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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

AVIZ 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din 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 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu Proiectul de 

Lege pentru modificarea art.1 din 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, transmis cu adresa nr. PL x 698 din 19 octombrie 

2015 şi înregistrat cu nr. 4c- 10/206 din 20 octombrie  2015. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 

de lege în şedinţa din 14 octombrie 2015. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 27 

octombrie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. 

(21) al art. 1 din 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, 
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cu modificările şi completările ulterioare, în sensul modificării 

cuantumului indemnizaţiei ca urmare a modificării pensiei titularului prin 

modificarea punctajului anual, precum şi atunci când se modifică 

valoarea punctului de pensie. 

În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

     

 

      PREŞEDINTE,                  SECRETAR,  

       

        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                  Florin-Costin PÂSLARU      
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