
Expunere de motive

Indemnizatia de merit se acorda persoanelor nominalizate de Comisia 

Nationala pentru acordarea indemnizatiei de merit, pe baza criteriilor de 

atribuire a indemnizatiei de merit prevazute de Legea nr. 118/2002. Comisia 

Nationala stabileste numarul de indemnizatii de merit care se acorda pentru 

fiecare dintre domeniile prevazute de lege.
in scopul asigurarii unei fmantari adecvate pentru acordarea 

indemnizatiei de merit pentru toti beneficiarii care intrunesc conditiile legale 

de acordare, propunem modificarea art. 6, astfel incat sumele necesare sa fie 

prevazute anual in bugetul de stat, iar sursa de finantare sa fie reprezentata 

de taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de 

noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces, 

precum si din celelalte taxe prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvemului 

nr.77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu 

modificarile si completarile ulterioare. Consideram ca in acest fel se va 

asigura finantarea pentru cele 1.650 de indemnizatii, prevazute de legea in
/V

vigoare. In absenta acestei interventii legislative consideram ca Legea nr. 

118/2002 nu-si atinge scopul urmarit de legiuitor. Numarul total de 

indemnizatii de merit reglementat prin Legea nr. 118/2002 este de 1.650, 

lista beneficiarilor intocmindu-se anual de: Academia Romana, Ministerul 
Culturii, Ministerul Educatiei, Ministerul Tineretului §i Sportului. Incepand 

cu anul 2002, aproximativ 200 de potential! beneficiari care indeplinesc 

criteriile de atribuire a indemnizatiei de merit in domeniul sportului se afla 

pe o lista de asteptare. Cu toate acestea, in fiecare an, pe lista de asteptare se 

adauga noi solicitanti indreptatiti sa primeasca indemnizatia de merit.
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Prezenta lege poate avea un impact bugetar, in functie de numarul de 

indemnizatii de merit acordate anual (noi beneficiari eligibili/ beneficiari 

decedati). Pentru acest motiv propunem intrarea in vigoare a prezentei legi 

incepand cu anul urmator publicarii in Monitorul Oficial, astfel incat la 

constructia bugetului de stat pentru anul urmator sa se poata identifica 

masuri bugetare de compensare.
Avand in vedere argumentele prezentate mai sus, propunem spre 

dezbatere si adoptare prezenta propunere legislativa, in procedura de 

urgenta.

Initiator: 
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