
 

 

CASA DE ASIGURĂRI A AVOCAȚILOR DIN ROMÂNIA 
Str. Dr. Râureanu nr. 3-5, et. 3, sect. 5, București Tel: 021.312.39.00 fax: 021.314.21.36  

www.caav.ro           email: office@caav.ro 
 Nr. GN 241 din 19.05.2021 

Către, 
Filialele C.A.A. 
 
Ref: contribuții aferente indemnizațiilor încasate de avocați în baza OUG 30/2020 
 
 

Având în vedere Hotărârea Consiliului UNBR nr. 153 din 14-15.05.2021 care a stabilit că 
avocații care au beneficiat de indemnizația de sprijin în baza OUG nr. 30/2020 (din perioada 
stării de urgență) modificată și completată de O.U.G. nr. 53/2020, vor achita cota de 11% 
prevăzută de Hotărârea Consiliului UNBR nr. 117/29-30 ianuarie 2021, urmând ca după 
adoptarea Proiectului de lege (PL-x nr. 284/2020) privind aprobarea OUG nr. 53/2020 pentru 
modificarea și  completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, să se stabilească sumele de plată, în funcție de 
prevederile ce vor fi adoptate, 

Ținând cont de obligația avocaților care au beneficiat de indemnizația de sprijin în baza 
O.U.G. nr. 30/2020 de a completa punctul 1.5 din Declarația unică cu cota de contribuție de 25% 
din indemnizația primită, 

Filialele vor înregistra (în programul de gestiune avocați) obligația aferentă indemnizației 
în conformitate cu prevederile OUG 226/2020 și declarația unică punctul 1.5 (în sumă  de 1.018 
lei aferentă unei luni întregi), ca obligație datorată de avocat.  

Până la adoptarea proiectului de lege (PL-x nr. 284/2020) privind aprobarea OUG nr. 
53/2020 pentru modificarea și  completarea unor acte normative privind măsuri de protecție 
socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, avocații care au beneficiat de 
indemnizația prevăzută de OUG 30/2020 cu modificările ulterioare pot achita cu titlu de 
contribuție la fondurile C.A.A. o cotă de 11% din indemnizația primită, așa cum prevede 
Hotărârea Consiliului UNBR nr. 153 din 14-15.05.2021. 

În funcție de forma în care va fi adoptat proiectul de lege menționat mai sus, urmează să 
se regleze contribuțiile obligatorii la sistemul C.A.A. pentru avocații care au beneficiat de 
indemnizația prevăzută de OUG 30/2020 cu modificările ulterioare. 

Vă informăm că în formularul Declarației Unice pentru anul 2020, depusă de avocat la 
ANAF, contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației primite în baza OUG 30/2020 
datorată la sistemul C.A.A. este de 25%, fiind calculată automat în Declarație  și dedusă din 
baza de calcul a impozitului pe venit. 

 

Director Executiv, 

Ileana Ciutan 

Șef Birou Metodologie, 

Klaus Rîpanu 
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Anexă 

Exemple de calcul 

 

Ținând cont de prevederile art. XIX alin. (1) lit. a) din OUG 226/20201 cotele de contribuție 
corespunzătoarea indemnizațiilor se vor calcula separat de cotele de contribuție aferente 
veniturilor din profesie. 

Exemple: 

1. Venituri  
Din profesie 0 lei 
Indemnizație primită în baza OUG 30/2020 4.072 lei 

 
Contribuții datorate: 

Pentru veniturile din profesie 300 lei 
Pentru venitul din indemnizație: 4.072x25% 1.018 lei 
Total contribuții datorate 1.318lei 

 
Contribuții de plată (conf. Hot. UNBR 153/14-15.05.2021): 

Pentru veniturile din profesie 300 lei 
Pentru venitul din indemnizație: 4.072x11% 448 lei 
Total contribuții ce pot fi plătite 748 lei 

 

 

2. Venituri 
Din profesie 5.400 lei 
Indemnizație primită în baza OUG 30/2020 4.072 lei 

 
Contribuții datorate: 

Pentru veniturile din profesie 594 lei 
Pentru venitul din indemnizație: 4.072x25% 1.018 lei 
Total contribuții datorate 1.612 lei 

 
 
Contribuții de plată (conf. Hot. UNBR 153/14-15.05.2021): 

Pentru veniturile din profesie 594 lei 
Pentru venitul din indemnizație: 4.072x11% 448 lei 
Total contribuții ce pot fi plătite 1.042 lei 

 

 
 
 

 
1 a) calculul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează separat faţă de veniturile realizate din 
desfăşurarea activităţii 


