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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

privind 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 

 

 

Secțiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. Descrierea situației actuale 

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, reglementează dreptul la o indemnizație 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 dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 

cu privire la asociații şi fundații, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005. 

Cuantumul indemnizației reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după 

caz, aflată în plată la data solicitării. 

Prin Legea nr. 83/2016 au fost aduse modificări Legii nr. 8/2006 astfel încât de indemnizația 

lunară  beneficiază și pensionarii sistemului pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări 

sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, care sunt membri 

ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de 

utilitate publică precum și pensionarii din domeniul jurnalistic. 

Hotărârea 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, cuprinde reglementări care vizează forma inițială a Legii nr. 8/2006 clarificând aspecte 

ce privesc în exclusivitate pensionarii sistemului public de pensii. 

De asemenea, actele normative la care face trimitere hotărârea Guvernului au fost abrogate fiind 

înlocuite, ulterior intrării ei în vigoare, cu alte reglementări . 

 

2. Schimbări preconizate 

Legea nr. 83/2016 are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 8/2006 în sensul că, în 

cadrul  domeniilor  uniunilor de creatori s-a introdus și domeniul creației jurnalistice. De 

asemenea,noutatea  reglementării constă în extinderea categoriilor de  beneficiari de 



2 
 

indemnizații  prin  introducerea  beneficiarilor de pensii militare de stat din domeniul apărării 

naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, indiferent de data înscrierii la pensie, care sunt 

membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute, potrivit legii, ca persoane 

juridice de utilitate publică. 

Pentru concretizarea dispozițiilor legale și eliminarea unor dificultăți ivite în interpretarea și 

aplicarea normelor de drept, este necesară modificarea 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, pentru a permite 

conturarea unor soluții constante și riguroase în ce privește categoriile de beneficiari și 

cuantumul indemnizației în cazul în care aceștia beneficiază de pensie atât din sistemul public 

de pensii cât și din sistemul pensiilor militare de stat, suspendarea plății indemnizației, 

recuperarea sumelor plătite necuvenit. 

Pentru a corespunde modificărilor legislative succesive ce au intervenit în legislația asigurărilor 

sociale de stat, s-a urmărit o actualizare a Hotărârii Guvernului nr. 1650/2006, prin trimitere la 

legislația asigurărilor sociale,  aplicabilă  în prezent. 

Alte informaţii 

Nu sunt. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ este gestionat de Casa Națională de Penii Publice prin structurile sale 

teritoriale, Ministerul Apărării Naționale prin casa de pensii sectorială, Ministerul Afacerilor 

Interne prin casa de pensii sectorială, Serviciul Român de Informații prin  casa de pensii 

sectorială, Uniunile de creatori legal constituite, Ministerul Culturii. 

Realizarea sarcinilor ce decurg din aplicarea Legii nr. 83/2016 nu presupune suplimentarea 

resurselor umane și nici  o modificare a structurii administrative  a instituțiilor specializate ale 

Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de 

Informații responsabile cu stabilirea și plata indemnizației. 

 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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3. Impact social 

Proiectul de act normativ are ca beneficiari pensionarii sistemului public de pensii şi ai 

sistemului pensiilor militare de stat şi alte drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării 

naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal 

constituite şi recunoscute, potrivit legii, ca persoane juridice de utilitate publică. 

 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii 

Nu sunt 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru 

ani 

Media pe 

cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

      

2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii  

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a)buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
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bugetare 

7. Alte informaţii 

Nu sunt 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ): 

a) Hotărârea 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 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice 

a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în 

domeniul achizițiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în 

desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziții publice, 

structură organizatorică internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională 

ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 
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modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi suspus avizării Consiliului Legislativ și Consiliului Economic şi 

Social. 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Transparenţa proiectului de act normativ a fost asigurată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 

Nu sunt 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu sunt. 
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Față de cele prezentate a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind 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, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice  

 

Dragoș - Nicolae PÎSLARU 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

 

Ministrul apărării naționale 

 

Mihnea Ioan MOTOC 

 

 

 

 

 

Ministrul afacerilor interne 

 

Petre TOBĂ 

 

 

Directorul serviciului român de 

informații 

 

Eduard Raul HELLVIG 

 

 

 

Ministrul finanțelor publice 

 

Anca Dana DRAGU 

 

 

 

 

 

 

Ministrul justiției 

Raluca Alexandra PRUNĂ 

 

 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-afacerilor-interne1454584356

