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DECIZIA  NR.  __127___ 
din  ______05.06.2013________ 

privind  solu�ionarea  contesta�iei formulat� de   
persoana fizic� ................ 

cu domiciliul în localitatea F�lticeni, ………,  
jude�ul Suceava, CNP ……….., 

înregistrat� la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava 
sub nr…….. din ………… 

 
 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava a fost sesizat� 

de Administra�ia Finan�elor Publice F�lticeni prin adresa nr. …………., înregistrat� 
la Direc�ia General� a Finan�elor Publice a jude�ului Suceava sub nr. …………, cu 
privire la contesta�ia formulat� de persoana fizic� ................, cu domiciliul în 
localitatea F�lticeni, jude�ul Suceava. 

 
Persoana fizic� ................, CNP ……….., contest� m�surile stabilite prin 

Decizia de impunere privind pl��ile anticipate cu titlu de impozit pe venit /contribu�ii 
de asigur�ri sociale de s�n�tate, precum �i obliga�iile de plat� cu titlu de contribu�ii de 
asigur�ri sociale pentru anul 2013 nr. ................, emis� de Administra�ia Finan�elor 
Publice F�lticeni, privind suma de ................, reprezentând contribu�ia de 
asigur�ri sociale de s�n�tate datorat� pe anul 2013. 

 
În raport de data comunic�rii actelor administrative fiscale contestate, 

respectiv 19.02.2013, potrivit semn�turii depuse pe exemplarul deciziei de impunere 
apar�inând organului fiscal, contesta�ia a fost depus� în termenul legal prev�zut de 
art. 207 alin. 1 din OG 92/2003 privind Codul de procedur� fiscal�, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, fiind înregistrat� la AFP F�lticeni sub nr. 
…………/04.03.2013, a�a cum rezult� de pe �tampila Serviciului Registraturii AFP 
F�lticeni, aplicate pe originalul contesta�iei, aflate la dosarul cauzei. 

 
Constatând c� în spe�� sunt întrunite condi�iile prev�zute de art. 205 �i art. 

209 alin. (1) din Ordonan�a Guvernului nr.92/2003, privind Codul de procedur� 
fiscal�, republicat�, cu modific�rile ulterioare, Direc�ia General� a Finan�elor Publice 
a jude�ului Suceava este învestit� s� se pronun�e asupra contesta�iei. 

 
I. Persoana fizic� ................ contest� m�surile stabilite prin Decizia de 

impunere nr. ................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice F�lticeni, 

Ministerul Finan�elor Publice 

Agen�ia Na�ional� de Administrare Fiscal� 
Direc�ia General� a Finan�elor Publice a 
jude�ului Suceava 
Biroul Solu�ionare Contesta�ii 
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privind suma de ................, reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorat� pe anul 2013. 

 
Contestatoarea sus�ine c� nu datoreaz� nici o sum� cu titlu de CASS  

aferent� veniturilor realizate în anul 2013 de Cabinet de avocat ................, în virtutea 
calit��ii de pensionar. 

Petenta sus�ine c� la data de 19.02.2013 i s-a impus plata anticipat� a sumei 
de ................ cu titlu de CASS pentru veniturile realizate în calitate de avocat, în 
condi�iile în care prin Decizia nr. ................ Casei de Asigur�ri a Avoca�ilor i s-a 
admis cererea de pensionare pentru limit� de vârst� începând cu data de 01.06.2012, 
stabilindu-se în cadrul sistemului neintegrat de pensii o pensie de asigur�ri sociale în 
profesia de avocat de ................, iar prin Decizia nr. ................ a Casei de pensii 
Suceava s-a admis cererea sa de pensionare în sistemul public de pensii începând cu 
data de 13.08.2012, stabilindu-se o pensie de asigur�ri sociale de ................. 

Persoana fizic� consider� c� pentru veniturile realizate în calitate de avocat, 
în virtutea calit��ii de asigurat în sistemul de asigur�ri al avoca�ilor, precum �i în 
virtutea calit��ii de pensionar, atât în sistemul public, cât �i în sistemul neintegrat 
sistemului public de pensii, nu datoreaz� CASS. 

Invoc� prevederile Legii 95/2006, art. 1 alin. 1 din OUG 221/2000 �i 
sus�ine c� avoca�ii dispun de un sistem unic, propriu �i autonom de pensii �i alte 
drepturi de asigur�ri sociale, gestionat de Casa de Asigur�ri a Avoca�ilor din 
România, Casa de Asigur�ri a Avoca�ilor fiind, potrivit art. 12 alin. 4, institu�ie 
autonom� de interes public cu personalitate juridic�. 

Face trimitere �i la prevederile art. 11 alin. 1 din OUG 221/2000 �i sus�ine 
c� beneficiaz� de asisten�� medical� �i/sau compensare de re�ete pentru medicamente 
acordate prin aceia�i Cas� de Asigur�ri a Avoca�ilor. 

Consider� c� avoca�ii nu pot fi obliga�i s� pl�teasc� dou� contribu�ii de 
asigur�ri sociale, întrucât acest fapt ar fi discriminatoriu. 

De asemenea, petenta sus�ine c� are calitatea de pensionar �i c� pl�te�te 
contribu�ie la FNUASS pentru suma din veniturile din pensii care dep��e�te valoarea 
de 740 lei. 

Astfel, aceasta afirm� c� impunerea pl��ii contribu�iei la FNUASS pentru 
veniturile din activit��i independente este excesiv�, neechitabil�, nerezonabil� �i 
nera�ional� �i c� încalc� principiul justei a�ez�ri a sarcinilor fiscale, dar �i principiul 
nediscrimin�rii. 

Invoc� Decizile Cur�ii Consti�ionale nr. 6/1993, nr. 335/10.03.2011 �i nr. 
1394/26.10.2010. 

În consecin��, petenta solicit� admiterea contesta�iei formulate. 
 
II. Prin Decizia de impunere nr. ................, emis� de Administra�ia 

Finan�elor Publice F�lticeni, s-au stabilit în sarcina contestatoarei crean�e fiscale 
în sum� ................, din care petenta contest� suma de ................, reprezentând 
contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate datorat� pe anul 2013. 
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Prin Decizia de impunere nr. ................, organele fiscale din cadrul AFP 
F�lticeni au stabilit în sarcina persoanei fizice ................ suma de ................, 
reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale de s�n�tate datorat� pe anul 2013 pentru 
veniturile ralizate din profesia de avocat. 

La stabilirea acestei sume organele fiscale au luat în considerare declara�ia 
privind venitul estimat/norma de venit/Declara�ia privind veniturile realizate din 
România pe anul 2013 nr. ................. 

 
III. Din analiza documentelor existente la dosarul cauzei �i având în 

vedere motiva�iile petentei în raport cu actele normative în vigoare pentru 
perioada verificat� s-au re�inut urm�toarele: 

 
Referitor la suma de ................, reprezentând contribu�ia de asigur�ri 

sociale de s�n�tate datorat� pe anul 2013, stabilit� prin Decizia de impunere nr. 
................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice F�lticeni, Direc�ia 
General� a Finan�elor Publice Suceava este învestit� s� se pronun�e dac� petenta 
datoreaz� CASS pentru veniturile din profesii libere, în condi�iile în care 
petenta sus�ine c� nu datoreaz� suma pe motiv c� are calitatea de pensionar. 

 
În fapt, prin Decizia de impunere nr. ................, organele fiscale din cadrul 

AFP F�lticeni au stabilit în sarcina persoanei fizice ................ suma de ................, 
reprezentând contribu�ie de asigur�ri sociale de s�n�tate aferent� veniturilor din 
profesii libere datorat� pe anul 2013. 

La stabilirea acestei sume organele fiscale au luat în considerare declara�ia 
privind venitul estimat/norma de venit/Declara�ia privind veniturile realizate din 
România pe anul 2013 nr. ................. 

 
Contestatoarea sus�ine c� nu datoreaz� suma pe motiv c� are calitatea de 

pensionar. 
 

În drept, în spe�� sunt aplicabile: 
 

• art. 296^24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat, unde se 
stipuleaz� c�: 

 
ART. 296^24 
“Pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii sociale 
(1) Contribuabilii prev�zu�i la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - e) �i h) sunt 

obliga�i s� efectueze în cursul anului pl��i anticipate cu titlu de contribu�ii 
sociale. 

[…]”. 
 
ART. 296^21 
„Contribuabili 
(1) Urm�toarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul 

public de pensii �i la cel de asigur�ri sociale de s�n�tate, cu respectarea 
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prevederilor instrumentelor juridice interna�ionale la care România este parte, 
dup� caz: 

[…] 
d) persoanele care realizeaz� venituri din profesii libere; 
[….] 
(2) Persoanele prev�zute la alin. (1) datoreaz� contribu�ii sociale 

obligatorii pentru veniturile realizate, numai dac� aceste venituri sunt 
impozabile potrivit titlului III”. 

 
ART. 46 
“Definirea veniturilor din activit��i independente 
(1) Veniturile din activit��i independente cuprind veniturile 

comerciale, veniturile din profesii libere �i veniturile din drepturi de proprietate 
intelectual�, realizate în mod individual �i/sau într-o form� de asociere, inclusiv 
din activit��i adiacente. 

[…] 
(3) Constituie venituri din profesii libere veniturile ob�inute din 

exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant 
fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori 
mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desf��urate în mod 
independent, în condi�iile legii. 

[…]”. 
 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� persoanele care realizeaz� venituri 

din profesii libere au calitatea de contribuabil la sistemul public de asigur�ri sociale 
de s�n�tate �i au obliga�ia pl��ii contribu�iei la asigur�rile sociale de s�n�tate. 

Din documentele existente la dosarul cauzei rezult� c� pentru veniturile 
realizate de persoana fizic� ................ din profesia de avocat, organele fiscale au 
calculat �i au stabilit în sarcina acesteia pentru anul 2013 o contribu�ie de asigur�ri 
sociale de s�n�tate în sum� de ................ aferent� veniturilor din profesii libere. 

 
Petenta sus�ine c� nu datoreaz� aceast� sum� pe motiv c� are calitatea de 

pensionar. 
 
• Referitor la aceast� sus�inere, sunt aplicabile prevederile art. 296^3 �i art. 
296^23 din Codul fiscal, modificat, unde se stipuleaz� c�: 

 
CAPITOLUL I 
”Contribu�ii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaz� 

venituri din salarii, venituri asimilate salariilor �i venituri din pensii, precum �i 
persoanele aflate sub protec�ia sau în custodia statului 

[…] 
ART. 296^3*) 
„Contribuabilii sistemelor de asigur�ri sociale 
Contribuabilii sistemelor de asigur�ri sociale sunt, dup� caz: 
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[…] 
d) pensionarii cu venituri din pensii care dep��esc 740 lei; 
[…]”. 
 
CAPITOLUL II 
„[…] 
ART. 296^23 
Excep�ii specifice 
[…] 
(3) Pentru persoanele care realizeaz� într-un an fiscal venituri de 

natura celor men�ionate la cap. I, venituri sub forma indemniza�iilor de �omaj, 
venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum �i venituri de natura celor 
men�ionate la art. 296^21 alin. (1) lit. a) - d), g) �i h), art. 52 alin. (1) lit. b) - d) �i 
din asocierile f�r� personalitate juridic� prev�zute la art. 13 lit. e), se calculeaz� 
�i se datoreaz� contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate asupra tuturor 
acestor venituri. […]”. 

 
• Acelea�i prevederi sunt stipulate �i de Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind 
reforma în domeniul s�n�t��ii, modificat�, unde la art. 257 �i art. 213 se 
men�ioneaz�: 

 
ART. 257*) 
“[…] 
(2) Contribu�ia lunar� a persoanei asigurate se stabile�te sub forma 

unei cote […] care se aplic� asupra: 
[…] 
b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desf��oar� 

activit��i independente care se supun impozitului pe venit; dac� acest venit este 
singurul asupra c�ruia se calculeaz� contribu�ia, aceasta nu poate fi mai mic� 
decât cea calculat� la un salariu de baz� minim brut pe �ar�, lunar; 

[…] 
(2^1) *** Abrogat 
(2^2) Pensionarii ale c�ror venituri din pensii dep��esc 740 lei 

datoreaz� contribu�ia lunar� pentru asigur�rile sociale de s�n�tate calculat� 
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare. 

(3) În cazul persoanelor care realizeaz� în acela�i timp venituri de 
natura celor prev�zute la alin. (2) lit. a) - d), alin. (2^1) �i (2^2) �i la art. 213 alin. 
(2) lit. h), contribu�ia se calculeaz� asupra tuturor acestor venituri”. 
 

ART. 213*) 
“[…] 
(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre urm�toarele situa�ii, 

pe durata acesteia, cu plata contribu�iei din alte surse, în condi�iile prezentei 
legi: 
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[…] 
h) pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;  
[…]”. 
 
Din textele de lege invocate se re�ine c� atât Codul fiscal, cât �i Legea 

privind reforma în domeniul s�n�t��ii prev�d faptul c� pesionarii care realizeaz� în 
acela�i timp venituri din pensii (mai mici decât 740 lei sau mai mari decât 740 lei) 
venituri din profesii libere (care fac parte din categoria veniturilor independente care 
se supun impozitului pe venit), datoreaz� contribu�ia la asigur�rile sociale de s�n�tate 
care se calculeaz� asupra tuturor acestor venituri. 

Prin urmare, rezult� c� în mod legal organele fiscale au calculat �i au 
stabilit suplimentar în sarcina persoanei fizice o contribu�ie de asigur�ri sociale de 
s�n�tate în sum� de ................ aferent� veniturilor din profesii libere. 

 
Referitor la sus�inerea petentei c� pentru veniturile realizate în calitate de 

avocat, în virtutea calit��ii de asigurat în sistemul de asigur�ri al avoca�ilor, precum �i 
în virtutea calit��ii de pensionar, atât în sistemul public, cât �i în sistemul neintegrat 
sistemului public de pensii, nu datoreaz� CASS, preciz�m c� la art. 296^23 alin. 4 
din Codul fiscal se precizeaz� c�: 

 
ART. 296^23 
“Excep�ii specifice 
[…] 
(4) Persoanele care realizeaz� venituri din salarii sau asimilate 

salariilor �i orice alte venituri din desf��urarea unei activit��i dependente, 
venituri din pensii �i venituri sub forma indemniza�iilor de �omaj, asigurate în 
sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme proprii de asigur�ri 
sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au obliga�ia asigur�rii în 
sistemul public de pensii, precum �i persoanele care au calitatea de pensionari ai 
acestor sisteme, nu datoreaz� contribu�ia de asigur�ri sociale pentru veniturile 
ob�inute ca urmare a încadr�rii în una sau mai multe dintre situa�iile prev�zute 
la art. 296^21 alin. (1)”. 

 
Din aceste prevederi legale se re�ine c� persoanele care realizeaz� venituri 

din pensii asigurate în sistemul public de pensii, persoanele asigurate în sisteme 
proprii de asigur�ri sociale neintegrate în sistemul public de pensii, care nu au 
obliga�ia asigur�rii în sistemul public de pensii, precum �i persoanele care au calitatea 
de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaz� contribu�ia de asigur�ri sociale pentru 
veniturile ob�inute ca urmare a încadr�rii în una sau mai multe dintre situa�iile 
prev�zute la art. 296^21 alin. (1)”. 

Facem precizarea c� petenta face o confuzie între cele dou� categorii de 
contribu�ii, respectiv contribu�ia de asigur�ri sociale �i contribu�ia de asigur�ri sociale 
de s�n�tate. 

În situa�ia petentei se aplic� prevederile art. 296^23 alin. 3 din Codul 
fiscal, care fac referire la contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate �i nu prevederile 
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art. 296^23 alin. 4 din acela�i act normativ, care se refer� la contribu�ia de asigur�ri 
sociale, deci la alt� contribu�ie. 

 
Referitor la invocarea de c�tre petent� a Deciziei Cur�ii Constitu�ionale 

nr. 6/1993, facem precizarea c� aceast� afirma�ie nu poate fi re�inut� în solu�ionarea 
favorabil� a contesta�iei, întrucât a fost emis� înaintea apari�iei �i aplic�rii 
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal �i se refer� la constitu�ionalitatea 
Legii de modificare a Legii nr. 58/1992 cu privire la  corelarea salariilor prev�zute în 
Legea nr. 53/1991, Legea nr. 40/1991 �i Legea nr. 52/1991 cu nivelul salariilor de la 
societ��ile comerciale �i regiile  autonome. 

 
Referitor la invocarea de c�tre petent� a Deciziilor Cur�ii Constitu�ionale 

nr. 335/10.03.2011 �i nr. 1394/26.10.2010, facem precizarea c� aceasta nu poate fi 
re�inut� în solu�ionarea favorabil� a contesta�iei, întrucât Curtea Constitu�ional� 
constat� c� dispozi�iile art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul s�n�t��ii, a�a cum au fost modificate de art. I pct. 4 din Ordonan�a de 
urgen�� a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea �i completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, sunt neconstitu�ionale, prevederi care 
nu se aplic� în spe��, �i respinge ca neîntemeiat� excep�ia de neconstitu�ionalitate a 
dispozi�iilor art. 208 alin. (3) lit. b) �i e) �i art. 257 alin. (1), alin. (2) lit. a) - d) �i alin. 
(2^2) - (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s�n�t��ii, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare. 

Rezult� c� �i Curtea Cinstitu�ional� a respins excep�ia de 
neconstitu�ionalitate a dispozi�iilor prevederilor art. 257 alin. (2) lit. a) - d) din Legea 
nr. 95/2006.  

 
Având în vedere prevederile legale citate, precum �i faptul c� petenta 

realizeaz� venituri din profesii libere, rezult� c� în mod legal organele fiscale au 
stabilit în sarcina sa contribu�ia de asigur�ri sociale de s�n�tate în sum� de ................, 
drept pentru care urmeaz� a se respinge ca neîntemeiat� contesta�ia formulat� cu 
privire la aceast� sum�. 

 
Pentru considerentele prezentate în con�inutul deciziei �i în temeiul 

prevederilor legale invocate �i în baza art. 216 din OG 92/2003 privind Codul de 
procedur� fiscal�, republicat�, se: 

 
DECIDE: 

  

Respingerea ca neîntemeiat� a contesta�iei formulat� împotriva Deciziei 
de impunere nr. ................, emis� de Administra�ia Finan�elor Publice F�lticeni, 
privind suma de ................, reprezentând contribu�ia de asigur�ri sociale de 
s�n�tate datorat� pe anul 2013. 

 
Prezenta decizie poate fi atacat� la Tribunalul Suceava, în termen de 6 luni 

de la data comunic�rii, conform procedurii legale. 


