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~~TRArURĂ G~~ERA..~ Către, 

I 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE , 

Excelenţei Sale, 

Domnul Ministru Gheorghe IALOMITIANU , 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind t~ansparenţa decizională 
În administraţia publ ică , Monitorul Oficial al României, Partea Ij nr.70 din 03 februarie 
2003, 

În numele Uniunii Naţionale a Barourilor din România, 
vă solicităm ca la elaborarea Normelor metodologice ce u ~mează a fi elaborate şi 

aprobate prin hotărâre de Guvern, pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 125 din 27 
decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr' ~71/2003 privind Codul 
fiscal (Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr' 938 din 30 decembrie 2011), 

să aveţi În vedere exigenţele reclamate de aplicarea şi respectarea dispoziţiilor 
legale În vigoare care consacră expres faptul că avocaţii sur t persoane asigurate 
obligatoriu Într-un sistem de pensii neintegrat sistemului unitar de pensii publice, sistem 
recunoscut legislativ ca fiind propriu şi autonom prin dispoziţiil legale interne şi prin 
legislaţia Comunităţii Europene. 

Este cazul următoarelor dispoziţii legale interne: 
- Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea ~rofesiei de avocat, cu 
modificările şi completările ulterioare (republicată În Mpnitorul Oficial, Partea 
1, nr. 98 din 07 februarie 2011), 
- OUG nr. 221/2000 privind pensiile şi drepturile d~ . asigurări sociale ale 
avocaţilor, modificată şi aprobată prin Legea nr. 452/20r 1 , 
- Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
- art. III alin (2) ş i art. III alin (5) din OG nr' 82/2010 privind modificarea OG 
nr. 58/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nrl' 571/2003, 
- art. 2 din Anexa 2 a HG nr. 791/2010 pentru \ aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor art. III din OUG nr. 58/2010. 

Sunt incidente următoarele acte normative din dreptul eu\ropean al asigurărilor 
sociale: 

- REGULAMENTUL (CEE) NR. 1408/71 AL CONSILlUlLUI din 14 iunie 1971 
privind aplicarea regimurilor de securitate socială Î~ raport cu lucrătorii 
salariaţi, cu lucrătorii care desfăşoa~~ activităţi indep~\~d.~nte şi cu membrii 
familiilor acestora care se deplaseaza In cadrul Comllnlt~tll 










