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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T  

asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 109/2005 

privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea  de liber-profesionist a 

artiştilor interpreţi sau executanţi din România 

 

 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea  de liber-profesionist a artiştilor interpreţi 

sau executanţi din România a fost transmisă Comisiei cu adresa nr. Pl.-x   66 din 15 

februarie 2006. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a  fost sesizată în 

fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru 

Buget, Finanţe şi Bănci, Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi, care au avizat negativ propunerea legislativă. În 

redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul favorabil nr. 852  din 08.07.2005 

emis de Consiliul Legislativ, precum şi de Punctul de vedere al Guvernului, nr. 

2701/01.11.2005, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, propunerea 

legislativă,  face parte din categoria legilor ordinare.  

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 9 februarie 2006, 

în calitate de primă Cameră sesizată. 

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din ziua de 09 mai 

2006.  

În conformitate cu prevederile art. 54  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la dezbateri a participat, din partea Guvernului, domnul Ioan Onisei, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare majorarea indemnizaţiei 

lunare care se acordă artiştilor interpreţi sau executanţi din România, pentru 

activitatea de liber-profesionist. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 21 membri ai 

Comisiei.  
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 Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală 

în momentul votului (nici un vot pentru, 10 voturi împotrivă şi 4 abţineri) 

 Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă propune respingerea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 

109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea  de liber-

profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România. Motivarea 

respingerii se întemeiază pe faptul că majorarea indemnizaţiilor conform prevederilor 

propunerii legislative, reprezintă creşteri între 667% şi 857% şi au ca efect cuantumuri 

substanţial diferite de cele ale altor categorii de persoane beneficiare de indemnizaţii. 

În aceste condiţii, influenţele financiare, estimate la iniţierea Legii nr. 109/2005 la 

circa 192,7 miliarde lei, devin circa 1.509,9 miliarde lei. Având în vedere faptul că, 

potrivit art. 16 din Legea nr. 109/2005, fondurile necesare pentru plata indemnizaţiilor 

se suportă de la bugetul de stat, majorarea cuantumului indemnizaţiilor se realizează 

prin hotărâre a Guvernului, avizată de către Ministerul Finanţelor Publice,  
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