
UNIUNEA NA�IONAL� A BAROURILOR DIN ROMÄNIA 

Consiliul Uniunii 

HOTARÄREA nr. 277 
09-10 septembrie 2022 

Avand in vedere prevederile art. 65 it. a), b), c) �i s) din Legea nr. 51/1995 pentru 

organizarea �i exercitarea profesiei de avocat si propunerile exprimate iîn Congresul avocatilor 

a_a cum au fost retinute în Hot�rárea nr. 07/ 17-18 iunie 2022; 
Observand c� actuala prevedere a art. 37 din Legea nr. 72/2016 privinod sistemul de 

pensi _i alte drepturi de asigur�ri sociale ale avocatilor, care reglementeaz� acordarea pensiei 

anticipate, este par�ial inaplicabilä, iar cea preväzut� de art. 38, privind radierea la vársta de 

70 de ani a avocatilor care au beneficiat de pensie anticipat� din Tabloul avoca�ilor, creeaz� 

inegalitate de tratament cu cei care provin din alte sisteme; 
Analizand propunerea de modificare a art. 37 si 38 privind pensia anticipat� împreun� 

Cu evaluarea impactului unei astfel de modific�ri în mai multe scenari; 

Tinand cont de dezbaterile din sedin�ele Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a 

Barourilor din Románia (UNBR) din 08 septembrie 2022; 
Consiliul UNBR, în urma dezbaterilor din sedinta din 09-10 septembrie, adopt� 

urm�toarea 

HOTARARE: 

Art. 1. Se ini�iaz� demersurile pentru modificarea _i completarea Legii nr. 72/2016 privind 
sistemul de pensii �i alte drepturi de asigur�ri sociale ale avoca�ilor, dup� cum urmeaz�: 

1. La art. 37, alin. (1) �i (4) se modific� _i vor avea urm�torul cuprins: 

(1) Pensia anticipat� se cuvine, au cel mult 5 ani înaintea iîmplinirii varstei standard de 

pensionare, asigura�tilor care au realizat stagiul complet de cotizare numai in profesia de 

avocat 

(4) Cuantumul pensiei anticipate se stabileste din cuantumul pensiei pentru limit� de vârst� 

prin diminuarea acestuia cu un procent de 0,75% pentru fiecare lun� de anticipare. 
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2. La art. 37, se introduce un nou alineat, alineatul 5, cu urm�torul cuprins: 

(5) Prin sintagma luni de anticipare se intelege perioada cuprins� intre data acord�rii pensiei 

anticipate �i data mplinirií várstei standard de pensionare pentru ob�inerea pensiel pentru 

limità de várstà, exprimat� în numdr de luni calendaristice intregi. 

3. La art. 38, alin. (1) �i (2) se modific� _i vor avea urm�torul cuprins: 

(1) La data indepliniri conditilor pentru a beneficia de pensie pentru limit� de várst�, pensia 

anticipat� se transform�, în pensie pentru limit� de v¥rst� �i se recalculeaz� prin eliminarea 

diminuari aplicate �i prin adäugarea perioadelor asimilate �i a eventualelor stagi de cotizare 

realizate in perioada de anticipare �i la cererea avocatului, a perioadelor asimilate 

(2) Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limit� de varstä, în conditile prev�zute 

la alin. (1) se face din oficiu. 

4. La art. 38, alin. (3) _i (4) se abrog�. 

Art. 2. (1) Prezenta hot�râre se comunic� membrilor Consiliului UNBR, barourilor _i Casei de 

Asigur�ri a Avoca�ilor (CAA), care o va comunica filialele. 

(2) Se mandateaz� Pre_edintele UNBR s� fac� diligentele necesare pentru promovarea 

proiectului de lege c�tre autorit��ile statului cu rol de legiferare. 

CONSILIUL U.N.B.R. 
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