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Regulamentul de control al Filialei Cluj a CAA din 14 ianuarie 2022 
 

CONTROLUL CU PRIVIRE LA CREANȚELE CONTRIBUTIVE INDIVIDUALE 
(INSPECȚIA) 

 
Regulamentul Filialei Cluj a CAA privind inspecția cu privire la creanțele 

contributive individuale ale membrilor Filialei (Baroului) Cluj  
 

      Art. 1. - Obiectul inspecției.  
 

(1) Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale reprezintă activitatea ce are 

ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor lunare contributive întocmite 

de membrii Baroului Cluj și al Filialei Cluj a CAA, a corectitudinii și exactității îndeplinirii 

obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor contributive de către contribuabili 

(membrii Baroului Cluj și ai Filialei Cluj a CAA), precum și a respectării prevederilor 

legislației specifice sistemului de asigurări sociale ale avocaților și contabile, 

verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de calcul a contribuțiilor de plată și a 

situațiilor de fapt aferente, stabilirea diferențelor de obligații contributive principale și 

accesorii.  

(2) În scopul efectuării inspecției cu privire la creanțele contributive individuale, 
inspectorul Filialei Cluj al CAA procedează la:  
 
a) examinarea documentelor aflate în dosarul contribuabilului, privind contribuțiile 
plătite de către acesta;  

b) verificarea concordanței dintre datele din declarațiile lunare contributive cu cele din 
evidența contabilă și fiscală a contribuabilului;  

c) verificarea, constatarea și investigarea actelor și faptelor rezultând din activitatea 
contribuabilului, în vederea stabilirii corecte a bazei de calcul a contribuțiilor 
individuale;  

d) solicitarea de informații de la terți, dacă este sau va fi cazul;  

e) solicitarea de explicații scrise de la contribuabil, după caz, ori de câte ori acestea 
sunt necesare în timpul operațiunii de control, pentru clarificarea și definitivarea 
constatărilor;  

f) informarea contribuabilului sau a împuternicitului acestuia, după caz, cu privire la 
constatările inspecției contributive, precum și discutarea acestora;  

g) stabilirea corectă a bazei de calcul a contribuțiilor, a diferențelor datorate în plus 
sau în minus, după caz, față de obligația contributivă principală declarată de către 
contribuabil și/sau stabilită, după caz, de organul de control;  
 
(3) Nu intră în atribuțiile inspecției cu privire la creanțele contributive individuale 
efectuarea de constatări tehnico-științifice sau orice alte verificări solicitate de 
organele de urmărire penală în vederea lămuririi unor fapte ori împrejurări ale 
cauzelor aflate în lucru la aceste instituții.  

 
Art. 2. - Persoanele supuse inspecției cu privire la creanțele contributive 
individuale.  
 
(1) Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale privește doar obligațiile 
contributive ale avocaților, membrii ai Baroului Cluj și ai Filialei Cluj a CAA.  
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(2) Inspecția vizează veniturile brute individuale ale avocaților membrii ai Baroului Cluj 
și ai Filialei Cluj a CAA, care au obligații de stabilire și plată a obligațiilor contributive 
prevăzute de Legea nr. 72/2016, indiferent de forma lor de organizare profesională.  
 
Art. 3. - Metode de control. 
  
(1) Pentru efectuarea operațiunii de control se pot folosi următoarele metode:  

 
a) verificarea prin sondaj, care constă în activitatea de verificare selectivă a 
documentelor și operațiunilor semnificative, care stau la baza modului de calcul, de 
evidențiere și de plată a obligațiilor contributive;  

b) verificarea exhaustivă, care constă în activitatea de verificare a tuturor 
documentelor și operațiunilor, care stau la baza modului de calcul, de evidențiere și 
de plată a obligațiilor contributive.  
 
(2) Selectarea documentelor și a operațiunilor semnificative se apreciază de către 

inspectorul din cadrul Filialei Cluj a CAA.  
 

Art. 4. - Perioada supusă inspecției cu privire la creanțele contributive 
individuale.  
 
(1) Operațiunea de control se efectuează în cadrul termenului de prescripție a 

dreptului de a stabili creanțe contributive. 

(2) Perioada supusă operațiunii de control începe de la sfârșitul perioadei controlate 
anterior, în condițiile alin. (1).  
 

Art. 5. - Reguli privind inspecția.  
 
(1) Activitatea de inspecție se organizează și se desfășoară în baza programului 
întocmit de către Consiliul de administrație al Filialei Cluj a C.A.A.  
(2) Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale se efectuează de regulă o 
singură dată pentru fiecare perioadă supusă obligației contributive.  
(3) Operațiunea de control are în vedere examinarea tuturor stărilor de fapt și 
raporturile juridice care sunt relevante pentru stabilirea corectă a bazei contributive.  
(4) Operațiunea de control se efectuează în așa fel încât să afecteze cât mai puțin 
activitatea curentă a contribuabilului (avocat membru al Baroului Cluj și al Filialei Cluj 
a CAA).  
(5) La finalizarea operațiunii de control, contribuabilul este obligat să dea o declarație 
scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziție toate 
documentele și informațiile solicitate pentru derularea operațiunii de control. În 
declarația scrisă se menționează și faptul că au fost restituite toate documentele 
solicitate și puse la dispoziție de contribuabil.  
 
Art. 6. - Competența de efectuare a inspecției.  
 
Inspecția cu privire la creanțele contributive individuale, la nivelul Filialei Cluj a CAA, 
se exercită de către Filiala Cluj a C.A.A., care are dreptul și obligația stabilirii și 
încasării obligațiilor contributive.  
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Art. 7. - Avizul de inspecție.  
 
(1) Înaintea desfășurării operațiunii de control, organul de inspecție din cadrul Filialei 
Cluj a CAA are obligația să înștiințeze, în scris, contribuabilul/avocatul în legătură cu 
acțiunea care urmează să se desfășoare, prin transmiterea unui aviz de inspecție.  
(2) Avizul de inspecție se comunică contribuabilului/avocatului, cu minim 15 zile înainte 
de începerea operațiunii de control.  
(3) Contribuabilul/avocatul poate renunța la beneficiul perioadei de comunicare a 
avizului de inspecție prevăzut la alin. (2). 
(4) În cazul prevăzut la alin. (2), după primirea avizului de inspecție, 
contribuabilul/avocatul  poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, 
amânarea datei de începere a acesteia. Amânarea se aprobă sau se respinge prin 
decizie emisă de către conducerea Filialei Cluj a CAA, care se comunică 
contribuabilului/avocatului. În cazul în care cererea de amânare a fost admisă, în 
decizie se menționează și data la care a fost reprogramată inspecția. 
(5) Avizul de inspecție cuprinde:  

a) temeiul juridic al inspecției;  

b) data de începere a inspecției;  

c) obligațiile supuse inspecției, precum și perioadele ce urmează a fi supuse inspecției;  

d) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecției.  
 
     Art. 8. - Începerea inspecției.  
 
     (1) Inspecția începe de regulă la data înscrisă în aviz.  
     (2) La solicitarea scrisă a contribuabilului, aprobată de organul de control, inspecția    

poate începe și înaintea datei înscrise în aviz. 

     (3) Dacă inspecția nu poate începe în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data 
prevăzută în aviz, contribuabilul este înștiințat, în scris, asupra noii date de începere a 
inspecției.   
 
     Art. 9. - Obligația de colaborare a contribuabilului/avocatului.  
 
     (1) La începerea inspecției, contribuabilul/avocatul trebuie informat că poate numi 
persoane care să dea informații. Dacă informațiile furnizate de contribuabil/avocat sau de 
către persoana numită de acesta sunt insuficiente, atunci organul de inspecție se poate 
adresa și altor persoane pentru obținerea de informații necesare realizării inspecției.  
     (2) Contribuabilul/avocatul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt 
importante pentru determinarea obligațiilor contributive. Acesta este obligat să dea 
informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției toate documentele, precum și 
orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere al 
obligațiilor contributive.  
     (3) Pe toată durata exercitării inspecției contribuabilul/avocatul are dreptul de a 
beneficia de asistență de specialitate sau juridică.  
 
     Art. 10. – Locul desfășurării inspecției. 
 
     (1) Inspecția se desfășoară, de regulă, la sediul Filialei Cluj a CAA. 
     (2) Inspecția se desfășoară, de regulă, în timpul programului de lucru al Filialei Cluj a 
CAA. Inspecția se poate desfășura și în afara programului de lucru al Filialei Cluj a CAA 
cu acordul scris al contribuabilului și cu aprobarea conducerii filialei. 
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     Art. 11. - Durata efectuării inspecției.  
 
     (1) Durata efectuării inspecției, de regulă, nu poate fi mai mare de 45 zile.  
     (2) În cazul în care inspecția nu se finalizează într-o perioadă reprezentând dublul 
perioadei prevăzute la alin. (1), inspecția încetează, fără a se emite raport de inspecție și 
decizie de stabilire a obligațiilor de plată. În acest caz, organul de inspecție poate relua 
inspecția, în cadrul termenului de prescripție a obligațiilor contributive.  
 
     Art. 12. - Suspendarea inspecției.  
 
     (1) Conducerea Filialei Cluj a CAA poate decide suspendarea unei inspecții în oricare 
din următoarele situații și numai dacă apariția acestei situații împiedică finalizarea 
inspecției:  
 
a) pentru solicitarea de informații sau documente de la autorități, instituții ori terți, în 
legătură cu obiectul inspecției;  

b) în alte cazuri temeinic justificate.  
 
     (2) În cazul prevăzut la alin. (1), inspecția este suspendată până la data la care 
încetează motivul suspendării, dar nu mai mult de 6 luni de la data suspendării.  
     (3) Conducerea Filialei Cluj a CAA poate decide suspendarea unei inspecții la cererea 
justificată a contribuabilului/avocatului. În acest caz, suspendarea nu poate fi mai mare 
de 3 luni.  
     (4) Ori de câte ori Conducerea Filialei Cluj a CAA decide suspendarea inspecției, se 
emite o decizie de suspendare care se comunică contribuabilului/avocatului.  
     (5) Data reluării inspecției se aduce la cunoștința contribuabilului/avocatului.  
     (6) Perioadele în care inspecția este suspendată nu sunt incluse în calculul duratei 

acesteia. 

     Art. 13. - Reverificarea.  
 
     (1) Conducerea Filialei Cluj a CAA poate decide reverificarea pentru o anumită 
perioadă contributivă, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute organului 
de inspecție la data efectuării inspecției, care influențează rezultatele acesteia.  
     (2) Prin date suplimentare se înțeleg informații, documente sau alte înscrisuri obținute 
de la autorități publice ori de la terți, de natură să modifice rezultatele inspecției anterioare.  
     (3) La începerea acțiunii de reverificare, organul de inspecție este obligat să comunice 
contribuabilului decizia de reverificare.  
     (4) Decizia de reverificare poate fi contestată în condițiile Legii nr. 72/2016 și ale 
Regulamentului creantelor contributive al CAA.  
     (5) Decizia de reverificare comunicată contribuabilului, ține loc și de aviz de inspecție.  
     (6) Decizia de reverificare conține elementele prevăzute de art 7 alin. (5)  din prezentul 
Regulament  
 
     Art. 14. - Refacerea inspecției.  
 
     (1) În situația în care, ca urmare a unui act juridic de soluționare a unei contestații, se 
desființează total sau parțial raportul de inspecție și decizia de stabilire a obligațiilor de 
plată emisă în procedura de inspecție, organul de inspecție reface inspecția.  
     (2) Refacerea inspecției trebuie să respecte strict perioadele, precum și considerentele 
actului juridic de soluționare a contestației care au condus la desființare, astfel cum 
acestea sunt menționate în decizie.  
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     (3) Refacerea inspecției se realizează de către inspectorul angajat în cadrul Filialei Cluj 
a CAA. 
 
 
     Art. 15. - Dreptul contribuabilului/avocatului de a fi informat.  
 
     (1) Contribuabilul/avocatul trebuie informat pe parcursul desfășurării inspecției despre 
aspectele constatate în cadrul acțiunii de inspecție, iar la încheierea acesteia, despre 
constatările și consecințele lor.  
     (2) Organul de inspecție comunică contribuabilului/avocatului proiectul de raport de 
inspecție, în format electronic sau pe suport hârtie, acordându-i acestuia posibilitatea de 
a-și exprima punctul de vedere. În acest scop, odată cu comunicarea proiectului de raport, 
organul de inspecție comunică și data, ora și locul la care va avea loc discuția finală.  
     (3) Contribuabilul/avocatul poate renunța la discuția finală, notificând acest fapt 
organului de inspecție.  
     (4) Data încheierii inspecției este data programată pentru discuția finală cu 
contribuabilul/avocatul sau data notificării de către contribuabil/avocat că renunță la acest 
drept.  
     (5) Contribuabilul/avocatul are dreptul să își prezinte, în scris, punctul de vedere cu 
privire la constatările organului de inspecție, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la 
data încheierii inspecției. Termenul poate fi prelungit pentru motive justificate cu acordul 
conducerii Filialei Cluj a CAA.  
 
      Art. 16. - Rezultatul inspecției. Raportul de inspecție.  
 
     (1) Rezultatul inspecției se consemnează, în scris, într-un raport de inspecție, în care 
se prezintă constatările organului de inspecție, motivate în fapt și în drept. 
     (2) Raportul de inspecție se întocmește la finalizarea inspecției și cuprinde toate 
constatările în legătură cu perioadele și obligațiile contributive verificate. În cazul în care 
contribuabilul și-a exercitat dreptul prevăzut la art.15 alin.(5) din prezentul Regulament, 
raportul de inspecție cuprinde și opinia organului de inspecție, motivată în drept și în fapt, 
cu privire la punctul de vedere exprimat de contribuabil.  
     (3) La raportul de inspecție se anexează actele care au stat la baza concluziilor înscrise 
în raport.  
     (4) Raportul de inspecție stă la baza emiterii deciziei de stabilire a obligațiilor de plată 
care se întocmeste conform cu Regulamentul creantelor contributive al CAA aprobat prin 
Hotărârea Consililui UNBR nr. 209 din 18 februarie 2017.  
     (5) Decizia prevăzută la alin. (4) se emite în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare 
de la data încheierii inspecției conform Regulamentului creanțelor contributive al CAA 
aprobat prin Hotărârea Consililui UNBR nr. 209 din 18 februarie 2017.  
(6) Decizia prevăzută la alin. (4) se comunică contribuabilului, conform prevederilor art. 

30 din Regulamentul creanțelor contributive al CAA aprobat prin Hotărârea Consiliului 

UNBR nr. 209 din 18 februarie 2017. 

     Art. 17 – Dispoziții finale 

(1) – Prezentul Regulament de inspecție al Filialei Cluj a CAA se completează cu 

prevederile Regulamentului creanțelor contributive al CAA aprobat prin Hotărârea 

Consiliului UNBR nr. 209 din 18 februarie 2017. 

(2) - Prezentul Regulament intra în vigoare în termen de 1 lună de zile de la data publicării 

pe site-ul Filialei și al Baroului prin aducerea la cunoștință a membrilor Baroului și Filialei 

Cluj al CAA a adoptării acestuia de către Consiliul de Administrație al Filialei Cluj al CAA. 


