
 

 

Biroul permanent al  

Parlamentului Republicii Moldova 

 
 

 

În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii 

Moldova și art.47 din Regulamentul Parlamentului adoptat prin Legea               

nr.797/1996, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă, proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte legislative.  

 

 

 

 

Deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

Dan PERCIUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Proiect 

  

L E G E 

 pentru modificarea unor acte legislative  
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

Art. I. – Articolul 694 din Codul fiscal nr.1163/1997 (republicat în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 

2007), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins: „Cota 

impozitului pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate 

profesională în sectorul justiției constituie 12% din obiectul impunerii, iar 

pentru persoanele care desfășoară activitate în domeniul sănătății 

constituie 18% din obiectul impunerii”. 

 

Art. II. – Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări 

sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. la articolul 4 se va completa cu alineatul 13) cu următorul cuprins: 

„13) persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției;” 

2. la articolul 5 alin.(1): 

- la litera b) cuvintele „persoanele fizice:” și textul: „mediatori, notari, 

avocați, executori judecătorești, administratori autorizați, ” se exclud.  

 - se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 

„b1) persoanele fizice: mediatori, notari, avocați, avocați stagiari, 

executori judecătorești, administratori autorizați, experții judiciari care 

activează în cadrul birourilor de expertiză judiciară, care au obţinut dreptul 

de a desfășura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma 

juridică de organizare - lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de 

gestiune, iar în cazul încetării activității - în termen de cel mult 10 zile de la 

data încetării activității;”. 

3. la articolul 17 alineatul (1) se completează cu litera c2) cu următorul 

cuprins: 

„c2) persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul 

justiției;”. 
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4. la articolul 19 alineatul (4) după sintagma „pct.12),” se completează 

cu sintagma „pct.13),”. 

5. la articolul 20 alineatul (2) după sintagma „pct.12),” se completează 

cu sintagma „pct.13),”. 

6. la articolul 22 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: 

„(5) Baza lunară de calcul pentru persoanele care desfășoară activitate 

profesională în sectorul justiției este constituită din venitul persoanei 

respective, determinat în conformitate cu prevederile legislației.”. 

7. În Anexa nr. 1 la rubrica Categoriile de plătitori și de asigurați: 

din  punctul 1.6.  se exclude textul: 

„– notari învestiți în funcție în modul stabilit de lege;  

– executori judecătorești învestiți în funcție în modul stabilit de lege;  

– avocați care au înregistrată una dintre formele de organizare a 

activității de avocat în condițiile legii; 

– administratori autorizați care au înregistrată una dintre formele 

de organizare a activității de administrator în condițiile legii;” 

se completează cu punctul 1.6.1 cu următorul cuprins: 

1.6.1 Persoanele 
care desfășoară 
activitate 
profesională în 
sectorul justiției: 
– notari învestiți 
în funcție în 
modul stabilit de 
lege;  
– executori 
judecătorești 
învestiți în funcție 
în modul stabilit 
de lege;  
– avocați, iclusiv 
avocați stagiari,  
care au 
înregistrată una 
dintre formele de 
organizare a 
activității de 
avocat în 
condițiile legii; 
- administratori 
autorizați care au 
înregistrată una 
dintre formele de 
organizare a 
activității de 

De la 1 ianuarie Cota 
contribuției 

Lunar, 
până la data 

de 
25 a lunii 

următoare 
lunii de 
gestiune 

 

Toate tipurile 
de prestații 
de asigurări 
sociale de 

stat 

2021 12% 
2022 14% 
2023 16% 
2024 18% 
2025 20% 
2026 22% 
2027 24% 
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administrator în 
condițiile legii; 
- experți judiciari 
care activează în 
cadrul birourilor 
de expertiză 
judiciară; 
- mediatori. 

 

Art. III – Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul și 

termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență 

medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.18-19, art.57), 

cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum 

urmează: 

1. articolul 4 se completează alineatul (3) cu următorul cuprins: 

„(3) Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de 

asistență medicală în formă de contribuție procentuală pentru venitul 

acumulat, aprobate anual prin legea fondurilor obligatorii de asistență 

medicală.” 

2. se completează cu articolul (71 ) cu următorul cuprins: 

„Art. (7 1)  - Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală 

pentru categoriile de persoane prevăzute în anexa nr.3 se calculează în 

funcție de contribuția procentuală din venit, determinat în conformitate cu 

prevederile legislației.” 

3. se completează articolul 161 cu următorul cuprins: 

„Art. 161 - (1) Categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.3 achită 

primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de 

contribuție procentuală din venitul acumulat, aprobată anual prin legea 

fondurilor obligatorii de asistență medicală. 

 (2) Organele de autoadministrare profesionale responsabile de 

evidenţa categoriilor de plătitori de prime de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală, stabilite la anexa nr. 3, prezintă listele plătitorilor de 

prime conform modelului şi termenelor stabilite în acordul încheiat cu 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină. În cazul mediatorilor lista 

este transmisă către Compania Naţională de Asigurări în Medicină de 

Ministerul Justiției.” 

 

4. la articolul 17 după cuvântul „recompense,” se completează cu textul 

„a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de 

contribuție procentuală pentru venitul acumulat.” 
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5. la articolul 26 alineatul (1) după cuvântul „Angajatorii,” se 

completează cu textul „persoanele care desfășoară activitate profesională în 

sectorul justiției,”. 

 

6. în anexa nr.2 din punctul 2 textul „Mediatorii, notarii, avocaţii, 

executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul birourilor 

de expertiză judiciară” se exclude, iar după cuvântul „traducătorii” textul 

„şi administratorii autorizaţi” se exclude.  

7. se completează cu anexa nr.3 cu următorul cuprins: 

„Anexa nr.3 

Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistență 

medicală în formă de contribuție procentuală din venitul acumulat, 

aprobată anual prin legea fondurilor obligatorii de asistență medicală 

1. notari; 

2. executori judecătorești;  

3. avocați, inclusiv avocați stagiari; 

4. administratori autorizați; 

5. experți judiciari care activează în cadrul birourilor de expertiză 

judiciară; 

6. mediatori. 

 Art. IV – Legea nr.1260/2002 cu privire la avocatură (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.126-127, art.1001), cu modificările 

ulterioare, se completează cu articolul 631 cu următorul cuprins: 

„Articolul 631. Cheltuielile pentru desfășurarea activității de avocat 

(1) Din onorariile încasate pentru desfășurarea activității de avocat 

conform art. 63 alin. (1), se acoperă cheltuielile pentru asigurarea tehnico-

materială a activităţii, locaţiune şi întreţinerea cabinetului sau biroului 

asociat de avocați, ţinerea arhivei activităţii avocatului, remunerarea 

personalului auxiliar angajat, cota de contribuţie obligatorie a avocatului, 

alte cheltuieli suportate în legătură cu activitatea profesională a avocatului. 

(2) Suma rămasă după deducerea tuturor cheltuielilor menţionate la 

alin. (1) constituie venitul avocatului. 

(3) Din suma venitului acumulat avocatul achită impozitul pe venit, 

contribuţiile de asigurări sociale de stat şi de asigurări obligatorii de 

asistenţă medicală conform legislației.”   

 
Art. V. – Legea nr.289/2004 privind indemnizațiile pentru 

incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale 
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(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. la articolul 4 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins: 

„(5) Sumele reprezentînd prestații de asigurări sociale se plătesc 

persoanelor care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, 

începînd din prima pînă în ultima zi calendaristică de incapacitate 

temporară de muncă, din bugetul asigurărilor sociale de stat.” 

 

2. articolul 6 alineatul (1) și (2) vor avea următorul cuprins: 

 

„(1) Asiguraţii, cu excepția persoanelor care desfășoară activitate 

profesională în sectorul justiției, au dreptul la prestaţii de asigurări sociale 

dacă au un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani. Persoanele care 

desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, au dreptul la prestaţii 

de asigurări sociale dacă au contribuit în bugetul de asigurări sociale cel 

puțin 3 ani de zile în conformitate cu prevederile articolului 22 alineatul (5) 

din Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. 

 

(2) Asiguraţii, cu excepția persoanelor care desfășoară activitate 

profesională în sectorul justiției, care au un stagiu total de cotizare de pînă 

la 3 ani beneficiază de dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă confirmă 

un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni 

premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului 

în cazul riscului asigurat creşterea copilului. Persoanele care desfășoară 

activitate profesională în sectorul justiției, care au contribuit în bugetul de 

asigurări sociale mai puțin de 3 ani de zile în conformitate cu prevederile 

articolului 22, alineatul 5, beneficiază de dreptul la prestaţii de asigurări 

sociale dacă confirmă că au contribuit în bugetul de asigurări sociale în 

conformitate cu prevederile articolului 22, alineatul 5, cel puțin 9 luni în 

ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat sau 

datei naşterii copilului în cazul riscului asigurat creşterea copilului. 

  

Art. VI. – Legea nr.113/2010 privind executorii judecătorești 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.184-192, 

art.389), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. la articolul 7 litera s) după cuvântul „concediu” se completează cu 

cuvintele „medical și concediu”.  

2. se completează cu articolul 391 cu următorul cuprins: 

„Articolul 391. Cheltuielile pentru desfășurarea activității executorului 

judecătoresc 
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(1) Din onorariile încasate pentru desfășurarea activității executorului 

judecătoresc conform art. 38 și art. 39, se acoperă cheltuielile pentru 

asigurarea tehnico-materială a activităţii, locaţiune şi întreţinerea biroului 

individual sau biroului asociat al executorilor judecătorești, ţinerea arhivei 

activităţii executorului judecătoresc, remunerarea personalului auxiliar 

angajat, cota de contribuţie obligatorie a executorului judecătoresc, alte 

cheltuieli suportate în legătură cu activitatea profesională a executorului 

judecătoresc. 

(2) Suma rămasă după deducerea tuturor cheltuielilor menţionate la 

alin. (1) constituie venitul executorului judecătoresc. 

(3) Din suma venitului acumulat executorul judecătoresc achită 

impozitul pe venit, contribuţia de asigurare socială de stat şi prima de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform legislației în vigoare.”   

 

Art. VII. – Legea nr.161/2014 cu privire la administratorii autorizați 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.293-296, art.605), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. la articolul 31 alineatul (3) se abrogă. 

2. se completează cu articolul 311 cu următorul cuprins: 

„Articolul 311. Cheltuielile pentru desfășurarea activității 

administratorului autorizat 

(1) Din onorariile încasate pentru desfășurarea activității 

administratorului autorizat conform art. 31 alin. (1), se acoperă cheltuielile 

pentru asigurarea tehnico-materială a activităţii, locaţiune şi întreţinerea 

biroului administratorului autorizat, ţinerea arhivei administratorului 

autorizat, remunerarea personalului auxiliar angajat, cota de contribuţie 

obligatorie a administratorului autorizat, alte cheltuieli suportate în 

legătură cu activitatea profesională a administratorului autorizat. 

(2) Suma rămasă după deducerea tuturor cheltuielilor menţionate la 

alin. (1) constituie venitul administratorului autorizat. 

(3) Din suma venitului acumulat administratorul autorizat achită 

impozitul pe venit, contribuţia de asigurare socială de stat şi prima de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală conform legislației în vigoare.”    

 

Art. VIII. – Legea nr.137/2015 cu privire la mediere (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.224-233, art.445), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. la articolul 17 se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins: 
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„(8) Mediatorul are dreptul să beneficieze de concediu medical și 

concediu anual, de prestații de asigurări sociale de stat și de pensie în 

condițiile legii.”. 

2. se completează cu articolul 181 cu următorul cuprins: 

„Articolul 181. Cheltuielile pentru desfășurarea activității mediatorilor. 

(1) Din onorariile încasate pentru desfășurarea activității mediatorilor 

conform art. 18 alin. (1) se acoperă cheltuielile pentru asigurarea tehnico-

materială a activităţii, locaţiune şi întreţinerea biroului mediatorului, 

ţinerea arhivei biroului mediatorului, remunerarea personalului auxiliar 

angajat, cota de contribuţie obligatorie a biroului mediatorului, alte 

cheltuieli suportate în legătură cu activitatea profesională a biroului 

mediatorului.” 

(2) Suma rămasă după deducerea tuturor cheltuielilor menţionate la 

alin. (1) constituie venitul mediatorului. 

(3) Din suma venitului acumulat mediatorul achită impozitul pe venit, 

contribuţia de asigurare socială de stat şi prima de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală conform legislației în vigoare.”    

 

Art. IX. – Legea nr.68/2016 cu privire la expertiza judiciară și 

statutul expertului judiciar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 

nr.157-162, art.316), cu modificările ulterioare, se completează după cum 

urmează: 

1. La articolul 51 alineatul (1) se completează cu litera l) cu următorul 

cuprins: 

„l) să beneficieze de concediu medical și concediu anual, de prestații 

de asigurări sociale de stat și de pensie în condițiile legii”. 

2. se completează cu articolul 761 cu următorul cuprins:  

„Articolul 761. Cheltuielile pentru desfășurarea activității experților 

judiciari în cadrul birourilor de expertiză judiciară. 

(1) Din onorariile încasate pentru desfășurarea activității experților 

judiciari conform art. 76 alin. (1) se acoperă cheltuielile pentru asigurarea 

tehnico-materială a activităţii, locaţiune şi întreţinerea biroului expertului 

judiciar, ţinerea arhivei biroului expertului judiciar, remunerarea 

personalului auxiliar angajat, cota de contribuţie obligatorie a biroului 

expertului judiciar, alte cheltuieli suportate în legătură cu activitatea 

profesională a biroului expertului judiciar.” 

(2) Suma rămasă după deducerea tuturor cheltuielilor menţionate la 

alin. (1) constituie venitul expertului judiciar. 
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(3) Din suma venitului acumulat expertul judiciar achită impozitul pe 

venit, contribuţia de asigurare socială de stat şi prima de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală conform legislației în vigoare.”    

 

Art. X. – Legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității 

notarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.277-287, 

art.588), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. la articolul 39 alineatul (1) textul „suma concediului anual, 

contribuţiile de asigurări sociale de stat şi de asigurări obligatorii de 

asistenţă medicală” se exclude. 

2. se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins: 

(3) Din suma venitului acumulat notarul achită impozitul pe venit, 

contribuţia de asigurare socială de stat şi prima de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală conform legislației în vigoare.”    

 

Art. XI. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.  

(2) Guvernul, pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aproba 

actele normative necesare pentru implementarea acesteia. 

 
 
 

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI   
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Notă informativă 
la proiectul de lege pentru modificarea  

unor acte normative 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 
proiectului 

Dan Perciun, Deputat în Legislatura X 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act 
normativ şi finalităţile urmărite 

 
Scopul principal al proiectul este reducerea inechităților care există în 

sistemul public de pensii și de asigurare medicală, prin aplicarea condițiilor 

generale de colectare a contribuțiilor, la anumite categorii de cetățeni care la 

moment beneficiază de un regim special.  

        Proiectul urmărește să transpună în viață principiile solidarității sociale și 

egalității în raport cu notarii, executorii judecătorești, avocații (inclusiv avocații 

stagiari), administratorii autorizați, experții judiciari care activează în cadrul 

birourilor de expertiză judiciară, mediatorii, care în condițiile legislației actuale 

achită mai puțin în fondul de asigurări medicale și în bugetul de asigurări 

sociale, comparativ cu majoritatea cetățenilor. Respectarea acestor 2 principii 

presupune că toți cetățenii ar trebui să aibă obligații similare, dacă nu chiar 

identice, aplicându-li-se aceleași reguli, iar în cazul excepțiilor acestea trebuie 

să aibă un raționament imbatabil și justificat prin circumstanțe extraordinare. 

Ori în cazul acestor profesii nu găsim justificarea aplicării unui regim 

preferențial de contribuție, prin care indiferent de venit acestea achită o sumă 

fixă anuală atât în BASS cât și în FOAM.  

Conceptual, această abordare este viciată în special în raport cu FOAM, ori 

aceste categorii vor beneficia pe deplin de serviciile medicale achitate din contul 

tuturor cetățenilor, contribuțiile lor fiind mult mai mici decât media, deseori în 

condițiile unui venit mult peste medie. Acest fapt reprezintă o viciere expresă a 

principiului solidarității. În cazul contribuțiilor în BASS, aceste categorii 

beneficiază de protecție socială proporțional contribuțiilor achitate, însă e de 

reținut că sistemul public de pensii în Republica Moldova este de tip pay-as-

you-go și aspectul solidarității intergeneraționale este crucial. Majoritatea 

cetățenilor cu venituri, în medie, mai mici, contribuie mai mult în BASS decât 

reprezentații acestor profesii, inclusiv în termeni absoluți, astfel asigurând 

viabilitatea sistemului și plătind pensiile pensionarilor de astăzi. Este adevărat 

că aceste profesii vor beneficia de pensie proporțional contribuțiilor achitate, 

astfel respectându-se principiul contributivității, însă acestea nu-și onorează 

obligațiile sub aspectul solidarității  inter-generaționale, obligații care cad 

disproporționat pe umerii celorlalți cetățeni.  



11 
 

Totodată, proiectul își propune să sporească nivelul de protecție socială a 

acestor profesii care la moment nu beneficiază de un șir întreg de elemente de 

protecție socială. Conform prevederilor Legii nr.489/1999 privind sistemul 

public de asigurări sociale, reprezentanții acestor profesii nu beneficiază, de 

indemnizație de șomaj, concediu de maternitate, indemnizație pentru îngrijirea 

copilului și pensie de dizabilitate.  Odată cu majorarea cotelor de contribuție, 

se propune extinderea spectrului de riscuri de care vor fi protejate aceste 

categorii până la nivelul de protecție de care beneficiază un angajat în condiții 

generale.  

Nu în ultimul rând proiectul vine să aplice principiul egalității și în raport 

cu cota impozitului pe venit, propunând reducerea cotei aplicată acestor 

profesii, până la cota generală de 12%.  

 
I. Revizuirea plăților în BASS 
 
Necesitatea renunțării la contribuțiile fixe este justificată dincolo de 

necesitatea respectării principiilor generale enunțate mai sus de următoarea 

analiză comparativă. Statul încasează la moment în BASS contribuții de 2.2 ori 

mai mici de la profesiile discutate, decât de la un angajat plătit cu salariul mediu 

pe economie în sectorul real. Salariul brut echivalent cotei fixe de 875 de lei 

lunar stabilită pentru anul 2020 este de doar 3645 de lei. Prin urmare, în 

condițiile când un notar, executor judecătoresc sau avocat are un venit lunar 

mediu peste 3645 de lei, statul încasează mai puțin aplicând taxa fixă, decât 

dacă ar aplica cota generală de contribuție de 24%.  

  
Taxă fixă 
lunară în 

BASS MDL 
2020 

Salariul brut din 
care contribuția 
totală în BASS ar 

fi echivalentă 
cotei fixe MDL 

Salariul mediu pe 
economie în 

sectorul real MDL 
1 ianuarie 2020 

Contribuția 
totală în BASS 

din salariul 
mediu pe 
economie 

Raport dintre 
contribuția în 

BASS din 
salariul mediu 

și taxa fixă 
875 3645 7953 1908 2.2 

 
 În cazul tuturor profesiilor examinate profitul mediu lunar depășește 

salariul mediu brut pe economie.1 Analiza datelor pentru anul 2019 relevă că 

raportul dintre profitul mediu lunar al acestor profesii și salariul mediu pe 

economie pentru anul 2019 variază între 1.2 și 10.2. Cea mai mare diferență se 

atestă în cazul notarilor și cea mai mică diferență în cazul avocaților. Raportul 

dintre profitul profesiilor juridice și salariul brut echivalent contribuției lor în 

BASS este și mai mare.  

 
1 Profitul în scopuri fiscale reprezintă diferența dintre plățile încasate minus cheltuielile 
suportate pentru desfășurarea activității. Din profit se achită 18% impozit pe venit. 
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Este indubitabil că statul încasează mai puțin la momentul actual aplicând 

taxa fixă, decât dacă ar aplica cota totală a contribuțiilor în BASS pentru 

sectorul privat de 24% (18% + 6%) din salariul brut. În anul 2019 statul a ratat 

doar din contul executorilor judecătorești, a avocaților, administratorilor și 

notarilor, contribuții totale anuale în BASS în valoare de cel puțin 108 milioane 

de lei.  

 

 Număr Profit total 

Profit 

mediu 

lunar 

Raportat 

la salariul 

mediu pe 

economie 

- 

impozitul 

pe venit 

Contribuții totale 

lunare ratate în 

BASS 

Contribuții 

totale anuale 

ratate 

Executori 
1

73 
57.832.746 27 857 3,9 1.020.331 12.243.971 

Avocați 
1

843 

191.031.98

6 
8 637 1,2 2.368.356 28.420.269 

Administr

atori 

1

44 
35.193.084 20 366 2,9 590.390 7.084.676 

Notari  306 
260.987.3

89 
72 983 11,8 4.984.924 59.819.085 

Total     8.964.000 107.568.001 

 

Din totalul contribuțiilor ratate în 2019, 56% le revin notarilor, 26% 

avocaților, 11% executorilor judecătorești și 7% administratorilor. Per capita cel 

mai mult beneficiază de la situația actuală notarii care în medie nu au plătit în 

2019 contribuții anuale în valoare de 201 mii lei, urmați de executorii 

judecătorești cu 71 de mii lei, administratori cu 49 mii lei și avocații cu 15 mii 

lei.  

 
 Ponderea în 

totalul 
contribuțiilor 
ratate 

Contribuții anuale 
ratate per capita 

Executori 11% 70.774 

Avocați 26% 15.421 

Administratori 7% 72 983 
Notari 56% 165.287 

 
Ponderea contribuțiilor în sumă fixă, raportate la plățile încasate minus 

cheltuielile suportate de aceste categorii profesionale, înaintea aplicării 

impozitului pe venit, variază de la 1.1% la 9.2%.  
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 Ponderea taxei fixe în  

plăți încasate minus  

cheltuieli 

Executori 2,8% 

Avocați 9,2% 

Administratori 3,9% 

Notari 1,1% 

 

Amintim că conform Anexei 1 a Legii nr. 489 din 08.07.1999 privind 

sistemul public de asigurări sociale cota cumulativă a contribuțiilor (angajat și 

angajator) este de  24% în sectorul privat și 29% în sectorul public. 

Trebuie menționat în mod special faptul că în cazul persoanelor care 

exercită independent profesiunea de medic în una dintre formele de organizare 

a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 se 

aplică cota totală de 24% din venitul medicului de familie titular al practicii 

medicului de familie, determinat în conformitate cu prevederile legislației. 

Acest lucru este crucial pentru că organizarea activității medicilor de familie în 

liberă practică este similar celui specific pentru notari, executori judecătorești, 

administratori și avocați. Aceste profesii prestează un serviciu, încasează plăți, 

au anumite cheltuieli operaționale și deseori angajează personal suplimentar 

care să-i ajute să-și îndeplinească activitățile. Avem prin urmare un precedent 

când persoanele fizice care strict vorbind nu sunt nici angajați și nici angajatori, 

ci prestează o formă de activitate care le combină pe ambele, contribuie în BASS 

în mod comparabil unui angajat ordinar.  

Problema inechităților care există în sistemul de asigurări sociale nu e doar 

o problemă de principiu ci afectează și sustenabilitatea sistemului de asigurări 

sociale în special pe termen scurt. De reținut că transferurile din bugetul de stat 

în bugetul de asigurări sociale au crescut în ultimii ani. Volumul acestora s-a 

mărit cu 18% între 2018 și 2020 (planificat), de la 5,6 miliarde de lei la 6.6 

miliarde.  

 

Anul 
Volum transferurilor 

(mii lei) 

2018 5.578.037 

2019 5.961.496 

2020 6.601.778 

 
II. Revizuirea plăților în FOAM 

 
Situația în raport cu FOAM este similară celei descrise referitor la 

contribuțiile ratate în BASS. Conform legii fondurilor asigurării obligatorii de 

asistență medicală atât în anul 2019 cât și în anul 2020 prima de asigurare 
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obligatorie de asistență medicală calculată în sumă fixă a fost stabilită în 

mărime de 4056 de lei. Mărimea primei în sumă fixă este echivalentă cu 

contribuțiile totale în FOAM aferente unui salariu brut de 3755 de lei, iar 

raportul dintre contribuția în FOAM din salariul mediu și prima în sumă fixă 

este de 2 la 1.  

 

Prima de 
asigurare 
în sumă 

fixă lunar 

Salariul brut 
din care 

contribuția 
totală în 

FOAM (9%) ar 
fi echivalentă 

cotei fixe MDL 

Salariul mediu pe 
economie în 

sectorul real MDL 
1 ianuarie 2020 

Contribuția totală în 
FOAM din salariul 
mediu pe economie 

Raport dintre 
contribuția în 

FOAM din 
salariul mediu 

și taxa fixă 

338 3755 7953 715 2,12 

 
Renunțarea la prima de asigurare în sumă fixă și aplicarea cuantumului 

contribuțiilor standard (9% - 4.5% angajator și 4.5% angajat) ar fi adus în 

FOAM, în 2019, 39 de milioane în plus.  

 

  
Număr Profit total 

Cotă fixă 
anual 

Contribuție din 
profit 9% 

Diferență 

Executori 173 57.832.746 701.688 5.204.947 4.503.259 

Avocați 1843 191.031.986 7.475.208 17.192.879 9.717.671 
Administrat
ori 

144 35.193.084 584.064 
3.167.378 2.583.314 

Experți 
judiciari 

   
  

Notari 298 260.987.389 1.208.688 23.488.865 22.280.177 

Total     9.969.648 49.054.068 39.084.420 

 
În condițiile actuale plata pentru prima de asigurare medicală constituie 

între 0.5% și 3.9% din profitul profesiilor juridice analizate. Cea mai mică 

pondere o înregistrează notarii, iar cea mai mare avocații.  Un notar cu un profit 

mediu de 71 de mii de lei contribuie în FOAM tot atât cât și un angajat cu un 

salariu lunar brut de 3755 de lei, deși câștigă de 19 ori mai mult.  

 

Profesie 
Pondere plăți 

FOAM în 
profit 

Executori 1,2% 
Avocați 3,9% 
Administratori 1,7% 
Notari 0,5% 
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 În cazul plăților în FOAM, ca și în cazul plăților în BASS, inechitatea 

prevederilor actuale este evidentă și uluitoare, în special având în vedere 

profitul mediu lunar al acestor profesii.  

 
III. Realizarea deplină a drepturilor sociale ale profesiilor 

juridice 
 

Unul dintre obiectivele importante ale acestui proiect de lege este inclusiv 

asigurarea respectării drepturilor sociale ale profesiilor juridice. Deși legile 

speciale care reglementează aceste profesii prevăd un pachet larg de garanții 

sociale, acestea nu sunt oferite în practică din cauza discrepanțelor dintre legile 

speciale și Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. 

Totodată, prevederile la capitolul drepturi sociale sunt formulate diferit și chiar 

contradictoriu. De exemplu în cazul executorilor judecătorești, legea nu 

stipulează dreptul acestora la concediu medical, la articolele din lege privind 

drepturile acestora, însă ulterior stipulează că nu pot fi trași la răspundere 

disciplinară dacă sunt în concediu medical. Prevederile urmează a fi 

uniformizate și clarificate pentru a elimina oricare ambiguități. 

 
Însă problema principală, dincolo de ambiguitatea acestor prevederi este că 

ele nu sunt aplicate în practică pentru că Anexa 1 a Legii nr.489/1999 privind 

sistemul public de asigurări sociale, la punctul 1.7 (actualmente în vigoare), la 

rubrica Tipurile prestațiilor sociale asigurate, stabilește că executorii 

judecătorești, notarii, administratorii autorizați și avocații, din toată gama de 

prestații sociale, beneficiază doar de pensia pentru limită de vîrstă și ajutorul 

de deces. Aceștia, în practică, nu beneficiază de alte drepturi de asigurări 

sociale: 

a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de 
afecţiuni generale sau de accidente în afara muncii, de boli profesionale şi de 
accidente de muncă, inclusiv indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav; 

b) prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de 
muncă; 

c) indemnizaţie de maternitate; 
d) indemnizaţie pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 

ani; 
e) ajutor de şomaj; 

 
Această diferențiere este discriminatorie și nejustificată, iar modificările 

propuse vin să o elimine. 

 

IV. Reducerea impozitului pe venit 
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Viziunea generală a proiectului este uniformizarea prevederilor legale, 

respectiv considerăm judicioasă revizuirea cotei impozitului pe venit impusă la 

moment acestor profesii de la 18% la 12%. Profesiile juridice sunt unica 

categorie de persoane fizice căreia continuă să i se aplice cota de 18%. Medicii 

de familie în liberă practică achită conform art. 15 din Codul Fiscal, 12%. 

Prevederile actuale sunt discriminatorii fiind lipsite de o justificare rezonabilă. 

 

    V. Statutul juridic al persoanele care desfășoară activitate 
profesională în sectorul justiției 

 

 Garanții 

sociale 
Incompatibilități Remunerare Forma de 

activitate 
Notari 
 
(Legea 
nr.69/2016)  

 

Beneficiază de:   
- concediu de 
odihnă anual; 
- concediu 
medical; 
- asigurare 
socială de stat şi 
de pensie în 
condiţiile legii. 

 

Activitatea este 
incompatibilă cu 
orice altă activitate 
sau funcție 
remunerată,  
cu excepţia: 
- activităţii şi funcţiei 
didactice şi de 
cercetare ştiinţifică;  
- activităţii literar-
artistice şi 
publicistice; 
- activităţii de creaţie 

tehnico-ştiinţifică; 

- activităţii de 

mediere; 

- calităţii de membru 

în organele notariale 

sau în alte organe în 

care a fost ales de 

către Camera 

Notarială sau 

Ministerul Justiţiei. 

Plata notarială, 

reprezintă 

remunerarea 

muncii notarului, a 

cărei mărime este 

stabilită de lege. 

Nu este funcţionar 
public. 
Activitatea acestuia 
nu este activitate 
de întreprinzător şi 
nici nu poate fi 
raportată la o astfel 
de activitate.  

 

Executori  
judecătorești 
 
(Legea 
nr.113/2010)  

 

Beneficiază de: 
- concediu de 
odihnă anual; 
- asigurare 
socială de stat şi 
de pensie; 

 

Exercitarea 

activităţii de 

executor 

judecătoresc este 

incompatibilă cu 

activitatea 

remunerată în cadrul 

unor alte profesii, cu 

excepţia activităţii 

didactice, ştiinţifice, 

de creaţie şi 

activităţii în organele 

profesionale, precum 

și de mediator sau 

arbitru. 

Mărimea taxelor 

pentru efectuarea 

actelor 

executorului 

judecătoresc şi a 

spezelor procedurii 

de executare se 

stabileşte de 

Guvern 

Este exponentul 
puterii de stat.  
Activitatea 

executorului 

judecătoresc nu 

este activitate de 

întreprinzător. 

Avocați 
 
(Legea 
nr.1260/2002) 
 

Beneficiază de: 
- dreptul la 
concediu; 

Oricare funcţie 
retribuită, cu 
excepţia funcţiilor 
legate de activitatea 
ştiinţifică şi 

Munca avocatului 
este remunerată 
din contul 
onorariilor primite 

Profesia de avocat 

este liberă şi 

independentă, cu 

organizare şi 
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 - de indemnizaţii 
de asigurare 
socială; 
- de pensie de 
stat. 

 

didactică, precum şi 
de activitatea în 
calitate de arbitru al 
judecăţii arbitrale 
(arbitrajului); 
- activitatea de 
întreprinzător; 
activitatea de notar; 
- alte activităţi ce 
lezează demnitatea şi 
independenţa 
profesiei de avocat 
sau bunele moravuri. 

 

de la persoanele 
fizice şi juridice. 
Mărimea 
onorariului se 
stabileşte prin 
acordul părţilor şi 
nu poate fi 
schimbată de 
autorităţile publice 
sau de instanţa de 
judecată. 

 

funcţionare 

autonomă. 

Administratori 
autorizați 

 
(Legea 
nr.161/2014) 

 

Beneficiază de: 
- zile de odihnă, 
concedii;  
- prestaţii de 
asigurări sociale 
de stat; 
- pensii de 
asigurări sociale 
de stat; 
- asigurarea 
socială de stat 
obligatorie;          
- asigurarea 
obligatorie de 
asistenţă 
medicală. 

 

Administratorii sînt 

obligați, din data 

desemnării lor şi pe 

tot parcursul 

procesului, să 

informeze instanţa 

de insolvabilitate şi 

comitetul 

creditorilor despre 

orice 

incompatibilitate 

stabilită de lege, 

precum şi despre 

orice conflict de 

interese care a 

existat anterior sau 

care a apărut după 

desemnare. 

Cuantumul de 

remunerare a 

administratorului 

provizoriu îl 

stabileşte instanţa 

de insolvabilitate 

în mărime fixă, 

pentru fiecare lună 

de activitate efectiv 

lucrată şi 

confirmată 

documentar. 

Administratorul 

desfăşoară o 

activitate de liber 

profesionist de 

interes public, care 

nu este activitate 

de întreprinzător. 

Experți judiciari 
 
 (Legea 
nr.68/2016) 

 

!!! Actualmente 

nu sunt 

prevăzute de 

legislație, dar se 

propun în 

prezentul 

proiect. 

Expertul judiciar nu 

îşi poate desfăşura 

activitatea 

concomitent ca 

angajat al unei 

instituţii publice de 

expertiză judiciară şi 

în cadrul unui birou 

de expertiză 

judiciară, chiar dacă 

formele de 

organizare a 

activităţii sale 

vizează specializări 

diferite de expertiză 

judiciară.  

Serviciile 

expertului judiciar 

se remunerează 

din onorariile 

pentru acestea, 

fiind stabilite prin 

contract de 

prestări de servicii. 

Actul care 

confirmă statutul 

de expert judiciar 

este licenţa. 

Mediatori 
 

(Legea 

nr.137/2015) 

!!! Actualmente 

nu sunt 

prevăzute de 

legislație, dar se 

propun în 

prezentul 

proiect. 

Nu poate fi admis în 

calitate de mediator 

în cauzele penale şi 

contravenţionale: 

ofiţerul de urmărire 

penală, procurorul, 

judecătorul, avocatul 

uneia dintre părţi, 

precum şi persoana 

incompatibilă în 

Mediatorul are 

dreptul la 

onorariu, precum 

şi la compensarea 

cheltuielilor 

ocazionate de 

mediere, în 

mărimea stabilită 

prin acord cu 

părţile.  

Mediatorul 

desfăşoară 

activitate de liber-

profesionist, de 

interes public, care 

nu constituie 

activitate de 

întreprinzător şi 

nu poate fi 
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baza unor prevederi 

legale speciale. 
raportată la o astfel 

de activitate. 

 

 
 

VI. Evoluția istorică a prevederilor legale privind contribuția profesiilor 
juridice în BASS 

 
Perioada Categoriile de 

plătitori și de 
asigurați 

Tarifele și baza de 
calcul al contribuției 

individuale de 
asigurări sociale de 

stat obligatorii 

Termenele de 
virare a 

contribuțiilor 
de asigurări 

sociale de stat 
obligatorii 

Tipurile 
prestațiilor 

sociale 
asigurate 

1999 
 
(Legea 
231/1998) 
 

nu exista o 
reglementare 
specială 

1% din salariu (venit) 
pentru persoana fizică 

  

Din 
01.06.2000 
Pentru anul 
2000 
 
(Legea 
920/2000) 

 
avocați și notari 

 10% din onorariile 
primite pentru acordarea 
de servicii şi 31% din 
fondul de retribuire a 
muncii şi alte recompense 
ale salariaţilor angajaţi în 
baza contractelor de 
muncă 
 

pînă la data de 10 
a lunii imediat 
următoare celei 
de gestiune, din 
salariile şi 
onorariile 
plătibile în 
această perioadă 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 

Din 
31.12.2000 
Pentru anul 
2001 
 
(Legea 
1400/2000) 

avocați și notari 10 la sută din onorariile 
primite pentru acordarea 
de servicii fără deducerea 
cheltuielilor şi 31 la sută 
la fondul de retribuire a 
muncii şi alte recompense 
ale salariaţilor angajaţi în 
baza contractelor de 
muncă 

lunar, cel mai 
tîrziu la data de 
10 a lunii imediat 
următoare celei 
de gestiune, din 
salariile şi 
onorariile 
plătibile în 
această perioadă 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 

Din 
31.12.2001 
Pentru anul 
2002 
 
(Legea 
740/2001) 

avocați și notari 15 la sută din sumele 
primite pentru serviciile 
prestate, după deducerea 
cheltuielilor aferente 
fondului de retribuire a 
muncii salariaților, 
angajați în baza 
contractelor individuale 
de muncă și contribuțiilor 
de asigurări sociale 
calculate la acest fond  

lunar, pînă la 
data de 15 a lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 

Din 
01.01.2003 
 
(Lege 
1519/2002) 

notarii privaţi taxă lunară fixă calculată 
din tariful de 29% la baza 
de calcul egală cu trei 
salarii medii lunare pe 
economie prognozate 
pentru anul 2003 

lunar, pînă la 
data de 15 a lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 

notarii de stat  29% la fondul de 
retribuire a muncii şi la 
alte recompense 

avocaţii care au 
obţinut licenţă în 
modul 

10% din suma primită 
lunar, dar nu mai 
puţin de 54 de lei lunar 

contribuţia de 
asigurări sociale 
de stat obligatorii, 
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stabilit de lege, 
indiferent de forma 
juridică 
de organizare, ale 
căror sume primite 
lunar 
pentru acordarea de 
servicii fără 
deducerea 
cheltuielilor nu 
depăşesc trei salarii 
medii 
lunare pe economie 
prognozate pentru 
anul 2003 
 

 stabilită pentru 
avocaţi în 
proporţie de 10% 
din sumele primite 
lunar, oferă 
dreptul la pensie 
de asigurări 
sociale de stat şi la 
indemnizaţie 
unică pentru 
înmormîntare, iar 
cea calculată din 
tariful de 29% la 
baza de calcul 
egală cu trei salarii 
medii lunare pe 
economie oferă 
dreptul la toate 
tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale. 

 avocaţii care au 
obţinut licenţă în 
modul 
stabilit de lege, 
indiferent de forma 
juridică 
de organizare, ale 
căror sume primite 
lunar 
pentru acordarea de 
servicii fără 
deducerea 
cheltuielilor 
depăşesc trei salarii 
medii lunare 
pe economie 
prognozate pentru 
anul 2003 
 

taxa lunară fixă calculată 
din tariful de 29% la baza 
de calcul egală cu trei 
salarii 
medii lunare pe economie 
prognozate pentru anul 
2003 
*HG 1746/2002 – salariu 
mediu pe economie 
pentru 2003: 818 lei 
 
 

  

Din 
01.01.2004 
 
(Lege 
519/2003) 
 
 

Avocaţii care au 
obţinut licenţă în 
modul stabilit de 
lege, indiferent de 
forma juridică de 
organizare, ale căror 
sume primite lunar 
(onorarii) pentru 
acordarea de servicii 
nu depăşesc 3 salarii 
medii lunare pe 
economie, 
prognozate pentru 
anul 2004, după 
scăderea 
cheltuielilor 
aferente fondului de 
retribuire a muncii 
salariaţilor angajaţi 
în bază de contract 
individual de muncă 
şi a contribuţiilor de 
asigurări sociale 
calculate la acest 

10% din suma primită 
pentru acordarea de 
servicii 
 

lunar, pînă la 
data de 10 a lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 
 

pensia de asigurări 
sociale de stat şi 
indemnizaţia 
pentru 
înmormîntare 
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fond 
 

 Avocaţii care au 
obţinut licenţă în 
modul stabilit de 
lege, indiferent de 
forma juridică de 
organizare, ale căror 
sume primite lunar 
(onorarii) pentru 
acordarea de servicii 
depăşesc 3 salarii 
medii lunare pe 
economie, 
prognozate pentru 
anul 2004, după 
scăderea 
cheltuielilor 
aferente fondului de 
retribuire a muncii 
salariaţilor angajaţi 
în bază de contract 
individual de muncă 
şi a contribuţiilor de 
asigurări sociale 
calculate la acest 
fond 
 

taxă lunară fixă calculată 
conform tarifului de 28% 
la baza de calcul egală cu 
3 salarii medii lunare pe 
economie prognozate 
pentru anul 2004 
 

lunar, pînă la 
data de 10 a lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 
 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 

 Angajatorul pentru 
notarii de stat care 
au obţinut licenţă în 
modul stabilit de 
lege 
 

28% la fondul de 
retribuire a muncii şi la 
alte recompense 
 

lunar, pînă la 
sfîrşitul lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 
 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 

 Notarii privaţi  
 

10% din suma venitului 
lunar după scăderea 
cheltuielilor aferente 
fondului de retribuire a 
muncii salariaţilor 
angajaţi în bază de 
contract individual de 
muncă şi a contribuţiilor 
de asigurări sociale 
calculate la acest fond, 
dar nu mai mult de taxa 
lunară fixă calculată 
conform tarifului de 28% 
la baza de calcul egală cu 
3 salarii medii lunare pe 
economie prognozate 
pentru anul 2004 şi nu 
mai puţin de 60 de lei 
lunar 
 

lunar, pînă la 
data de 10 a lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 
 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 

Din 
01.01.2005 
 
(Lege 
383/2004) 
 

notarii de stat 27% la fondul de 
retribuire a muncii şi la 
alte recompense 
Taxa lunară fixă calculată 
conform tarifului de 27% 
la baza de calcul egală cu 
2 salarii medii lunare pe 
economie prognozate 
pentru anul 2005 
 

Lunar, pînă la 
sfîrşitul lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 
de stat. 
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 Avocaţii şi notarii 
privaţi  

1374 lei pe an Lunar, cîte a 1/12 
din suma anuală, 
pînă la data de 10 
a lunii imediat 
următoare celei 
de gestiune 

Pensia minimă de 
asigurări sociale 
de stat şi ajutorul 
de deces 

Din 
01.01.2006 
 
(Lege 
305/2005) 

Notarii de stat 26% la fondul de 
retribuire a muncii şi la 
alte recompense 

Lunar, pînă la 
sfîrşitul lunii 
imediat urmă-
toare celei de 
gestiune 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 
de stat 

Avocaţii şi notarii 
privaţi  

2013 lei pe an Lunar, cîte a 1/12 
din suma anuală, 
pînă la data de 10 
a lunii imediat 
următoare celei 
de gestiune 

Pensia minimă de 
asigurări sociale 
de stat şi ajutorul 
de deces 

Din 
01.01.2007 
 
(Lege 
405/2006) 
 

Notarii de stat 25% la fondul de 
retribuire a muncii şi la 
alte recompense 

Lunar, pînă la 
sfîrşitul lunii 
imediat urmă-
toare celei de 
gestiune 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 
de stat 

Avocaţii şi notarii 
privaţi  

2318 lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma anuală, 
pînă la data de 10 
a lunii imediat 
următoare celei 
de gestiune 

Pensia minimă de 
asigurări sociale 
de stat şi ajutorul 
de deces 

Din 
01.01.2008 
 
(Lege 
271/2007) 
 

Notarii de stat 24% la fondul de 
retribuire a muncii şi la 
alte recompense 

Lunar, pînă la 
sfîrşitul lunii 
imediat urmă-
toare celei de 
gestiune 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 
de stat 

Avocaţii şi notarii 
privaţi  

2920 lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma anuală, 
pînă la data de 10 
a lunii imediat 
următoare celei 
de gestiune 

Pensia minimă de 
asigurări sociale 
de stat şi ajutorul 
de deces 

Din 
01.01.2009 
 
(Lege 
262/2008) 
 

Notarii de stat 23% la fondul de 
retribuire a muncii şi la 
alte recompense 

Lunar, pînă la 
sfîrşitul lunii 
imediat urmă-
toare celei de 
gestiune 

Toate tipurile de 
prestaţii de 
asigurări sociale 
de stat 

Avocaţii şi notarii 
privaţi  

3708 lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma anuală, 
pînă la data de 10 
a lunii imediat 
următoare celei 
de gestiune 

Pensia minimă de 
asigurări sociale 
de stat şi ajutorul 
de deces 

Din 
01.01.2010 
 
(Lege 
129/2009) 
 

avocaţi,   
notari publici 

4044 lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma anuală, 
pînă la data de 10 
a lunii imediat 
următoare celei 
de gestiune 

Pensia minimă de 
asigurări sociale 
de stat şi ajutorul 
de deces 

Din 
01.01.2011 
 
(Lege 
54/2011) 

 avocaţi privaţi, 
notari publici şi 
executori 
judecătoreşti  

4368 lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma anuală, 
pînă la sfîrşitul 
lunii imediat 
următoare celei 
de gestiune 

Pensia minimă 
pentru limită de 
vîrstă şi ajutorul 
de deces 

Din 
01.01.2012 
 

avocaţi, notari 
publici şi executori 
judecătoreşti 

4704 de lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma anuală, 
pînă la sfîrşitul 

Pensia minimă 
pentru limită de 
vîrstă (stagiul de 
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(Lege 
270/2011) 

lunii imediat 
următoare celei 
de gestiune 
 

cotizare) şi 
ajutorul de deces 
 
 

Din 
01.01.2013 

 
(Lege 
250/2012) 

avocaţi,  
notari publici şi 
executori 
judecătoreşti  

 5220 de lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma 
anuală, pînă la 
sfîrşitul lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 
 

Pensia minimă 
pentru limită de 
vîrstă (stagiul de 
cotizare) şi ajutorul 
de deces 
 
 

Din 
08.08.2014 
 
(Lege 
160/2014) 

Din 2014 sunt 
incluși în  
Legea 489/1999 
Art.5 alin.(1)“b) 
avocaţi, notari 
publici, executori 
judecătoreşti şi 
mediatori, ... ” 

5748 de lei pe an 
asigurarea individuală 
 
 
 
(Legea 329/2013) 

Lunar, cîte 1/12 
din suma 
anuală, pînă la 
sfîrşitul lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 
 

Pensia minimă 
pentru limită de 
vîrstă (stagiul de 
cotizare) şi ajutorul 
de deces 
 
(Legea 329/2013) 

Din 
12.04.2015 
 
(Lege 
73/2015) 

Notari, executori 
judecătoreşti, 
avocaţi, 

 6372 de lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma 
anuală, pînă la 
sfîrşitul lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 
 

Pensia minimă 
pentru limită de 
vîrstă (stagiul de 
cotizare) şi ajutorul 
de deces 
 
 

Din 
26.07.2016 
 
(Legea 
156/2016) 

Notari, executori 
judecătoreşti, 
avocaţi, 

7032 de lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma 
anuală, pînă la 
sfîrşitul lunii 
imediat 
următoare celei 
de gestiune 
 

Pensia minimă 
pentru limită de 
vîrstă (stagiul de 
cotizare) şi ajutorul 
de deces 
 
 

Din 
16.12.2016 
 
(Legea 
286/2016) 

Notari, executori 
judecătoreşti, 
avocaţi, 

7512 de lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma 
anuală, pînă la 
data de 25 a 
lunii următoare 
lunii de 
gestiune 

Pensia minimă 
pentru limită de 
vîrstă (stagiul de 
cotizare) şi ajutorul 
de deces 
 
 

Din 
19.07.2017 
 
(Lege 
123/2017) 
 

Din 2018 sunt 
incluși în  
Legea 489/1999 
Art.5 alin.(1)“b) 
administratori 
autorizaţi”; 
și Notari, executori 
judecătoreşti, 
avocaţi, 
 

   

Din 
17.08.2018 
 
 
(Lege 
178/2018) 

Notari, executori 
judecătoreşti, 
avocaţi, 
administratori 
autorizaţi 
 

8424 de lei pe an  
 
(Lege 281/2017 taxa fixă) 
 

Lunar, cîte 1/12 
din suma 
anuală, pînă la 
data de 25 a 
lunii următoare 
lunii de 
gestiune 

Pensia minimă 
pentru limită de 
vîrstă (stagiul de 
cotizare) şi ajutorul 
de deces 
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Din  
09.02.2018 
 
(Lege 
316/2017)) 

Din 2018  
Legea 489/1999 
Art.5 alin.(1)“b) 
“mediatori, notari, 
avocaţi, executori 
judecătoreşti, 
experţi judiciari care 
activează în cadrul 
unui birou de 
expertiză judiciară, 
interpreţi şi 
traducători, 
administratori 
autorizaţi”. 

   

Din 
01.01.2019 
 
(Lege 
211/2018) 

 9456 de lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma 
anuală, pînă la 
data de 25 a 
lunii următoare 
lunii de 
gestiune 

Pensia pentru limită 
de vârstă şi ajutorul 
de deces 
 

Din 
01.01.2020 
 
(Lege 
173/2019) 

 10740 de lei pe an Lunar, cîte 1/12 
din suma 
anuală, pînă la 
data de 25 a 
lunii următoare 
lunii de 
gestiune 

Pensia pentru limită 
de vîrstă și ajutorul 
de deces 
  
 
 

Din 
01.01.2021 
 
(Lege 
60/2020) 

 Taxă fixă care urmează a 
fi stabilită prin legea 
anuală BASS 

  

 

VII. Evoluția istorică a prevederilor privind contribuțiile profesiilor juridice în 

FOAM  

 
Perioada Categoriile de plătitori Suma fixă anuală 

Din 01.07.2003 
 
(Legea 264/2003) 

Inițial, doar către notarii privaţi şi 
avocaţii care activează în perimetrul 
raionului Hînceşti 
 

 
2% din onorarii 

Din 01.01.2004 
 
(Legea 565/2003) 
 

 Avocaţii şi notarii 2% din onorarii 

Din 01.01.2005 
 
(Legea 385/2004) 
 

Avocaţii şi notarii 2% din onorarii 

Din 01.01.2006 
 
(Lege 339/2005) 
 

Avocaţii şi notarii 2% din onorarii  
 

Din 01.01.2007 
 
(Lege 408/2006) 
 

Avocaţii şi notarii 2,5% din onorarii  
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Din 01.01.2008 
 
(Lege 268/2007) 
 

Avocaţii şi notarii 3% din onorarii  
 

Din 01.01.2009 
 
(Lege 268/2008) 
 

Notarii privați și avocații  2 637,6 lei 

Din 01.01.2010 
 
(Lege 128/2009) 
 

Notarii publici şi avocaţii 2 478 lei 

Din 20.04.2011 
 
(Lege 55/2011) 
 

Notarii publici şi avocaţii 2 772 lei 

Din 01.01.2012 
 
(Lege 271/2011) 
 

Notarii publici şi avocaţii 2 982 lei 

Din 01.01.2013 
 
(Lege 251/2012) 
 

Notarii publici, executorii 
judecătorești 
şi avocaţii 

3 318 lei 

Din 01.01.2014 
 
(Lege 330/2013) 
 

Notarii publici, executorii 
judecătoreşti şi avocaţii neangajați 

4 056 lei 

Din 12.04.2015 
 
(Lege 74/2015) 
 

Notarii publici, executorii 
judecătoreşti şi avocaţii neangajaţi 

4 056 lei 

Din 19.07.2016 
 
(Lege 157/2016) 
 

Notarii publici, executorii 
judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii 
neangajaţi 

4 056 lei 

Din 27.12.2016 
Pentru anul 2017 
 
(Lege 285/2016) 
 

Notarii publici, executorii 
judecătoreşti, mediatorii şi avocaţii 
neangajaţi 

4 056 lei 

Din 29.12.2017 
Pentru anul 2018 
 
(Lege 280/2017) 
 

Mediatorii, notarii, avocaţii, executorii 
judecătoreşti, experţii judiciari care 
activează în cadrul unui birou de 
expertiză judiciară şi administratorii 
autorizaţi 

4 056 lei 

Din 01.01.2019 
 
(Lege 301/2018) 
 

Mediatorii, notarii, avocaţii, executorii 
judecătoreşti, experţii judiciari care 
activează în cadrul unui birou de 
expertiză judiciară şi administratorii 
autorizaţi 

4 056 lei 

Din 01.01.2020 
 
(Lege 174/2019) 
 

Mediatorii, notarii, avocaţii, executorii 
judecătoreşti, experţii judiciari care 
activează în cadrul unui birou de 
expertiză judiciară şi administratorii 
autorizaţi 

4 056 lei 

 

 



25 
 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele 
care au ca scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia 
Uniunii Europene 

 
Proiectul nu-și propune armonizarea legislației naționale la cea a 

Uniunii Europene.  
 
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea 

elementelor noi 
 

Articolul I prevede modificarea articolul 694 din Codul fiscal 

nr.1163/1997 în vederea reducerii impozitului pe venit aplicat profesiilor 

juridice de la 18% la 12%.  

 

Articolul II prin modificarea prevederilor la Anexa nr.1 din Legea 

nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale prevede că profesiile 

juridice (notarii, executorii judecătorești, avocații și administratorii autorizați), 

vor achita contribuțiile în bugetul de asigurări sociale nu în sumă fixă cum este 

la moment ci proporțional din venit. Se propune o abordare graduală, începând 

cu o 12% în 2021, cota procentuală majorându-se anual cu 2% până în 2027. 

Justificarea oportunității acestei modificări este oferită exhaustiv la punctul 2 

al notei informative.  

 

Articolul III prin modificarea legii nr. 1593 din 26-12-2002 cu privire la 

mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală obligatorie exclude profesiile juridice din categoria de 

plătitori ai primelor de asistenţă medicală în sumă fixă și le include într-o 

categorie separată prin completarea legii cu anexa 3 – destinată plătitorilor 

primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție 

procentuală din venitul acumulat, prin contrast cu Anexa 1 care se referă la 

cei care achită primele în formă de contribuție procentuală la salariu şi la alte 

recompense. Cota contribuției în FOAM pentru 2021 urmează a fi stabilită prin 

legea anuală și recomandarea e ca aceasta să fie stabilită în cuantum de 9% din 

venit.  

 

Articolele IV-VII modifică legile care reglementează activitatea cu 

notarilor, executorilor judecătorești, avocaților, administratorilor autorizați, 

experților judiciari care activează în cadrul birourilor de expertiză judiciară, 

mediatorilor, în vederea uniformizării modului de calcul al venitului în baza 

prevederilor actuale din legea nr.69/2016 cu privire la organizarea activității 

notarilor. Venitul se definește ca diferența dintre plățile încasate și cheltuielile 
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operaționale. Din venit se achită impozitul pe venit și contribuțiile în BASS și 

FOAM.  

 

5. Fundamentarea economico-financiară 
 
În baza informațiilor furnizate de către Serviciul Fiscal privind veniturile 

notarilor prin scrisoarea nr. 26-15/1-09/17381 din 20 decembrie 2019 și xxxxx 
privind veniturile celorlalte profesii juridice și în baza analizei prezentate la 
punctul 2, impactul proiectului de lege propus poate fi estimat pentru anul 2021 
precum urmează: 

 

Profesie 
Reducerea 

impozitului pe 
venit la 12% 

Majorarea 
contribuției în BASS 

12% din venit 

Majorarea 
contribuției în 

FOAM 9% din venit 

Bugetul de stat 
- 32.000.000 

 
-  

Bugetul asigurărilor 
sociale 

 +53.784.001  

Fondul de asigurări 
obligatorii în 

medicină 
  + 19.525.986 

 
Reducerea impozitului pe venit la 12% va reduce încasările la bugetul de 

stat cu 32 de milioane însă majorările contribuțiilor în BASS și FOAM la 12% și 
respectiv 9% vor aduce 54 de milioane și respectiv 20 de milioane. Efectul net 
asupra bugetului public național se estimează că va fi de 42 milioane de lei în 
2021.  

 
 
 

 

 


