
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 

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: 

 

 

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 
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domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, 

literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice şi al artelor plastice, care sunt 

recunoscute ca fiind de utilitate publică.” 

 

 

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 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.” 
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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 sistemului public de pensii, 

membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca 

persoane juridice de utilitate publică. 

 

 

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. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  

în şedinţa din 6 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor  

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
FLORIN  IORDACHE 


