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BIROULUI PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Legii pentru 

completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale ale avocaţilor, aflată în procedură de reexaminare ca urmare a Deciziei 

Curții Constituționale nr. 60 din 26 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.186 din 24 februarie 2021, transmisă cu adresa                     

nr. PL.x 262/2017/2021 din 12 aprilie 2021. 

 

 

 

 

 

               P R E Ş E D I N T E 

             Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

       Oana-Silvia ŢOIU 

 

 

  

roxana.david
conform cu originalul
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RAPORT COMUN 

asupra Legii pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

constituționalitate şi Comisia pentru muncă și protecție socială au fost sesizate cu 

Legea pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, aflată în procedură de reexaminare ca 

urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.60 din 26 ianuarie 2021, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.186 din 24 februarie 2021, transmisă cu 

adresa PLx 262/2017/2021. 

Legea, adoptată de Parlament la data de 20 octombrie 2020, are ca obiect de 

reglementare crearea cadrului legal pentru completarea Legii nr.72/2016, în sensul 

reglementării situaţiei asiguraţilor care contribuie la fondul de pensii în condiţii de 

handicap preexistent calităţii de asigurat. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 

prevederilor art.75 și ale art.76 alin (1) din Constituția României, republicată a fost 

transmisă spre promulgare Președintelui României la data de 26 octombrie 2020. 
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Președintele României a trimis în data de 13 noiembrie 2020 o sesizare de 

neconstituționalitate referitoare la prevederile Legii. 

Ca urmare a sesizării de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a 

pronunțat Decizia nr. 60 din 26 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.186 din 24 februarie 2021, prin care admite obiecția de 

neconstituționalitate formulată și constată că sintagma „preexistent calității de 

asiguratˮ cuprinsă în articolul unic al Legii pentru completarea Legii nr.72/2016 

privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor este 

neconstituțională. 

În urma reexaminării, Legea a fost modificată de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, fiind adoptată în şedinţa din 6 aprilie 2021. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituția României, republicată și ale 

art.91 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 

Decizională. 

 

În conformitate cu prevederile art. 61 și 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor două comisii 

au dezbătut Legea supusă reexaminării în ședințe separate. 

În vederea punerii în acord a textului Legii cu Decizia Curţii Constituţionale 

nr.60/2021, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a reexaminat Legea în 

şedinţa din data de 18 mai 2021. 

La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 21 de deputaţi, din totalul de 21 de 

membri ai comisiei.  

La dezbateri a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, domnul Cătălin Boboc, Secretar de Stat în Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale. 

În urma reexaminării Legii şi a documentelor conexe, membrii Comisiei 

pentru muncă și protecție socială au hotărât, cu unanimitate de voturi, transmiterea 

unui raport preliminar de adoptare a Legii cu amendamente, redate în anexa care 

face parte integrantă din raport.  

 

Membrii Comisiei pentru constituționalitate au examinat Legea, Decizia 

Curții  Constituționale nr. 60/2021 și documentele anexate, în ședința din data de 30 

iunie 2021.  

Din numărul total de 13 membri ai Comisiei pentru constituționalitate au 

participat la şedinţă 8 deputaţi. 

În această ședință, membrii Comisiei pentru constituționalitate au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, adoptarea Legii pentru completarea Legii nr.72/2016 privind 
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sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu 

amendamente, redate în anexa care face parte integrantă din raport.  

Membrii celor două comisii propun plenului Camerei Deputaților adoptarea 

Legii pentru completarea Legii nr.72/2016 privind sistemul de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, cu amendamente admise, redate în 

anexa care face parte integrantă din raport.  

În raport cu obiectul și conținutul său, actul normativ face parte din categoria 

legilor organice. 
 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

Ringo DĂMUREANU 

P R E Ş E D I N T E 

Oana-Silvia ŢOIU 

 

 

 

 

 
 

 

S E C R E T A R 

Laurenţiu-Nicolae CAZAN 

 

 

S E C R E T A R 

Eugen NEAŢĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri parlamentari,        Șef birou, 

Roxana David         Lidia Vlădescu                                    

Silvia Olaru    
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ANEXĂ 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

Nr. 

crt. 
Text adoptat de Parlament Text adoptat de Senat 

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 

 

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, cu 

următorul cuprins: 

 

Nemodificat  Nemodificat   

 

 

 

 

 

 

 

3.  ”Art. 341 - Persoanele cu 

handicap grav care au 

realizat cel puţin o treime 

din stagiul complet de 

cotizare în condiţii de 

”Art. 341 – Avocatul 

încadrat în grad de handicap 

grav beneficiază de reducerea 

cu 15 ani a vârstei standard de 

pensionare prevăzute în anexa 

”Art. 341. - Persoanele cu 

handicap grav care au realizat, 

în profesia de avocat, cel 

puţin o treime din stagiul 

complet de cotizare în condiţii 

Pentru respectarea 

exigențelor impuse de 

normele de tehnică 

legislativă. 
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Nr. 

crt. 
Text adoptat de Parlament Text adoptat de Senat 

Text propus de Comisie 

(autor amendament) 
Motivare 

handicap preexistent 

calităţii de asigurat 
beneficiază de reducerea cu 

15 ani a vârstei standard de 

pensionare prevăzute în anexa 

nr.1.” 

 

nr.1 dacă şi-a desfăşurat 

activitatea profesională cel 

puţin o treime din stagiul 

complet de cotizare în 

condiţiile handicapului 

grav.” 

de handicap grav beneficiază 

de reducerea cu 15 ani a 

vârstelor standard de 

pensionare prevăzute în anexa 

nr.1.” 

 

Autor: Comisia pentru muncă 

și protecție socială 

 

Pentru punerea în 

acord a textului cu 

Decizia CCR 

nr.60/2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


