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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

R A P O R T  

asupra Propunerii legislative pentru modificarea  

Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia 

 

Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 

39/2005 privind cinematografia a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, cu adresa nr. P.l-x  485 din 11 noiembrie 2013, 

înregistrată  la Comisie cu nr.4c-10/215/12.11.2013. 

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

sesizată în fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. Pînă la data dezbaterii propunerii legislative s-a primit avizulul 

favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă 

face parte din categoria legilor ordinare. 

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 6 noiembrie 2013, în calitate de primă Cameră 

sesizată.  

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din 25 martie 

2014.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 23 de 

membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 54  din Regulamentul Camerei 

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

doamna Irina  Cajal, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea art. 17 al 

Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, în sensul reducerii 

cuantumului, de la 19 % la 4%, din veniturile Societăţii Române de Televiziune 



provenind din publicitate, ce se virează, conform legii, Centrului Naţional al 

Cinematografiei.. Această iniţiativă legislativă are în vedere pe de o parte 

eliminarea unei măsuri discriminatorii - toate televiziunile virând către Fondul 

cinematografic , conform legii, un cuantum de  4% din veniturile provenind din 

publicitate, iar, pe de altă parte, instituirea unei măsuri care să fie  utile 

serviciului public e televiziune într-un moment  în care situaţia sa financiară 

este extrem de precară. 

Comisia a examinat avizul favorabil, cu observaţii şi propuneri, emis de 

Consiliul Legislativ cu nr. 498/05.06.2013 precum şi Punctul de vedere al 

Guvernului transmis cu nr. 1259 din 18.iulie.2013, care nu susţine adoptarea 

acestei iniţiative legislative. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi 

în sală în momentul votării.  

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională.  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă propune adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu amendamentele 

anexate. 

  
 

   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
      

          Gigel – Sorinel ŞTIRBU         Florin – Costin PÂSLARU 
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Amendamente admise  
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
39/2005 privind cinematografia 

Nr. 
crt
. 

Text Ordonanţa Guvernului 
nr. 39/2005 

Text propunere legislativă Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

 0  1 2 3 
1   

Titlul Legii: Propunere legislativă 
pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia 

 
 „LEGE pentru abrogarea art. 17 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.39/2005 privind 
cinematografia” 

Amendament de tehnică 
legislativă 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 17.- (1) Pentru susţinerea 
producţiei de film 
cinematografic, Societatea 
Română de Televiziune va 
contribui cu o sumă 
reprezentând 15% din 
veniturile proprii realizate din 
publicitate. 

Art. I. – Ordonanţa Guvernului nr. 
39/2005 privind cinematografia, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 704 din 4 
august 2005, aprobată cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
 
- Articolul 17 se abrogă. 

   „Articol unic. – Articolul 17 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 
39/2005 privind cinematografia, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 704 din 4 
august 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 328/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă.” 
 
 
 
 
 
 
 

Amendament de tehnică 
legislativă. 



 4 

(2) Societatea Română de 
televiziune poate opta pentru 
finanţarea directă a producţiei 
de filme, în condiţiile prezentei 
ordonanţe, cu până la jumătate 
din suma datorată Fondului 
cinematografic, la solicitarea 
producătorilor şi după 
notificarea adresată Centrului 
Naţional al Cinematografiei. 
(3) Sumele neutilizate se 
virează în contul Fondului 
cinematografic până cel târziu 
la data de 31 martie a anului în 
curs pentru anul precedent.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Comisia a propus adoptarea  pro punerii legislative cu unanimitatea voturilor membrilor Comisiei prezenţi în sală în momentul votării. 

   

                       PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR, 
      

                            Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                    Florin – Costin PÂSLARU 
 
 
 
 

Consilieri parlamentari: 

Cristina Dan 

Dan Kalber 
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