
Către:

Uniunea Națională a Barourilor din România

Adresa: Palatul de Justiţie, Splaiul Independenței nr. 5, Sector 5, Cod 050091, Bucureşti

Email: unbr@unbr.ro

Ref.: Congresul Avocaților 2022 – Propuneri cu privire la ordinea de zi a Congresului

DOMNULE PREȘEDINTE

al UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA

Subsemnata MARCU ZOICA CORINA, în calitate de avocat al Baroul București și membru

delegat din partea Baroului București la Congresul Avocaților 2022, în temeiul dispozițiilor art.

63 din Legea nr. 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat ( „ Legea nr. 51/1995), a

Regulamentului de organizare și funcționare a Uniunii Naționale a Barourilor din România

(U.N.B.R.) și de desfășurare a ședințelor Consiliului U.N.B.R., adoptat prin Hotărârea nr. 5/2011 („

Regulamentul U.N.B.R.”), precum și a celorlalte dispoziții aplicabile în cauză, formulez prezenta

PROPUNERE

Pentru a fi inclusă pe ordinea de zi a Congresului Avocaților în vederea aprobării și votării

acesteia de către membrii delegați la Congresul Avocaților, (a se vedea ca aceeasi propunere a

fost formulata si la Congresul avocatilor 2021, iar ca urmare a hotararii Congresului 2021 si

potrivit art. 63 din Legea 51/1995 acestea sunt obligatorii pentru toate organele profesiei,

inaintez prezenta propunere de modificarea a Legii 72/2016 pentru buna organizare si

functionare a sistemului de pensii si alte asigurari a avocatilor,

- si completarea de ordine de zi cu propunere de modificare a Statului Casei de

Asigurari a Avocatilor,
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- si adoptarea de catre Congresul Avocatilor a unor norme de aplicare a Legii 72/2016 in

integralitate, după cum urmează:

EXPUNERE DE MOTIVE de modificare a Legii 72/2016

si a modificare a Statului Casei de Asigurari a Avocatilor dar si adoptare de norme de aplicare
integrale a Legii 72/2016

Propunere de modificarea a Legii 72/2016 privind sistemul de pensii si alte asigurari sociale
ale avocatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. Partea I nr. 342 din 05 mai 2016:

Avocatii contribuie la sistemul public de sanatate dar si la sistemul propriu al avocatilor, aceasta
fiind reglementata prin Casa de Asigurari a Avocatilor.

Contributiile pe care le platesc avocatii la sistemul public de sanatate sunt egale cu contributiile de
sanatate pe care le plateste orice contribuabil angajat in sistemul public sau privat.

Avocatii contribuie pentru asigurari sociale si pensii la propriul lor sistem de pensii, acesta fiind
CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR, sistem reglementat prin Legea 72/2016.

Aceasta lege a fost adoptata in anul 2016, insa este neconstitutionala, neavand avizele cerute de
lege, si ingradesc dreptul avocatilor de a beneficia de concedii medicale egale cu a oricarui contribuabil
intrucat legea 72/2016 prevede o perioada minima de 16 zile de la care beneficiaza de plata unui
concediu medical in cazul in care nu are o afectiune grava.

In sistemul propriu de asigurari sociale al avocatilor, avocatii nu beneficiaza de plata unei
indemnizatii pentru perioada incapacitatii temporare de munca intrucat Legea 72/2016 interzice
sau ingradeste dreptul avocatului, de a beneficia de aceasta indemnizatie doar daca perioada pentru
care solicita plata indemnizatiei depaseste 16 zile, aceasta prevedere incalca art. 35 din Constitutie
dreptul la sanatate dar si art. 41 din Constitutie in ceea ce priveste munca si protectia sociala a muncii.

Pentru ca un avocat care contribuie lunar la sistemul propriu de pensii sa poata beneficia de un
concediu medical platit chiar daca avocatul contribuie si la sistemul public de sanatate dar si la sistemul
propriu de asigurari sociale, acesta nu va beneficia de concediu medical platit de la sistemul propriu de
asigurari sociale, respectiv de la Casa de Asigurari a Avocatilor, decat in cazuri grave si cu internare
medicala iar in lipsa gravitatii doar daca incapacitatea temporara de munca depaseste 16 zile.

In sistemul public de asigurari de sanatate, avocatul, pentru a beneficia de indemnizatie pentru
incapacitate temporara de munca respectiv de plata concediului medical, trebuie sa incheie un
contract de concedii si indemnizatii cu sistemul public de sanatate, un contract suplimentar de
asigurare in baza Legii 158/2005, si cu obligatia platii unei cote de contributii de 1% din valoarea
aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare care se face venit la bugetul

https://lege5.ro/App/Document/geydmojyha4q/legea-nr-72-2016-privind-sistemul-de-pensii-si-alte-drepturi-de-asigurari-sociale-ale-avocatilor?d=05.05.2016


Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Insa chiar si cu incheierea acestuia contract,
avocatul pentru ca sa beneficieze de plata concediului medical, trebuie sa aibe un stagiu de cotizare
de 6 luni.

Aceleasi discrepante pot fi observate si in ceea ce priveste perioada vacantelor judecatoresti,
care nu au nicio legatura cu sistemul propriu de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor,
fiindu-le incalcat dreptul la sanatate si la ocrotirea sanatatii intrucat in perioada vacantelor judecatoresti
avocatii nu beneficiaza de plata concediilor medicale decat daca au afectiuni grave, in caz de
internare in spital, graviditate, eliminandu-se posibilitatea platii indemnizatiei pentru incapacitate
temporara de munca chiar si peste 16 zile.

In acelasi timp, angajatii din sistemul public sau privat care platesc cotizatii la bugetul de stat de
asigurari de santate nu au obligatia de a se asigura suplimentar si beneficiaza de concedii medicale
platite pentru o perioada de peste 3 zile in cazul incapacitatii temporare de munca, desi platesc aceeasi
contributie la Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate (FNUAS) la fel ca avocatii insa nu au
aceleasi beneficii.

Hotararile privind punctul de pensie dar si valoarea asigurarilor sociale, respectiv concediul medical,
ajutor de deces, indemnizatie de crestere a copilului se iau de catre Consiliul UNBR, acesta fiind un
organ nespecializat fiind compus doar din avocati. Hotarari de o asemenea importanta trebuie sa fie
luate de catre Adunarea Generala a Avocatilor la nivelul fiecarui Barou, sau de catre Congresul
Avocatilor, neputand fi lasata o astfel de responsabilitate la indemana Consiliului UNBR

Propuneri de modificare a Legii 72/2016 privind sistemul de pensii si asigurari sociale a avocatilor.

Forma actuala a Legii Propuneri de modificare

Art. 86. - (1) În sistemul de pensii și alte
drepturi de asigurări sociale ale avocaților,
asiguratul aflat în incapacitate de muncă și
care nu realizează venituri din profesie
beneficiază de indemnizație pentru
incapacitate temporară de muncă.

Art. 86. - (1) În sistemul de pensii și alte
drepturi de asigurări sociale ale avocaților,
asiguratul aflat în incapacitate de
muncă beneficiază de indemnizație pentru
incapacitate temporară de muncă, ori de
cate ori dovedeste incapacitatea cu
certificat medical.

(2) În sistemul de pensii și alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaților, asiguratul aflat
în incapacitate temporara de
muncă beneficiază de indemnizație pentru
incapacitate temporară de muncă.
(3) In perioada vacantelor judecatoresti, in
luna iulie si august, avocatii beneficiaza de
indemnizatie pentru incapacitate temporara



de munca.
(4) Indemnizatia de incapacitate temporara
de munca si alte drepturi de asigurari sociale
si de sanatate platite de catre sistemul propriu
prin Casa de Asigurari a Avocatilor se va plati
neconditionat de incheierea unui contract de
concedii medicale incheiat cu una dintre
casele de asigurari din sistemul public.

Art. 88. - (1) Indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă se suportă
de către sistemul de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaţilor din a 16-a zi de
la data ivirii stării de incapacitate, cu excepţia
internărilor în spital, a bolilor gravidelor şi a
urgenţelor medicale, care se suportă de la
data ivirii stării de incapacitate.

(2) În perioada
vacanţelor judecătoreşti, indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă se suportă
de la data ivirii stării de incapacitate, în caz de
internare în spital pentru afecţiuni sau
accidente grave, definite ca atare în normele
medicale, pentru afecţiunile în legătură cu
starea de graviditate, precum şi pentru
perioada de incapacitate determinată de
tratamentul ambulatoriu acordat ca o
consecinţă a internării pentru afecţiunile
respective.

Art. 88. - (1) Indemnizaţia pentru
incapacitate temporară de muncă se suportă
de către sistemul de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale ale avocaţilor din a 3 -a zi de
la data ivirii stării de incapacitate, cu excepţia
internărilor în spital, a bolilor gravidelor şi a
urgenţelor medicale, care se suportă de la
data ivirii stării de incapacitate.

Alin. (2) se abroga.

Art. 89. - Prin hotărâre a Consiliului
U.N.B.R. se stabilește modul de calcul al
indemnizației pentru incapacitate temporară
de muncă, în funcție de contribuția
asiguratului la sistemul de pensii și alte
drepturi de asigurări sociale ale avocaților în
ultimele 12 luni și de situația financiară a
sistemului.

Art. 89. - Prin vot in Congresul Avocatilor
se stabilește modul de calcul al indemnizației
pentru incapacitate temporară de muncă, în
funcție de contribuția asiguratului la sistemul
de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
ale avocaților în ultimele 12 luni.



Art. 104. (1) În perioada în care avocatul
beneficiază de celelalte drepturi de asigurări
sociale, altele decât pensia, va plăti o cotă
procentuală din aceste indemnizaţii sau
ajutoare cu titlu de contribuţie la fondul de
asigurări sociale al sistemului de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor.

Art. 104 - va avea urmatorul cuprins: Avocatii
nu vor plati contributii de asigurari sociale in
perioada in care avocatul beneficiaza de
drepturi de asigurari sociale, fiind in
incapacitate temporara de munca.

Art. 104 ain. (2) Avocatul beneficiaza de o
perioada de 30 de zile concediul de
odihna, fiind necesar pentru recuperarea
capacitatii de munca . In perioada concediului
de odihna avocatul nu va plati contributii la
baroul din care face parte si nici contributii la
sistemul de pensii si asigurari sociale.

In perioada, in care avocatul se afla in
recuperarea capacitatii de munca, Baroul
trebuie sa-i elibereze acestuia o adeverinta cu
perioada concediului, care sa fie adusa la
cunostinta instantelor.

Art. 138 - În aplicarea prezentei legi, C.A.A.
poate elabora norme de aplicare, care se
aprobă prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R.

Art. 138 - (1) În aplicarea prezentei legi,
C.A.A. poate elabora norme de aplicare care
se supun dezbaterii publice corpului
avocatilor cu cel putin 60 de zile inainte de
Congresul avocatilor si vor fi suspuse spre
aprobare Congresului avocatilor. La aprobarea
acestor norme de aplicare catre Congresul
avocatilor, organele profesiei care au propus
normele de elaborare si care fac parte din
Consiliul U.N.B.R. sau Comisiei Permanente a
U.N.B.R. sau din organele de conducere ale
Casei de Asigurari a Avocatilor nu au drept de
vot.

(2) Dupa dezbaterea publica in urma
propunerilor facute, Consiliul UNBR va
propune un proiect de norme de aplicare care



va fi supus dezabterii si aprobarii Congresului.
(3) Normele de aplicare a prezentei legi se
vor face doar dupa ce se vor primi observatii
din randul avocatilor.
(4) Pentru aprobarea normelor de aplicare,
valoarea punctului de pensie, venitul de
referinta acestea se vor aproba doar in
Congresul avocatilor iar reprezentantii
Consiliului UNBR nu au drept de vot, fiind
incompatibili.
(5) Investitiile din contributiile avocatilor sunt
permise o data la cinci ani, si doar in urma
unei analize a sistemului de catre specialisti, si
doar dupa supunerea acestora spre dezbatere
si vot in Congresul avocatilor.

Avand in vedere ca multe dintre reglementarile din Legea 72/2016 se regasesc si in Statului
profesiei de avocat, propunerea de completare a legii dar si a Statului avocatilor se impune a fi
realizata pentru ca avocatul sa beneficieze de o perioada de 30 de zile concediul de
odihna, fiind necesar pentru recuperarea capacitatii de munca .

In perioada, in care avocatul se afla in recuperarea capacitatii de munca, Baroul trebuie sa-i
elibereze avocatului o adeverinta cu perioada concediului, care sa fie adusa la cunostinta
instantelor.

Avand in vedere faptul ca sistemul de pensii este lasat in totalitate in competenta Consiliului
U.N.B.R, se impune modificarea articolului 138 din Legea 72/2016 iar normele de aplicare sa
fie elaborate si supuse aprobarii catre Congresul U.N.B.R iar anterior sa fie supus dezbaterii
publice tuturor avocatilor din Romania cu cel putin 60 de zile de la data la care se va tine
Congresul.

Forma actuala Art. 138 - În aplicarea prezentei legi, C.A.A. poate elabora norme de aplicare,
care se aprobă prin hotărâre a Consiliului U.N.B.R.Forma propusa: Art. 138 - În aplicarea
prezentei legi, C.A.A. poate elabora norme de aplicare care se supun dezbaterii publice
corpului avocatilor cu cel putin 60 de zile inainte de Congresul avocatilor si suspuse spre
aprobare Congresului avocatilor. La aprobarea acestor norme de aplicare catre Congresul
avocatilor, organele profesiei care au propus normele de elaborare si care fac parte din



Consiliul U.N.B.R. sau Comisiei Permanente a U.N.B.R. sau din organele de conducere ale Casei
de Asigurari a Avocatilor nu au drept de vot.

Consiliul UNBR nu a adoptat norme de aplicare intergal a tuturor dispozitiilor Legii 72/2016,
fiind adoptate partial norme de aplicare a Legii.

Cu stima

Avocat MARCU ZOICA CORINA

Membru delegat din partea Baroului Bucuresti la Congresul Avocatilor 2022

Corina Marcu 06.06.2022


