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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
propunerea legislativă privind Cinematografia, trimisă cu adresa nr. Pl-x 336 din 1 aprilie 2015, înregistrată 
cu nr.4c-11/544 din 2 aprilie 2015. 

Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa din data de 30 martie 2015, în calitate de primă 
Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Propunerea legislativă reglementează cadrul general de desfăşurare a activităţilor din domeniul 
cinematografiei, susţinerea dezvoltării industriei filmului, a culturii şi educaţiei cinematografice în România, 
modul de constituire şi de utilizare a resurselor financiare necesare pentru realizarea, distribuirea, exploatarea şi 
arhivarea creaţiilor cinematografice naţionale, administrarea bunurilor care fac parte din patrimoniul 
cinematografiei naţionale, precum şi organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei ca organ 
de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, urmând a fi abrogată Ordonanţa 
Guvernului nr.39/2005, actul normativ care reglementează în prezent acest domeniu. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
data de 21 aprilie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr. 1392 din 19 decembrie 
2014. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

În actuala formă a propunerii legislative este obligatoriu punctul de vedere al Guvernului României, fiind 
aplicabile dispoziţiile art. 111 alin.(1) teza a doua din Constituţie, republicată, întrucât aplicarea acesteia va 
implica modificarea prevederilor bugetului de stat. 

În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, propunerea legislativă trebuia să prevadă sursele de acoperire a micşorării 
veniturilor bugetare.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor 
ordinare. 
                     VICEPREŞEDINTE,                                                   SECRETAR, 
                      CIPRIAN NICOLAE NICA                                    GABRIEL ANDRONACHE 
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