
DOCUMENTAR REFERITOR LA  

  
Legea nr. 83 din 29 aprilie 2016 

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 

  
  

          1. Prin 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 publicăs-a reglementat dreptul la o 
indemnizație lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai 
uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. 
            Prin Hotărârea Guvernului nr. 1650/2006 au fost aprobate Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de 
pensii, membri a ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică. 
            Astfel, prin această hotărâre s-a stabilit că, în înțelesul legii, prin uniuni de creatori legal 
constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică se înțelege persoanele juridice 
române de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creației muzicale, 
interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, și al artelor plastice, care sunt 
recunoscute ca fiind de utilitate publică, omițându-se domeniul creației jurnalistice.      
            Completarea art.1 din Legea nr. 8/2006 prin Legea nr.83/2016 vine să reglementeze 
domeniile uniunilor de creatori, inclusiv domeniul creației jurnalistice. 

          În înţelesul prezentei legi, 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 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. Totodată, noul act normativ permite acoperirea vidului legislativ creat cu modificările survenite 
la 1 ianuarie 2016, care a constat, în fapt, în încetarea, exclusiv pentru categoria pensionarilor 
militari, a plății dreptului la indemnizațiile instituite prinLegea nr. 8/2006. Privarea de plata 
acestui drept a avut ca temei legal încetarea, prin efectul legii, a calității de asigurat în sistemul 
public de pensii odată cu dobândirea, la 01.01.2016, de către persoanele mai sus menționate a 
calității de asigurat în sistemul pensiilor militare de stat, neintegrat în sistemul public de pensii.    
    
            În subsidiar, prezentul act normativ stipulează că deși pensionarii militari sunt asigurați 
în cadrul unui sistem propriu de pensionare, aceștia vor fi îndrituiți la indemnizațiile instituite prin 
Legea nr. 8/2006. 
            Astfel, dispoziţiile noii legi se aplică în mod corespunzător şi pensionarilor sistemului 
pensiilor militare de stat şi altor drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, 
ordinii publice şi securităţii naţionale, indiferent de data înscrierii la pensie, dacă îndeplinesc 
condiţiile prevăzute de această lege. 
  
            În situaţia pensionarilor sistemului pensiilor militare de stat şi altor drepturi de asigurări 
sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, cuantumul 
indemnizaţiei se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a 
indexării/actualizării. 
  



            Prevederile referitoare la stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor, răspunderea 
juridică şi jurisdicţia din domeniul pensiilor din sistemul pensiilor militare de stat şi altor drepturi 
de asigurări sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale se aplică 
în mod corespunzător şi indemnizaţiei stabilite. 
  
            În situaţia pensionarilor sistemului pensiilor militare de stat şi altor drepturi de asigurări 
sociale din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale, 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. 
  
            În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr.83/2016, 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. 

  
            Casa de pensii sectorială a MApN a asigurat plata indemnizațiilor prevăzute de Legea nr. 
8/2006 pentru circa 1.100 beneficiari, suma totală acordată acestora cu acest titlu fiind de aprox. 
1.400.000 lei/lunar.  
 


