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

Hotărârea nr. 38
Din 26.11.2020
Privind aplicabilitatea OUG 132 în sistemul C.A.A.
Consiliul Casei de Asigurări a Avocaților compus din:
Președinte
Vicepreședinte
Membri

-

av. Bubatu Mihăiță
av. Cojan Constantin
av. Petroșel Florin Norocel
av. Gheorghe Reveica Cristina
Av. Neamț Mihai Paul
av. Uțescu Maria
av. Grigore Gheorghe

Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților şi
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
precum şi pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în MO nr. 720 din 10 august 2020;
Văzând referatul Serviciului Metodologie din cadrul C.A.A.;
Constatând faptul că prin art. 3 alin 3 din OUG 132/2020 s-a instituit obligația avocaților de a achita la
sistemul C.A.A. contribuția de asigurări sociale aferentă indemnizației primită în baza prevederilor art. 3 alin.
(1) din OUG 132/2020 (de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2020 – respectiv 41,5% din 5.429 lei);
Ținând cont de prevederile art. 3 alin. (3) din OUG 132/2020 care stipulează că pentru indemnizația
prevăzută de art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020 primită de avocați aceștia datorează contribuția de asigurări
sociale ”potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniștilor asigurați în sisteme proprii de asigurări
sociale”;
În temeiul prevederilor art. 109 alin. (4) și art. 111 alin. (1) din Legea 72/2016 privind sistemul de pensii
și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților, art. 51 alin. (2) și art. 53 alin. (1) lit. e) din Statutul C.A.A.,

C O N S I L I U L
CASEI DE ASIGURĂRI A AVOCAŢILOR
H O T Ă R Ă Ș T E :
Art. 1 – Avocații care beneficiază de indemnizația prevăzută de art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020 au
obligația de a achita la sistemul C.A.A. contribuția de asigurări sociale aferentă cuantumului indemnizației
primite, în conformitate cu prevederile 3 alin. (3) din OUG 132/2020
Art. 2 – Indemnizația prevăzută de art. 3 alin. (1) din OUG 132/2020 va fi tratată ca un venit din
profesie.
Art. 3 – Baza de calcul a contribuției datorate în sistemul CAA o constituie suma veniturilor din profesie
realizate în lună la care se adaugă cuantumul indemnizației încasate în luna respectivă:
Baza de calcul = veniturile din luna respectivă din profesie + indemnizație primită

Art. 4

- Contriibulia datoratS se calculeazd aplic6nd prevederile

legale privind contribulia in sistemul

C.A.A. la baza de calcul determinatd conform art. 3 din prezenta hotdr6re, respectiv:
Contribulio = 77% x bazo de colcul, dor nu mai pulin de cota minimd obtigatorie 5i nici moi mult de coto maximd

Art. 5 - (1) lndemnizalia prevdzutd de art. 3 alin. (1) din OUG 13212020 se include in veniturile
declarate de avocafi in declarafia privind veniturile brute lunare individuale datd de avocat in conformitate
cu art.21din Legea-,72/2016 pe luna incasiriiefective a indemnizafiei.
(2) Dacd avocatul nu a inclus in declarafia precizatd la alin. (1) cuantumul indemnizaliei incasate in
baza art. 3 alin. (1) din OUG 13212020, acesta va depune la filiald o declaralie rectificativd privind veniturile
brute lunare individurale pe luna incasdrii indemnizaliei.
Art. 6 - Sumele incasate cu titlu de indemnizalia in baza de art. 3 alin. (1) din OUG 13212020, fiind
asimilate veniturilor din profesie din luna incasdrii, sunt supuse prevederilor art" 25 din Legea 72/2016
referitor la majoririle de int6rziere la plat5.

Art. 7 - Nu se datoreazi contribulie de asigurdri sociale la sistemul C.A.A. pentru indemnizatiile
incasate de avocaliin baza art. XV alin. (11) din OUG 3O/2O20, astfel cum a fost modificatd de OUG 53/2O2O,
indemnizaliiincasaterin perioada stariide urgen!5 instituitd de Decretul nr.1,95/2020 privind instituirea stirii
de urgenfd pe teritoriul Romdniei (16 martie - 16 aprilie 2O2Ol, indemnizalii cdrora li se aplicd prevederile
art. XV alin. (5) din OUG 3O/202O cu modificirile si completdrile la zi.

Art. 8 - Prezenta hoti16re se comunicd filialelor C.A.A.

inte,

)

