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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.72/2016 
privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaţilor 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. Plx 262/2017 din 1 septembrie 2017, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru completarea Legii 
nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
ale avocaţilor. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.244/19.04.2017) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/1358/19.09.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/330/19.09.2017). 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1784/04.04.2017)  
• punctul de vedere al Guvernului (nr.678/12.05.2017) 
• punctul de vedere al Casei de Asigurări a Avocaţilor din România 

(nr.655/18.09.2017). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr.72/2016, în sensul reglementării situaţiei asiguraţilor care 
contribuie la fondul de pensii în condiţii de handicap preexistent calităţii de 
asigurat. 
 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  
 

Bucureşti, 3 octombrie 2017 
Nr. 4c-7/903  
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La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din 
totalul de 22 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot 
împotrivă). 
 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 
26.06.2017. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 
considerente:  

- Sistemul de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților 
este un sistem de pensii neintegrat în sistemul public, independent și 
autofinanțat, recunoscut ca atare inclusiv la nivelul UE prin Regulamentul 
CE 1791/2006. Casa de Asigurări a Avocaţilor din România este singura 
autoritate competentă să dispună asupra riscurilor sociale asigurate în 
sistemul său, autoritatea nefiind obligată să preia din legile aplicabile 
sistemului public de pensii dispoziții referitoare la anumite evenimente 
izolate; 

- Sistemul de pensii al avocaților, spre deosebire de sistemul public, 
se autofinanțează în totalitate, nebeneficiind de subvenții de la bugetul de 
stat care să acopere eventualele deficite. Drepturile acordate și prevăzute 
de lege, care au fundamentat economic iniţiativa legislativă, au la bază 
calcule matematice specifice sistemelor de pensii, respectiv calcule 
actuariale. Introducerea unui risc suplimentar acoperit de sistemul 
autonom de pensii al avocaților presupune reașezarea echilibrului dintre 
venituri și cheltuieli, respectiv, în cazul introducerii de riscuri asigurate 
suplimentar, majorarea cotelor de contribuție. 

- Sistemul de pensii al avocaților acoperă riscurile de 
invaliditate pentru asigurații care, din cauza unui handicap grav, nu mai 
pot profesa și nu mai pot obține venituri, într-o manieră proprie, ținând 
cont de specificul profesiei de avocat. 

 
 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
Adrian Solomon     Éva Andrea Csép   
       

  
  
  
 
          
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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