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prin includerea tuturor modificrilor i completrilor aduse de
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Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam i nu este un
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**) Republicat( în temeiul art. III din Ordonan)a Guvernului
nr. 4/2008 pentru modificarea *i completarea Legii nr. 109/2005
privind instituirea indemniza+iei pentru activitatea de liberprofesionist a arti,tilor interpre-i sau executan.i din România,
publicat/ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din
31 ianuarie 2008, aprobat0 cu modific1ri prin Legea nr. 123/2009
privind aprobarea Ordonan2ei Guvernului nr. 4/2008, publicat3 în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 6 mai 2009,
dându-se textelor o nou4 numerotare.
Legea nr. 109/2005 privind instituirea indemniza5iei pentru
activitatea de liber-profesionist a arti6tilor interpre7i sau
executan8i din România a fost publicat9 în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 401 din 12 mai 2005 :i a mai fost
modificat; prin Hot<rârea Guvernului nr. 1.318/2007 privind
indexarea unor indemniza=ii, publicat> în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2007, ?i prin
Hot@rârea Guvernului nr. 1.147/2008 privind indexarea unor
indemnizaAii acordate în baza unor legi speciale, publicatB în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 2 octombrie
2008.

ART. 1
Prezenta lege reglementeaz dreptul la indemnizaie al
artitilor interpre i sau executani, ceteni români, care au
desfurat activitate artistic-interpretativ în regim de liberprofesionist în perioada 1 ianuarie 1950 - 27 septembrie 1999 pe
teritoriul României sau în str in tate.
ART. 2
Nu fac obiectul prezentei legi activit ile care nu sunt de
natur artistic-interpretativ.
ART. 3
În sensul prezentei legi:
a) artitii interprei sau executani sunt actorii,
cântreii, muzicienii, dansatorii, artitii de circ i alte
persoane care prezint, cânt, danseaz, recit, declam, joac,
interpreteaz, dirijeaz, exprim ori execut în orice
modalitate o oper! literar" sau artistic#, un spectacol de orice
fel;
b) activitatea artistic-interpretativ$ în regim de liberprofesionist este activitatea arti%tilor interpre&i sau
executan'i, realizat( în condi)iile prev*zute la art. 1 în regim
de colaborare cu institu+ii publice de stat, cu persoane
juridice de drept public sau cu persoane juridice de drept
privat de profil.
ART. 4
(1) În categoria arti,tilor interpre-i sau executan.i se
încadreaz/:
a) soli0tii 1i interpre2ii vocali de:
- muzic3 clasic4 - oper5, lied, operet6;
- muzic7 u8oar9, folk, pop, rock;
- muzic: folcloric;;
b) soli<tii instrumenti=ti >i instrumenti?tii de:
- muzic@ clasicA;
- muzicB uCoarD;
- muzicE folcloricF;
c) dirijorii de:
- muzicG clasicH;
- muzicI uJoarK;
- muzicL folcloricM;
d) actorii:
- de teatru;
- mânuitori pNpuOi;
- de pantomimP;
- de cinema;
e) prezentatorii de spectacole;
f) soliQtii de balet Ri dans, balerinii Si dansatorii,
coregrafii;

g) artitii de circ



i cascadorii.

*) Not CTCE:
Reproducem mai jos prevederile art. unic din HOT RÂREA nr.
905 din 27 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr.
842 din 12 noiembrie 2015:
"Art. unic:
Începând cu luna noiembrie 2015 se indexeaz cu 7%
indemnizaiile lunare, în sume fixe, acordate în baza Legii nr.
109/2005 privind instituirea indemnizaiei pentru activitatea de
liber-profesionist a artitilor interprei sau executani din
România, republicat, care devin:
a) 363 lei pentru artitii interprei sau executani
prevzui la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria I,
eliberat de Ministerul Culturii;
b) 272 lei pentru artitii interprei sau executani
prevzui la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a
II-a, eliberat de Ministerul Culturii;
c) 212 lei pentru arti tii interpre!i sau executan"i
prev#zu$i la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a
III-a, eliberat de Ministerul Culturii."
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(2) Completarea listei prev/zute la alin. (1) se poate face
prin hot0râre a Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii,
Cultelor 1i Patrimoniului Na2ional.
ART. 5
(1) Arti3tii interpre4i sau executan5i care au desf67urat
activitate artistic-interpretativ8 în regim de liberprofesionist beneficiaz9 de o indemniza:ie lunar; pentru
activitatea artistic-interpretativ<, la îndeplinirea cumulativ=
a urm>toarelor condi?ii:
a) au vârsta standard de pensionare prev@zutA în anexa nr. 3
la Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii Bi alte
drepturi de asigurCri sociale, cu modificDrile Ei completFrile
ulterioare;
b) au realizat o perioadG de activitate artisticinterpretativH de minimum 10 ani;
c) realizeazI venituri nete lunare sub nivelul pensiei medii
anuale pentru limitJ de vârstK Li stagiul complet de cotizare,
din sistemul public de pensii, comunicatM de Institutul NaNional
de StatisticO, aferentP anului anterior acordQrii indemnizaRiei.
(2) Perioada prevSzutT la alin. (1) lit. b) se constituie
din:
a) însumarea anilor calendaristici în care s-a realizat o
activitate artistic-interpretativU de cel puVin 92 de zile
lucrWtoare, prin echivalarea activitXYilor stabilite conform
prevederilor art. 10;

b) însumarea perioadelor reprezentând vechime în
specialitate, realizat prin desf urarea de activitate
artistic-interpretativ, potrivit legislaiei anterioare datei
de 1 aprilie 2001, dar insuficient pentru obinerea unei pensii
în sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri
sociale.
(3) Perioada prev zut la alin. (2) nu include perioadele
realizate i valorificate ca stagiu de cotizare la stabilirea
drepturilor de pensie în sistemul public de pensii i alte
drepturi de asigur ri sociale sau în alte sisteme de asigurri
sociale.
(4) La stabilirea perioadei de activitate artisticinterpretativ, potrivit prevederilor alin. (2), anii
calendaristici în care nu s-au realizat cel puin 92 de zile
lucrtoare, prin echivalarea activitilor, nu se iau în calcul.
(5) În cazul vechimii în specialitate, realizat conform
alin. (2) lit. b), fraciunile mai mari de 6 luni se întregesc
la un an, iar cele mai mici de 6 luni nu se iau în calcul.
ART. 6
(1) Atestarea calitii de beneficiar al indemnizaiei
pentru activitatea de liber-profesionist a artitilor interprei
sau executani i stabilirea perioadei de activitate artisticinterpretativ se fac la cererea artistului liber-profesionist
interesat, pe baza documentelor oficiale eliberate de ctre
Societatea Român de Radiodifuziune, Societatea Român de
Televiziune, ARTEXIM, ELECTRECORD, precum !i de c"tre orice alt#
persoan$ juridic% de drept public sau privat prev&zut' la art. 3
lit. b), la care arti(tii interpre)i sau executan*i liberprofesioni+ti au prestat activit,-i artistic-interpretative în
regim de colaborare.
(2) Persoanele juridice prev.zute la alin. (1) au obliga/ia
de a pune la dispozi0ie solicitan1ilor documentele care pot
dovedi desf23urarea activit45ii artistic-interpretative, în
termen de 30 de zile de la data solicit6rii.
(3) În lipsa sau în completarea documentelor oficiale,
dovada activit78ii artistic-interpretative sau a atest9rii se
poate face cu orice mijloc de prob: prev;zut de lege, afi<e,
programe, fotografii, articole, cronici, recenzii, declara=ii
notariale.
ART. 7
(1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi
în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin comun al
ministrului culturii, cultelor >i patrimoniului na?ional @i
ministrului muncii, familiei Ai protecBiei sociale se
înfiinCeazD Comisia pentru atestarea calitEFii de beneficiar al
indemnizaGiei pentru activitatea de liber-profesionist a

artitilor interprei sau executan i, denumit în continuare
Comisia.
(2) Sumele necesare pentru desfurarea activitii Comisiei
se prevd i se suport din bugetul Ministerului Culturii,
Cultelor i Patrimoniului Na ional.
ART. 8
(1) Comisia stabile te, prin hotrâre, în condiiile
prezentei legi, dreptul artitilor interprei sau executani de
a primi indemnizaia pentru activitatea desfurat în regim de
liber-profesionist.
(2) Hotrârea prevzut la alin. (1) se emite i se comunic
solicitantului în termen de 60 de zile de la data solicitrii.
(3) La solicitarea petentului, Comisia poate stabili
prelungirea termenului prevzut la alin. (2), pentru completarea
de ctre solicitant a dosarului propriu, fr a se dep!"i îns#
30 de zile de la depunerea ultimelor documente de c$tre
solicitant.
(4) Solicitan%ii pot contesta hot&rârea prev'zut( la alin.
(1), în termen de 15 zile de la primire, potrivit prevederilor
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific)rile
*i complet+rile ulterioare. Contesta,iile se solu-ioneaz. în
termen de 15 zile de la data înregistr/rii lor.
(5) Hot0rârea final1 a Comisiei se comunic2 casei
teritoriale de pensii competente, în termen de 15 zile de la
expirarea termenului de contestare sau, dup3 caz, de la
solu4ionarea contesta5iilor.
(6) La primirea hot6rârii Comisiei, casa teritorial7 de
pensii are urm8toarele obliga9ii:
a) s: înregistreze hot;rârea;
b) s< verifice perioadele de vechime care au fost
valorificate pentru stabilirea pensiei în sistemul public de
pensii, în vederea identific=rii eventualelor suprapuneri;
c) s> emit?, în termen de 45 de zile de la primirea
hot@rârii, decizia administrativA în baza cBreia se efectueazC
plata indemnizaDiei.
ART. 9
(1) De indemnizaEia pentru activitatea artisticinterpretativF beneficiazG, indiferent de vârstH, Ii artiJtii
interpreKi sau executanLi liber-profesioniMti care, urmare a
unei boli profesionale, nu au mai putut desfNOura activitatea
artisticP Qi care dovedesc aceastR situaSie, precum Ti faptul cU
au realizat o perioadV de activitate artistic-interpretativW în
regim de liber-profesionist de minimum 5 ani.
(2) Bolile profesionale care pot fi dobândite ca urmare a
desfXYurZrii activit[\ilor artistic-interpretative prev]zute la
art. 10 alin. (1) ^i care pot genera pierderea capacit_`ii de

munc se stabilesc prin ordin al ministrului s ntii, în
termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi.
(3) Dobândirea uneia dintre bolile profesionale stabilite
potrivit alin. (2) se certific de ctre medicul specialist în
medicina muncii.
ART. 10
(1) Activitatea artistic-interpretativ se echivaleaz cu
zile lucr toare, dup cum urmeaz :
a) o participare în direct la un spectacol sau reprezentare
artistic televizate - 10 zile lucrtoare;
b) o participare la realizarea unui spectacol sau a unei
reprezentri artistice organizate de o persoan juridic de
drept public sau privat - 10 zile lucrtoare, la care se adaug
câte o zi pentru fiecare reprezentaie;
c) o participare la realizarea unei emisiuni TV înregistrate
- 15 zile lucrtoare;
d) o participare la realizarea unei înregistrri de teatru
radiofonic, de poezii sau povestiri pentru radio, televiziune
sau cas de discuri - 30 de zile lucrtoare;
e) o participare la realizarea unei înregistrri muzicale pe
orice tip de suport tehnic - 10 zile lucrtoare;
f) o participare la un eveniment artistic de genul festival,
gal i altele asemenea, declarat ca naional - 30 de zile
lucrtoare;
g) o participare la un eveniment artistic de importan
interna!ional", declarat ca atare - 60 de zile lucr#toare;
h) o interpretare a unui rol într-o produc$ie
cinematografic% de lung sau scurtmetraj - un num&r de zile
lucr'toare echivalent cu num(rul de zile de filmare prev)zute în
contract, inclusiv zilele de deplasare la *i de la locurile de
filmare, precum +i zilele de repaus;
i) un turneu artistic în ,ar- sau în str.in/tate - un num0r
de zile lucr1toare egal cu dublul num2rului de zile
calendaristice din perioada în care s-a desf34urat turneul, la
care se adaug5 ziua plec6rii 7i cea a revenirii din turneu.
(2) Num8rul zilelor lucr9toare cu care se echivaleaz:
fiecare presta;ie artistic-interpretativ< dintre cele prev=zute
la alin. (1) include >i zilele necesare repeti?iilor de orice
fel, precum @i pe cele necesare oricArei alte activitBCi
pregDtitoare depuse în scopul bunei desfEFurGri a prestaHiei,
anterioare acesteia sau concomitente cu ea.
(3) Premiile unu, doi Ii trei, precum Ji distincKiile
similare obLinute prin participarea la evenimente artistice
naMionale sau internaNionale de prestigiu majoreazO cu 30%
numPrul de zile lucrQtoare cu care, potrivit prevederilor alin.
(1), se echivaleazR activitatea artistic-interpretativS Ti cu
10% pentru alte premii.

ART. 11
(1) Cuantumul indemnizaiei lunare, în sum fix , acordat
pentru activitatea artistic-interpretativ este:
a) 339 lei*) pentru artitii interprei sau executani
prevzu i la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria I, eliberat
de Ministerul Culturii, Cultelor i Patrimoniului Na ional;
b) 254 lei**) pentru arti tii interpre i sau executani
prevzui la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a II-a,
eliberat de Ministerul Culturii, Cultelor i Patrimoniului
Naional;
c) 198 lei*) pentru artitii interprei sau executani
prevzui la art. 4 alin. (1), cu atestat categoria a III-a,
eliberat de Ministerul Culturii, Cultelor i Patrimoniului
Naional.
(2) Cuantumul indemnizaiei pentru activitatea artisticinterpretativ se actualizeaz anual, prin hotrâre a
Guvernului**), în funcie de evoluia indicelui pre urilor de
consum.
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*) Cuantumul indemniza+iei lunare, prev,zut la lit. a), b)
-i c), este cel indexat potrivit Hot.rârii Guvernului nr.
1.147/2008 privind indexarea unor indemniza/ii acordate în baza
unor legi speciale, publicat0 în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 679 din 2 octombrie 2008.
**) A se vedea Hot1rârea Guvernului nr. 1.318/2007 privind
indexarea unor indemniza2ii, publicat3 în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2007, 4i Hot5rârea
Guvernului nr. 1.147/2008 privind indexarea unor indemniza6ii
acordate în baza unor legi speciale, publicat7 în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 2 octombrie 2008.
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*) NotL CTCE:

Reproducem mai jos prevederile art. unic din HOTMRÂREA nr.
905 din 27 octombrie 2015, publicatN în MONITORUL OFICIAL nr.
842 din 12 noiembrie 2015:
"Art. unic:
Începând cu luna noiembrie 2015 se indexeazO cu 7%
indemnizaPiile lunare, în sume fixe, acordate în baza Legii nr.
109/2005 privind instituirea indemnizaQiei pentru activitatea de
liber-profesionist a artiRtilor interpreSi sau executanTi din
România, republicatU, care devin:
a) 363 lei pentru artiVtii interpreWi sau executanXi
prevYzuZi la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria I,
eliberat de Ministerul Culturii;

b) 272 lei pentru artitii interprei sau executan i
prevzui la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a
II-a, eliberat de Ministerul Culturii;
c) 212 lei pentru artitii interprei sau executani
prevzu i la art. 4 alin. (1) din lege, cu atestat categoria a
III-a, eliberat de Ministerul Culturii."



ART. 12
(1) În funcie de documentele oficiale i/sau de dovezile
depuse de solicitant, Comisia va stabili nivelul indemnizaiei
pentru activitatea artistic-interpretativ, dup cum urmeaz:
a) persoanele care au studii superioare ori medii de
specialitate, care fac dovada c au prestat activitate artisticinterpretativ, în condiiile prezentei legi, vor beneficia de
indemnizaia corespunztoare atestatului de categoria I;
b) artitii interpre i sau executan!i care fac dovada c" au
prestat activit#$i artistic-interpretative în condi%iile
prezentei legi, dar care nu mai de&in atestatele vor beneficia
de indemniza'ia corespunz(toare atestatului de categoria a II-a;
c) arti)tii interpre*i sau executan+i care fac dovada c, au
prestat activit-.i artistic-interpretative în condi/iile
prezentei legi, f0r1 a fi ob2inut atestate, vor beneficia de
indemniza3ia corespunz4toare atestatului de categoria a III-a;
d) arti5tii de circ, f6r7 atestate, angaja8i ai Circului de
Stat, care fac dovada c9 au prestat activitate artisticinterpretativ:, în condi;iile prezentei legi, beneficiaz< de
indemniza=ie corespunz>toare atestatului de categoria I.
(2) În func?ie de notorietatea persoanelor prev@zute la
alin. (1) lit. b) Ai c), a celor prevBzute la art. 11 alin. (1)
lit. b) Ci c), precum Di de activitatea artistic-interpretativE
a acestora, Comisia poate hotFrî, cu unanimitate de voturi,
acordarea indemnizaGiei corespunzHtoare atestatului de categoria
I.
ART. 13
(1) Pentru acordarea indemnizaIiei prevJzute la art. 11 se
iau în considerare toate veniturile realizate din activitKLi
profesionale, inclusiv pensiile, pe care le realizeazM
beneficiarul acestui drept, cu excepNia indemnizaOiei de merit
prevPzute de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaQiei
de merit, cu modificRrile Si completTrile ulterioare.
(2) Pentru menUinerea în platV a indemnizaWiei, dovada
veniturilor nete lunare prevXzute la art. 5 alin. (1) lit. c),
realizate în anul anterior, se depune la casa teritorialY de
pensii competentZ, pân[ la finele primului trimestru al fiec\rui
an calendaristic pentru care se prime]te indemniza^ie.
ART. 14

(1) Plata indemnizaiei pentru activitatea artisticinterpretativ în regim de liber-profesionist se efectueaz de
casa teritorial de pensii competent, pe baza hotrârii
prevzute la art. 8 alin. (1).
(2) Indemnizaia pentru activitatea artistic-interpretativ
se pl te te începând cu luna urm toare celei în care s-a emis
hot rârea prev zut la art. 8 alin. (5).
(3) Punerea în plat se face în baza deciziei casei
teritoriale de pensii competente.
(4) Decizia prevzut la alin. (3) poate fi contestat de
solicitant, în condiiile Legii nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(5) Plata indemnizaiei se suspend în prima lun a
trimestrului urmtor determinrii veniturilor, în conformitate
cu dispoziiile art. 13 alin. (1), în cazul în care beneficiarul
nu mai îndeplinete condiiile legale prevzute la art. 5 alin.
(1) lit. c) sau dac acesta nu depune la timp dovada prev!zut"
la art. 13 alin. (2).
(6) Plata indemniza#iei suspendate potrivit alin. (5) se
reia în luna urm$toare îndeplinirii condi%iilor prev&zute pentru
aceasta.
ART. 15
Plata indemniza'iei înceteaz( începând cu luna urm)toare
celei în care beneficiarul a decedat.
ART. 16
(1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemniza*ie, se
recupereaz+ de la beneficiar, în condi,iile legii.
(2) În cazul în care nu se pot recupera, integral sau
par-ial, sumele pl.tite necuvenit cu acest titlu vor fi
recuperate, în condi/iile legii, de la persoanele vinovate.
ART. 17
Fondurile necesare pentru plata indemniza0iilor stabilite în
conformitate cu prevederile prezentei legi se suport1 de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei 2i
Protec3iei Sociale.
ART. 18
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprob4
prin hot5râre a Guvernului*), la propunerea Ministerului
Culturii, Cultelor 6i Patrimoniului Na7ional 8i Ministerului
Muncii, Familiei 9i Protec:iei Sociale, publicat; în Monitorul
Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la
publicarea prezentei legi.
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*) În anul 2005, Ministerul Culturii Fi Cultelor Gi
Ministerul Muncii, SolidaritHIii Sociale Ji Familiei au elaborat
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind
instituirea indemnizaKiei pentru activitatea de liber-

profesionist a artitilor interprei sau executan i din România,
aprobate prin Hotrârea Guvernului nr. 1.469/2005, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din 8
decembrie 2005.





ART. 19
(1) Înclcarea prevederilor art. 6 alin. (2) constituie
contravenie i se sancioneaz cu amend de la 1.000 lei la
2.000 lei.
(2) Constatarea contraveniei prevzute la alin. (1) i
aplicarea sanciunii se fac de ctre persoanele împuternicite
din cadrul inspectoratelor teritoriale de munc, la cererea
solicitantului.
(3) Contraveniei prevzute la alin. (1) îi sunt aplicabile
dispoziiile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contraveniilor, aprobat cu modific!ri "i complet#ri
prin Legea nr. 180/2002, cu modific$rile %i complet&rile
ulterioare.
ART. 20
Prezenta lege intr' în vigoare la data de 1 ianuarie 2006,
cu excep(ia art. 4-7, art. 9 alin. (2), art. 12*), art. 17-19**)
care intr) în vigoare la 3 zile de la data public*rii în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
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*) În anul 2005, Ministerul Culturii 5i Cultelor 6i
Ministerul Muncii, Solidarit78ii Sociale 9i Familiei au elaborat
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind
instituirea indemniza:iei pentru activitatea de liberprofesionist a arti;tilor interpre<i sau executan=i din România,
aprobate prin Hot>rârea Guvernului nr. 1.469/2005, publicat? în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din 8
decembrie 2005.
**) Textul se refer@ la fostele art. 12 Ai art. 17-19, care
au devenit, în prezenta formB republicatC, art. 13 Di art. 1820.
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NOTY:

Reproducem mai jos prevederile art. II Zi IV din Ordonan[a
Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea \i completarea Legii
nr. 109/2005 privind instituirea indemniza]iei pentru
activitatea de liber-profesionist a arti^tilor interpre_i sau
executan`i din România, care nu sunt încorporate în forma
republicata a Legii nr. 109/2005 bi care se aplicc, în
continuare, ca dispozidii proprii ale actului modificator:

"Art. II. - (1) Componena Comisiei pentru atestarea
calit ii de beneficiar al indemnizaiei pentru activitatea de
liber-profesionist a artitilor interprei sau executani,
prevzut la art. 7 din Legea nr. 109/2005, denumit în
continuare Comisia, este urm toarea: 2 reprezentan i ai
Ministerului Muncii, Familiei i Egalit ii de anse, 2
reprezentani ai Ministerului Culturii i Cultelor i un
reprezentant desemnat din rândul uniunilor de artiti interprei
sau executani legal constituite i recunoscute ca persoane
juridice de utilitate public.
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonane, se modific, prin ordin comun al
ministrului muncii, familiei i egalitii de anse i al
ministrului culturii i cultelor, componen a comisiei prev!zute
la alin. (1).
(3) Comisia va func"iona pe lâng# Ministerul Muncii,
Familiei $i Egalit%&ii de 'anse, pe baza regulamentului aprobat
prin ordin comun al ministrului muncii, familiei (i egalit)*ii
de +anse ,i al ministrului culturii -i cultelor.
................................................................
........
Art. IV. - Prezenta ordonan./ intr0 în vigoare la 3 zile de
la data public1rii în Monitorul Oficial al României, Partea I."
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