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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii şi artei,

cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii şi artei,

cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor, în şedinţele din 20, 21 februarie, 6 şi 14

martie 2001, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă propune, cu

majoritatea voturilor celor prezenţi, ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare

cu amendamentele anexate.

Cu acest proiect de lege, Comisia a fost sesizată în fond.

În redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizele emise de Comisia

juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi de

Consiliul Legislativ. Guvernul şi-a exprimat, prin reprezentanţii săi, acordul cu privire

la adoptarea proiectului de Lege în această formă.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi

dreptului de autor face parte din categoria legilor organice.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Mihai Adrian MĂLAIMARE MÁRTON Árpád Francisc

Experţi,

Cristina DAN Virgil Ştefan NIŢULESCU



Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii şi

artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în
domeniul culturii şi artei, cultelor,
cinematografiei şi dreptului de autor.

Amendament propus de Comisie
Articolul unic se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 9 din 11 ianuarie 2001 privind unele
măsuri în domeniul culturii şi artei, cultelor,
cinematografiei şi dreptului de autor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19
ianuarie 2001, cu următoarele modificări:

Din motive de tehnică legislativă.

2. Art. 1. � Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte
unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor,
cinematografiei, precum şi dreptului de autor şi
drepturilor conexe dreptului de autor, potrivit unor
concepţii şi terminologii unitare în aceste domenii.

Amendament propus de d-nul deputat Alexandru
Sassu
Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 1. � Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte unele
măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor şi
cinematografiei.

Pentru corelare cu textele ulterioare
şi pentru eliminarea unor texte fără
valoare reglementativă.

3. Art. 2. �  Ministerul Culturii şi Cultelor, organ de
specialitate al administraţiei publice centrale,
asigură elaborarea şi aplicarea strategiei în
domeniile culturii şi artei, cultelor, dreptului de
autor şi drepturilor conexe dreptului de autor,

Amendament propus de d-nul deputat Ioan Onisei
Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 2. � (1) Ministerul Culturii şi Cultelor, organ de
specialitate al administraţiei publice centrale, asigură
elaborarea şi aplicarea strategiei în domeniile culturii şi

Pentru corelare cu textele ulterioare
şi pentru a respecta rolul conferit,
deja, Consiliului Naţional al
Audiovizualului.
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activităţii cinematografice şi audiovizualului. artei, cultelor şi activităţii cinematografice.

(2) Elaborarea şi aplicarea strategiei în domeniul
audiovizualului este asigurată de Consiliul Naţional al
Audiovizualului, în cooperare cu Ministerul Culturii şi
Cultelor.

4. Art. 3. � (1) În subordinea Ministerului Culturii şi
Cultelor se reorganizează Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor ca organ de specialitate al
administraţiei publice centrale în domeniul
dreptului de autor şi drepturilor conexe dreptului de
autor, cu personalitate juridică, condus de un
director general, ajutat de un director general
adjunct. Directorul general, directorul general
adjunct, precum şi cei 20 de arbitri prevăzuţi la art.
137 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe, cu modificările
ulterioare, sunt numiţi prin ordin al ministrului
culturii şi cultelor, potrivit legii.

(2) Cheltuielile curente şi de capital ale Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor se finanţează din
venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la
bugetul de stat.

(3) Veniturile extrabugetare ale Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor se constituie din:

a) tarife percepute pentru înscrierea în registrele
administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor, în condiţiile legii; tarifele sunt cuprinse între
50.000 lei şi 200.000 lei, în funcţie de tipul operei şi
de natura înregistrării; aceste tarife vor fi
diferenţiate şi actualizate periodic prin hotărâre a
Guvernului;

b) sume încasate pentru eliberarea marcajului
distinctiv prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr.

Amendament propus de d-na deputat Monica
Octavia Musca şi de d-nul deputat Ioan Onisei
Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 3. � (1) Ministrul Culturii şi Cultelor asigură directa
coordonare a activităţii Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor, care funcţionează ca organ de
specialitate al administraţiei publice centrale în
domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe
dreptului de autor, cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului, condus de un director general,
numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Cheltuielile curente şi de capital ale Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor se finanţează din alocaţii
acordate de la bugetul de stat.

(4) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor.

Prin această modificare se menţine,
pentru Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor, acelaşi statut
ca şi pentru Oficiul de Stat pentru
Invenţii şi Mărci, deoarece
activitatea ambelor organe se referă
la problematica proprietăţii
intelectuale.

Revenindu-se la statutul Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor,
aşa cum acesta a fost definit prin
legea specială, se renunţă şi la
finanţarea prin venituri
extrabugetare.
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124/2000 pentru completarea cadrului juridic
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin
adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în
domeniile audio şi video, precum şi a programelor
pentru calculator;

c) donaţii şi sponsorizări;

d) desfăşurarea altor activităţi prevăzute de Legea
nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare.

(4) Organizarea şi funcţionarea Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi
Cultelor în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

5. Art. 4. - �

(4) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional
al Cinematografiei se aprobă prin hotărâre a
Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii şi
Cultelor în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Amendament propus de Comisie
Alineatul 4 din Articolul 4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(4) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al
Cinematografiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului,
iniţiată de Ministerul Culturii şi Cultelor.

Ministerul Culturii şi Cultelor îşi
păstrează dreptul de a iniţia hotărâri
ale Guvernului pentru organizarea
şi funcţionarea Centrului Naţional
al Cinematografiei în orice alt
moment ulterior.

6. Art. 5. � (1) Personalul de conducere  - preşedinte şi
vicepreşedinte, respectiv director general şi director
general adjunct � din cadrul Centrului Naţional al
Cinematografiei şi, respectiv, al Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor va fi salarizat la nivelul
funcţiilor asimilate cu funcţiile de demnitate publică
prevăzute în anexa nr. III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în
sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane
care ocupă funcţii de demnitate publică, cu
modificările ulterioare.

�

Amendament propus de d-nul deputat Márton
Árpád Francisc
Alineatul (1) din Articolul 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 5. � (1) Preşedintele şi vicepreşedintele Centrului
Naţional al Cinematografiei vor fi salarizaţi la nivelul
funcţiilor asimilate cu funcţiile de demnitate publică
prevăzute în anexa nr. III la Legea nr. 154/1998 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă
funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

Pentru corelarea textului cu
prevederile votate anterior.
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7. Art. 7. � Inspectoratele pentru cultură judeţene,

respectiv al municipiului Bucureşti, se
reorganizează în inspectorate pentru cultură şi culte
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

Amendament propus de Comisie
Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 7. � Inspectoratele pentru cultură şi culte judeţene,
respectiv, al municipiului Bucureşti, se reorganizează în
direcţii judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul
cultural naţional, respectiv, a municipiului Bucureşti,
prin comasare cu oficiile judeţene pentru patrimoniul
cultural naţional.

În momentul de faţă, fostele
inspectorate pentru cultură judeţene
au fost, deja, înlocuite cu
inspectoratele pentru cultură şi
culte (prin chiar efectul OUG
9/2001), dar, pentru respectarea
prevederilor Legii nr. 182/2000,
este necesară transformarea
acestora în direcţii judeţene.

8. Art. 8. - �

(4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care
îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea
de domiciliu, beneficiază, de asemenea, de
decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, în
condiţiile stabilite pentru salariaţii instituţiilor
publice, în măsura în care prin convenţia încheiată
se prevede acest lucru.

Amendament propus de d-nul deputat Márton
Árpád Francisc
Alineatul 4 din Articolul 8 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care îşi
desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cea de
domiciliu, beneficiază, de asemenea, de decontarea
cheltuielilor de transport şi cazare, în condiţiile stabilite
pentru salariaţii instituţiilor publice.

Pentru eliminarea unei condiţionări
restrictive.

9. Art. 10. � Art. 2, 2, 7, 8, 9, şi 10 din ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului
Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului
cinematografic naţional, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 30
octombrie 1997 (aprobată cu modificări prin Legea
nr. 22/1999, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999),
republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 12 alin. (2), (3) şi (4) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea
unor măsuri privind organizarea/reogranizarea sau
funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale şi
instituţii publice, art. 5 alin. (3) din Ordonanţa

Amendament propus de Comisie
Articolul 10 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Art. 10. � Art. 2, 2, 7, 8, 9, şi 10 din ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al
Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic
naţional, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 295 din 30 octombrie 1997 (aprobată cu
modificări prin Legea nr. 22/1999, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21
ianuarie 1999), republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 12 alin. (2), (3) şi (4) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru
stabilirea unor măsuri privind organizarea/reogranizarea

Pentru corelare cu textele votate
anterior.
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Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea
cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile
conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea
pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a
programelor pentru calculator, se abrogă.

sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de
specialitate ale administraţiei publice centrale şi
instituţii publice se abrogă.

AMENDAMENTE RESPINSE
Nr.
crt.

Articolul
(textul adoptat de Comisie)

Amendamentul propus (autorul) Motivarea amendamentului
respins

10. Art. 4. � (1) În subordinea Ministerului Culturii şi
Cultelor se înfiinţează Centrul Naţional al
Cinematografiei  prin reorganizarea Oficiului
Naţional al Cinematografiei, ca organ de
specialitate al administraţiei publice centrale în
domeniul cinematografiei, ca organ de specialitate
al administraţiei publice centrale în domeniul
cinematografiei, cu personalitate juridică, condus de
un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi
prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit
legii.

�

Amendament propus de d-nul deputat Alexandru
Sassu
Alineatul 1 din Articolul 4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 4. � (1) Ministrul Culturii şi Cultelor asigură directa
coordonare a activităţii Centrului Naţional al
Cinematografiei, care se înfiinţează prin reorganizarea
Oficiului Naţional al Cinematografiei şi care
funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei
publice centrale în domeniul cinematografiei, în
subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, condus
de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, numiţi prin
decizie a primului-ministru.

Activitatea cinematografică nu a
funcţionat nu pentru că fostul ONC
nu s-a aflat în subordinea
Ministerului, ci pentru că aceasta
nu a fost finanţată suficient.
Problema cinematografiei
româneşti nu este de organizare, ci
de coordonare. Ar fi suficient ca
Centrul Naţional al Cinematografiei
să se afle în coordonarea
Ministerului Culturii şi Cultelor.

11. Art. 4. �

(2) Personalul Oficiului Naţional al Cinematografiei
se consideră transferat la Centrul Naţional al
Cinematografiei până la ocuparea posturilor prin
examen sau concurs, potrivit legii.

Amendament propus de d-nul deputat Márton
Árpád Francisc
La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 4. �

(2) Personalul Oficiului Naţional al Cinematografiei se
consideră transferat la Centrul Naţional al
Cinematografiei.

Pentru a asigura stabilitatea
personalului din Centrul Naţional al
Cinematografiei.
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12. Amendament propus de d-nul deputat Márton

Árpád Francisc
La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un
alineat nou, care va avea următorul cuprins:
(3) Pentru posturile nou create sau care primesc noi
atribuţii, se vor organiza examene sau concursuri,
potrivit legii.

Pentru a asigura egalitatea de
tratament pentru toţi salariaţii
Centrului.

13. Amendament propus de d-nul deputat Márton
Árpád Francisc
La articolul 7, se introduc două noi alineate, care vor
avea următorul cuprins:
(2) Personalul inspectoratelor pentru cultură judeţene,
respectiv al municipiului Bucureşti, se consideră
transferat la direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi
patrimoniul cultural naţional, respectiv, a municipiului
Bucureşti.

(3) Pentru posturile nou create sau care primesc noi
atribuţii, se vor organiza examene sau concursuri,
potrivit legii.

Pentru a asigura respectarea
prevederilor legale în cazul
transformărilor instituţionale şi
pentru a asigura egalitatea de
tratament pentru toţi salariaţii
noilor direcţii judeţene, respectiv, a
municipiului Bucureşti.

            PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR,

           Mihai Adrian MĂLAIMARE         MÁRTON Árpád Francisc    

      Experţi,

        Cristina DAN                  Virgil Ştefan NIŢULESCU
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