
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă  
 

S I N T E Z A 

 lucrărilor Comisiei  din zilele de 4 şi 5 martie 2009 

 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau 

executanţi din România (PL-x 257/2008). Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. La lucrările 

Comisiei a participat în calitate de invitat, din partea Ministerului Culturii, 

Cultelor şi Patrimoniului Naţional, domnul Octavian Ştireanu, secretar de stat. 

La finalul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

elaborarea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de lege cu 

amendamente, ce va fi transmis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

profesionişti a artiştilor interpreţi sau executanţi din România (P. l. - x 

508/2008). Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun cu Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială. La lucrările Comisiei a participat din partea 

Guvernului, domnul Octavian Ştireanu, secretar de stat în Ministerul Culturii, 

Cultelor şi Patrimoniului Naţional. Membrii Comisiei au hotărât să adreseze 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerului Finanţelor 

Publice o solicitare privind transmiterea unui document în legătură cu efortul 

bugetar reprezentat de acordarea indemnizaţiilor pentru activitatea de artist 

liber-profesionist până în prezent, o evaluare a numărului de beneficiari, 

precum şi o estimare a influenţelor la bugetul general consolidat în 

eventualitatea unei majorări viitoare. La finalul dezbaterilor membrii 
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Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, redactarea unui raport preliminar 

de respingere a iniţiativei legislative şi înaintarea acestuia Comisei pentru 

muncă şi protecţie socială. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionişti a artiştilor 

interpreţi sau executanţi din România (PL-x 509/2008). Dezbateri în vederea 

întocmirii raportului comun cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. La 

lucrările Comisiei a participat, din partea Guvernului, domnul Octavian 

Ştireanu, secretar de stat în Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional. Membrii Comisiei au analizat conţinutul propunerii legislative, ale 

cărei modificări sunt parţial rezolvate prin textul Ordonanţei Guvernului nr. 

4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.109/2005 privind 

instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor 

interpreţi sau executanţi din România, dezbătut la punctul 1. Având în vedere  

cele mai sus menţionate, la finalul dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, redactarea unui raport preliminar de respingere a 

iniţiativei legislative şi înaintarea acestuia Comisei pentru muncă şi protecţie 

socială. 

4. Diverse. Au fost distribuite două documente transmise pe adresa 

Comisiei de Federaţia Sindicatelor Artiştilor Interpreţi din România, cu 

referire la necesitatea abrogării hotărârii Guvernului nr.1672/2008 cuprinzând 

normele metodologice de aplicare a Legii nr.353/2007, şi cu referire la 

semnalarea unor nereguli în activitatea Operei Naţionale Bucureşti. Domnul 

secretar de stat Octavian Ştireanu a făcut o informare în legătură cu protestele 

ce sosesc zilnic pe adresa Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional, vizând normele de evaluare a personalului din instituţiile publice de 
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spectacol şi concerte, publicate prin hotărârea Guvernului nr.1672/2008, ce 

blochează în prezent aplicarea Legii nr.353/2007. Protestele se referă de 

asemenea la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189./2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, publicată la sfârşitul anului 

2008, în ciuda discuţiilor şi negocierilor purtate cu reprezentanţii sindicatelor 

pe ramură, ce nu au susţinut această formă.  

 În  zilele de  4 şi 5 martie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei au 

fost prezenţi un număr de 15 deputaţi: doamna preşedinte Raluca Turcan 

(G.P. al PD-L), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), dl. vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD+PC), d-na secretar 

Cornelia Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru 

(G.P. al PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl.  

deputat Mircea Irimescu (Independent), dl. deputat Márton Árpád Francisc 

(G.P. al UDMR), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat 

Ciprian - Florin Luca (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al 

Minorităţilor Naţionale), dl. deputat Gheorghe Roman (G.P. al PD-L), dl. 

deputat Marius Teodor Spînu (G.P. al PD-L), dl. deputat Mădălin Ştefan 

Voicu (G.P. al PSD+PC) şi dl deputat Gheorghe Zoicaş; au fost absenţi: d-na 

deputat Alma Roberta Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Vasile 

Cazan (G.P. al PNL), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) şi dl. 

deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL). 

 

 PREŞEDINTE, 

Raluca TURCAN 

            SECRETAR,  

        Florin –Costin  PÂSLARU
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