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Cota'obligatorie lunarl de contribufie la fondul de asigurlri sociale al avocafilor,
incepf,nd cu luna IANURIE 20L4 - conform art. 19 gi 23 din Statutul CAA;i HotdrArea Consiliului
Uniunii Nagionale a Barourilor din RomAnia nr.B57 /14 decembrie 2013 - este de 250lei pentru
avoca;ii definitivi gi B0 lei pentru avoca$i stagiari daci nu au venituri sau veniturile din profesie
pe luna respectivi sunt de pAnd la 2.273Iei pentru avocagii definitivi gi respectiv 727 lei pentru
avocalii stagiari.

Avocalii definitivi sau stagiari care realizeazd venituri brute din profesie in luna
respectivi peste 2.273, respectiv peste 727lei, sunt obiigali si contribuie la fondul de asigurdri
sociale, cu 110/o din venihrl brutlunar realizat din profesie. dar nu mai mult de 1.250 lei.

Astfel, pentru avocagi definitiui:

Venit brut lunar din nrofesie Cota de conEibutie
0 -2.273|e i 250 le i

2.274 -  11.364le i LLo/o din venitul brut
Peste  11 .364 le i .1.250 lei

Penbrr avocalii stagigri:

Venit brut lunar din profesie Cota de confibutie
0  -  727 le i B0 lei

728 - 11.364 lei tlo/o din venitul brut
Peste 11.364lei 1.250 le i

in declaralia pe care avocatul este obligat si o dea in scris gi sub semniturd, conform art.
322 alin.3 din Statutul profesiei, vor fi trecute veniturile realizate in luna pentru care plitegte
contribufie; dacd acestea depigesc suma de L1,.364\ei, in conformitate cu prevederile art. 322
alin. 4 din Statutul profesiei, avocatul nu are obligalia de a declara valoarea veniturilor
suplimentare cotei pldtite.

in conformitate cu art. 6 alin. 5 din Regulamentul C.A.A. "Contribuflile lunare obllgatorii se
calculeazi firl zecimale, prin rotunjire, tn plus,la leu."
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Pregedinte,


