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UN IU NEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMAN IA , 

THE NATIONAL ASSOCIATION OF THE ROMAN IAN BARS 

L'UN ION NAT IO N A LE DES BARREAUX DE ROUMANIE 

Nr.294-AUT-2017/18.12.2017 
Către , 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF 
Doamnei Mirela Călugăreanu 
Preşed i nte ANAF 

Spre şti i nţă: 

Ministerul Finanţelor Publice 
Domnului Ministru Ionuţ M işa 
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Vă aducem la cunoştinţa că potrivit Legii nr. 72/2016, avocaţii sunt membri de drept ai Casei de 
Asigurări a Avocaţilor şi pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de avocat plăt8 c 
contribuţie obligatorie la bugetul Casei de Asigurări a Avocaţilor , organizată ca sistem propriu oe 
asigurări sociale. 

Potrivit art.150 din Codul Fiscal persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări so •ale 
nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentr veniturile prevăzute la art.137 alin. ( 1) lit. b) 
din Codul Fiscal. 

În consecinţă , avocaţii nu sunt oblig aţi să depună declaraţii privind venitul asigurat la sistemul 
public de pensii (Formular 600). 

Vă rugăm să luaţi măsuri ca autorităţile din sistemul ANAF să examineze pe site-ul www.unbr. ro 
secţiunea „Tabloul avocaţilor'' ş1 să identifice pers anele fizice din fiecare barou Uudeţ) care au 
calitatea de avocat afla în exercitiul profesiei şi care, în consecin ,ă, sunt membri de drept, in 

baza legii , ai sistemului propriu de asigurări sociale gestionat şi administrat de Casa de Asigurări 
a Avocaţilor. 

„Tabloul avocaţilor" se află publicat ş i pe site-urile Ministerului Justi ţie i (www.just.ro), Minis erului 
Public (www.piicj .ro) ş i Consiliului Superior al Magistraturii(www.csm1909.ro). 

S ituaţia juridică îr care se află avocaţi i aflaţ i în exerciţiul profesiei rezul ă di registre pu lice, 
astfel încât este neconformă cu legea emiterea unor decizii de impunere a avocaţilor pen ru 
contri buţii datorate bugetului public de asigurări sociale. 

Solicităm ca de urgenţă să se identifice sol uţie pentru rezolvarea situaţie i create, în cazul în 
care, contrar Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensii ş i alte drepturi de asigură ri sociale ale 
avocaţilor şi art. 150 din Codul Fiscal au fost emise decizii de impunere faţă de avocaţi cu privire 

etului publi de asigurări sociale. 
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Spre ştiinţă: 

Ministerul Finantelor Publ ice 
' omnului Ministru Ionuţ Mişa 

Vă aducem la cunoşti nţă că potrivit Legii nr. 72/2016, a ocaţi i sunt membri de drept ai Cas 1 d 
As i gurări a Avocaţi l or ş i pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de avocat p iă =;se 
contribuţie obligatorie la bugetul Casei de sig rări a vocaţi lor , organ izată a sistem propriu dt:: 
asigurări sociale. 

Potrivit art.150 din Codul Fiscal persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de a 1 gurări sociale 
nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentr 1 veniturile prevăzute la art. 137 alin. ( 1) lit. 
din Codul Fiscal. 

în consecinţă , avocaţi i nu sunt obli aţi să depună eclaraţii privind venitul asigurat la sistern ul 
public de pensii (Formular 600) 

Vă rugăm să luaţi măsuri ca au orităţ i le din sistemul AF să examineze e site- ul www.unbr.ro 
secţ i unea „Tabloul avocaţil o r" şi să identifi e persoanele fizice din fiecare oarou Uudeţ) care au 
calitatea de avocat aflat în exercitiu l profesiei şi car , în consecinţă , sunt membri de drept. în 
baza legii , ai sistemului propriu de asig urări sociale ges ionat şi ad inistrat de Casa de A~ 1gurări 
a Avocaţilor . 

„Tabloul avocaţilor" se află publicat ş i pe site-urile Ministerului Justiţ iei (www.just.ro), Minister lui 
Public (www.piicj.ro) şi Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm1909.ro). 

Situaţia j urid ică în care se afl ă avocaţi i afl aţi în exerciţiul profesiei rezu ltă din registre publice, 
astfel încât este neconformă cu legea emiterea unor decizii de impunere a avocaţi lor pentru 
contribuţii datorate bugetului public de asigurari sociale. 

Solicităm ca de urgenţă să se identifice o soluţie pentru rezolvarea situaţie i create, în cazul în 
care, contrar Legii nr. 72/2016 privind sistemul de pensi i şi alte drepturi de asiguran so tale ale 
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