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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 septembrie 2019 

Nr. 4c-9/100 
 

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul de înlocuire asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.72/2016 privind 

sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor trimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa nr. 
Plx.262/2017 din 18 februarie 2019, în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 

Menţionăm că propunerea legislativă a fost retrimisă comisiei în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus cu nr. 4c-7/903 în data de 3 octombrie 2017. 
 

PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 23 septembrie 2019 

Nr. 4c-9/100 
  
 

RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale ale avocaţilor 
 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, propunerea 
legislativă pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor a fost 
retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa nr. Plx.262/2017 din 18 februarie 2019, în vederea reexaminării 
şi întocmirii unui nou raport. 
 

Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei depus anterior cu nr. 4c-7/903 în data de 3 octombrie 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. 
 



 
3/7 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 17 septembrie 2019, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (1 vot 
împotrivă), adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele redate în anexele la prezentul raport. 

 
La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 21 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
 
La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare dl.Rîpanu Klaus -  șef serviciu Metodologie, Casa de Asigurări a Avocaților. 
 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative cu 
amendamentele redate în anexele la prezentul raport. 
 
 

 PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 Adrian Solomon        Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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ANEXA NR. 1 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

1.  Titlul Legii 

Lege pentru completarea Legii nr. 
72/2016 privind sistemul de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor 

 

Nemodificat 

 

 

2.  Articol unic - După articolul 34 al Legii 
nr. 72/2016 privind sistemul de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 342 din 5 mai 
2016, se introduce un nou articol, art. 
341

”Art. 34

, cu următorul cuprins: 
1

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor cu 
handicap grav, dacă au realizat, în 
condiţiile handicapului preexistent 

 - Persoanele care au realizat un 
stagiu de cotizare în condiţii de handicap 
preexistent calităţii de asigurat 
beneficiază de reducerea vârstelor 
standard de pensionare prevăzute în 
anexa nr. 1, în funcţie de gradul de 
handicap, după cum urmează: 

Articol unic - După articolul 34 al 
Legii nr. 72/2016 privind sistemul de 
pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaţilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 342 din 5 mai 2016, se 
introduce un nou articol, art. 341

”Art. 34

, cu 
următorul cuprins: 

1

 

 - Persoanele cu handicap 
grav care au realizat cel puţin o 
treime din stagiul complet de 
cotizare în condiţii de handicap 
preexistent calităţii de asigurat 
beneficiază de reducerea cu 15 
ani a vârstei standard de 
pensionare prevăzute în anexa 
nr. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reducerea vârstei se acordă 
doar pentru persoane cu 
handicap grav. 
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Nr. 
crt. Text propunere legislativă Text propus de Comisie 

(autor amendament) Motivare 

calităţii de asigurat, cel puţin o treime 
din stagiul complet de cotizare; 
b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu 
handicap accentuat, dacă au realizat, în 
condiţiile handicapului preexistent 
calităţii de asigurat, cel puţin două treimi 
din stagiul complet de cotizare; 
c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor cu 
handicap mediu, dacă au realizat, în 
condiţiile handicapului preexistent 
calităţii de asigurat, stagiul complet de 
cotizare.” 

 

 
 
 
 
Autori: membrii comisiei 
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ANEXA NR.2 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 

În urma dezbaterilor, Comisia a respins următorul amendament: 
 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  Articol unic - După articolul 34 al 
Legii nr. 72/2016 privind sistemul de 
pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaţilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 342 din 5 mai 2016, se 
introduce un nou articol, art. 341

”Art. 34

, cu 
următorul cuprins: 

1

a) cu 15 ani, în situaţia asiguraţilor 
cu handicap grav, dacă au realizat, 
în condiţiile handicapului preexistent 
calităţii de asigurat, cel puţin o 
treime din stagiul complet de 

 - Persoanele care au 
realizat un stagiu de cotizare în 
condiţii de handicap preexistent 
calităţii de asigurat beneficiază de 
reducerea vârstelor standard de 
pensionare prevăzute în anexa nr. 1, 
în funcţie de gradul de handicap, 
după cum urmează: 

Doamna deputat Eva Andrea Csep 
propune adoptarea textului în forma 
prezentată de iniţiator. 

 
1. Comisia a acceptat doar 
reducerea vârstei de pensionare 
pentru persoanele cu habndicap 
grav care au calitatea de 
asiguraţi potrivit Legii nr. 
72/2016. Este necesară 
reglementarea reducerii vârstei 
şi pentru persoanele asigurate 
care au desfăşurat activitatea în 
condiţii de handicap accentuat 
sau mediu. 
 
2. Având în vedere sistemul de 
asigurări al avocaţilor, s-a 
considerat echitabil să se acorde 
doar persoanelor cu handicap 
grav acest beneficiu de 
reducere a vârstei. 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text propus 
(autor amendament) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

cotizare; 
b) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor 
cu handicap accentuat, dacă au 
realizat, în condiţiile handicapului 
preexistent calităţii de asigurat, cel 
puţin două treimi din stagiul complet 
de cotizare; 
c) cu 10 ani, în situaţia asiguraţilor 
cu handicap mediu, dacă au realizat, 
în condiţiile handicapului preexistent 
calităţii de asigurat, stagiul complet 
de cotizare.” 
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