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PROIECT 
 

LEGE 

privind modificarea legislaţiei incidente de asigurări sociale a avocaţilor 

 

Având în vedere angajamentele asumate de România în calitate de stat membru al 
Uniunii Europene,  

Ținând cont de actele cu forţă juridică obligatorie referitoare la angajamentul statelor 
membre, de a adopta măsuri legislative pentru punerea în aplicare a prevederilor instituite de 
Uniunea Europeană cu privire la egalitatea de tratament între bărbați și femei, în materia 
vârstelor de pensionare în sistemele profesionale de securitate socială, așa cum sunt 
menționate în Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 
2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament 
între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă), 

Având în vedere că în ceea ce privește sistemul unic de pensii al avocaților din 
România nu au fost adoptate până în prezent unele măsuri de acest tip,   

Având în vedere faptul că menţinerea prevederilor cu privire la vârsta standard de 
pensionare de 65 ani pentru bărbaţi şi 60 ani pentru femei are drept consecinţe negative şi 
imediate nerespectarea tratamentului egal între femei și bărbați cu privire la vârsta de 
pensionare în sistemele profesionale de securitate socială, și totodată încetinirea sau 
stoparea îmbunătățirii ratei de finanțare a sistemului de pensii și alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaților din România, ce implică blocaje în îmbunătățirea sustenabilității 
financiare a sistemului de pensii și asigurări sociale ale avocaților,  

Având în vedere că egalizarea vârstei de pensionare presupune adoptarea unui 
proces cu impact minim asupra membrilor sistemului de pensii al avocaţilor din România, şi 
eficientizarea procedurilor aferente sistemului prin minimizarea riscurilor financiare, 

Neluarea măsurilor în regim de urgenţă pune în pericol funcţionarea sistemului de 
pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților din România, 

În temeiul art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. – Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaților, aprobată prin Legea nr. 452/2001, se modifică după cum 
urmează: 

1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 8. –  (1) Vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru femei şi 65 de ani 
pentru bărbaţi. 

(2) Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza până în anul 2024, conform 
eșalonării prevăzute în Anexa 1 care face parte integrantă la prezenta lege.” 

2.  Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 9. - (1) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi este de 15 ani.  

   (2) Creşterea stagiului minim se va realiza până în anul 2015 atât pentru bărbaţi  cât și 
pentru femei.  

   (3) Stagiul complet de cotizare este de 33 de ani pentru femei, şi de 35 de ani pentru 
bărbaţi.  
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   (4) Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza gradual până în anul 2015 pentru 
bărbaţi și până în 2024 pentru femei, conform eșalonării prevăzute în Anexa 1 care face 
parte integrantă din prezenta lege.” 

3. După art. 131 se introduce un nou articol, articolul 132, cu următorul cuprins: 

„Art. 132. - Sumele plătite sau încasate necuvenit se recuperează de la beneficiari în baza 
deciziei Casei de Asigurări a Avocaţilor din România, care constituie titlu executoriu.” 

Art.II. – Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificările 
și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. Art. 94 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 94. (1) Casa de Asigurări a Avocaţilor este administrată de Comisia Permanentă a 
Uniunii Naţionale a Barourilor din România, care poate să delege o parte sau toate atribuţiile 
sale unui Consiliu de Direcţie compus din 5 membri, din care 3 membri ai Comisiei 
Permanente, avocaţi în activitate, şi 2 membri ai Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din 
România care pot fi şi avocaţi pensionari sau avocaţi în continuarea activităţii. 

(2) Consiliul de Direcţie alege din rândurile sale un preşedinte şi un vicepreşedinte. Unul 
dintre membrii Consiliului de Direcţie, desemnat de Preşedinte, îndeplineşte şi funcţia de 
secretar al Consiliului de Direcţie.” 

2. Art. 95 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 95. Controlul financiar al Casei de Asigurări a Avocaţilor se exercită de către o comisie 
de cenzori compusă din 3 membri din care 2 avocaţi în activitate şi un expert contabil 
autorizat.” 

Art.III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Casa de 
Asigurări a Avocaților din România va duce la îndeplinire prevederile prezentei legi. 

Prezenta lege transpune prevederile art. 9 alin. (1) lit. (f), și art. 10 alin.(1) din Directiva 
2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în 
materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă), publicată în Jurnalul Oficial seria L 
nr.204 din 26.07.2006, pg.23-36. 
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ANEXA nr.1 

 

(Anexa Nr.1 la Legea nr. ............) 

PRELUNGIREA GRILEI DE PENSIONARE PENTRU FEMEI 

Interval Vârsta 
pensionare 

Stagiul standard de 
cotizare 

Stagiul minim de 
cotizare 

Nr.c
rt. 

minim maxim ani luni ani luni ani luni 

1. 01-Iun-2015 31-Mai-
2016 

60 4 30 4 15 0 

2. 01-Iun-2016 31-Mai-
2017 

60 8 30 8 15 0 

3. 01-Iun-2017 31-Mai-
2018 

61 0 31 0 15 0 

4. 01-Iun-2018 31-Mai-
2019 

61 4 31 4 15 0 

5. 01-Iun-2019 31-Mai-
2020 

61 8 31 8 15 0 

6. 01-Iun-2020 31-Mai-
2021 

62 0 32 0 15 0 

7. 01-Iun-2021 31-Mai-
2022 

62 4 32 4 15 0 

8. 01-Iun-2022 31-Mai-
2023 

62 8 32 8 15 0 

9. 01-Iun-2023 31-Mai-
2024 

63 0 33 0 15 0 

 


