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H O T Ă R Â R E A nr. 6 
din data de 21.11.2018 

privind acordarea de facilități pentru plata majorărilor de întârziere aferente contribuțiilor 
scadente după data de 01.01.2012. 

 

Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări a Avocaților din România compus din : 

Președinte av. dr. Petroșel Florin 

Vicepreședinte av. dr. Despa Aurel 

                      Consilieri                      

 

av. Nicu Tiberius 
av. deHerbay Alexandru 
av. Popa Nicolae Vlad 
av. Cojan Constantin 
av. Cristian Ioan Sorin 

 

Având în vedere:  
a) dispozițiile art.25 alin.(2)din Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii și alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaților; 
b) dispozițiile art.51 alin.(1), art.53 alin.(1) lit. e) și q) și art.53 alin.(2) din Statutul C.A.A. 

în vigoare de la data de 03.08.2016. 

Având în vedere modalitatea de aplicare neunitară în sistemul C.A.A. a prevederilor 
legale cu privire la majorările de întârziere până la data de 02.08.2016. 

Având în vedere rezultatele ședinței de lucru comune a C.A.A. cu filialele sistemului 
C.A.A, desfășurată în perioada 27-28.09 la Hotel Phoenicia din București, unde reprezentanții 
a 35 filiale din cele 36 prezente s-au declarat pentru adoptarea unei hotărâri de plafonare a 
majorărilor de întârziere pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a Legii nr.72/2016 

privind sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților. 

Având în vedere preocuparea permanentă a Consiliului U.N.B.R. de a sprijini avocații 
pentru intrarea în legalitate cu privire la acoperirea obligațiilor lor contributive. 

Având în vedere politica constantă a statului român de sprijinire a contribuabililor aflați 
în dificultate, prin acordarea periodică (o dată la 3-4 ani) de facilități fiscale, care constau în 
ștergerea (anularea) în totalitate sau în parte a penalităților de întârziere și/sau a dobânzilor 
aferente obligațiilor de plată principale, datorate bugetului general consolidat, condiționat de 
plata până la o anumită dată a obligațiilor fiscale principale, putându-se menționa în acest 
sens cu titlu exemplificativ: 

a) Ordonanța nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
art. XI alin.(1) și alin.(4); 

b) Ordonanța de urgență nr.44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale, art.1 și 
următoarele; 

c) Ordinul nr.3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor 
fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare, Pct.9.1; 

d) Legea nr.29/2018 privind anularea unor obligații fiscale. 



 

Având în vedere dezvoltarea în literatura fiscală de specialitate de dată recentă a 
instituției juridice a facilităților fiscale, care se consideră că acordă avantaje atât autorităților 
publice cât și contribuabililor. Pentru autoritățile publice avantajele constau într-o colectare 
mai ușoară a unor obligații bugetare restante, iar pentru contribuabili, facilitățile reprezintă 
adevărate sprijine în vederea redresării. 

Consiliul C.A.A. întrunit în ședința din data de 21.11.2018, cu unanimitate de voturi, 
adoptă prezenta hotărâre, având conținutul care urmează: 

HOTĂRÂRE 

Art.1 – Contribuabilii în sistemul C.A.A. care înregistrează datorii la plata datoriilor 
accesorii privind majorările de întârziere aferente contribuțiilor scadente începând cu data de 
01.01.2012, beneficiază de facilitatea blocării cuantumului acestora la nivelul valorilor 
înregistrate pentru obligațiile principale (contribuțiile) restante, în situația în care sunt 
îndeplinite următoarele condiții: 

a) nu au restanțe în privința obligațiilor declarative privind veniturile realizate din 
profesie conform art.21 din Legea nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale ale avocaților; 

b) au plătit obligațiile principale (respectiv contribuțiile restante), stabilite începând cu 
data de 01.01.2012; 

c) plătesc majorările de întârziere restante la care se referă prezenta hotărâre până la 
data de 31.12.2019. 

Art.2 – Facilitățile acordate prin prezenta hotărâre se aplică pentru majorările de 
întârziere aferente fiecărei contribuții restante în parte, care îndeplinesc condițiile prevăzute 
la art.1. 

Art.3 – (1) Hotărârea va fi înaintată la U.N.B.R. pentru discutarea ei în prima ședință a 
Consiliului U.N.B.R. 

(2) Hotărârea va intra în vigoare după ce Consiliul UNBR va lua act de cuprinsul acesteia. 

(3) După ședința Consiliului U.N.B.R., hotărârea în forma ei finală se comunică filialelor 
C.A.A și se publică pe website-ul www.caav.ro. 

 

 

 Președinte C.A.A., 

Av. dr. Petroșel Florin 
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