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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 
 
 

RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 
asupra proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Legea 
nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 

sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică 

 
 

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Legea 

nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public 

de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 

persoane juridice de utilitate a fost retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială, prin adresa nr. PLx 813/2015 din 29 martie 2016, în vederea 
reexaminării şi întocmirii unui nou raport. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii 
nr.8/2006, în sensul ca, printre uniunile de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, să se regăsească şi cele 
din domeniul creaţiei jurnalistice. 
 

În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 31 martie 2016, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege 
cu amendamente, în sensul completării Legii nr.8/2006 cu un nou articol, 
pentru a reglementa situaţia membrilor uniunilor de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică care fac parte din sistemul 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

 
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei 

depus anterior cu nr. 4c-7/901 în data de 14 martie 2016. 

Bucureşti, 31 martie 2016 
Nr. 4c-7/323 
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La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.495/18.05.2015) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1178/07.05.2015) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1454/25.01.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/1018/01.03.2016) 
• avizul negativ al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă (nr.4c-10/236/14.03.2016) 
• punctul de vedere al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice (nr.2127/G.L./04.03.2016) 
• punctul de vedere al Guvernului (nr.3400/DRP/29.03.2016). 
 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 24 
membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere). 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 noiembrie 
2015.  

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

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

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat.  
 
 În urma dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexele care 
fac parte integrantă din prezentul raport. 
 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

          Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXA NR.1  

 
AMENDAMENTE ADMISE 

 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivarea  
amendamentului 

1.   
Titlul legii 

 

Lege pentru completarea art.1 din 
Legea nr.8/2006 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii, membri ai 
uniunilor de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică 
 

 
 
 
Lege pentru completarea Legii nr.8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de 
creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică 
 
Autori: membrii PSD şi PNL din cadrul comisiei 

 

 
 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

2.   
Articol unic. - După alineatul (1) al 
articolului 1 din Legea nr.8/2006 
privind instituirea indemnizaţiei pentru 
pensionarii sistemului public de pensii, 
membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane 
juridice de utilitate publică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.39 din 17 ianuarie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(11), cu următorul cuprins: 
 

 
Art.I. - Legea nr.8/2006 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public 
de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.39 din 17 ianuarie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 
 
Autori: membrii PSD şi PNL din cadrul comisiei 

 
 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivarea  
amendamentului 

3.   
 
 
 
„(11) În înţelesul legii, prin uniuni de 
creatori legali constituite şi recunoscute 
ca persoane juridice de utilitate publică 
se înţelege persoanele juridice române 
de drept privat, fără scop patrimonial, 
din domenii precum cel al creaţiei 
muzicale, interpretative, cinematografice, 
literare, arhitecturale, teatrale, 
jurnalistice şi al artelor plastice, care 
sunt recunoscute ca fiind de utilitate 
publică.” 
 

 
1. După alineatul (1) al articolului 1 se 
introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
„(11) În înţelesul legii, prin uniuni de creatori 
legal constituite şi recunoscute ca persoane 
juridice de utilitate publică se înţelege persoanele 
juridice române de drept privat, fără scop 
patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei 
muzicale, interpretative, cinematografice, literare, 
arhitecturale, teatrale, jurnalistice şi al artelor 
plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate 
publică.” 
 
Autori: membrii comisiei 

 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
Corectarea unei erori 
materiale. 

4.   
__ 

 
2. După articolul 9 se introduce un nou 
articol, articolul 91, cu următorul cuprins: 
„Art.91. - (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în 
mod corespunzător şi pensionarilor sistemului 
pensiilor militare de stat şi alte drepturi de 
asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, 
ordinii publice şi securităţii naţionale, indiferent de 
data înscrierii la pensie, dacă îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de prezenta lege.  
(2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin.(1), 
cuantumul indemnizaţiei se modifică ori de câte 
ori se modifică pensia titularului, ca urmare a 
indexării/actualizării.  
(3) Prevederile referitoare la stabilirea, 
suspendarea, încetarea, plata pensiilor, 
răspunderea juridică şi jurisdicţia din domeniul 

 
Pentru evitarea discriminării 
întrucât, începând cu data de 
01.01.2011, pensionarii 
militari, membri ai uniunilor de 
creatori legal constituite, 
recunoscute ca persoane 
juridice de utilitate publică, au 
beneficiat de indemnizaţia 
prevăzută la art.1 alin. (2) din 
Legea nr. 8/2006, aceştia fiind 
cuprinşi în sistemul public de 
pensii, odată cu intrarea în 
vigoare a Legii nr. 263/2010, 

în temeiul căreia li s-a deschis 
dreptul de a beneficia de 
indemnizaţia stabilită prin 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivarea  
amendamentului 

pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat şi 
alte drepturi de asigurări sociale din domeniul 
apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii 
naţionale se aplică în mod corespunzător şi 
indemnizaţiei stabilite potrivit alin.(1). 
(4) În situaţia persoanelor prevăzute la alin.(1), 
fondurile necesare plăţii drepturilor prevăzute de 
prezenta lege, cheltuielile administrative, precum 
şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau al 
Serviciului Român de Informaţii, după caz. 
(5) În situaţia persoanelor prevăzute la alin.(1), 
atribuţiile Casei Naţionale de Pensii Publice şi ale 
caselor teritoriale de pensii, stabilite prin prezenta 
lege, sunt îndeplinite sau exercitate, după caz, de 
către casele de pensii sectoriale care funcţionează 
în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român 
de Informaţii.” 
 
Autori: membrii PSD şi PNL din cadrul comisiei 

 

Legea nr.8/2006. 
Începând cu data de 
01.01.2016, când a intrat în 
vigoare Legea nr.223/2015, 
pensionarii militari în discuţie, 
nu mai beneficiază de 
prevederile Legii nr. 8/2006 şi 
au apărut situaţii în care 
membrii aceleiaşi uniuni de 
creatori, care au calitatea de 
pensionari, să fie împărţiţi în 
două categorii: unii care 
beneficiază de indemnizaţie 
(pensionarii din sistemul 
public), şi alţii care nu 
beneficiază (pensionarii 
militari). 
Totodată, textul nou introdus 
reglementează modul de 
aplicare a legii de către casele 
de pensii sectoriale. 
 
 
 
 

5.   
__ 

 
Art.II. – În termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
va elabora şi va supune Guvernului spre aprobare 
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 
nr.1650/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr.8/2006 privind 
instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 

 
Prevedere necesară. 
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Nr. 
crt. 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivarea  
amendamentului 

sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de 
creatori legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică. 
 
Autori: membrii comisiei 

 

6.   
__ 

 
Art.III. – Legea nr.8/2006 privind instituirea 
indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public 
de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.39 din 17 ianuarie 2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi 
cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-
se textelor o nouă numerotare. 
 
Autori: membrii comisiei 

 

 
Prevedere necesară. 
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ANEXA NR.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

 

Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

1.  
Art. 1 alin.(1) 
 
 
 
(1) Prezenta lege reglementează 
dreptul la o indemnizaţie lunară în 
beneficiul pensionarilor sistemului 
public de pensii, care sunt membri ai 
uniunilor de creatori legal constituite 
şi recunoscute ca persoane juridice 
de utilitate publică, potrivit 
dispoziţiilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 246/2005. 
 

 
Doamna deputat Claudia Boghicevici 
şi domnul deputat Gheorghe 
Ialomiţianu propun reformularea 
textului după cum urmează: 
“(1) Prezenta lege reglementează 
dreptul la o indemnizaţie lunară în 
beneficiul atât a pensionarilor 
sistemului public de pensii cât și 
pensionarilor din celelalte 
sisteme de pensii sectoriale, care 
sunt membri ai uniunilor de creatori 
legal constituite şi recunoscute ca 
persoane juridice de utilitate publică, 
potrivit dispoziţiilor Ordonanţei 
Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 246/2005.”  

 
1. Începând cu anul 2011 toți cei 
care erau membrii ai uniunilor de 
creatori legal constituite și 
recunoscute ca persoane  juridice de 
utilitate publică au beneficiat de 
această indemnizație lunară, chiar 
dacă își primeau pensia prin casele 
de pensii sectoriale datorită încadrării 
tuturor pensionarilor în sistemul 
public de pensii. 
În anul 2015 legislația s-a modificat 
și unii pensionari au fost scoși din 
sistemul public și trecuți la casele 
sectoriale de pensii. Astfel, la 
începutul lunii ianuarie 2016 mulți 
pensionari au primit acasă cu decizii 
emise de casele sectoriale că s-a 
dispus încetareaa plății acestei 
indemnizații întrucât și-au pierdut 
calitatea de pensionari în sistemul 
public de pensii. 
Totuși, având în vedere faptul că toți 
acești oameni sunt membrii  ai 
uniunilor de creatori legal constituite 
și recunoscute ca persoane  juridice 

 
Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
iniţial 

Text amendament 
(autor) 

MOTIVARE 
1. Argumente susţinere 

2. Argumente respingere 

Camera 
decizională 

de utilitate public, iar toți sunt 
pensionari, indiferent de casa 
sectorială de pensii care le plătește 
pensia, pentru a nu exista 
discriminare dispozițiile legale trebuie 
modificate astfel încât toți cei care 
sunt membrii ai uniunii de creatori 
legal constituite și recunoscute ca 
persoane  juridice de utilitate publice 
să beneficieze de această 
indemnizație pe care legea 8/2006 
le-o conferă, mai ales că toți au 
desfășurat aceeași activitate în 
timpul în care au fost încadrați în 
muncă. 
 
2.  Forma adoptată de comisie, prin 
introducerea unui nou articol, este 
mai bună, din punct de vedere al 
normelor de tehnică legislativă. Este 
necesar a se menţiona atribuţiile 
caselor de pensii teritoriale.  
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