
I 

ROMÂNIA 

UNBR - Baroul Vrancea 

CĂTRE 

UNBR - în atenţia d-lui preşedinte 

Cu ocazia adunării generale a Baroului Vrancea, au fost făcute următoarele 
propuneri pe care vă rog să le aveţi în vedere: 

1. Constatând că la momentul actual regimul de impozitare este dezavantajos, 
această situaţie rezultând şi din analiza modului de impozitare în cadrul societăţilor 
comerciale cu răspundere limitată, care beneficiază de variate diverse în raport cu 
numărul de angajaţi, propunem ca impozitarea veniturilor obţinute să se realizeze prin 
alegerea la începutul fiecărui an calendaristic de către titularul formei de organizare, a 
uneia din următoarele variante: 

- 16% din profit; 
- 3% din venituri când nu există nici un angajat; 
- 2% din venituri când există un angajat; 
- 1 % din venituri când există doi sau mai mulţi angajaţi. 
2. Având în vedere onorariile de avocat practicate în Uniunea Europeană, 

precum şi faptul că în cadrul altor profesii cum sunt notarii sau executorii 
judecătoreşti sunt stabilite onorarii minimale de la care se poate pomi în negocierea 
cu clientul, propunem modificarea legislaţiei în sensul stabilirii unor onorarii 
minimale, în aşa fel încât acestea sa reflecte complexitatea muncii avocatului, cu 
posibilitatea afişării acestora la sediu, respectiv pe site-ul fiecărei forme de 
organizare. 

3. La momentul actual, sumele reprezentând contravaloarea oficiilor sunt 
extrem de mici dacă ne raportăm la sumele care se încasează în Uniunea Europeană. 
Acestea nu reflectă munca depusă de avocat în dosar. 

În aceste condiţii propunem majorarea oficiilor cu 30% în general, iar pentru 
dosarele care ajung la camera preliminara, respectiv în stadiul de judecata, majorarea 
sa se facă cu 50%. Referitor la ultima majorare apreciez ca se impune o suma mai 
mare deoarece în unele cauze judecata poate dura şi mai mult de un an. 

4. Potrivit dispoziţiilor din Codul fiscal contribuţiile de asigurări sociale, 
respectiv contribuţiile sociale de sănătate nu sunt deductibile, lucru care ne afectează 
în mod negativ în ceea ce priveşte impozitul în sensul că determină o creştere 



substanţială a sumei ce trebuie achitata, propunem modificarea respectivelor texte în 
sensul de a fi deductibile. 

5. Având în vedere ca la momentul de faţă este în dezbatere un act normativ 
care conferă foarte multe drepturi consilierilor juridici, fiind extrem de permisivă şi în 
consecinţă dezavantajoasă pentru profesia de avocat, propunem modificarea acestui 
proiect, în sensul de a se menţine actualele atribuţii ale avocatului. Nu se pot acorda 
unui consilier juridic aceleaşi drepturi ca şi avocatului, deoarece aceste dispoziţii sunt 
contrare legislaţiei europene în domeniu. 

6. Deoarece în momentul de faţă avocaţii care au sediul în locuinţele proprii 
nu mai pot deduce utilităţile aferente sediului decât în condiţiile în care vor plăti un 
impozit excesiv pe clădiri , propun să luaţi în discuţie modificarea legislaţiei în sensul 
deducerii utilităţilor fără ca acest lucru sa afecteze valoarea impozitului pe clădiri, 
adică valoarea impozitului să rămână aceeaşi ca atunci când în clădirea respectivă nu 
ar fi nici un sediu. 

7. Având în vedere că în cazul autoturismului cabinetului de avocat cheltuielile 
de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente acestuia sunt deductibile limitat la 
doar 50% potrivit Codului fiscal , propun maj ararea acestui procent la 100 % deoarece 

şi nu de un autoturism ce 
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