
                     LEGE   Nr. 118 din 15 martie 2002 
pentru instituirea indemnizaŃiei de merit 
 
    Text în vigoare începând cu data de 8 noiembrie 2008 
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMł 
 
    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza 
actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, până la 5 noiembrie 2008: 
    - OrdonanŃa Guvernului nr. 7/2001, abrogată prin Legea nr. 571/2003; 
    - Legea nr. 493/2002; 
    - OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 69/2003; 
    - Legea nr. 256/2007; 
    - Legea nr. 239/2008. 
 
    NOTĂ: 
    Prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2003 au fost aprobate Normele de 
aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaŃiei de merit. 
 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
    ART. 1 
    Pentru realizări deosebite şi pentru recompensarea unei activităŃi de 
notorietate în domeniul culturii, ştiinŃei şi sportului se instituie indemnizaŃia 
de merit. 
    ART. 2 
    IndemnizaŃia de merit se acordă personalităŃilor române de prestigiu ale 
ştiinŃei, culturii şi sportului. 
    ART. 3 
    Propunerile pentru acordarea indemnizaŃiei de merit se întocmesc anual de 
către: 
    a) Academia Română; 
    b) Ministerul Culturii şi Cultelor; 
    c) Ministerul EducaŃiei şi Cercetării; 
    d) Ministerul Tineretului şi Sportului 
şi se înaintează pentru nominalizare Comisiei naŃionale pentru acordarea 
indemnizaŃiei de merit. 
    ART. 4 
    (1) Prin prezenta lege se înfiinŃează Comisia naŃională pentru acordarea 
indemnizaŃiei de merit, compusă din preşedintele Academiei Române, 



preşedinŃii comisiilor de cultură şi ai comisiilor de muncă de la Senat şi de 
la Camera DeputaŃilor, ministrul culturii şi cultelor, ministrul educaŃiei, 
cercetării şi tineretului, preşedintele AgenŃiei NaŃionale pentru Sport şi 
preşedinŃii uniunilor de creatori care fac parte din AlianŃa NaŃională a 
Uniunilor de Creatori din România. 
    (2) Regulamentul de funcŃionare a Comisiei naŃionale pentru acordarea 
indemnizaŃiei de merit, precum şi criteriile de atribuire a indemnizaŃiei de 
merit se stabilesc de către aceasta împreună cu Secretariatul General al 
Guvernului. 
    ART. 4^1 
    Comisia naŃională pentru acordarea indemnizaŃiei de merit analizează şi 
soluŃionează propunerile întocmite şi înaintate de către instituŃiile prevăzute 
la art. 3, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora la 
secretariatul Comisiei naŃionale. 
    ART. 5 
    (1) Cuantumul lunar al indemnizaŃiei de merit este egal cu o sumă ce 
reprezintă de 3 ori valoarea salariului minim brut pe Ńară garantat în plată 
şi este neimpozabil. 
    (2) Numărul total de indemnizaŃii de merit este de 1.650. 
    (3) Numărul de indemnizaŃii de merit acordate anual se stabileşte prin 
legea bugetului de stat. 
    ART. 6 
    Suma necesară pentru achitarea indemnizaŃiilor de merit se suportă de la 
bugetul de stat. 
    ART. 7 
    În termen de 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, prin hotărâre a Guvernului se vor aproba normele de 
aplicare a legii şi regulamentul de funcŃionare a Comisiei naŃionale pentru 
acordarea indemnizaŃiei de merit. 
 
                              -------------- 


