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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR Data 23 martie 2001
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 113/XVIII/7

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.221/2000 privind pensiile şi alte

drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaţilor, în şedinţa din 21 martie 2001, Comisia pentru muncă şi protecţie socială propune ca acesta să fie supus spre dezbatere
şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
“Art.2. – Sistemul prevăzut la art.1 este
organizat şi funcţionează pe baza principiilor
autonomiei, solidarităţii, obligativităţii
contributivităţii, descentralizării şi al
repartiţiei, astfel cum acestea sunt prevăzute
de lege şi de statutul Casei de Asigurări a
Avocaţilor.”

Se propune introducerea unei virgule după cuvântul
“obligativităţii”.

Autor: Smaranda Dobrescu

Pentru corectarea unei erori
gramaticale.
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2 4. Articolul 12, alineatul (4) va avea
următorul cuprins:
“(4) Casa de Asigurări a Avocaţilor este
instituţie autonomă de interes public cu
personalitate juridică.”

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
“4. Articolul 12 alineatele (4), (5) şi (6) vor avea
următorul cuprins:
“(4) Casa de Asigurări a Avocaţilor este instituţie
autonomă de interes public cu personalitate juridică.
(5) Filialele Casei de Asigurări a Avocaţilor,
constituite în condiţiile prevăzute de lege, au
personalitate juridică, cu buget şi patrimoniu
propriu.
(6) Jurisdicţia sistemului prevăzut la art.1 se
realizează în condiţiile prevăzute de lege şi de
statutul Casei de Asigurări a Avocaţilor.”

Autor: d-na Smaranda Dobrescu

S-a eliminat sintagma “de drept
public” deoarece personalitatea
juridică nu poate fi de drept public
sau de drept privat.
Pentru o exprimare corectă.

3 7. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) vor avea
următorul cuprins:
“(3) Dispoziţiile tranzitorii privind
recalcularea pensiilor aflate în plată, potrivit
art.101, precum şi cele privind acordarea
pensiei de retragere anticipată din profesie vor
fi prevăzute de Statutul Casei de Asigurări a
Avocaţilor.
(4) Pentru pensiile aflate în plată la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă deconturile reciproce dintre Casa de
Asigurări a Avocaţilor şi celelalte sisteme de
pensii se sting în anul bugetar 2001.”

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
“7. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) vor avea
următorul cuprins:
“(3) Dispoziţiile tranzitorii privind recalcularea
pensiilor aflate în plată, potrivit art.101, precum şi
cele privind acordarea pensiei de retragere
anticipată din profesie vor fi prevăzute de Statutul
Casei de Asigurări a Avocaţilor.
(4) Pentru pensiile stabilite sau cuvenite până la
data de 1 aprilie 2001 decontările reciproce dintre
Casa de Asigurări a Avocaţilor şi celelalte sisteme
de pensii se sting în anul bugetar 2001.”

Autor: d-na deputat Smaranda Dobrescu

Pentru clarificare de text.

    PREŞEDINTE, SECRETAR,
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SMARANDA DOBRESCU ION MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Expert Elena ANGHEL
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