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S I N T E Z A 
  

   lucrărilor Comisiei din zilele de 4, 5, 6 şi 7 iulie 2016 
 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri asupra propunerilor de modificare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia. La sfârşitul lunii 

iunie a fost dată publicităţii o scrisoare deschisă adresată 

Parlamentului de către cineaşti, prin care se susţinea necesitatea 

adoptării unei reglementări de modificare a Ordonanţei Guvernului 

nr. 39/2005 privind cinematografia, pentru ca astfel să se creeze 

cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea industriei de film 

româneşti, ramură a culturii care nu a regresat în ultimul deceniu. În 

acest moment, cinematografia românească este singura ramură de 

activitate cultural-artistică, din România, care nu a înregistrat vreun 

eşec major în ultimii ani. An de an, s-a lansat cel puţin un film care 

a adus României, în plan internaţional, premii şi aprecieri 

superlative. Multe dintre aceste filme s-au bucurat de succes de 
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public în ţară şi în străinătate. Acest succes internaţional constant 

nu a fost egalat de nici un alt domeniu şi a devenit o carte de vizită 

pentru România. Domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a dat citire 

acestei scrisori pentru informarea membrilor Comisiei. Dintre 

principalele propuneri de modificare a legii menţionăm următoarele: 

eliminarea condiţiei de secretizare a concursului de proiecte de  

film, fapt ce poate conduce, în opinia semnatarilor scrisorii, la o 

finanţare mai transparentă; facilitarea accesului tinerilor producători 

la finanţări; încurajarea producţiilor micro-buget, soluţie deja 

existentă în multe ţări europene, ca un sector de stimulare a unor 

posibile experimente cinematografice; asigurarea unor surse stabile 

de alimentare a Fondului cinematografic. Parlamentarii au analizat 

conţinutul scrisorii deschise şi au dezbătut propunerile de 

modificare a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005,  privind 

cinematografia, aprobată prin Legea nr. 356/2008. Acestea  au fost 

transmise Comisiei de către Ministerul Culturii, şi se află în 

dezbatere publică. Domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a 

subliniat, în cadrul dezbaterilor, faptul că ultima lege de modificare 

a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia,  

respectiv, Legea nr. 110/2016,  a fost promulgată în data de 26 mai 

a acestui an, aceasta fiind o iniţiativă legislativă a Comisiei noastre. 

Obiectul de reglementare al acestei legi îl constituie alimentarea 

periodică a Fondului cinematografic cu venituri virate Consiliului 

Naţional al Cinematografiei, din taxele plătite de agenţii economici 

care desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc. Una dintre 
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problemele aduse în discuţie de către parlamentari a fost aceea cu 

privire la desfiinţarea a circa 90% dintre sălile şi grădinile de 

proiecţie cinematografică care se aflau în patrimoniul Regiei 

Autonome de Exploatare a Filmelor în anul 1990; în prezent în 

multe oraşe nu mai funcţionează nici un cinematograf. La încheierea 

discuţiilor membrii Comisiei au hotărât să continue dezbaterile 

asupra necesităţii modificării Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, 

privind cinematografia, împreună cu reprezentanţii Ministerului 

Culturii, în vederea identificării celor mai bune soluţii legislative 

pentru stimularea industriei cinematografice româneşti. 

În zilele de  4, 5, 6 şi 7 iulie 2016, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 28 de deputaţi au fost prezenţi 26 de parlamentari: 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup Parlamentar al PNL), 

domnul vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (Grup Parlamentar al 

PSD), domnul vicepreşedinte Márton Árpád Francisc (Grup 

Parlamentar al UDMR), domnul vicepreşedinte Slavomir 

Gvozdenovici (Grup Parlamentar al Minorităţilor Naţionale),  

domnul secretar Florin Alexandru Alexe (Grup Parlamentar al 

PNL), domnul secretar Florin-Costin Pâslaru (Grup Parlamentar al 

PSD), domnul deputat Lucian Manuel Ciubotaru, domnul deputat 

Traian Dobrinescu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Florea Damian (Grup Parlamentar al ALDE), domnul deputat 

Vasile Ghiorghe Gliga (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat 

Ionel Dragoş Gunia (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Kelemen Hunor (Grup Parlamentar al UDMR), domnul deputat 
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Călin Vasile Andrei Matei (Grup Parlamentar al PSD), doamna 

deputat Liliana Mincă (Grup Parlamentar al PSD), doamna deputat 

Mărioara Nistor (Grup Parlamentar al UNPR), domnul deputat 

Theodor Paleologu (Grup Parlamentar al PNL), domnul deputat 

Radu Mihai Popa (neafiliat), domnul deputat doamna deputat Maria 

Gabriela Podaşcă (Grup Parlamentar al PSD), domnul deputat Iacob 

Puşcaş (neafiliat), domnul deputat Răzvan Mihai Sturzu (neafiliat), 

domnul deputat Gheorghe Mirel Taloş (Grup Parlamentar al 

ALDE), domnul deputat Ioan Tămâian (Grup Parlamentar al PNL), 

domnul deputat Angel Tâlvăr (Grup Parlamentar al PSD), doamna 

deputat Diana Adriana Tuşa (Grup Parlamentar al PNL, ), domnul 

deputat  Eugen Uricec (Grup Parlamentar al PSD) şi domnul deputat 

Ioan Vulpescu (Grup Parlamentar al PSD); absenţi au fost domnul 

deputat Mihai Sorin Grindeanu (Grup Parlamentar al PSD) şi 

domnul deputat Dan Cristian Popescu (Grup Parlamentar al PNL). 

 

 

      PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
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