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Din numărul total de 22 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 2 martie, au fost 

prezenţi 22, d-na deputat Monica Octavia Muscă şi d-l deputat Bogdan Olteanu (G.P. al 

PNL) au fost reprezentaţi de d-l deputat Mircea Iustian şi respectiv, d-l deputat Cătălin 

Micula (G.P. al PNL), d-l deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost reprezentat de 

către d-l deputat Kovacs Attila (G.P. al UDMR), iar d-l deputat Cosmin Popp (G.P. al PD) a 

fost reprezentat de către d-l deputat Petre Străchinaru (G.P. al PD). 

Şedinţa a fost condusă de d-na preşedinte Raluca Turcan. Comisia a adoptat, cu 

majoritate voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării (11 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă şi 4 abţineri), următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-

profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România. Dezbateri în vederea întocmirii 

raportului. La lucrările Comisiei au luat parte, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Culturii şi Cultelor, d-l Ioan Onisei, secretar de stat, din partea Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei, d-na director Georgeta Gheorghe, din partea Ministerului 

Finanţelor Publice, d-na Doina Lica, şef serviciu, şi d-na Mihaela Mihai, preşedinte al 

Uniunii Artiştilor Liber - Profesionişti din România. Au fost dezbătute şi votate cu 

modificări articolele 11 - 18, urmând să fie clarificate unele probleme de fond legate de 

criteriile de stabilire a potenţialilor beneficiari, precum şi modul de punere în aplicare faţă de 

data intrării în vigoare a legii. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, d-l 

vicepreşedinte Mihai Mălaimare, d-na secretar Lia Olguţa Vasilescu, d-l secretar Márton 

Árpád Francisc, d-na deputat Gabriela Creţu, şi d-nii deputaţi Emilian Valentin Frâncu, Radu 

Podgoreanu, George Băieşu, Cătălin Micula, Mircea Iustian, Petre Străchinaru. 
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