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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind instituirea indemnizaţiei compensatorii pentru 
membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal constituite şi 

recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei 

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

sesizată spre dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei 

compensatorii pentru membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori, legal 

constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică din România, trimis cu 

adresa PL.-X 224 din  8 iunie 2005, înregistrat cu nr. 30/70/ 8.06.2005. 

 Senatul în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în şedinţa 

din 2 iunie 2005. 

 Camera Deputaţilor este Cameră  decizională. 

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 

dezbătut proiectul de Lege mai sus menţionat, în şedinţa din 29 septembrie 2005. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege, ţinând cont de avizul Consiliului 

Legislativ, de punctul de vedere al Guvernului şi au  hotărât cu unanimitatea voturilor 

celor prezenţi în sală în momentul votării, avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu 

modificări. 

 Sub raport de obiectul şi conţinutul său proiectul lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
       PREŞEDINTE, 
 
              Raluca TURCAN 
 

MihaiM



 
 
 
 
 

I. Amendamente admise 
 
  În urma dezbaterii, Comisia propune avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru  instituirea indemnizaţiei 
compensatorii pentru membrii cu statut de pensionari ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de 
utilitate publică din România, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

 0 1 2 3 
1  

 
Art. 5 – De indemnizaţia compensatorie 
prevăzută la art. 1 nu beneficiază 
membrii, cu statut de pensionari ai 
uniunilor legal constituite şi recunoscute 
ca persoane juridice de utilitate publică, 
care primesc indemnizaţia prevăzută de 
Legea 118/2002 pentru instituirea 
indemnizaţiei de merit, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Articolul 5 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 5 – De indemnizaţia compensatorie 
prevăzută la art. 1 nu beneficiază persoanele 
care primesc indemnizaţia prevăzută de Legea 
nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei 
de merit, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
 
 
 
Amendament propus de Comisie. 

Pentru o exprimare mai clară. 



2  
 
Art. 7. – Prezenta lege intră în vigoare la 
60 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
 
 

 Articolul 7 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 7. – Prezenta lege intră în vigoare 
începând cu data de 1 ianuarie 2007. 

Amendament propus de dl. deputat 
Márton Árpád Francisc. 

Pentru ca fondurile de plată să fie 
avute în vedere la elaborarea bugetului de 
stat pentru anul 2007.  
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         Raluca TURCAN                                                                         MÁRTON Árpád Francisc 
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