
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

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  508 din 27 

iunie 2007. 

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

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

muncă şi protecţie socială şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care au 

avizat negativ propunerea legislativă. Comisia a ţinut cont de avizul favorabil nr. 680 

din 21.03.2007 emis de Consiliul Legislativ, precum şi de Punctul de vedere al 

Guvernului, nr. 802/04.04.2007, care nu susţine adoptarea acestei iniţiative 

legislative. 

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

legislativă,  face parte din categoria legilor ordinare.  

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei deputaţilor, republicat, 

Camera deputaţilor este  Cameră decizională.  

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din ziua de 4 

octombrie 2007.  

 Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 6 şi 7 din 

Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-

profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, în principal prin 

înlocuirea sintagmei „Uniunii Artiştilor Liber – Profesionişti din România” cu 

sintagma „sindicatelor din ramura culturală care şi-au dobândit reprezentativitatea 

conform legii, denumite în continuare sindicate reprezentative”.  
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 15 deputaţi, din totalul de 19 membri ai 

Comisiei. 

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

republicat, la dezbateri a participat domnul Demeter Andras, secretar de stat în 

Ministerul Culturii şi Cultelor.  

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votării. 

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

propune respingerea propunereii 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 majoritatea beneficiarilor 

Legii nr. 109/2005 sunt persoane care nu mai practică activităţi artistice şi nu sunt 

membri de sindicat, fiind trecuţi de vârsta standard de pensionare, astfel că rolul 

sindicatelor nu se poate extinde şi asupra acestor persoane.   
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