
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

R A P O R T  

asupra  Propunerii legislative privind statutul artistului din 

România, exercitarea profesiei de artist precum şi înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din România 

  

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Propunerea legislativă privind statutul 

artistului din România, exercitarea profesiei de artist precum şi 

înfiinţarea, organizarea, şi funcţionarea Ordinului Artiştilor din 

România a fost transmis Comisiei cu adresa nr.  P. L. - x  231 din 29. 05. 

2012, înregistrată la Comisie cu nr. 30/276 din 31 mai 2012. 

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

sesizată în fond cu această iniţiativă legislativă, spre avizare fiind 

transmisă Comisiei pentru învăţământ ştiinţă, tineret şi sport, Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru muncă şi protecţie 

socială, toate cele trei Comisii avizând negativ propunerea legislativă. 

Consiliul Legislativ a dat un aviz favorabil, cu observaţii şi propuneri, 

emis cu nr.1330/14.12.2011.Punctul de vedere al Guvernului emis cu nr. 

311 din 15.03.2013 nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative. 

 Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, 

propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  

 Propunerea legislativă a fost  respinsă de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 21 mai 2012.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare exercitarea 

profesiei de artist, precum şi înfiinţarea Ordinului Artiştilor din România, 
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organizaţie profesională de interes public, nonprofit, cu personalitate 

juridică de drept privat, cu un patrimoniu şi buget propriu, creat  - aşa 

cum se arată în expunerea de motive - în scopul ocrotirii intereselor 

artiştilor, la nivel naţional şi internaţional.  

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

dezbătut propunerea legislativă la lucrările  din data de 9 aprilie 2013.  

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la lucrările Comisiei a participat, din partea 

Ministerului Culturii, domnul Radu Boroianu,  secretar de stat.  

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 21 

membri ai Comisiei. Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 

art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. 

(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare.  

În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă propune plenului un raport de respingere a 

Propunerii legislative privind statutul artistului din România, 

exercitarea profesiei de artist precum şi înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Ordinului Artiştilor din România. 

Respingerea propunerii legislative se întemeiază pe următoarele 

considerente:  

Iniţiativa legislativă a fost construită după modelul legii care 

reglementează Statutul profesiei de Arhitect şi înfiinţarea Ordinului 

Arhitecţilor, făcând abstracţie de specificul şi varietatea activităţilor 

artistice ce consacră un artist  - autor, interpret sau executant, aşa cum 

sunt definite potrivit legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi 

drepturile conexe. Caracterizată de o exprimare stângace propunerea 
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legislativă  instituie o serie de prevederi, care, deşi se doresc a avea un 

caracter de protecţie a drepturilor artiştilor, în fapt acestea instituie un 

cadru general prin care se restricţionează drepturi în baza unor criterii 

arbitrare, în vastul decor al profesiunilor artistice liberale, al libertăţii de 

creaţie şi de exprimare, neaducând nici un beneficiu categoriei 

profesionale pe care ar urma să o protejeze. 

 

       PREŞEDINTE,                           SECRETAR,              

        Gigel – Sorinel ŞTIRBU               Florin –Costin PÂSLARU                 
   
 
 
Consilieri parlamentari, 

     Cristina Dan 

      Dan Kalber 
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