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R A P O R T  

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 

39/2005 privind cinematografia 

 

 Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 

privind cinematografia a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă, cu adresa nr. P.L-x 151 din 19 martie 2007. 

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

fond cu acest proiect de Lege, spre avizare fiind transmis Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi.  Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic a avizat negativ proiectul de lege iar Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma 

adoptată de Senat. Comisia a ţinut cont de avizul favorabil nr. 1499/06.11.2006 emis 

de Consiliul Legislativ şi de Punctul de vedere al Guvernului nr. 3493/17.11.2006 

care nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Potrivit prevederilor art. 73  din Constituţia României, republicată, proiectul 

de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 4 aprilie 

2007.  

În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei, d-nul Demeter 

Andras, director general în Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Prin această iniţiativă legislativă se propune modificarea articolului 65 şi 

abrogarea poziţiei nr. 177 din anexa nr. 1 a Ordonanţei Guvernului  nr. 39/2005 

privind cinematografia, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2006,  
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 14 deputaţi, din totalul de 19 de membri 

ai Comisiei. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votării. 

 Sub raport de conţinutul său proiectul de lege este de competenţa decizională a  

Camerei Deputaţilor 

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

masă propune respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. 
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