Administrație al C.A.A.;
g) Lege – Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaților;
h) Statut – Statutul C.A.A. - aprobat de Consiliul U.N.B.R. (document ce
urmează a fi supus ratificării Congresului avocaților);
i) Standard – Normele profesionale privind cenzoratul, Standardul
profesional 23 emis de C.E.C.C.A.R.;
j) C.E.C.C.A.R. – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România.

1
2

Aprobat prin Hotărârea nr. 139 a Consiliului U.N.B.R. din 27.07.2016
Art. 137(2) din Legea 72/2016
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CAPITOLUL I
Cadrul general. Principii.
Cadrul general
Art. 1. - Dispoziții generale; norme de reglementare.
(1) Comisia de cenzori la nivelul C.A.A. se constituie și funcționează potrivit art.
1133 din Lege și art. 544 și 555 din Statut.
(2) Comisia de cenzori la nivelul filialelor C.A.A. se constituie și funcționează
potrivit art. 766 și art. 777 din Statut.
Art.2. - Independența
(1) În exercitarea mandatului său cenzorul este obligat să manifeste o atitudine
independentă a raționamentului profesional (în spirit) dar și o independență
comportamentală (în aparență) care să îi permită îndeplinirea atribuțiunilor sale cu
integritate și obiectivitate.

3

Art. 113 Comisia de cenzori a Casei de Asigurări a Avocaților din România
(1) În cadrul C.A.A. se constituie și funcționează Comisia de cenzori.
(2) Comisia de cenzori este formată din 3 membri, dintre care 2 avocați în activitate și un avocat
pensionar, aleși de Congresul avocaților pentru o perioadă de 4 ani dintre avocații cu o vechime
neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani. Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată.
(3) Comisia de cenzori alege din rândul membrilor săi președintele și vicepreședintele.
(4) Comisia de cenzori adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi.
(5) Atribuțiile Comisiei de cenzori se stabilesc prin Statutul C.A.A..
4
Art.54. C.A.A. Comisia de cenzori. Dispoziții generale. Legea nr.72/2016 - art.113 alin.(1).
(1) Nu pot fi aleși în Comisia de cenzori a C.A.A. avocații care nu au achitate la zi taxele, contribuțiile și
accesoriile acestora, către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale
avocaților ori care au fost suspendați din profesie pentru neplata acestora.
(2) Din Comisia de cenzori a C.A.A. nu poate face parte nici un membru al Consiliului de administrație
al C.A.A.
(3) Cenzorii aleși pot fi remunerați conform hotărârii Comisiei Permanente a U.N.B.R.
5
Art.55. C.A.A. Comisia de cenzori. Atribuții. Legea nr.72/2016 - art.113 alin.(5).
(1) Comisia de cenzori a C.A.A. are în principal următoarele atribuții: a) verifică execuția bugetului anual
de venituri și cheltuieli; b) verifică gestiunea financiar-contabilă.
(2) Comisia de cenzori întocmește un raport anual cu privire la modul în care C.A.A. a executat
prevederile bugetului încheiat, putând formula sugestii pentru activitatea bugetară viitoare.
(3) Raportul se prezintă Congresului Avocaților cu ocazia descărcării de gestiune și aprobarea noului
buget al C.A.A
6
Art.76. Filiale. Comisia de cenzori.
(1) Controlul financiar al filialei se exercită de către comisia de cenzori a filialei și de către organele de
control ale C.A.A.
(2) Comisia de cenzori a filialei este formată din trei membri, dintre care doi avocați în activitate și un
avocat pensionar, aleși de Adunarea generală a filialei pentru o perioadă de patru ani dintre avocații cu
o vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani.
(3) Nu pot fi aleși în Comisia de cenzori a filialei avocații care: a) au restanțe de orice fel la contribuțiile
către fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților; b) au restanțe la
plata taxelor și contribuțiilor profesionale către barou și U.N.B.R.; c) au fost suspendați din profesie
pentru motive imputabile lor; d) sunt suspendați din profesie.
(4) Din Comisia de cenzori a filialei nu poate face parte nici un membru al consiliului filialei.
(5) Mandatul membrilor Comisiei de cenzori poate fi reînnoit o singură dată.
(6) Comisia de cenzori alege din rândul membrilor săi președintele și vicepreședintele.
(7) Comisia de cenzori adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi.
(8) Cenzorii aleși pot fi remunerați în baza hotărârii pe care o adoptă Consiliul de administrație al
C.A.A., în baza unui Regulament special.
7
Art.77. Filiale. Comisia de cenzori. Atribuții.
(1) Comisia de cenzori a filialei are în principal următoarele atribuții:
a) verifică execuția bugetului anual de venituri și cheltuieli al filialei;
b) verifică gestiunea financiar-contabilă a filialei;
(2) Cu privire la activitatea economico-financiară a filialei, comisia de cenzori va întocmi un raport anual
care va fi prezentat Adunării generale a filialei.
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(2) Pe toată durata de exercitare a mandatului, cenzorul trebuie să fie liber de orice
legătură reală ce ar putea fi interpretată ca o constrângere a integrității sale moralprofesionale și a obiectivității sale.
(3) Orice împrejurare de natură a aduce atingere independenței și integrității
profesionale a cenzorului se va aduce de îndată la cunoștința Comisiei Permanente a
U.N.B.R. și/sau consiliului baroului.
Art. 3. - Confidențialitatea datelor
(1) Cenzorii trebuie să respecte în raporturile cu terții caracterul confidențial al
informațiilor obținute cu ocazia îndeplinirii atribuțiunilor de control.
(2) Divulgarea de către cenzori către terți a oricărei informații obținută în
exercitarea mandatului constituie abatere disciplinara gravă, excepție făcând cazurile
când au obligația legală să informeze/sesizeze, după caz, consiliul baroului/Comisia
Permanentă a U.N.B.R. sau alte organe abilitate.
CAPITOLUL II
Acceptarea și asumarea mandatului
Art. 4. - Acceptarea mandatului
(1) Prin depunerea candidaturii la demnitatea de “cenzor” avocatul ce îndeplinește
condițiile de eligibilitate prevăzute de Lege8 și de Statut9 își asumă faptul că are
posibilitatea și abilitățile profesionale necesare exercitării mandatului, ținând seama de
regulile etice și profesionale, în mod deosebit de regulile de independență și de
competență.
Art. 5. - Asumarea mandatului
(1) Pe durata exercitării mandatului, cenzorul este obligat să participe la cursurile
de formare continuă și de perfecționare profesională adecvate atribuțiunilor sale,
organizate de către U.N.B.R. în cadrul I.N.P.P.A., în vederea completării și actualizării
permanente a cunoștințelor pentru asigurarea nivelului de competență corespunzător
naturii și complexității sarcinilor profesionale asumate.
(2) Cenzorul va aplica procedurile de control al calității stabilite prin Normele10
adoptate de către Consiliul U.N.B.R., asigurându-se în prealabil că acestea sunt corect
înțelese de către personalul de execuție din sistemul C.A.A..

CAPITOLUL III
Alegerea cenzorilor. Organizarea comisiei de cenzori.
Art. 6. - Alegerea cenzorilor
(1) Cenzorii ce compun comisia de cenzori a C.A.A. sunt aleși din rândul
delegaților, candidați participanți la lucrările Congresului avocaților, prin vot, cu
majoritate simplă, în condițiile art. 113(2) din Lege, de către membrii Congresului
avocaților.

8

Art. 113 (2) din Legea 72/2016
Art. 76 (2)-(4) din Statut (Hotărârea Consiliului UNBR nr. 139/2016)
10
Art. 138 din Legea 72/2016. În aplicarea prezentei legi, C.A.A. poate elabora norme de aplicare, care
se aprobă prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R.
9
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(2) Cenzorii ce compun comisia de cenzori din cadrul filialei sunt aleși din rândul
avocaților candidați, participanți la lucrările adunării generale elective a filialei, prin vot,
cu majoritate simplă, în condițiile art. 76(2) din Statutul C.A.A..
(3) Cenzorii filialelor C.A.A. sunt aleși concomitent, dar pe liste distincte, cu
membrii consiliilor de administrație ale filialelor.
(4) În aceleași condiții, cu aceeași ocazie, sunt aleși și membrii supleanți ai
comisiei de cenzori, respectiv doi avocați în activitate și unul din rândul avocaților
pensionari.
(5) În timpul mandatului cenzorii pot fi remunerați în condițiile prevăzute de art.
54(3) din Statutul C.A.A., pentru comisia de cenzori a C.A.A. și în condițiile art. 76(8)
din Statutul C.A.A., pentru comisia de cenzori constituită la nivelul filialelor C.A.A..
Art. 7. - Convocarea comisiei de cenzori, ulterioară validării.
(1) În termen de 5 zile de la publicarea pe site-ul U.N.B.R./filialei a hotărârii
comisiei de validare a rezultatului alegerilor, avocatul ce a întrunit numărul cel mai mare
de voturi valabil exprimate va convoca, sau, în caz de egalitate de voturi, avocatul cu
cea mai mare vechime în profesie, la sediul C.A.A./filialei, după caz, pe ceilalți membrii
plini și supleanți validați.
(2) Convocarea se va face prin corespondență electronică la sediul profesional
declarat pentru avocații în activitate și la domiciliu pe cenzorul provenit din rândul
avocaților pensionari.
(3) Termenul de la alin. (1) din prezentul articol se calculează potrivit dispozițiilor
art. 181(2) Cod procedură civilă.
Art.8. - Alegerea președintelui și a vicepreședintelui comisiei de cenzori
(1) Comisia de cenzori convocata în condițiile art. 7(1) din prezentul Regulament
va alege, prin vot, președintele și, după caz, vicepreședintele.
(2) Procesul verbal întocmit cu această ocazie va fi transmis prin grija președintelui
ales, spre informare, C.A.A./consiliului de administrație al filialei și Comisiei Permanente
a U.N.B.R./consiliului baroului, după caz.
(3) Cu această ocazie, va fi stabilită, în ordinea numărului de voturi primite, ordinea
în care membrii supleanți pot accede în rândul membrilor plini, urmare vacantării
posturilor în cadrul comisiei de cenzori.
Art. 9. - Preluarea mandatului. Începerea activității
(1) Președintele ales, în condițiile art. 8(1) din prezentul Regulament, în termen de
maxim 5 zile de la alegerea sa, va convoca atât pe membrii comisiei nou alese/validate
cât și pe membrii fostei comisii de cenzori în vederea procedării la preluarea formală a
documentelor/arhivei comisiei, în vederea continuării activității.
(2) În anii electivi, comisia de cenzori căreia i-a încetat mandatul prin ajungere la
maturitate a acestuia, are obligația întocmirii și a predării către președintele comisiei
nou alese a unui raport parțial care să cuprindă perioada 01 ianuarie a anului financiar
în curs și până la data de 30/31 a lunii anterioare încetării mandatului.
(3) Raportul întocmit, în condițiile alineatului precedent, va fi inserat și prezentat
ca fiind asumat de către precedenta comisie de cenzori, proximei adunări
generale/Congres, fără însă a se putea interveni de către noua comisie asupra datelor
și concluziilor exprimate.
Art. 10. - Vacantarea funcției de cenzor
(1) Vacantarea funcției de președinte al comisiei de cenzori presupune în mod
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obligatoriu organizarea la nivelul comisiei de noi alegeri.
(2) În caz de vacantare a funcției de președinte, avocatul cu cea mai mare vechime
în profesie/vicepreședintele, după caz, este cel care asigură interimatul pe perioada
vacantării.
(3) Situația prevăzută la alineatul precedent obligă cenzorul care asigură
interimatul conducerii comisiei la convocarea membrului/membrilor supleanți
necesar/necesari completării cvorumului, în termenul prevăzut de dispozițiile art. 7(1)
din prezentul Regulament.
(4) Situația vacantării unui post în cadrul comisiei de cenzori va fi adusă de îndată
la cunoștința C.A.A./consiliului de administrație al filialei și Comisiei Permanente a
U.N.B.R./consiliului baroului, după caz.

CAPITOLUL IV
Atribuțiunile cenzorilor
Art. 11. - Președintele comisiei de cenzori. Atribuțiuni
1) convoacă și conduce ședințele comisiei;
2) stabilește programul de lucru al comisiei;
3) reprezintă comisia în relațiile instituționale cu toate entitățile profesiei și cu
membrii C.A.A.;
4) în caz de urgență, elaborează rapoarte/puncte de vedere preliminare ce
vor fi ulterior supuse prezentării și ratificării, în prima ședință a comisiei,
celorlalți cenzori;
5) semnează actele comisiei;
6) ordonanțează, în funcție de bugetul alocat/stabilit anual de către U.N.B.R.,
cheltuielile de organizare și de funcționare a activității comisiei;
7) deleagă și supraveghează activități punctuale, unuia sau mai multor
membri ai comisiei;
8) solicita Consiliului de administrație al C.A.A./consiliului de administrație al
filialei aprobarea și bugetarea unor servicii punctuale de consultanță
financiară, cu hotărârea/avizul Consiliului U.N.B.R./consiliului baroului;
9) propune convocarea, de urgență, a Congresului avocaților/adunării
generale a filialei, în cazul în care constată deficiențe grave în execuția
bugetară, de natură a aduce prejudicii semnificative bunei funcționări a
sistemului C.A.A..
Art. 12. - Membrii comisiei de cenzori. Atribuțiuni.
La preluarea mandatului, cenzorii îndeplinesc următoarele atribuțiuni:
1) întocmesc și depun declarații de interese/incompatibilități din care să
rezulte:
a) neimplicarea financiara/decizională/consultativă, directă sau indirectă,
cu furnizorii de bunuri și de servicii ai sistemului C.A.A.;
b) dacă există interese profesionale/personale comune cu membrii
consiliului de administrație;
c) dacă există interese profesionale/personale comune cu vreun angajat
cu atribuțiuni de gestiune a sistemului C.A.A. din rândul personalului
contractual;
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2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

d) obligativitatea ca de îndată ce apare o situație ce ar putea greva starea
de independență a sa, cenzorul în cauză va completă/modifica
declarația prevăzută la punctele precedente.
verifică depunerea declarațiilor de interese și de incompatibilități de către
membrii consiliilor de administrație ai C.A.A./filialelor C.A.A. și acuratețea
informațiilor conținute de către acestea, conform Normelor emise de
U.N.B.R.;
stabilesc obiectivele activităților de audit/consultanță financiară contractate
cu terți specialiști;
sesizează de îndată organele competente ale profesiei, în vederea aplicării
măsurilor legale, în cazul constatării unor acte de indisciplină financiara
privind sistemul de asigurări sociale și pensii ale avocaților;
stabilesc modalitatea și criteriile de selecție a datelor și documentelor în
vederea aplicării prevederilor art. 23 din Legea nr. 72/201611;
stabilesc datele relevante ce urmează a fi solicitate președintelui
C.A.A./președintelui filialei C.A.A. privind situația veniturilor, a alocărilor și a
cheltuielilor bugetare aprobate de Congresul avocaților/adunarea generală a
filialei în raport de:
a) contribuțiile lunare obligatorii/facultative ale fiecărui membru al
sistemului C.A.A., în forma/cuantumul reglementat/reglementate de
Consiliul U.N.B.R.;
b) veniturile realizate din folosirea patrimoniului sistemului în activități
economice producătoare de venituri, în condițiile legii;
c) siguranța plasamentelor financiare;
d) dobânzile din plasamente;
e) majorările pentru plata cu întârziere a contribuțiilor lunare obligatorii;
f) donațiile, subvențiile și din alte venituri prevăzute de lege sau de
Statutul C.A.A.;
g) contravaloarea prestațiilor de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
plătite în sistemul C.A.A.;
h) cheltuielile privind organizarea și funcționarea sistemului;
i) finanțarea, monitorizarea și analiza eficienței și a rezultatelor
economico-financiare ale investițiilor proprii ale sistemului C.A.A.;
j) organigrame/drepturi salariale sau cele asimilate acestora/fișa postului
pentru personalul contractual din sistemul C.A.A.;
k) studiile de specialitate comandate de către Consiliu de administrație al
C.A.A./filialei C.A.A. precum și alte cheltuieli prevăzute de lege sau de
Statutul C.A.A..
veghează asupra încadrării în criteriile de legalitate și de eficiență
economico-financiară avute în vedere la momentul aprobării investițiilor
cuprinse în programele anuale/multianuale de investiții ale sistemului C.A.A.;
participă la formele de pregătire continuă, specifice domeniului de activitate,
organizate potrivit curriculei aprobate de către UNBR, din cadrul INPPA;
întocmesc rapoarte/puncte de vedere ori de câte ori le sunt cerute de către
organele de conducere ale profesiei, în condițiile Legii și ale Statutului C.A.A..

11

Art. 23 din Legea nr. 72/2016: Filialele și avocații sunt obligați să pună la dispoziția comisiei de cenzori
și inspectorilor financiari ai sistemului C.A.A. declarațiile fiscale anuale privind impozitul pe venit
înregistrate la finanțele publice, precum și toate celelalte date și documente privind veniturile în raport cu
care se determină contribuția datorată pentru fondurile sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări
sociale ale avocaților.
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CAPITOLUL V
Organizarea și planificarea activității
Art. 13. - Organizarea activității comisiei
(1) Anual, în prima decadă a lunii ianuarie, președintele comisiei de cenzori,
propune membrilor comisiei, calendarul de lucru și tematica orientativă.
(2) Un extras din procesul verbal ce cuprinde planificarea activității anuale se
comunică, spre informare, Președintelui C.A.A./președintelui filialei C.A.A./Comisiei
Permanente a U.N.B.R..
(3) Lucrările comisiei se desfășoară la sediul C.A.A./filialei C.A.A., cel puțin
trimestrial.
(4) Consiliile de administrație din sistemul C.A.A. sunt obligate să pună la dispoziție
spații adecvate pentru desfășurarea lucrărilor comisiei și pentru păstrarea datelor în
condiții de siguranță și confidențialitate.
(5) La nivelul fiecărei comisii de cenzori se întocmește o evidență a:
a) documentelor preluate de la precedenta comisie;
b) convocărilor și a proceselor verbale de ședință;
c) corespondenței cu organele de conducere ale profesiei;
d) datelor relevante, anuale, privind entitatea din sistemul C.A.A. în cadrul
căreia își desfășoară activitatea cu referire la:
i.structura de coordonare (membrii consiliului de administrație);
ii.structura funcțională (organigrama și personalul contractual);
iii.sursele de venituri și capitolele de cheltuieli;
iv.repartizarea veniturilor;
v.organizarea și derularea sistemelor de achiziții (după caz);
vi.evidența creanțelor și a datoriilor.
Art. 14. - Planificarea și desfășurarea activității comisiei
(1) Președintele întocmește și supune spre aprobare membrilor comisiei de
cenzori planul de lucru care să stabilească modalitatea concreta de interacțiune cu
structura de conducere și funcțională a entității din sistemul C.A.A. în cadrul căreia își
desfășoară activitatea.
(2) Comisia stabilește datele și termenele până la care urmează a fi prezentate
cenzorilor documentele supuse analizei/verificării, de către structura funcțională din
Sistemul C.A.A. și în funcție de complexitatea și de volumul datelor hotărăște perioada
efectivă de lucru.
(3) Perioada de efectuare a controlului va fi anunțata/notificată structurii de
conducere și funcționale a entității din sistemul C.A.A. în cadrul căreia își desfășoară
activitatea care au obligativitatea respectării calendarului de lucru al comisiei și furnizării
certificate, în volum complet, a datelor și a informațiilor solicitate.
(4) Cu ocazia planificării activității comisia va avea în vedere solicitări de date și
de informații, analiza și formularea de concluzii/recomandări care să acopere domeniile
semnificative ale activității entității verificate din sistemul C.A.A. respectiv:
a) Respectarea bugetului aprobat;
b) Respectarea procedurilor, aprobate de către organele profesiei, privind
colectarea, partajarea si distribuirea veniturilor;
c) Respectarea procedurilor, aprobate de către organele profesiei, privind
angajarea și efectuarea cheltuielilor;
d) Respectarea procedurilor, aprobate de către organele profesiei, privind
achizițiile de bunuri și servicii;
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e) Respectarea procedurilor, aprobate de către organele profesiei, privind
stabilirea și recuperarea accesoriilor pentru obligațiile neîncasate în
termenele stabilite;
f) Verificarea modului de constituire și de evidențiere a provizioanelor;
g) Verificarea modului de calcul și de evidențiere a amortismentelor;
h) Verificarea modului de efectuarea a inventarierilor și evidențierea
acestora în contabilitate.
(5) Datele și informațiile solicitate în condițiile art. 14(4) din prezentul Regulament
vor trebui să asigure, fiecăruia dintre membrii comisiei de cenzori, convingerea că sunt
suficiente și adecvate formulării unei opinii raționale, în condiții de scepticism
profesional, care să garanteze:
a) Înțelegerea mecanismelor funcționale și siguranța fluxurilor financiare ale
entității controlate;
b) Evaluarea și descrierea riscurilor subiective privind înțelegerea
mecanismului funcțional;
c) Propuneri de reacții adecvate aferente riscurilor detectate, inclusiv
stabilire/modificare proceduri de lucru;
d) Propuneri privind eventuale demersuri în vederea stabilirii de
responsabilități.
CAPITOLUL VI
Prelucrarea datelor. Întocmirea și prezentarea raportului
Art. 15. - Prelucrarea datelor
(1) La sfârșitul perioadei de control, comisia, pe baza datelor și a informațiilor
obținute/analizate, formulează concluzii și/sau sugestii privind funcționarea sistemului.
(2) Datele obținute pe perioada controlului vor fi îndosariate în dosarul de lucru al
comisiei, care trebuie să cuprindă:
a) Foi de lucru întocmite de cenzori și/sau de alți specialiști
agreați/desemnați în condițiile legii;
b) Copii certificate ale documentelor relevante în exprimarea opiniilor
comisiei;
c) Evidențierea punctelor forte, a punctelor slabe și a zonelor de risc ale
entității controlate;
d) Eventuale documente obținute de la terți, cu impact major în formularea
opiniilor;
e) Copii ele notelor/minutelor întocmite de către membrii comisiei cu
conducerea entității referitoare la termenii și termenele controlului,
eventuale dificultăți semnificative în exercitarea mandatului cenzorilor;
f) Note explicative furnizate de către reprezentanții autorității controlate din
sistemul C.A.A. ca urmare a unor solicitări punctuale din partea comisiei.
(3) Dosarul de lucru are caracter confidențial și se păstrează exclusiv în spațiul
pus la dispoziție în condițiile art. 13(4) din prezentul Regulament
Art. 16. - Raportul comisiei
(1) Raportul comisiei se întocmește în formă scrisă, în două exemplare originale.
(2) În situația în care între membrii comisiei există opinii divergente privind una sau
mai multe dintre concluziile controlului cenzorul/cenzorii care au o opinie distinctă vor
întocmi și preda președintelui comisiei de cenzori un coraport. Coraportul trebuie să
respecte aceleași condiții de formă pentru întocmirea raportului.
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(3) Exemplarul 1 al raportului/coraportului se înregistrează în registrul general al
entității controlate din sistemul C.A.A. iar exemplarul 2 se păstrează în arhiva comisiei
de cenzori, cu dovada înregistrării.
(4) Înregistrarea se va face cu minim 15 zile înainte de data desfășurării lucrărilor
Congresului avocaților/adunării generale a filialei din cadrul C.A.A. (după caz).
(5) Comisia de cenzori va înainta ulterior înregistrării o copie certificată a
raportului/coraportului, spre informare, Comisiei Permanente a U.N.B.R., prin grija
președintelui acestei comisii.
(6) Raportul/coraportul trebuie să conțină o exprimare clară a concluziilor
cenzorilor asupra datelor și a informațiilor privind aspectele controlate.
Art. 17. - Tipuri de concluzii ale cenzorului
(1) Cenzorii sunt obligați, în limita pregătirii și a abilitaților lor profesionale, să-și
exprime opinia/opiniile potrivit cerințelor prevăzute la art. 14(4).
(2) Opinia acestora trebuie să fie documentată și tranșantă.
(3) Tipurile de opinie acceptate sunt:
a) Concluzia curată - exprimată în formă pozitivă sau negativă:
i. Concluzia curată pozitivă - trebuie să îmbrace o exprimare de tipul
„după părerea noastră, din toate punctele de vedere semnificative,
situațiile financiare aferente perioadei controlate sunt legal întocmite și
în concordanță cu registrele ținute regulat, iar evaluarea elementelor
patrimoniale s-a făcut în conformitate cu reglementările legale în
vigoare”;
ii. Concluzia curată negativă - trebuie să îmbrace o exprimare de tipul
„după părerea noastră, din toate punctele de vedere semnificative,
situațiile financiare aferente perioadei controlate nu ne-au atras atenția
ca nu ar fi legal întocmite și că nu ar fi în concordanță cu registrele care
par a fi ținute regulat, iar evaluarea elementelor patrimoniale nu pare să
se fi făcut în neconcordanță cu reglementările legale în vigoare”;
b) Concluzia calificată - se emite atunci când cenzorii au unele constatări
care nu sunt atât de concludente sau de importante încât să determine o
concluzie contrară ori refuzul de a oferi o concluzie.
c) Concluzia contrară - trebuie să îmbrace o exprimare de tipul „după părerea
noastră, din toate punctele de vedere semnificative, situațiile financiare
aferente perioadei controlate nu sunt legal întocmite și nu sunt în
concordanță cu registrele care nu sunt ținute regulat, iar evaluarea
elementelor patrimoniale nu s-a făcut în conformitate cu reglementările
legale în vigoare”.
d) Refuzul de a oferi o concluzie - se emite atunci când apar situații ce
limitează aria de acțiune a activității cenzorului precum și atunci când
obiectivitatea cenzorilor a fost afectată de factori externi.
Art. 18. - Natura juridică a raportului comisiei de cenzori
Legislația privind alegerea, constituirea, organizarea și funcționarea comisiilor de
cenzori din sistemul C.A.A. este cea prevăzută de Legea 72/2016 și Statutul C.A.A.
Art. 19. - Răspunderea cenzorilor
În exercitarea mandatului lor, cu rea credință, cenzorii pot răspunde, penal, civil și
administrativ, după caz.
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