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CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială Nr. 27/453/2 noiembrie 2001

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru instituirea indemnizaţiei de merit

În urma examinării proiectului de Lege pentru instituirea indemnizaţiei de merit, în şedinţa din 1 noiembrie 2001,
Comisia pentru muncă şi protecţie socială propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele
amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 Art.3.- Propunerile pentru acordarea
indemnizaţiei de merit se întocmesc anual de
către:
a) Academia Română;
b) Ministerul Culturii şi Cultelor;
c) Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
d) Ministerul Tineretului şi Sportului;
şi se înaintează Comisiei Naţionale pentru
Acordarea Indemnizaţiilor de Merit.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.3.- Propunerile pentru acordarea indemnizaţiei
de merit se întocmesc anual de către:
a) Academia Română;
b) Ministerul Culturii şi Cultelor;
c) Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
d) Ministerul Tineretului şi Sportului;
şi se înaintează pentru nominalizare Comisiei
Naţionale pentru Acordarea Indemnizaţiilor de
Merit.�

Autor: deputat Adrian Mărăcineanu

Pentru o mai bună sistematizare a
textului.
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2 Art.4. - (1) Prin prezenta lege se înfiinţează
Comisia Naţională  pentru Acordarea
Indemnizaţiei de Merit, compusă din
preşedintele Academiei Române, preşedinţii
comisiilor de cultură şi ai celor de muncă de
la Senat şi Camera Deputaţilor, ministrul
culturii şi cultelor, ministrul educaţiei şi
cercetării, ministrul tineretului şi sportului,
preşedinţii uniunilor de creaţie recunoscute de
Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie.
(2) Nominalizările pentru indemnizaţia de
merit se stabilesc, în baza listei de propuneri,
de către Comisia Naţională  pentru Acordarea
Indemnizaţiei de Merit.
(3) Criteriile de atribuire a indemnizaţiilor de
merit se stabilesc de către Comisia Naţională
pentru Acordarea Indemnizaţiei de Merit,
împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii
Sociale.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.4. - (1) Prin prezenta lege se înfiinţează
Comisia Naţională  pentru Acordarea Indemnizaţiei
de Merit, compusă din preşedintele Academiei
Române, preşedinţii comisiilor de cultură şi ai celor
de muncă de la Senat şi Camera Deputaţilor,
ministrul culturii şi cultelor, ministrul educaţiei şi
cercetării, ministrul tineretului şi sportului,
preşedinţii uniunilor de creaţie recunoscute de
Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie.
(2) Regulamentul de funcţionare a Comisiei,
precum şi criteriile de atribuire a indemnizaţiei de
merit se stabilesc de către Comisia Naţională
pentru Acordarea Indemnizaţiei de Merit împreună
cu secretariatul general al Guvernului.�

Autor: deputaţii Adrian Mărăcineanu şi Kerekes
Karoly

S-a eliminat textul alin.(2), întrucât
prevederile acestuia au fost preluate
la art.3, iar alin.(3) a fost reformulat
ca alin.(2).

3 Art.5. - Cuantumul lunar al indemnizaţiilor de
merit este egal cu un salariu mediu net lunar
pe economie.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art.5. - (1) Cuantumul lunar al indemnizaţiilor de
merit este egal cu un salariu mediu net lunar pe
economie şi este neimpozabil.
(2) Numărul total de indemnizaţii de merit este de
1500.
(3) Numărul de indemnizaţii de merit acordate
anual se stabileşte prin legea bugetului de stat.�

Indemnizaţia de merit are caracterul
unei prestaţii sociale, în consecinţă
asemănător altor indemnizaţii de
acest tip sunt scutite de plata
impozitului pe venit.
Pentru a fi prevăzut în mod expres
numărul de indemnizaţii.
Numărul de indemnizaţii este în
funcţie de posibilităţile bugetului de
stat de a acoperi aceste sume în
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Autori: deputaţii Smaranda Dobrescu, Kerekes
Karoly şi Gheorghe Barbu.

fiecare an.

4 Art. 6. � Suma necesară pentru achitarea
indemnizaţiilor de merit se suportă de la
bugetul de stat şi se include în bugetul anual
al asigurărilor sociale de stat.

Se propune reformularea textului după cum
urmează:
�Art. 6. � Suma necesară pentru achitarea
indemnizaţiilor de merit se suportă de la bugetul de
stat.�

Autor: deputat Kerekes Karoly

Indemnizaţia nu are caracterul unei
pensii sau a altor prestaţii de
asigurări sociale.
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial) Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

0 1 2 3

Art. 2.- Indemnizaţia de merit se acordă
personalităţilor de prestigiu ale ştiinţei şi
culturii româneşti, după împlinirea vârstei
de 65 de ani.

Doamna deputat Maria Apostolescu propune
înlocuirea sintagmei �vârstei de 65 de ani�
cu  sintagma �vârstei de 55 de ani�.

Argumente pentru susţinere:
Personalităţile din domeniul sportului suferă pe parcursul
activităţii degradări fizice semnificative, uneori având nevoie
de o asistenţă şi o îngrijire permanentă de la vârsta de 55 de
ani.

Argumente pentru respingere:
Indemnizaţia de merit are caracterul de recunoaştere
naţională a unor merite şi nu de protecţie socială.

Art. 4.- (1) Prin prezenta lege se înfiinţează
Comisia Naţională  pentru Acordarea
Indemnizaţiei de Merit, compusă din
preşedintele Academiei Române,
preşedinţii comisiilor de cultură şi ai celor
de muncă de la Senat şi Camera
Deputaţilor, ministrul culturii şi cultelor,
ministrul educaţiei şi cercetării, ministrul
tineretului şi sportului, preşedinţii
uniunilor de creaţie recunoscute de
Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie.

Dl deputat Kerekes Karoly propune
reformularea textului după cum urmează:
�Art.4. - (1) Prin hotărâre de Guvern se
înfiinţează Comisia Naţională pentru
Acordarea Indemnizaţiei de Merit, compusă
din câte un reprezentant al Academiei
Române, al Ministerului Culturii şi Cultelor,
al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al
Ministerului Tineretului şi Sportului şi a
uniunilor de creaţie recunoscute de Asociaţia
Naţională a Uniunilor de Creaţie.�

Argumente pentru susţinere:
Pe lângă instituţiile interesate (Academia Română şi
Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie) trebuie să facă
parte din Comisie şi reprezentanţii Guvernului care pun în
aplicare Legea, fără participarea unor membri ai
Parlamentului.

Argumente pentru respingere:
Pentru o mai bună funcţionare a Comisiei Naţionale  pentru
Acordarea Indemnizaţiei de Merit este necesară participarea
reprezentanţilor Parlamentului.

    PREŞEDINTE, SECRETAR,
SMARANDA DOBRESCU ION MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Expert Sorina SZABO
Expert Elena ANGHEL
Expert Bogdan PASCU
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