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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea ți completarea Ordonanței Guvernului nr. 
39/2005 privind cinematografia, transmis spre dezbatere în fond, cu adresa nr.PLx.466 din 20 
noiembrie 2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea ți completarea  
Ordonanței Guvernului nr . 39/2005 pr ivind cinematografia 

 
 

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
67/2017 pentru modificarea ți completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă, cu adresa nr. P.L. – x 466 din 20 noiembrie 2017 ți înregistrat la Comisie cu nr.  
4c/10/240/22.11.2017. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată pentru 
dezbatere în fond cu acest proiect de lege spre avizare fiind transmis Comisiei pentru 
buget, finanțe ți bănci, Comisei pentru muncă ți protecție soci ală ți Comisiei 
juridice, de disciplină ți imunități.  Până la data întocmirii raportului nu s-au primit 
avize din partea celor trei Comisii. 

În raport de obiectul ți conținutul reglementării proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 
țedința din 14 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din 
Constitutia României.  

Conform prevederilor art. 75 alineatele (1) ți (3) din Constituția României, 
republicată ți ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu modificările ți 
completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
Comisia  pentru  cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 

Bucureşti, 19.12.2017  
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În conformitate cu prevederile art. 61din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ți completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de Lege în țedința din 28 noiembrie 2017. La lucrările Comisiei ți -au 
înregistrat prezența un număr de 11 deputați, din totalul de 14 membri. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările ți completările ulterioare, din partea Guvernului a participat 
la lucrările Comisiei domnul Gheorghe Popa, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Culturii ți Identității Naționale. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005, în vederea lărgirii spectrului ofertei şi a 
tematicii cinematografice, mărirea duratei de rambursare a creditului direct pentru 
producţie de la 10 ani la 20 de ani, precum şi instituirea unor măsuri pentru o mai bună 
colectare a sumelor nerambursate rezultate din exploatarea filmelor de către producători. 

La dezbaterea proiectului de lege Comisia a avut în vedere avizul favorabil, cu 
observații ți propuneri, al Consiliului Legislativ, transmis cu nr. 807 din 3 octombrie 
2017. 

În urma examinării proiectului de lege ți a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2017 pentru modificarea ți 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu 
amendamentele anexate. 

 
 
 
 
 
 
 
           PREțEDINTE,                                               SECRETAR,   
 
    Gigel – Sorinel țTIRBU                                     Beatrice TUDOR 
 

 
 



 
 

Anexa I 
Amendamente admise: 

 
Nr. 
crt. Text OUG 67/2017/ 

Text OG 39/2005 
 

Text adoptat de Senat  
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentel

or  propuse 
 0 1 2 3 4 
1.  

 
Titlul legii: 
 LEGE privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 67/2017 pentru 
modificarea ți completarea  
Ordonanţei Guvernului nr. 
39/2005 privind 
cinematografia 

Nemodificat  

2.  Articol unic. Articolul  I. - Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 67 din 5 
octombrie 2017 pentru modificarea 
ți completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 797 din 9 octombrie 2017, cu 
următoarele modificări ți 
completări: 

 - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 67 din 5 
octombrie 2017 pentru 
modificarea ți completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 
39/2005 privind 
cinematografia, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 797 din 
9 octombrie 2017.  

 

3. Titlul Ordonanţei: ORDONANŢĂ  
DE URGENŢĂ pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia 

Nemodificat 
 

Nemodificat  

4. Art. I. - Ordonanţa Guvernului Nemodificat Nemodificat  
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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 modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 

5. 1. La alineatul (2) al articolului 
35, partea introductivă se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(2) Concursul de selecţie a 
proiectelor cinematografice se 
organizează în 4 secţiuni:" 

Nemodificat Nemodificat  

6. 2. La articolul 35 alineatul (2), 
după litera c) se introduce o nouă 
literă, litera d), cu următorul 
cuprins: 
"d) secţiunea filmelor de ficţiune de 
lung sau scurt metraj tematică." 

Nemodificat Nemodificat  

7. 3. După alineatul (20 al 
articolului 35, se introduce un 
nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
"(3) Tematica secţiunii de concurs 
prevăzută la alin. (2) lit. d) este 
stabilită înaintea anunţării sesiunii 
de concurs, de Consiliu prin 
hotărâre." 

Nemodificat Nemodificat  

8. 4. Alineatul (3) al articolului 37 se Nemodificat Nemodificat  
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modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"(3) Din totalul fondurilor se va 
aloca un cuantum minim de 15% 
pentru filmele de lung metraj de 
ficţiune de debut, minimum 5% 
pentru filmele de scurt metraj de 
ficţiune, minimum 10% pentru 
filmele documentare, minimum 
10% pentru filmele de animaţie şi 
minimum 10% pentru filmele 
tematice." 

9. 5. La articolul 39 alineatul (4), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"a) o comisie formată din 5 membri 
pentru secţiunea filmelor de 
ficţiune, de lung şi scurt metraj şi 
pentru secţiunea filmelor de 
ficţiune de lung sau scurt metraj 
tematică;" 

Nemodificat Nemodificat  

10. 6. La articolul 43 alineatul (1), 
după litera c) se introduce o nouă 
literă, litera c1), cu următorul 
cuprins: 
 

"c1) lista proiectelor 
cinematografice selecţionate 
pentru filmele de ficţiune de lung 
metraj şi scurt metraj tematice;" 

Nemodificat Nemodificat  

11. 7. Alineatele (3) ți (4) ale 
articolului 55 se modifică şi vor 

Nemodificat 1. La articolul I, punctul 7 se 
abrogă. 

Termenul iniț ial 
de 10 ani prevăzut 



 
 

avea următorul cuprins: 
"(3) Durata de rambursare a 
creditului direct pentru producţie 
este de 20 de ani. 
(4) În cazul nerambursării integrale 
a creditului direct pentru producţie, 
după expirarea perioadei de 20 de 
ani, Centrul Naţional al 
Cinematografiei va prelua, în baza 
unui protocol încheiat cu 
beneficiarul creditului, dreptul de 
valorificare a filmului respectiv, 
până la recuperarea cuantumului 
nerambursat din valoarea creditului 
acordat." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

pentru 
rambursarea 
creditului este 
unul suficient, 
extinderea 
acestuia la 20 de 
ani nu are o 
justificare 
temeinică. 

 Art. 60 (1) Exploatanţii de săli şi 
de grădini de cinematograf au 
obligaţia de a asigura minimum 5% 
din numărul anual de spectacole cu 
filme cinematografice realizate 
potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe, din care cel puţin 1% la 
orele de maximă audienţă, şi 
beneficiază în aceste condiţii de 
sprijin financiar nerambursabil. 
(2)Sălile de cinematograf care vor 
asigura minimum 10% din numărul 
anual de spectacole cu filme 
cinematografice realizate potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţe 

 2. La art. I, după punctul 7 se 
introduce un punct nou, punctul 8, 
cu urmatorul cuprins: 
 
  "8. La articolul 60, după alin. (2) 

se introduce un nou alineat, alin. (3) 
cu următorul cuprins  
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendam
entul este menit 
să creeze pentru 
minoritățile 
naționale din 
România, pe baza 
principiilor de 
egalitate ți de 
nediscriminare, 
dreptul pentru 
folosirea limbilor 
regionale sau 
minoritare ți în 
domeniul artei 
cinematografice, 
definit la art. 3 
punctul a) din OG 



 
 

vor beneficia de o reducere de 50% 
a contribuţiei prevăzute la art. 13. 
(Text OG 39/2005) 

 
 
”(3) Exploatarea prin proiecție 

publică a filmelor cinematografice 
ori a videogramelor se poate realiza 
numai dacă acestea sunt traduse ori 
dublate în limba română, cu 
excepția cazur ilor  în care 
proiecția publică se realizează în 
aceeați per ioadă, atât în limba 
română, cât ți în limba unei 
minorități naționale” 
(Amendament propus de Grupul 

parlamentar al UDMR) 

nr. 39/2005, 
astfel: 
” a) 
cinematografie - 
industria 
culturală, de 
importanță 
națională, care 
creează 
plusvaloare prin 
exploatarea ți 
răspândirea 
diversității 
culturale, are 
drept scop 
realizarea, 
distribuirea ți 
exploatarea 
filmelor 
cinematografice 
ți include 
totalitatea 
activităților ți 
persoanelor care 
activează în acest 
domeniu;”. 
 Într-o 
zonă în cadrul 
căreia o limbă 
regională sau 
minoritară este 
folosită de către 
locuitorii ei, ar fi 
necesar ți util să 
vizualizeze filme 
ți în limba 
minorității 



 
 

naționale pentru 
dezvoltarea ți 
păstrarea 
identități lor 
etnice ți 
culturale. 

Dacă ar 
exista prevederi 
care ar 
reglementa acest 
drept pentru 
minoritățile 
naționale din 
România, ar fi 
respectată 
Constituția, care 
prevede că ”statul 
garantează pentru 
minoritățile 
naționale 
dreptul la 
păstrarea, la 
dezvoltarea ți la 
exprimarea 
identității lor 
etnice, culturale, 
lingvistice”.  
Astfel, 
minoritățile ar 
putea avea 
posibilitatea să 
beneficieze atât 
de filme cât ți de 
videograme 
subtitrate ți/sau 
dublate, care vor 
fi proiectate 



 
 

public în 
cinematografe în 
limba 
minorităților 
respective, 
prezente pe 
teritoriul 
României. 

12. Art. II. - Pentru contractele de 
creditare în curs de derulare la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, producătorul 
poate opta ca, până la împlinirea 
perioadei de rambursare a 
creditului prevăzută în contract, să 
încheie un act adiţional cu privire la 
prelungirea acesteia, conform 
dispoziţiilor art. 55 alin. (3) din 
Ordonanţa Guvernului 
nr. 39/2005 privind cinematografia, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 328/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Nemodificat 3. Articolul II se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Amendament propus de Comisie) 

Termenul inițial 
de 10 ani prevăzut 
pentru 
rambursarea 
creditului este 
unul suficient, 
extinderea 
acestuia la 20 de 
ani nu are o 
justificare 
temeinică. 

13   „Art. II. – Contractele de creditare 
având o durată de rambursare a 
creditului direct pentru producție de 
20 ani precum ți actele adiționale 
perfectate în temeiul dispozițiilor art. 
II din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 67/2017 pentru 
modificarea ți completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 

Amendament 
necesar pentru 
clarificarea 
situației 
contractelor 
încheiate potrivit 
prevederilor OuG 
67/2017 
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privind cinematografia, încheiate 
înainte de data intrării în vigoare a 
prezentei legi, rămân valabil 
încheiate, inclusiv in privința duratei 
de rambursare a creditului."   

(Amendament propus de 
Comisie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Anexa II 

Amendamente respinse 
 

Nr. 
crt. Text OG 39/2005 Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea/respingerii Camera 
decizională 

1 Art. 68. - Constituie 
contravenţie şi se 
sancţionează cu 
amendă de la 5.000 lei 
(RON) la 25.000 lei 
(RON) nerespectarea 
dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe privind: 
a) înregistrarea în 
Registrul 
cinematografiei a 
persoanelor fizice sau 
juridice care desfăşoară 
activităţi în domeniul 
cinematografiei; 
b) desfăşurarea oricăror 
activităţi de distribuţie, 
difuzare sau exploatare 
de filme 
cinematografice, 
indiferent de suportul 
de transpunere al 
acestora, fără certificat 
de clasificare emis de 
Centrul Naţional al 
Cinematografiei; 
c) exploatarea, inclusiv 

1. La articolul 68, litera e) se 
modifică ți va avea următorul 
cuprins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultatul votului. Camera 
Deputaților 



 
 

Nr. 
crt. Text OG 39/2005 Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia Motivarea/respingerii Camera 
decizională 

prin comercializare 
şi/sau închiriere de 
videograme, a filmelor 
cinematografice în alte 
condiţii decât cele 
prevăzute în certificatul 
de clasificare; 
d) exploatarea sălilor 
şi/sau grădinilor de 
spectacole 
cinematografice fără 
certificatul de 
clasificare emis de 
Centrul Naţional al 
Cinematografiei; 
e) exploatarea, prin 
proiecţie publică, 
comercializare şi/sau 
închiriere de filme 
cinematografice ori 
videograme netraduse 
sau nedublate în limba 
română. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”e) exploatarea, prin proiecție 
publică de filme cinematografice ori 
videograme  netraduse sau nedublate 
în limba română, cu excepția 
cazurilor în care acesta se realizează 
în aceeați per ioadă atât în limba 
română, cât ți în limba unei 
 minorități  naționale;” 
(Amendament propus de Grupul 

parlamentar al UDMR) 
            
                            PREțEDINTE,                                               SECRETAR,   
 
                    Gigel – Sorinel țTIRBU                                     Beatrice TUDOR 
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