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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 

 

                                                
 

Nr. 4c-12/92/11.05.2022 
 
 
 
 

 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

Alăturat, vă înaintăm raportul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 
masă, asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.II din Legea nr.328/2006 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, 
transmisă cu adresa nr.  Pl - x  215 din 13 aprilie 2022 şi înregistrată la Comisie cu nr.4 c-
12/92/14.04.2022. 

   

 

 

 
 PREŞEDINTE, 

 
Iulian BULAI 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă 

 

 
  

R A P O R T 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.II din Legea nr.328/2006 pentru 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia 

 

         În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă, a fost sesizată, prin adresa nr. Pl x 215 din 13 aprilie 2022, cu 
dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea art.II din Legea 
nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 11 aprilie 2022. 
 Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale 
art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională.  
 La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

 avizul negativ al Consiliului Legislativ (nr.228/09.03.2022); 
 punctul de vedere negativ al Guvernului . 

 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. II din Legea 

nr.328/2006, în sensul prevederii posibilităţii transferului unor imobile cu destinaţia 
cinematografe din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor 
„Româniafilm” în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea 
consiliilor locale sau judeţene. 

Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din 11 mai a.c. . 
 
În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, la dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul Demeter Andas Istvan, 
secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii.  
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În urma examinării iniţiativei legislative membrii Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă au hotărât, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 
prezenţi, întocmirea unui raport de respingere a Propunerii legislative pentru modificarea 
art.II din Legeanr.328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia. 

 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 
 
Motivația respingerii se întemeiază pe următoarele considerente: 

- prin Decizia nr. 269/20102, curtea Constituțională a statuat că ”În conformitate 
cu prevederile art. II pct. 1 din aceeași lege, sățile și grădinile de spectacol cinematografic 
au trecut din domeniul privat al statului în domeniul public al unităților administrativ – 
teritoriale locale”. De asemenea, în legătură cu regimul juridic al sălilor și grădinilor de 
spectacol cinematografic, prin Decizia nr. 19/20133, Curtea Constituțională a reținut că 
”imobilele cu destinația de cinematografe au trecut în proprietatea publică a autorităților 
administrativ – teritoriale locale și în administrarea consiliilor locale respective prin 
efectul Legii nr. 303/2008, iar protocolul de predare – primire care se încheia, punctual, 
pentru fiecare imobil în parte, între unitatea administrativ – teritorială și administratorul 
RADEF – ”Româniafilm”, nu avea natura juridică a unui titlu de proprietate, fiind, așa 
cum s-a statuat în jurisprudența Curții, modalitatea practică de preluare a acestor 
imobile”. În consecință, prevederile vizate și-au epuizat efectele juridice, iar adoptarea 
soluțiilor normative preconizate ar fi de natură să creeze un climat de instabilitate juridică, 
care ar genera o stare de incertitudine în privința subiectelor de drept vizate de aceste 
măsuri legislative. Se poate pune astfel în discuție afectarea principiului securității 
raporturilor juridice civile, ca urmare a lipsei de coerență, claritate și previzibilitate a 
normei legale, în condițiile existenței unor soluții legislative contradictorii. 

     

                                                                                     

PREŞEDINTE,  

                      Iulian BULAI                                               

 

  
 


