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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
 
 

    

 

 

 

 

R A P O R T  S U P L I M E N T A R  

asupra Proiectului de Lege pentru completarea art.13 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia 

 

 

 

 Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului  nr. 

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

mijloace de informare în masă, cu adresa nr.PLx 765 din 2 noiembrie 2015 şi 

înregistrat la Comisie cu nr.4c-10/221/04.11.2015. 

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 buget, 

finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la data 

întocmirii raportului s-a primit avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină 

şi imunităţi. 
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În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a adoptat iniţiativa legislativă 

în şedinţa din 28 octombrie 2015.  

            Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din 2 februarie 2016.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 de 

membri ai Comisiei. 

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

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

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea alineatului (1) al 

articolului 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, prin 

inserarea unei noi litere, lit. e1)., literă al cărui cuprins a făcut obiectul fostei litere 

f), normă ce a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 

privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. În fapt, se doreşte 

reintroducerea unei contribuţii de 4% din profitul anual realizat de operatorii 

economici care organizează jocuri de noroc pentru constituirea fondului 

cinematografic..     

 La dezbaterea proiectului de lege Comisia a avut în vedere avizul favorabil 

al Consiliul Legislativ transmis cu nr. 729/7.07.2015.  

 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 a propus adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.13 din 
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Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, în forma adoptată de 

Senat..  

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor 

din data de 2 martie 2016, fiind retrimis la Comisie pentru o nouă dezbatere şi 

redactarea unui raport suplimentar. 

Membrii Comisiei au reluat dezbaterea asupra  proiectului de lege în data de 

8 martie 2016. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 21 deputaţi din 

totalul de 24 de membri ai Comisiei.  

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei 

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

Culturii, domnul Alexandru Oprean, secretar de stat. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votului.  

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

masă  propune plenului adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.13 

din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, cu amendamentele 

anexate. 

În data de 21 martie a.c. plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea la 

Comisie pentru întocmirea unui nou raport suplimentar. 

Comisia a reluat dezbaterea asupra proiectului de lege în data de 5 aprilie 

a.c. În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la lucrările Comisiei au participat, din partea Ministerului Culturii, 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat şi doamna Corina Şuteu, secretar de 

stat în cadrul aceluiaşi minister. 

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votului.  

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

masă  propune plenului adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea art.13 
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din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, cu amendamentele 

anexate. 

Prezentul raport înlocuieşte raportul distribuit în data de 14 martie 2016. 

 

  

          PREŞEDINTE,                  SECRETAR, 
      

Gigel – Sorinel ŞTIRBU              Florin – Costin PÂSLARU 
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Amendamente admise 
 la Proiectul de Lege pentru completarea art.13 din Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanţa Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia 

Forma adoptată de Senat Text propus de comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentului 

1   LEGE  pentru completarea art.13 
din Ordonanţa Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia 

Nemodificat  

2 Art. 13. – (1) Fondul cinematografic 
se constituie din următoarele surse: 

a) colectarea unei contribuţii de 
3% din preţul de vânzare 
şi/sau de închiriere al 
casetelor video înregistrate, al 
DVD-urilorsau al oricărui 
suport înregistrat, care poate 
fi multiplicat video ori 
digital, care se adaugă la 
preţul acestora, plătibilă de 
operatorul economic care 
face vânzarea şi/sau 
închirierea angro; operatorii 
economici distribuitori angro 
de casete video înregistrate, 

Articol unic. - La articolul 13 alineatul 
(1) 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, 
după litera e) se introduce o nouă literă, 
lit. e1), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
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DVD-uri sau orice alt suport 
înregistrat, care poate fi 
multiplicat video ori digital, 
sunt obligaţi să transmită 
Centrului Naţional al 
Cinematografiei lista 
contractelor de vânzare şi/sau 
de închiriere încheiate, 
cuprinzând valoarea acestora 
şi datele de identificare a 
partenerilor contractuali, 
prezentând şi licenţele pentru 
titlurile respective; în cazul 
filmelor clasificate în 
Registrul cinematografiei în 
categoria XXX, cu interdicţie 
de proiecţie publică, 
contribuţia este de 15%; 

b) colectarea unei contribuţii de 
4% din contravaloarea 
minutelor de publicitate 
contractate de posturile de 
televiziune publice şi private, 
contribuţie care se adaugă 
acest preţ şi care se încasează 
de la agentul de publicitate, 
de la firma intermediară 
cumpărătoare a minutelor de 
publicitate sau de la 
operatorul economic 
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cumpărător al minutelor de 
publicitate care este obligat 
să transmită Centrului 
Naţional al Cinematografiei 
lista cu contractele încheiate, 
cuprinzând valoarea acestora 
şi denumirea agenţilor 
vânzători; 

c) colectarea unei contribuţii de 
3% din preţul minutelor de 
publicitate vândute din 
spaţiul programului propriu 
de către societăţile de 
televiziune prin cablu, care au 
licenţă pentru producţia de 
programe şi care se adaugă 
acestui pret; plata contribuţiei 
către Fondul cinematografic 
se face de postul de 
televiziune prin cablu; 

d) colectarea unei contribuţii de 
4% din încasările provenite 
din exploatarea filmelor 
cinematografice, de orice gen 
şi pe orice fel de suport, în 
cinematografe sau în alte 
spaţii destinate vizionării cu 
public; obligaţia de plată 
revine exploatanţilor; 

e) colectarea unei contribuţii de 
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1% aplicate asupra veniturilor 
realizate lunar de operatorii 
economici pentru 
retransmisia prin cablu, prin 
satetelit şi prin retransmisia 
digitală a emisiunilor de 
televiziune; 

 
 
 
 
 
 

g) dobânda aferentă 
disponibilităţilor din contul 
Fondului cinematografic 
aflat în Trezorieria Statului; 

 
h) colectarea lunară a unei 

contribuţii de 3% din preţul 
filmelor descărcate contra 
cost prin intermediul 
serviciilor de transmisie de 
date, inclusiv prin internet 
sau telefonie; obligaţia de a 
prezenta documentele care 
certifică sumele încasate, 
precum şi obligaţia de plată 
a contribuţiei revin 
persoanelor juridice care 

 
 
 
 
 
 
 
„e1) colectarea unei contribuţii de 4% 
din profitul anual realizat de operatorii 
economici care organizează jocuri de 
noroc; plata se va face până la 31 mai a 
anului în curs pentru anul precedent.” 

 

 

 

„e1) un procent de 2% din 
sumele colectate la bugetul de 
stat de la operatorii economici 
care desfăşoară activităţi în 
domeniul jocurilor de noroc 
va fi direcţionat anual către 
Fondul cinematografic pentru 
încurajarea şi susţinerea 
industriei cinematografice. 
Suma va fi virată Fondului 
cinematografic până la data de 
31 mai a anului în curs pentru 
anul precendent şi nu se 
supune regularizării conform 
prevederilor art. 66, alin. (1) 
din Legea finanţelor publice 
nr. 500/2002, cu modificările 
şi completările ulterioare.” 
 
(Amendament propus de 
Comisie) 

 

 

 

Pentru susţinerea 
industriei 
cinematografice 
româneşti 
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realizează aceste venituri; 
 

i) alte venituri dobândite în 
condiţiile legii. 

(2) ..............................  
  

 

                   PREŞEDINTE,                                                                SECRETAR, 

Gigel – Sorinel ŞTIRBU                                                   Florin-Costin PÂSLARU 
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