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Ref: Legea 214/2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie 

socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 publicată în MO nr. 

721/22.07.2021 

Către, 

Filialele C.AA. 

În atenţia Preşedinţilor Consiliilor de Administraţie 

Contabililor/contabililor şefi din filiale 

În vederea protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în baza OUG 30/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare aduse inclusiv de OUG nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind măsuri de protecţie social determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, avocaţii au primit, pe perioada stării de urgenţă, indemnizaţii lunare egale cu 

75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat 

nr. 6/2020, respectiv 4072 lei. 

Articolul XIX alin. (1) din OUG 226/2020 prevede că indemnizaţiile acordate potrivit 

art. XV alin. (1), (11), (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 cu 

modificările şi completările ulterioare nu constituie venituri din desfăşurarea activităţii, iar 

pentru acestea calculul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează 

separat faţă de veniturile realizate din desfăşurarea activităţii. 

În conformitate cu prevederile art. XIX alin. (4) din OUG 226/2020, pentru 

indemnizaţiile primite în baza OUG 30/2020 cu modificările şi completările ulterioare, 

avocaţii trebuie să plătească contribuţii de asigurări sociale la sistemul propriu de pensii, în 

cotele prevăzute de Codul Fiscal, respectiv de 25%. 

Scadenţa de plată a contribuţiilor aferente indemnizaţiilor primite în baza OUG 

30/2020 a fost stabilită prin art. XIX alin. (9) din OUG 226/2020 ca fiind data la care obligaţiile 

fiscale au termen de declarare şi plată în anul 2021, respectiv 25 mai 2021 (stabilită prin art. 

85 alin. (49) din Legea 227 /2015 Cod Fiscal, astfel cum a fost modificat de Legea 296/2020). 

Consiliul U.N.B.R. a decis în şedinţa din 14 - 15.05.2020 că avocaţii care au beneficiat 

de indemnizaţie de sprijin în baza OUG 30/2020 cu modificările şi completările ulterioare vor 



achita cota de 11%, prevăzută de Hotărârea Consil iului U.N.B.R. nr. 117/ 29 - 30 ianuarie 

2021, urmând ca după adoptarea PL-x 284/2020 să plătească sau nu restul de contribuţie 

până la 25% în funcţie de forma finală a proiectului de lege. 

În Monitorul Oficial 721/22.07.2021 a fost publicată Legea 214/2021 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 

Având în vedere Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 153/14 - 15.05.2021, după data 

intrării în vigoare a Legii 214/2021, respectiv după data de 25 iulie 2021, avocaţii care au 

plătit 11% contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor primite cu titlul de indemnizaţie 

lunară pe perioada stării de urgenţă, vor plăti diferenţa de 14%. 

Asupra sumelor datorate nu se calculează şi percep majorări de întârziere până la 

data la care Consiliul U.N.B.R. se va pronunţa asupra termenelor de plată a diferenţelor 

calculate şi a majorărilor datorate. 
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