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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

Comisia pentru munca si protectie sociala         Nr.27/379/2 octombrie 2003 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.69/2003 privind modificarea art.4 alin.(1) din Legea 

nr.118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit 
 
 
 În conformitate cu prevederile art.89 si 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru munca si protectie sociala a fost sesizata pentru 
dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.69/2003 privind modificarea art.4 alin.(1) din Legea 
nr.118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, trimis comisiei cu adresa nr. 577 din 22 septembrie 2003. 
 

 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul Legislativ si de la urmatoarele comisii: 
1. Comisia juridica, de disciplina si imunitati; 
2. Comisia pentru învatamânt, stiinta, tineret si sport; 
3. Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare în masa. 
 

Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea proiectului de lege mai sus mentionat în procedura de urgenta. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constitutionale, si are ca obiect de reglementare modificarea alineatului 
(1) al articolului 4 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, în sensul modificarii componentei Comisiei nationale pentru acordarea 
indemnizatiei de merit. 

 

Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege întrucât este necesara punerea de acord cu dispozitiile cuprinse în normele de aplicare a legii 
mai sus mentionate. 

 

 La dezbaterea acestui proiect de lege au participat ca invitati din partea Ministerului Administratiei si Internelor, dl Ionel Flesariu - consilier, din partea 
Secretariatului General al Guvernului, dl Tiberiu Tanase -  director. 
 

La lucrarile comisiei au fost prezenti 15 deputati, din totalul de 20 membri ai comisiei. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în sedinta din data de 18 septembrie 2003. 
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În urma dezbaterii proiectului de lege în sedinta din 30 septembrie 2003, Comisia propune adoptarea acestuia în forma prezentata de Senat. 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins urmatoarele amendamente: 
 

 
Amendamente respinse 

 
 

Nr. 
crt. 

Text initial Amendamentul propus si autorul acestuia Motivare  

0 1 2 3 
 
1 

 
Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 4 din Legea 
nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, 
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.189 din 20 martie 2002, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
"Art. 4. - (1) Prin prezenta lege se înfiinteaza Comisia 
nationala pentru acordarea indemnizatiei de merit, 
compusa din presedintele Academiei Române, 
presedintii comisiilor de cultura si ai comisiilor de munca 
de la Senat si de la Camera Deputatilor, ministrul 
culturii si cultelor, ministrul educatiei, cercetarii si 
tineretului, presedintele Agentiei Nationale pentru Sport 
si presedintii uniunilor de creatori care fac parte din 
Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori din România."  
 

 
Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare 
în masa propune reformularea textului dupa cum 
urmeaza: 
“Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 4 din 
Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei 
de merit, publicata în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.189 din 20 martie 2002, se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 4. - (1) Prin prezenta lege se înfiinteaza 
Comisia nationala pentru acordarea indemnizatiei de 
merit, compusa din presedintele Academiei Române, 
presedintii comisiilor pentru cultura si ai comisiilor 
pentru munca de la Senat si de la Camera 
Deputatilor, ministrul culturii si cultelor, ministrul 
educatiei, cercetarii si tineretului, presedintele 
Agentiei Nationale pentru Sport si sapte presedinti 
ai uniunilor de creatori recunoscute potrivit legii."  
 

 
Argumente pentru sustinere: 
Nu toate uniunile de creatori din 
România sunt membre ale Aliantei 
Nationale a Uniunilor de Creatori. 
Pentru o corecta denumire a 
comisiilor. 
 
Argumente pentru respingere: 
Textul initial conditioneaza deja 
reprezentativitatea uniunilor de 
creatori prin apartenenta lor la Alianta 
Nationala a Uniunilor de Creatori din 
România. În plus, textul initial este mai 
permisiv fata de cel propus, pentru 
eventuale noi aparitii de uniuni de 
creatori. 
S-a pastrat o denumire generica a 
celor doua comisii. 
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Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 4 din Legea 
nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei de merit, 
publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.189 din 20 martie 2002, se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:  
"Art. 4. - (1) Prin prezenta lege se înfiinteaza Comisia 
nationala pentru acordarea indemnizatiei de merit, 
compusa din presedintele Academiei Române, 
presedintii comisiilor de cultura si ai comisiilor de munca 
de la Senat si de la Camera Deputatilor, ministrul 
culturii si cultelor, ministrul educatiei, cercetarii si 
tineretului, presedintele Agentiei Nationale pentru Sport 
si presedintii uniunilor de creatori care fac parte din 
Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori din România."  
 

 
Comisia pentru învatamânt, stiinta, tineret si sport 
propune reformularea textului dupa cum urmeaza: 
“Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 4 din 
Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizatiei 
de merit, publicata în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.189 din 20 martie 2002, se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 4. - (1) Prin prezenta lege se înfiinteaza 
Comisia nationala pentru acordarea indemnizatiei de 
merit, compusa din presedintele Academiei Române, 
presedintii comisiilor de cultura, ai comisiilor de 
învatamânt si stiinta si ai comisiilor de munca de 
la Senat si de la Camera Deputatilor, ministrul 
culturii si cultelor, ministrul educatiei, cercetarii si 
tineretului, presedintele Agentiei Nationale pentru 
Sport si presedintii uniunilor de creatori care fac 
parte din Alianta Nationala a Uniunilor de Creatori 
din România."  
 

 
Argumente pentru sustinere: 
Indemnizatia de merit se acorda în 
domeniile culturii, stiintei si sportului. 
În aceste conditii se impune ca si 
presedintii comisiilor de învatamânt, 
stiinta, tineret si sport de la Senat si 
Camera Deputatilor sa faca parte din 
Comisia nationala. 
 
Argumente pentru respingere: 
S-a considerat ca pentru domeniul 
stiintei reprezentativitatea este 
asigurata de presedintele Academiei 
Române si de ministrul educatiei, 
cercetarii si tineretului. 
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Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare 
în masa propune introducerea dupa alineatul (1) al 
articolului 4, a unui alineat nou, alin.(11), cu 
urmatorul cuprins: 
“(11) Cei sapte presedinti ai uniunilor de 
creatori sunt selectionati, anual, pentru a face 
parte din Comisia nationala pentru acordarea 
indemnizatiei de merit, prin decizia comuna a 
presedintilor comisiilor pentru cultura din Senat 
si Camera Deputatilor si a ministrului culturii si 
cultelor.” 
 

 
Argumente pentru sustinere: 
Pentru a permite, printr-o modalitate 
supla si eficienta, desemnarea celor 7 
presedinti de uniuni. 
 
Argumente pentru respingere: 
Întrucât s-a considerat ca selectarea 
anuala a presedintilor uniunilor de 
creatori prin decizia comuna a 
presedintilor comisiilor de cultura si a 
ministrului culturii si cultelor, este o 
intruziune în statutul uniunilor de 
creatori. 
 

 
Comisia propune aprobarea proiectului cu unanimitate de voturi. 

 
 

PRESEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU    Ion MÎNZÎNA  

 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 


