
 1 

Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
                Nr.27/184 
                03 noiembrie 2005 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind instituirea indemnizaţiei compensatorii pentru membrii cu statut de pensionari ai 

uniunilor de creatori, legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei compensatorii pentru membrii cu statut de pensionari ai 
uniunilor de creatori, legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România, trimis cu adresa nr. Pl-x 224 din 8 iunie 
2005. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ (nr.248/24.03.2005), punctul de vedere al Guvernului 
precum şi avizele primite de la următoarele comisii: 

• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (nr.277/29.06.2005); 
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (nr.31/473/08.06.2005); 
• Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă (nr.30/70/08.06.2005).  

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea pentru membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, a unei indemnizaţii compensatorii egală cu 50% din cuantumul pensiei. 
 
Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege având în vedere importanţa socială a activităţii de creaţie, precum şi necesitatea asigurării 
unor condiţii de viaţă mai bune pentru creatorii de valori spirituale aflaţi, în majoritatea lor, într-o situaţie materială precară. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 
a) din partea Guvernului: d-l Ioan Onisei – Secretar de Stat, Ministerul Culturii şi Cultelor; 
b) d-l deputat Zamfir Dumitrescu, în calitate de iniţiator al propunerii legislative; 
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c) invitaţi: d-l Varujan Vosganian – Vicepreşedintele Uniunii Scriitorilor din România, d-l Peter Derer – Preşedintele Uniunii Arhitecţilor,  
d-na Georgeta Bratu – Director, Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi  din totalul  de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 iunie 2005. 
 
6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 
 

 În urma dezbaterii în şedinţa din 25 octombrie 2005, comisia propune admiterea cu modificări a proiectului delege. 
 

 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea propunerii legislative cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

Amendamentelor propuse 
0 1 2 3 
 
1 

 
Titlul legii 
Lege privind instituirea indemnizaţiei 
compensatorii pentru membrii cu statut de 
pensionari ai uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică din România 
 
 

 
Se propune reformularea titlului legii după cum urmează: 
“Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii 
sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori 
legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
Pentru o corectă formulare. 
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0 1 2 3 
 
2 

 
Art.1. - Prezenta lege reglementează dreptul la o 
indemnizaţie compensatorie lunară a membrilor, 
cu statut de pensionari, ai uniunilor de creatori 
legal constituite şi recunoscute ca persoane 
juridice de utilitate publică, echivalentă cu 50 la 
sută din cuantumul pensiei acestora. 
 

 
Se propune reformularea textului după cum urmează: 
“Art.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. 
(2) Cuantumul indemnizaţiei reprezintă echivalentul a 50% 
din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată 
la data solicitării. 
(3) Indemnizaţia nu se acordă persoanelor prevăzute la 
alin.(1) care beneficiază de indemnizaţia acordată potrivit 
Legii nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, 
cu modificările ulterioare.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
Pentru o mai bună 
sistematizare a textului. 
 

 
3 

 
__ 

 
Se propune introducerea unui text nou, ca art.2, cu 
următorul cuprins:  
“Art.2. – Beneficiază de dispoziţiile prezentei legi 
persoanele care au calitatea de membri ai uniunilor de 
creatori prevăzute la art.1 alin.(1), potrivit statutelor 
acestora.”  
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
Pentru clarificarea calităţii de 
beneficiar al prezentei legi. 
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0 1 2 3 
 
4 

 
__ 

 
Se propune introducerea unui text nou ,ca art.3, cu 
următorul cuprins:  
“Art.3. – (1) Conducerea fiecăreia dintre uniunile prevăzute 
la art.1 alin.(1) va atesta calitatea de membru, la cererea 
persoanelor interesate. Conducerii uniunii îi revine întreaga 
responsabilitate asupra corectitudinii şi exactităţii datelor  
consemnate în dovada calităţii de membru. 
(2) Dovada eliberată poate fi contestată potrivit Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004. 
(3) Conducerile uniunilor de creatori legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, 
potrivit legii, vor institui o evidenţă specială privind 
persoanele cărora li s-au eliberat dovezi pentru a atesta 
calitatea de membru în scopul de a beneficia de 
indemnizaţie.” 
 
Autor:  Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
 
 
Pentru a stabili autoritatea 
competentă să ateste calitatea 
de membru al uniunilor. 

 
5 

 
__ 

 
Se propune introducerea unui text nou, ca art. 4, cu 
următorul cuprins:  
“Art.4. – Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare se 
efectuează de către casa teritorială de pensii pe raza căreia 
solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
Casele teritoriale de pensii 
sunt competente să stabilească 
şi să plătească indemnizaţia, 
ele dispunând şi de datele 
necesare. 
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0 1 2 3 
 
6 

 
__ 

 
Se propune introducerea unui text nou, ca art.5, cu 
următorul cuprins:  
“Art.5. – (1) Indemnizaţia lunară prevăzută de prezenta 
lege se acordă, la cerere, începând cu luna următoare celei 
în care a fost depusă cererea la casa teritorială de pensii.  
(2) Cererea va fi însoţită de actul de identitate, decizia de 
pensionare sau, după caz, cuponul mandat poştal sau 
talonul cont curent, dovada calităţii de membru al uniunilor 
de creatori, legal constituite şi recunoscute ca persoane 
juridice de utilitate publică, o declaraţie pe proprie 
răspundere că nu este beneficiar al prevederilor Legii 
nr.118/2002, precum şi alte documente necesare susţinerii 
cererii. 
(3) Punerea în plată se face în baza deciziei casei teritoriale 
de pensii competente.    
(4) Decizia prevăzută la alin.(3) poate fi contestată de 
solicitant, în condiţiile Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
 
Este necesară stabilirea cu 
claritate a actelor necesare 
dobândirii calităţii de 
beneficiar al prezentei legi. 

 
7 

 
__ 

 
Se propune introducerea unui text nou ca art.6 cu următorul 
cuprins:  
“Art.6. – Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna 
următoare celei în care beneficiarul a decedat, sau în cazul 
pierderii calităţii de membru, pe baza comunicării efectuate 
în acest sens, de către conducerea persoanei juridice 
prevăzute la art.1 alin.(1).” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

 
 
 
Pentru reglementarea 
situaţiilor de încetere a plăţii 
indemnizaţiei prevăzute de 
prezenta lege. 
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0 1 2 3 
 
8 

 
__ 

 
Se propune introducerea unui text nou, ca art.7, cu 
următorul cuprins:  
“Art.7. – (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de 
indemnizaţie, se recuperează de la beneficiar, în condiţiile 
legii. 
(2)  În cazul în care sumele plătite necuvenit drept 
indemnizaţie nu pot fi recuperate de la beneficiar, ele vor fi 
recuperate, în condiţiile legii, de la persoanele vinovate de 
dispunerea, fără drept, a plăţii.” 
  
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
 
Pentru corelare cu dispoziţiile 
legii cadru în materie, Legea 
nr.19/2000. 

 
9 

 
Art.2. – Indemnizaţia prevăzută la art.1 va fi 
corectată odată cu indexarea pensiilor, în funcţie 
de evoluţia preţurilor de consum, precum şi orice 
recalculare a preţurilor acestora. 

 
Se propune eliminarea textului. 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
Nu este nevoie de o astfel de 
prevedere întrucât 
indemnizaţia reprezintă o cotă 
fixă de 50% din cuantumul 
pensiei din sistemul public de 
pensii. 
 

 
10 

 
Art.3. – Sumele necesare plăţii indemnizaţiilor 
compensatorii prevăzute de  prezenta lege se 
asigură de la bugetul de stat.  

 
Se propune reformularea textului ca art 8 după cum 
urmează:   
“Art.8. – 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 Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei.” 
 

Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
 
Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi 
Familiei îi revine 
responsabilitatea aplicării 
acestei legi. 
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0 1 2 3 
 

11 
 
__ 

 
Se propune introducerea unui text nou, ca art.9, cu 
următorul cuprins: 
 “Art.9. – Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, 
încetarea, plata pensiilor, răspunderea juridică şi jurisdicţia 
din domeniul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale se aplică în mod corespunzător 
şi indemnizaţiei stabilite în condiţiile prezentei legi.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
 
Pentru corelare cu dispoziţiile 
legii cadru în materie, Legea 
nr. 19/2000. 

 
12 

 
Art.4. – Persoanele beneficiare de indemnizaţia 
compensatorie se stabilesc de Ministerul Culturii 
şi Cultelor, la cererea acestora, pe baza deciziei de 
pensionare, a talonului de pensie şi a dovezii 
calităţii de membru al uniunilor de creatori legal 
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică. 
 

 
Se propune eliminarea textului. 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
Calitatea de beneficiar a fost 
definită la art.2 nou introdus. 

 
13 

 
Art. 5. –De indemnizaţia compensatorie prevăzută 
la art. 1 nu beneficiază membrii, cu statut de 
pensionari ai uniunilor legal constituite şi 
recunoscute ca persoane juridice de utilitate 
publică, care primesc indemnizaţia prevăzută de 
Legea nr. 118/2002 pentru instituirea 
indemnizaţiei de merit, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Se propune eliminarea textului. 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  

 
Dispoziţiile  art.5  se  regăsesc 
în art.1 alin.(3) nou introdus. 
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0 1 2 3 
 

14 
 
Art.6. – Prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea 
Ministerului Culturii şi Cultelor, se vor aproba 
normele de aplicare a ligii. 

 
Se propune reformularea textului ca art.10, după cum 
urmează:  
“Art.10. – (1) În termen de 90 de zile de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
conducerile persoanelor juridice prevăzute la art.1 alin.(1)  
vor transmite Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de 
Asigurări Sociale situaţia completă a membrilor cu statut 
de pensionari ai sistemului public.  
(2) În acelaşi termen, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei va elabora norme metodologice de 
aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului.” 
 

Autor:Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
 
 
S-a stabilit o astfel de 
obligaţie în sarcina 
persoanelor juridice prevăzute 
la art.1 în scopul organizării 
aplicării legii, dat fiind faptul 
că acestea dispun de evidenţa 
membrilor lor. 

 
15 

 
Art.7. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile 
de la publicarea în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 

 
Se propune reformularea textului ca art.11, după cum 
urmează:  
“Art.11. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2007, cu excepţia dispoziţiilor art.10.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie socială  
 

 
Pentru ca fondurile de plată să 
fie avute în vedere la 
elaborarea bugetului de stat 
pentru anul 2007. 
Petru respectarea normelor de 
tehnică legistativă 

 
 Comisia a propus aprobarea proiectului în forma prezentată în prezentul raport cu unanimitate de voturi. 

 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 

 
 

 
Întocmit,  
Expert Sorina Steliana SZABO 


