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În temeiul art. 108 din Constituia României, republicat,
i al art. 17 din Legea nr. 109/2005 privind instituirea
indemnizaiei pentru activitatea de liber-profesionist a
arti tilor interpre i sau executan i din România,
Guvernul României adopt

prezenta hot râre.

ARTICOL UNIC
Se aprob Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
109/2005 privind instituirea indemnizaiei pentru activitatea
de liber-profesionist a artitilor interprei sau executani
din România, prevzute în anexa care face parte integrant din
prezenta hotrâre.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
--------------p. Ministrul culturii i cultelor,
Ioan Onisei,
secretar de stat
Ministrul muncii,
solidaritii sociale i familiei,
Gheorghe Barbu
p. Ministrul finanelor publice,
Sebastian Bodu
Bucureti, 24 noiembrie 2005.
Nr. 1.469.
ANEX
NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind
instituirea
profesionist
România

indemnizaiei pentru activitatea de libera artitilor interpre i sau executani din

ART. 1
Indemnizaia pentru activitatea de liber-profesionist a
artitilor interprei sau executani, denumit în continuare
indemniza ie, se acord cu respectarea prevederilor Legii nr.
109/2005 privind instituirea indemniza iei pentru activitatea
de liber-profesionist a arti tilor interpre i sau executani
din România, denumit în continuare lege.
ART. 2
Beneficiarii indemnizaiei sunt artitii interprei sau
executani, care se încadreaz în categoriile prevzute la
art. 4 din lege, a cror calitate de beneficiar a fost
atestat de Comisia pentru atestarea calitii de beneficiar
al indemnizaiei pentru activitatea de liber-profesionist a
artitilor interprei sau executani, denumit în continuare
Comisia, organizat pe lâng Ministerul Culturii !i Cultelor.
ART. 3
Indemniza"ia se acord# la îndeplinirea cumulativ$ a
condi%iilor prev&zute la art. 5 din lege.
ART. 4
Prin vârst' standard de pensionare se în(elege vârsta la
care artistul solicitant al indemniza)iei ar fi avut dreptul
la pensie pentru limit* de vârst+, conform dispozi,iilor Legii
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii -i alte drepturi
de asigur.ri sociale, cu modific/rile 0i complet1rile
ulterioare.
ART. 5
Perioada de activitate artistic-interpretativ2 de minimum
10 ani se constituie din însumarea anilor calendaristici în
care s-a realizat o activitate artistic-interpretativ3 de cel
pu4in 92 de zile lucr5toare, prin echivalarea activit67ilor
stabilite conform prevederilor art. 10 din lege, precum 8i,
dup9 caz, a perioadelor reprezentând vechime în munc:,
stabilite conform art. 6, dar insuficiente pentru ob;inerea
unei pensii în sistemul public de pensii <i alte drepturi de
asigur=ri sociale.
ART. 6
Prin vechime în munc> realizat? potrivit legisla@iei
anterioare datei de 1 aprilie 2001 se înAelege:
a) vechimea realizatB în baza unui contract individual de
muncC, indiferent de durata contractului;
b) perioadele declarate prin legi speciale ca fiind
vechime în muncD;
c) perioada în care, potrivit art. 504 alin. 4 din Codul
de procedurE penalF, cu modificGrile Hi completIrile

ulterioare, o persoan angajat în munc i-a întrerupt
activitatea pentru c a fost arestat i ulterior a fost
achitat sau, dup caz, scoas de sub urm rire penal ,
întrucât nu a s vâr it fapta imputat ori acea fapt nu
exist;
d) perioada în care o persoan încadrat în munc, în
intervalul de referin stabilit de lege, i-a întrerupt
activitatea, deoarece a fost suspendat din funcie ori i s-a
desfcut contractul de munc, dac aceste msuri au fost
anulate ulterior de instanele judectoreti ca fiind ilegale.
ART. 7
Vechimea în munc prev!zut" la art. 6 se ia în calculul
perioadei de activitate necesare ob#inerii indemniza$iei, dac%
aceasta nu a fost valorificat& pentru ob'inerea unei pensii în
sistemul public de pensii (i alte drepturi de asigur)ri
sociale.
ART. 8
(1) Dovada perioadelor prev*zute la art. 6 se face cu
carnetul de munc+ sau cu alte acte doveditoare întocmite
conform legii ,i emise de unit-.ile angajatoare sau de alte
institu/ii competente, dup0 cum urmeaz1:
a) în cazul în care persoana îndrept23it4 s5 solicite
atestarea calit67ii de beneficiar al indemniza8iei nu posed9
carnet de munc: ori anumite perioade în care a desf;<urat
activitate artistic-interpretativ= în temeiul unui contract
individual de munc> nu au fost înscrise în carnetul de munc?,
dovada vechimii în munc@ se face cu adeverinAe emise în
condiBiile legii de unitCDile angajatoare, din care sE rezulte
data de începere Fi încetare a raportului de muncG, precum Hi
confirmarea plIJii contribuKiei sociale de stat;
b) în cazul în care persoana îndreptLMitN sO solicite
atestarea calitPQii de beneficiar al indemnizaRiei a prestat
activitate artistic-interpretativS în regim de colaborare prin
încheierea unor contracte, cu excepTia contractului individual
de muncU, dovada perioadei de activitate desfVWurate se face
cu adeverinXe emise în condiYiile legii de unitZ[ile
angajatoare.
(2) Adeverin\ele prev]zute la alin. (1) lit. b) trebuie s^
con_in` urmatoarele informabii:
a) data de începere ci de încetare a colabordrii;
b) locul în care s-a desfefurat activitatea;
c) onorariul brut sau net, dupg caz;
d) impozitul rehinut;
e) distinciiile ji premiile obkinute;
f) natura li genul activitmnii desfopurate, respectiv:
eveniment artistic naqional sau internarional, festival, gals,
turneu artistic în strtinutate, concurs, realizarea unei
emisiuni TV, realizarea unei înregistrvri muzicale,
interpretarea unui rol într-o producwie cinematograficx de
lung sau de scurt metraj etc.
ART. 9

În sensul legii, venitul net lunar reprezint totalitatea
veniturilor brute realizate anual de solicitantul
indemnizaiei, din care se deduc cheltuielile aferente
realiz rii acestora, inclusiv impozitul datorat, i care se
împarte la 12 luni.
ART. 10
La stabilirea venitului net lunar se iau în considerare
toate veniturile personale realizate i declarate de
solicitant organelor fiscale, cu excepia indemnizaiei
prevzute de lege, dup cum urmeaz :
a) venituri din activit i independente, definite conform
art. 46 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific rile i completrile ulterioare;
b) venituri din salarii, definite conform art. 55 din
Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) venituri din cedarea folosinei bunurilor, definite
conform art. 61 din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare;
d) venituri din investiii, definite conform art. 65 din
Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare;
e) venituri din pensii, definite conform art. 68 din Legea
nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) venituri din activiti agricole, definite conform art.
71 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i complet!rile ulterioare;
g) venituri din premii "i din jocuri de noroc, definite
conform art. 75 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modific#rile $i complet%rile ulterioare;
h) venituri din transferul propriet&'ilor imobiliare,
definite conform art. 77^1 din Legea nr. 571/2003, cu
modific(rile )i complet*rile ulterioare;
i) venituri din alte surse.
ART. 11
Dovada veniturilor prev+zute la art. 9 se face cu
declara,iile de impunere depuse la organele fiscale
competente, precum -i cu alte documente care atest. ob/inerea
altor venituri.
ART. 12
(1) Atestarea calit01ii de beneficiar al indemniza2iei 3i
stabilirea perioadei de activitate artistic-interpretativ4 se
fac la cererea artistului liber-profesionist interesat sau a
Uniunii Arti5tilor Liber Profesioni6ti din România, denumit7
în continuare UALPR.
(2) Cererea artistului liber-profesionist interesat se
poate face personal sau prin mandatar desemnat cu procur8
special9.
(3) Cererea UALPR trebuie înso:it; de împuternicirea
persoanei îndrept<=ite s> solicite atestarea calit?@ii de
beneficiar al indemnizaAiei.

ART. 13
(1) Procura special se elibereaz de notarii publici de
pe teritoriul României sau de misiunile diplomatice i
oficiile consulare ale României.
(2) Procura special trebuie s conin urmtoarele
elemente:
a) numele, prenumele, cet enia, data i locul na terii,
domiciliul i actul de identitate/pa aportul persoanei
îndreptite s solicite atestarea calitii de beneficiar al
indemnizaiei, valabil la data eliberrii procurii, precum i
ale mandatarului;
b) obiectul mandatului: formularea cererii pentru
atestarea calitii de beneficiar, deschiderea contului curent
personal, încasarea indemnizaiei pentru pli curente i
restante sau, dup caz, semnarea extrasului de cont;
c) precizarea c mandatarul are obligaiile ce revin
titularului dreptului la indemnizaie, inclusiv obliga ia de a
anun!a în termen, casei teritoriale de pensii, orice schimbare
intervenit" în situa#ia titularului, de natur$ s% modifice sau
s& înceteze dreptul la indemniza'ie.
(3) În cazul statelor semnatare ale Conven(iei de la Haga,
procura special) este valabil* numai dac+ este înso,it- de
apostila eliberat. de autoritatea competent/, potrivit
legisla0iei na1ionale a statului de la care eman2 documentul.
(4) Procura special3 are valabilitate 18 luni 4i poate fi
actualizat5.
ART. 14
În vederea atest6rii calit78ii de beneficiar al
indemniza9iei :i stabilirii perioadei de activitate artisticinterpretativ;, la Comisie se depun urm<toarele documente:
a) cererea privind atestarea calit=>ii de beneficiar al
indemniza?iei;
b) procur@ specialA, în cazul în care cererea se face prin
mandatar;
c) împuternicirea persoanei îndreptBCite sD solicite
atestarea calitEFii de beneficiar al indemnizaGiei, în cazul
cererilor formulate de UALPR;
d) actul de identitate/paHaportul, în copie legalizatI, al
persoanei îndreptJKite sL solicite atestarea calitMNii de
beneficiar al indemnizaOiei, din care sP rezulte ultimul
domiciliu al acesteia;
e) declaraQia persoanei îndreptRSite sT solicite atestarea
calitUVii de beneficiar al indemnizaWiei, pe propria
rXspundere, sub sancYiunea sZvâr[irii infrac\iunii de fals în
declara]ii, c^ perioadele de activitate artisticinterpretative pentru care solicit_ acordarea indemniza`iei nu
au fost valorificate pentru obainerea unei pensii în sistemul
public de pensii bi alte drepturi de asigurcri sociale;
f) atestatul de artist liber-profesionist sau diploma de
studii superioare de specialitate care se echivaleazd cu
atestat categoria I, în copie legalizate;

g) documentele justificative care atest faptul c
solicitantul a fost distribuit preponderent în roluri
principale, respectiv în roluri secundare;
h) adeverinele eliberate de Societatea Român de
Radiodifuziune, Societatea Român de Televiziune, ARTEXIM,
ELECTRECORD, precum i de ctre orice alt instituie public
sau persoan juridic de profil, care atest c solicitantul a
prestat activiti artistic-interpretative în regim de
colaborare;
i) documentele sau înscrisurile recunoscute ca fiind
publice, care s ateste obinerea unor premii sau distincii
prin participarea la evenimente artistice naionale ori
internaionale de prestigiu;
j) carnetul de munc, în copie legalizat;
k) dovada veniturilor realizate, prevzute la art. 5 alin.
(1) lit. c) din lege;
l) actele medicale emise de medicul specialist în medicina
muncii, prin care se certific dobândirea uneia dintre bolile
profesionale stabilite potrivit art. 9 alin. (2) din lege.
ART. 15
În cazul în care documentele prevzute la art. 14 lit. g),
h) i i), precum i adeverinele prevzute la art. 8 au fost
emise într-o limb strin , acestea vor fi depuse !i în
traducere autorizat".
ART. 16
(1) Beneficiaz# de indemniza$ie, în condi%iile legii, &i
arti'tii interpre(i sau executan)i, care, ca urmare a unei
boli profesionale, certificat* de medicul specialist în
medicina muncii, nu au mai putut desf+,ura activitatea
artistic-.
(2) Indemniza.ia se acord/, indiferent de vârst0,
arti1tilor interpre2i sau executan3i, în condi4iile prev5zute
la alin. (1), dac6 fac dovada c7, în urma unei boli
profesionale nu au mai putut desf89ura activitatea artistic:,
precum ;i faptul c< au realizat o perioad= de activitate
artistic-interpretativ> în regim de liber-profesionist de
minimum 5 ani.
(3) Perioada de activitate artistic-interpretativ? de
minimum 5 ani, necesar@ acordArii dreptului la indemnizaBie
pentru aceastC categorie de artiDti, va fi realizatE numai
prin însumarea perioadelor de activitate artisticinterpretativF, în regim de liber-profesionist, realizatG în
România sau în strHinItate, în intervalul 1 ianuarie 1950 - 27
septembrie 1999.
ART. 17
(1) Dreptul artiJtilor interpreKi sau executanLi de a
primi indemnizaMia pentru activitatea desNOuratP se stabileQte
prin hotRrâre, în condiSiile legii, de cTtre comisia
organizatU pe lângV Ministerul Culturii Wi Cultelor.

(2) Hotrârea prev zut la alin. (1) se emite, se comunic
i, dup caz, poate fi contestat potrivit dispoziiilor art.

8 alin. (2)-(5) din lege.
ART. 18
(1) La primirea hotrârii casele teritoriale de pensii
procedeaz , dup caz, la verificarea perioadelor de vechime în
munc care au fost valorificate pentru stabilirea pensiei de
asigur ri sociale, în vederea identific rii eventualelor
suprapuneri ale acestora cu perioadele ce au fost luate în
calculul perioadei de activitate necesare obinerii
indemnizaiei.
(2) În situaia în care au fost identificate suprapuneri,
casele teritoriale de pensii le aduce la cunotin Comisiei,
în cel mai scurt timp.
(3) în baza sesizrii caselor teritoriale de pensii,
Comisia reanalizeaz documentele în baza crora a fost emis
hotrârea pentru atestarea calitii de beneficiar al
indemnizaiei i, dup caz, anuleaz sau modific hot rârea
emis!.
(4) Decizia de punere în plat" a indemniza#iei nu se emite
de casele teritoriale de pensii pe perioada în care au loc
verific$rile prev%zute la alin. (1) &i reanalizarea hot'rârii
de c(tre Comisie.
(5) Casele teritoriale de pensii emit decizia de punere în
plat) a indemniza*iei în termen de 30 de zile de la data
primirii hot+rârii ,i o comunic- beneficiarului în termen de
10 zile de la emitere.
ART. 19
(1) Pentru men.inerea în plat/ a indemniza0iei, dovada
veniturilor nete lunare prev1zute la art. 5 alin. (1) lit. c)
din lege, realizate în anul anterior, se depune la casa
teritorial2 de pensii competent3, pân4 la sfâr5itul primului
trimestru al fiec6rui an calendaristic pentru care urmeaz7 s8
se primeasc9 indemniza:ie.
(2) Plata indemniza;iei se suspend< dac= veniturile nete
lunare realizate, calculate potrivit art. 9, dep>?esc nivelul
pensiei medii anuale aferente anului anterior, precum @i dacA
beneficiarul indemnizaBiei nu depune dovada veniturilor nete
lunare în termenul prevCzut la alin. (1).
ART. 20
IndemnizaDia lunarE acordatF pentru activitatea artisticinterpretativG poate fi cumulatH cu venituri lunare al cIror
cuantum se situeazJ sub nivelul pensiei medii anuale aferente
anului anterior acordKrii indemnizaLiei.
ART. 21
(1) La data intrMrii în vigoare a prezentelor norme
metodologice Casa NaNionalO de Pensii Pi alte Drepturi de
AsigurQri Sociale va comunica Comisiei, precum Ri caselor
teritoriale de pensii nivelul pensiei medii anuale pentru
limitS de vârstT Ui stagiu complet de cotizare pentru anul
2004.

(2) Pentru anii urmtori, Casa Naional de Pensii i alte
Drepturi de Asigurri Sociale va transmite Comisiei nivelul
pensiei medii anuale, comunicat de Institutul Naional de
Statistic, aferent anului anteror.
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