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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. 152/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului

cinematografic naţional

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr. 152/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea

Oficiului Naţional al Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic

naţional, în şedinţele din 8, 9, 10 ianuarie, 14, 20, 21, 28 februarie, 6 şi 14martie 2001,

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

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 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.

152/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al

Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic naţional face parte din

categoria legilor ordinare.

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. 152/2000 privind modificarea şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Cinematografiei

şi constituirea Fondului cinematografic naţional

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. 152/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 67/1997 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al
Cinematografiei şi constituirea Fondului cinematografic
naţional.

Amendament propus de Comisie
Articolul unic se modifică şi va avea următorul
cuprins:
Articol unic. � Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 152 din 5 octombrie 2000 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei 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. 517 din 20
octombrie 2000, cu următoarele modificări:

Din motive de tehnică
legislativă.

2. 1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

�Art. 3. � (1) Oficiul Naţional al Cinematografiei este condus
de un preşedinte şi de un vicepreşedinte. Preşedintele şi
vicepreşedintele sunt numiţi în funcţii de primul-ministru. În
structura Oficiului Naţional al Cinematografiei va fi prevăzut
şi postul de secretar general, numit în funcţie pe bază de

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 1 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

�Art. 3. � (1) Centrul Naţional al Cinematografiei este
organ de specialitate al administraţiei publice centrale în

În conformitate cu
prevederile art. 10 din
OUG nr. 9/2001 �
aflată în vigoare în
acest moment � art. 2 al
OUG 67/1997,
republicată (în temeiul
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concurs sau de examen.� domeniul cinematografiei, cu personalitate juridică, cu

sediul în municipiul Bucureşti, Strada Dem. I. Dobrescu
nr. 4-6, aflat în subordinea Ministerului Culturii şi
Cultelor şi este condus de un preşedinte, ajutat de un
vicepreşedinte, numiţi prin ordin al ministrului culturii şi
cultelor, potrivit legii.

(2) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului
Naţional al Cinematografiei se finanţează integral de la
bugetul de stat.

(3) În subordinea Centrului Naţional al Cinematografiei
funcţionează Arhiva Naţională de Filme � Cinemateca
Română, Studioul de Creaţie Cinematografică şi Editura
Video.

(4) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al
Cinematografiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului.�

art. II din Legea nr.
2271999, care a
aprobat, cu modificări,
OUG nr. 67/1997), a
fost abrogat. Prin acest
amendament, se reiau,
în fond, prevederile art.
4 alin. (1) şi (2) din
OUG 9/2001, pentru ca
OUG 67/1997 să îşi
păstreze succesiunea
logică a articolelor.

3. 2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

�(2) Patrimoniul cinematografiei naţionale, aflat în
administrarea Oficiului Naţional al Cinematografiei, este
format din:

a) cinematografele aflate în administrarea Oficiului Naţional
al Cinematografiei prin intermediul Regiei Autonome a
Distribuţiei şi Exploatării Filmelor - România  - Film
Bucureşti;

b) drepturile de exploatare a filmelor româneşti de toate
genurile (lungmetraj, scurtmetraj, filme documentare, filme de
animaţie), realizate cu finanţare integrală de la bugetul de stat
sau de la bugetele unităţilor cinematografice de stat;

c)  materialele rămase în urma finalizării producţiilor
realizate cu finanţare integrală de la bugetul de stat, care pot fi
utilizate în producerea de noi filme, cum ar fi obiecte de
recuzită, mobilier, costume, arme, decoruri sau elemente de
decor achiziţionate ori confecţionate pe costurile filmelor

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

�(2) Patrimoniul cinematografiei naţionale, aflat în
administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei, este
format din:

a) cinematografele aflate în administrarea Centrului
Naţional al Cinematografiei, prin intermediul Regiei
Autonome a Distribuţiei şi Difuzării Filmelor
� Româniafilm;

b) filmele româneşti de toate genurile � lungmetraje şi
scurtmetraje de ficţiune, documentare şi de animaţie,
jurnalele de actualităţi, filmele de cinecronică � precum şi
toate materialele primare, montate sau rezerve şi benzile
de sunet înregistrate magnetic sau optic, rămase în urma
oricărui fel de producţie cinematografică, aflate în orice

Din motive de tehnică
legislativă.

Detaliere necesară
pentru eliminarea
oricărei posibile
interpretări eronate.
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respective, aflate în orice loc de depozitare;

d) materiale nemontate ale filmelor documentare şi de
animaţie, negativul şi materialele primare ale acestora,
realizate cu finanţare integrală de la bugetul de stat sau de la
bugetele unităţilor cinematografice de stat aflate în
administrarea Arhivei Naţionale de Filme.�

loc de depozitare şi care au fost finanţate integral de la
bugetul de stat sau de la bugetele unităţilor
cinematografice de stat;

c) materialele şi bunurile rămase în urma finalizării
filmelor româneşti menţionate la lit. a) sau a unor
coproducţii ori filme străine realizate în România şi care
au fost cedate unor studiouri cinematografice de stat, şi
care pot fi utilizate în producerea de noi filme, cum ar fi
obiecte de recuzită, mobilier, costume, arme, decoruri sau
elemente de decor achiziţionate ori confecţionate pe
costurile filmelor respective, aflate în orice loc de
depozitare;

d) clădirile şi dotările Arhivei Naţionale de Filme,
precum şi toate materialele menţionate la lit. a) şi care se
află în administrarea Arhivei Naţionale de Filme.�

4. Amendament propus de Comisie
La Art. I, după pct. 2, se introduce pct. 21, care va
avea următorul cuprins:
21. La articolul 5 se introduce alin. (21), care va avea
următorul cuprins:
�(21) Bunurile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi d) fac
parte din proprietatea publică a statului.�

Pentru a determina
caracterul proprietăţii
asupra bunurilor.

5. 3. La articolul 6, după litera m) se introduc literele n) şi o) cu
următorul cuprins:

�n) asigură resursele financiare necesare pentru întreţinerea,
conservarea, restaurarea, recondiţionarea şi exploatarea
filmelor, precum şi a altor bunuri care fac parte din
patrimoniul cinematografiei naţionale;

o) acordă sprijin financiar � sub formă de credit rambursabil
fără dobândă � pentru producerea şi/sau distribuirea filmelor
româneşti. Oficiul Naţional al Cinematografiei acordă sprijin
financiar nerambursabil din veniturile extrabugetare şi pentru
conservarea patrimoniului cinematografic naţional.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 3 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
3. La articolul 6, după litera m) se introduc literele n), o)
şi p) cu următorul cuprins:

�n) asigură resursele financiare necesare pentru
întreţinerea, conservarea, restaurarea, recondiţionarea şi
exploatarea filmelor, precum şi a altor bunuri care fac
parte din patrimoniul cinematografiei naţionale;

o) acordă sprijin financiar � sub formă de credit
Pentru încurajarea
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rambursabil fără dobândă � pentru producerea şi/sau
distribuirea filmelor româneşti, precum şi a
coproducţiilor;
p) acordă sprijin financiar nerambursabil din veniturile
extrabugetare şi pentru conservarea patrimoniului
cinematografic naţional.�

coproducţiilor.

Pentru a ajuta
conservarea
patrimoniului.

6. 4. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul
cuprins:

�Art. 61. � (1) Pot beneficia de sprijin financiar acordat
potrivit art. 6 lit. o) persoanele fizice sau juridice române care
prezintă proiecte de film sau de scenariu care îndeplinesc cel
puţin două dintre următoarele condiţii:

a) cel puţin doi dintre autorii filmului (scenarist, regizor
sau compozitor), jumătate din numărul actorilor din rolurile
principale, jumătate din numărul tehnicienilor şi jumătate din
numărul muncitorilor să fie cetăţeni români;

b) filmările să aibă loc, în proporţie de două treimi, în
România; în cazul în care subiectul filmului impune altfel,
compensarea se face prin alte servicii de specialitate efectuate
în România, cum sunt: montaj, sonorizare, lucrări de
laborator, precum şi alte operaţiuni tehnice;

c) în cazul coproducţiilor care nu îndeplinesc condiţiile
prevăzute la lit. a), pot beneficia de sprijin financiar
coproducţiile cu doi coproducători, în care partea română are
o cotă de participare de minimum 30% din bugetul filmului
ori o contribuţie majoritară la coproducţiile cu trei
coproducători, fără a include în buget costurile pentru
scenariu, regizor, producător executiv, compozitor şi interpret
principal. În cazul coproducţiilor din cea de-a doua categorie,
realizate în cadrul programelor europene Eurimages, Media II
etc., cota părţii române poate fi mai mică, în conformitate cu
aceste programe. Coproducţiile  care îndeplinesc condiţiile
prevăzute la lit. a) şi b), indiferent de mărimea contribuţiei
părţii române, pot beneficia integral de sprijin financiar. De

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 4 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
4. După articolul 6 se introduce articolul 61 cu următorul
cuprins:

�Art. 61. � (1) Pot beneficia de sprijin financiar acordat
potrivit art. 6 lit. o) persoanele fizice sau juridice române
care prezintă proiecte de film sau de scenariu care
îndeplinesc următoarele condiţii:

a) regizorul şi unul dintre ceilalţi autori ai filmului,
jumătate din numărul actorilor din rolurile principale,
jumătate din numărul tehnicienilor şi jumătate din
numărul muncitorilor să fie cetăţeni români;

b) filmările şi lucrările de prelucrare a peliculei
filmate, precum şi înregistrarea muzicii filmului să aibă
loc, în proporţie de două treimi, în România; în cazul în
care subiectul filmului impune altfel, compensarea se face
prin alte servicii de specialitate efectuate în România,
cum sunt: montaj, sonorizare, lucrări de laborator, precum
şi alte operaţiuni tehnice.

(2) Pot beneficia de sprijin financiar şi coproducţiile care
îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi/sau
b), în cazul în care la acestea participă doi producători, în
care partea română are o cotă de participare de minimum
30% din bugetul filmului ori o contribuţie majoritară la
coproducţiile cu trei coproducători, fără a include în buget
costurile pentru scenariu, regizor, producător executiv,

Pentru a da textului mai
multă claritate în raport
cu legislaţia privind
dreptul de autor şi
drepturile conexe,
precum şi pentru a
stimula eficientizarea
utilizării potenţialului
artistic naţional.
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asemenea, pot beneficia de sprijin financiar şi producţiile cu
capital integral străin, dacă îndeplinesc condiţiile la lit. a) şi
b).

(2) Detalierea condiţiilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte de
Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei.�

compozitor şi interpret principal.

(3) Coproducţiile internaţionale pot beneficia de sprijin
financiar sub formă de credit rambursabil fără dobândă,
dacă:

a) sunt realizate de doi sau mai mulţi coproducători, între
care parte română are o cotă de participare de minimum
10% din bugetul filmului:

b) sunt realizate în cadrul programelor europene.

(4) De asemenea, pot beneficia de sprijin financiar şi
producţiile cu capital integral străin, dacă îndeplinesc
condiţiile prevăzute la alin. (1).

(5) Condiţiile prevăzute la alin. (1) � (4) se detaliază prin
norme metodologice elaborate de Centrul Naţional al
Cinematografiei şi aprobate prin ordin al ministrului
Culturii şi Cultelor.�

Pentru a încuraja
realizarea de
coproducţii cu finanţare
internaţională mai
substanţială.

7. 5. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

�(2) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei este
alcătuit din preşedintele, vicepreşedintele Oficiului Naţional al
Cinematografiei şi 15 membri.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 5 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
5. Se introduce articolul 7, care va avea următorul
cuprins:

(1) În cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei
funcţionează Colegiul consultativ al Centrului Naţional al
Cinematografiei, care este alcătuit din preşedinte şi opt
membri.

(2) Preşedintele şi membrii Colegiului sunt desemnaţi de
ministrul Culturii şi Cultelor.

(3) Atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale
Colegiului consultativ al Centrului Naţional al
Cinematografiei se stabilesc prin ordin al ministrului
Culturii şi Cultelor.�

Articolul 7 a fost
abrogat prin efectul
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2001,
aflată în vigoare, în
acest moment.

Pentru a intra în
concordanţă cu
prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001.
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8. 6. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

�(3) În cadrul Consiliului Oficiului Naţional al
Cinematografiei 13 membri sunt numiţi de preşedintele
Oficiului Naţional al Cinematografiei dintr-un număr de două
propuneri pentru fiecare loc, formulate de următoarele
persoane juridice:

a) Uniunea Cineaştilor din România � 2 membri; alte asociaţii
şi uniuni ale creatorilor � un membru;

b) societăţile comerciale care au ca obiect de activitate
exploatarea filmelor în sălile de cinematograf � 2 membri;

c) societăţile comerciale a căror activitate principală este
producţia de film -  3 membri;

d) societăţile comerciale a căror activitate principală este
distribuirea de film � 2 membri;

e) Societatea Română de Televiziune � un membru;

f) societăţile de televiziune private, pe unde hertziene, cu
transmisie terestră sau prin satelit, şi societăţile de televiziune
prin cablu -  2 membri.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 6 se elimină.

Articolul 7 a fost
abrogat prin efectul
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2001,
aflată în vigoare, în
acest moment.

9. 7. La articolul 7, după alineatul (5) se introduce alineatul (6)
cu următorul cuprins:

�(6) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (3) lit. b)-d) şi f),
care au ca asociaţi acţionari sau structuri de conducere formate
din aceleaşi persoane fizice sau juridice, nu pot face propuneri
decât pentru un membru al consiliului, indiferent de domeniul
în care îşi desfăşoară activitatea.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 7 se elimină.

Articolul 7 a fost
abrogat prin efectul
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2001,
aflată în vigoare, în
acest moment.

10. 8. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

�Art. 8. -  (1) Mandatul membrilor Consiliului Oficiului
Naţional al Cinematografiei este de 2 ani; membrii consiliului
nu pot s[ exercite mai mult de două mandate, care pot fi
succesive.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 8 se elimină.

Articolul 8 a fost
abrogat prin efectul
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2001,
aflată în vigoare, în
acest moment.
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11. 9. La articolul 9, litera f) a alineatului (1) va avea următorul

cuprins:

�f) stabilirea strategiei, a principiilor şi a priorităţilor de
alocare a sumelor din Fondul cinematografic naţional pentru
sprijinul producţiei şi/sau distribuirii filmului românesc,
precum şi pentru conservarea patrimoniului cinematografic
naţional.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 9 se elimină.

Articolul 9 a fost
abrogat prin efectul
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2001,
aflată în vigoare, în
acest moment.

12. 10. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

�Art. 10. -  (1) Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei
stabileşte componenţa comisiilor de acordare a sprijinului
financiar pentru producţia şi distribuirea filmului românesc.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 10 se elimină.

Articolul 7 a fost
abrogat prin efectul
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2001,
aflată în vigoare, în
acest moment.

13. 11. La articolul 12, litera c) a alineatului (1) va avea următorul
cuprins:

�c) o contribuţie de 1,5% din preţul de vânzare cu ridicata al
casetelor video înregistrate, care se adaugă la preţul acestora,
plătibile de agentul economic care face vânzarea către public
şi care este autorizat ca atare. Agenţii economici distribuitori
angro de casete video înregistrate sunt obligaţi să transmită
Oficiului Naţional al Cinematografiei, pentru vânzările
efectuate, liste cu contractele de vânzare, cuprinzând valoarea
acestora, precum şi denumirea agenţilor economici
cumpărători, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna
anterioară;�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 11 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
 11. La articolul 12, litera c) a alineatului (1) va avea
următorul cuprins:

�c) o contribuţie de 1,5% din preţul de vânzare cu ridicata
sau din preţul de închiriere al filmelor înregistrate pe
orice tip de suport, plătibile de agentul economic care
face vânzarea sau închirierea către public şi care este
autorizat ca atare. Agenţii economici distribuitori cu
ridicata de filme înregistrate pe orice tip de suport sunt
obligaţi să transmită Centrului Naţional al
Cinematografiei, pentru vânzările şi închirierile efectuate,
liste cu contractele cuprinzând valoarea acestora, precum
şi principalele date de identificare a agenţilor economici
cumpărători, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna
anterioară;�

Pentru a da mai multă
claritate textului.

14. 12. La articolul 12, litera d) a alineatului (1) va avea următorul
cuprins:

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 12 se modifică şi va avea următorul
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�d) o contribuţie de 3% din  preţul minutelor de publicitate
plătite pentru difuzare de agenţiile de publicitate sau de un alt
agent economic pentru cumpărarea acelor minute de
publicitate direct de la Societatea Română de Televiziune şi de
la posturile de televiziune private cu difuzare pe cale
radioelectrică sau prin satelit ori indirect de la orice agent
economic vânzător de minute de publicitate pentru aceste
televiziuni, care se adaugă la acest preţ. Agenţiile de
publicitate sau agenţii economici care cumpără aceste minute
sunt obligaţi să transmită Oficiului Naţional al
Cinematografiei lista cu contractele de cumpărare a minutelor
de publicitate, cuprinzând valoarea acestora, precum şi
denumirea agenţilor economici vânzători, până la data de 25 a
lunii în curs pentru luna anterioară. Obligaţia de a plăti această
contribuţie revine agenţiei de publicitate sau agentului
economic cumpărător al acestor minute. În cazul în care
cumpărarea acestor minute se face prin sistem barter în
vederea realizării unei producţii sau în alte scopuri, valoarea
de 3% se calculează plecând de la valoarea barterului
respectiv, iar obligaţia de plată revine agentului economic care
realizează producţia finanţată prin acest barter;�

cuprins:
12. La articolul 12, litera d) a alineatului (1) va avea
următorul cuprins:

�d) o contribuţie de 3% din  preţul minutelor de
publicitate plătite pentru difuzare de agenţiile de
publicitate sau de un alt agent economic pentru
cumpărarea acelor minute de publicitate direct de la
Societatea Română de Televiziune şi de la posturile de
televiziune private ori, indirect, de la orice agent
economic vânzător de minute de publicitate pentru aceste
televiziuni. Agenţiile de publicitate sau agenţii economici
care cumpără aceste minute sunt obligaţi să transmită
Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele
de cumpărare a minutelor de publicitate, cuprinzând
valoarea acestora, precum şi denumirea agenţilor
economici vânzători, până la data de 25 a lunii în curs
pentru luna anterioară. Obligaţia de a plăti această
contribuţie revine agenţiei de publicitate sau agentului
economic cumpărător al acestor minute. În cazul în care
cumpărarea acestor minute se face prin sistem barter în
vederea realizării unei producţii sau în alte scopuri,
valoarea de 3% se calculează plecând de la valoarea
barterului respectiv, iar obligaţia de plată revine agentului
economic care realizează producţia finanţată prin acest
barter;�

Pentru corelare cu
articolele votate
anterior.

15. Amendament propus de Comisie:
La Art. I, după pct. 12, se introduce pct. 121, care va
avea următorul cuprins:
121. La articolul 12, litera e) a alineatului (1) va avea
următorul cuprins:

�e) o contribuţie de 3% din preţul minutelor de publicitate
vândute din spaţiul programelor de concepţie proprie, cât
şi din cel al programelor de producţie proprie, de către
societăţile de televiziune care transmit prin cablu sau prin

Pentru o reglementare
uniformă, prin
extindere la toate
formele de publicitate
prin televiziune.
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orice alt sistem asimilat;

16. �

art. 12. � (1) �

i) sumele provenite din închirierea imobilelor sau a altor
bunuri aflate în administrarea sa;
j) sumele provenite din exploatarea imobilelor sau a altor
bunuri aflate în administrarea sa;

Amendament propus de Comisie:
La Art. I, după pct. 14, se introduce pct. 141, care va
avea următorul cuprins:
141. La articolul 12, literele i) şi j) ale alin. (1), vor avea
următorul cuprins:
�i) închirierea imobilelor sau a altor bunuri aflate în
administrarea sa;
j) exploatarea imobilelor sau a altor bunuri aflate în
administrarea sa;�

Pentru o exprimare
corectă.

17. 15. La articolul 12, litera k) a alineatului (1) va avea următorul
cuprins:

�k) exploatarea, comercializarea sau închirierea obiectelor de
recuzită, decorurilor sau a elementelor de decor care au fost
achiziţionate ori confecţionate şi contabilizate pe costuri în
timpul producţiei filmelor finanţate integral de la bugetul de
stat sau de la bugetele unităţilor cinematografice de stat şi
realizate înainte de data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, cu respectarea legislaţiei privind dreptul
de autor;�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 15 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
15. La articolul 12, litera k) a alineatului (1) va avea
următorul cuprins:

�k) exploatarea, comercializarea sau închirierea
obiectelor de recuzită, a mobilierului sau a pieselor de
mobilier, a costumelor, decorurilor sau a elementelor de
decor, armelor, harnaşamentelor, armurilor sau altor
materiale şi bunuri care au fost achiziţionate ori
confecţionate şi contabilizate pe costuri în timpul
producţiei filmelor finanţate integral de la bugetul de stat
sau de la bugetele unităţilor cinematografice de stat şi
realizate înainte de data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, cu respectarea legislaţiei privind
dreptul de autor;�

Detaliere necesară
pentru o mai clară
înţelegere a textului.

18. 16. La articolul 12, litera l) a alineatului (1) va avea următorul
cuprins:

�l) o taxă de 0,5% din bugetul aferent filmărilor în România,
achitată de producător sau de reprezentantul delegat al
acestuia, pentru autorizarea echipelor străine de către Oficiul
Naţional al Cinematografiei. În cazul în care filmările în
România sunt asigurate de un prestator autohton autorizat,

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 16 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
16. La articolul 12, litera l) a alineatului (1) va avea
următorul cuprins:

�l) o taxă de 0,5% din bugetul aferent filmărilor în Pentru o mai clară
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acesta are responsabilitatea de a achita taxa de 0,5% aplicabilă
filmărilor realizate pe teritoriul României. Se consideră
prestări de servicii şi coproducţiile la care aportul în numerar
al părţii române este mai mic de 5% din valoarea costurilor
definitive ale filmărilor realizate pe teritoriul României;�

România, pentru autorizarea echipelor străine de către
Centrul Naţional al Cinematografiei; aceeaşi taxă se
aplică şi asupra bugetelor filmelor realizate prin prestări
de servicii pentru partenerii străini. Se consideră prestări
de servicii şi coproducţiile la care aportul în numerar al
părţii române este mai mic de 10% din valoarea bugetului
de producţie a filmului;�

formulare.

19. 17. La articolul 12, litera m) a alineatului (1) va avea
următorul cuprins:

�m) o contribuţie de 2% aplicată asupra veniturilor realizate
lunar de agenţii economici prin încasarea taxelor de
abonament plătite pentru recepţia prin cablu a emisiunilor de
televiziune;�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 17 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
17. La articolul 12, litera m) a alineatului (1) va avea
următorul cuprins:

�m) o contribuţie de 5% aplicată asupra veniturilor
realizate lunar de agenţii economici prin încasarea taxelor
de abonament plătite pentru recepţia prin cablu a
emisiunilor de televiziune;�

Pentru creşterea
veniturilor.

20. 18. La articolul 12, după litera m) a alineatului (1) se
introduce litera n) cu următorul cuprins:

�n) alte activităţi realizate direct de Oficiul Naţional al
Cinematografiei.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 18 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
18. La articolul 12, după litera m) a alineatului (1) se
introduce litera n) cu următorul cuprins:

�n) alte activităţi realizate direct de Centrul Naţional al
Cinematografiei.�

Din motive de tehnică
legislativă, pentru
corelarea textului.

21. Amendament propus de Comisie
La Art. I, după pct. 19 se introduce pct. 191, care va
avea următorul cuprins:
191. La articolul 14 se introduce alin. (4), care va avea
următorul cuprins:
�(4) Consiliul Naţional al Audiovizualului informează
Centrul Naţional al Cinematografiei, până la data de 25 a
fiecărei luni de început de trimestru, pentru trimestrul
anterior, în legătură cu următoarele date privind
deţinătorii de licenţă pentru televiziune prin cablu sau alte

Pentru a putea fi
aplicate prevederile
alineatelor precedente.



11
sisteme asimilate:
a) numărul abonaţilor de la care aceştia încasează taxe de
abonament, pentru fiecare reţea aflată în funcţiune;
b) valoarea taxelor de abonament, pentru fiecare localitate
în parte.�

22. 20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

�Art. 16. � (1) Sumele gestionate de Oficiul Naţional al
Cinematografiei prin Fondul cinematografic naţional vor fi
utilizate cu prioritate pentru acordarea de sprijin financiar sub
formă de credit rambursabil fără dobândă producătorilor şi/sau
distribuitorilor de filme de toate genurile: scurtmetraj şi
lungmetraj de ficţiune, documentar, film experimental sau de
animaţie, pe orice fel de suport, cu condiţia ca filmul să fie
realizat potrivit prevederilor art. 61 alin. (1).

(2) Sprijinul financiar selectiv sub formă de credit rambursabil
fără dobândă se poate acorda pentru filme, indiferent de
suport, destinate proiecţiei în cinematografe sau în alte spaţii
destinate vizionării în public, în următoarele situaţii:

a) pentru producţia de filme de lung metraj a căror durată
depăşeşte 60 de minute;

b) pentru rescrierea scenariului;

c) pentru debut regizoral;

d) pentru filme a căror durată de proiecţie este mai mică de 60
de minute, indiferent de gen, inclusiv pentru proiecte de
diplomă ale studenţilor din învăţământul de profil;

e) pentru distribuirea de filme;

f) pentru succes.

(3) Sprijinul financiar selectiv sub formă de credit se poate
acorda de Oficiul Naţional al Cinematografiei pe baza avizului
comisiilor pentru sprijin financiar selectiv pentru producţie
şi/sau distribuire. El se acordă o singură dată pentru acelaşi

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 20 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
20. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

�Art. 16. � (1) Sumele gestionate de Centrul Naţional al
Cinematografiei prin Fondul cinematografic naţional vor
fi utilizate cu prioritate pentru acordarea de sprijin
financiar sub formă de credit rambursabil fără dobândă
producătorilor şi/sau distribuitorilor de filme româneşti de
toate genurile, cu condiţia ca filmul să fie realizat potrivit
prevederilor art. 61 alin. (1) şi (2).

(2) Sprijinul financiar se acordă sub formă de credite
rambursabile fără dobândă:

a) pentru producţie şi/sau distribuire;

b) pentru dezvoltarea scenariului;

c) pentru debut regizoral;

d) pentru succes.

(3) Sprijinul financiar selectiv sub formă de credit se
poate acorda de Centrul Naţional al Cinematografiei pe
baza avizului comisiilor pentru sprijin financiar selectiv. �

Pentru o mai clară
formulare.
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proiect.

(4) Cererile pentru sprijin financiar selectiv sub formă de
credit pentru producţia de film pot fi depuse de către
scenarişti, regizori scenarişti sau de producători, cu condiţia ca
aceştia să aibă cetăţenia română sau să fie cetăţeni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ori să aibă statut de rezident în
România ori într-un stat membru al Uniunii Europene.

(5) Sumele ce se constituie în sprijin financiar din Fondul
cinematografic naţional nu pot fi cheltuite decât pe teritoriul
României.�

0 1 2 3

23. 21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

�Art. 17. � (1) Sprijinul financiar selectiv sub formă de credit
se poate acorda de către comisiile de sprijin financiar selectiv
pentru producţie şi/sau distribuire în două sesiuni pe an.

(2) Comisiile pentru acordarea sprijinului financiar selectiv
pentru producţie şi/sau distribuire sunt compuse fiecare din
câte 7 membri titulari şi 3 membri supleanţi şi sunt alcătuite
din preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membri. Ele sunt
desemnate de Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei
pe o perioadă de un an. Membrii comisiei pentru acordarea
sprijinului financiar selectiv pentru producţie sunt numiţi
dintre:

a) producători cu experienţă în producţia de film pe orice fel
de suport;

b) scenarişti;

c) regizori;

d) distribuitori cu activitate în domeniu de cel puţin 3 ani;

e) critici de film.

Comisia pentru acordarea sprijinului financiar selectiv sub

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 21 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
21. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

�Art. 17. � (1) Sprijinul financiar selectiv sub formă de
credit se poate acorda de către comisiile de sprijin
financiar selectiv pentru producţie şi/sau distribuire în
două sesiuni pe an.

(2) Comisiile pentru acordarea sprijinului financiar
selectiv pentru producţie şi/sau distribuire sunt compuse,
fiecare, din preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membri numiţi
de preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei, pe
o perioadă de un an, fiind numiţi dintre producători cu
experienţă în producţia de film pe orice fel de suport,
scenarişti, regizori, distribuitori cu activitate de cel puţin
3 ani, în domeniu şi critici de film.

(3) Comisia îşi desfăşoară activitatea potrivit
regulamentului aprobat prin dispoziţie a preşedintelui
Centrului Naţional al Cinematografiei. Hotărârile
comisiei se iau prin vot deschis al majorităţii membrilor,
urmând ca pentru argumentarea hotărârii sale comisia să

Pentru corelarea
textului; din motive de
tehnică legislativă.
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formă de credit pentru distribuire va fi stabilită de Consiliul
Oficiului Naţional al Cinematografiei.

(3) Înaintea începerii dezbaterilor membrii comisiei pentru
acordarea sprijinului financiar selectiv vor depune la Oficiul
Naţional al Cinematografiei o declaraţie pe propria
răspundere, din care să rezulte că nu au nici ei, nici rudele lor
până la gradul al doilea inclusiv nu au legătură direct sau
indirect cu solicitanţii creditelor. Comisia îşi desfăşoară
activitatea şi deliberează potrivit regulamentului şi criteriilor
aprobate de Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei.
Hotărârile comisiei se iau prin vot deschis cu majoritatea
simplă din numărul total al membrilor, urmând ca pentru
argumentarea hotărârii sale comisia să redacteze o motivare
scrisă în termen de 10 zile de la deliberare. Hotărârile comisiei
pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la
Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei.

(4) Evaluarea proiectelor pentru acordarea sprijinului financiar
selectiv sub formă de credit pentru producţie se face în două
etape:

a) în prima etapă comisia prevăzută la alin. (2) evaluează şi
selectează scenariile prezentate. Hotărârea comisiei se
comunică solicitanţilor  printr-o scrisoare care certifică
selectarea proiectului pentru acordarea sprijinului financiar de
către Oficiul Naţional al Cinematografiei. Această hotărâre
este valabilă 12 luni; dacă în acest interval finanţarea filmului
nu a putut fi realizată, hotărârea comisiei îşi pierde
valabilitatea. În cazuri bine motivate Oficiul Naţional al
Cinematografiei poate prelungi acest termen cu încă un an;

b) în a doua etapă o comisie financiară compusă din
preşedintele Oficiului Naţional al Cinematografiei, preşedinţii
de comisii, câte un specialist din domeniul producţiei,
distribuirii şi exploatării de filme studiază dosarul de finanţare
şi decide procentul de sprijin financiar.

(5) Modalităţile de plată ca şi cele de rambursare sunt

redacteze o motivare scrisă în termen de 10 zile de la
deliberare. Hotărârile comisiei pot fi contestate, în termen
de 30 de zile de la comunicare, la preşedintele Centrului
Naţional al Cinematografiei.

(4) Evaluarea proiectelor pentru acordarea sprijinului
financiar selectiv sub formă de credit pentru producţie se
face în două etape:

a) în prima etapă, comisia prevăzută la alin. (2) evaluează
şi selectează scenariile prezentate. Hotărârea comisiei se
comunică solicitanţilor  printr-o scrisoare care certifică
selectarea proiectului pentru acordarea sprijinului
financiar de către Centrul Naţional al Cinematografiei.
Această hotărâre este valabilă 6 luni; dacă în acest
interval finanţarea filmului nu a putut fi realizată,
hotărârea comisiei îşi pierde valabilitatea. În cazuri bine
motivate Centrul Naţional al Cinematografiei poate
prelungi acest termen cu încă 6 luni;

b) în a doua etapă, o comisie compusă din preşedintele şi
vicepreşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei,
preşedinţii de comisii şi câte un specialist din domeniul
producţiei, distribuirii şi exploatării de filme studiază
dosarul de finanţare şi decide procentul de sprijin
financiar.

(5) Modalităţile de plată ca şi cele de rambursare sunt
precizate printr-un contract semnat de preşedintele
Centrului Naţional al Cinematografiei şi de producător.
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precizate printr-un contract semnat de preşedintele Oficiului
Naţional al Cinematografiei şi producător.

(6) Hotărârile comisiei pentru acordare sprijinului financiar
selectiv pot fi contestate în termen de 30 de zile de la
comunicare la Consiliul Oficiului Naţional al Cinematografiei.
�

24. 22. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu următorul
cuprins:

�Art. 171. - (1) Sprijinul financiar pentru distribuirea de filme
româneşti se poate acorda societăţilor de distribuire de filme,
care au autorizaţie de funcţionare eliberată de Oficiul Naţional
al Cinematografiei.

(2) Sprijinul financiar pentru distribuirea de filme poate fi
acordat unei societăţi de distribuire de filme, în vederea
asigurării distribuirii proiectelor de film finanţate de Oficiul
Naţional al Cinematografiei, în următoarele situaţii:

a) pentru copiile de tiraje al căror număr este stabilit pe baza
bugetului de distribuire aprobat de comisia pentru acordarea
sprijinului financiar selectiv pentru distribuire;

b) pentru campania de promovare a proiectelor de film
finanţate de Oficiul Naţional al Cinematografiei.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 22 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
22. După articolul 17 se introduce articolul 171 cu
următorul cuprins:

�Art. 171. - (1) Sprijinul financiar pentru distribuirea de
filme româneşti se poate acorda societăţilor de distribuire
de filme, care au autorizaţie de funcţionare eliberată de
Centrul Naţional al Cinematografiei.

(2) Sprijinul financiar pentru distribuirea de filme poate fi
acordat unei societăţi de distribuire de filme, în vederea
asigurării distribuirii proiectelor de film finanţate de
Centrul Naţional al Cinematografiei, pentru:

a) copiile de tiraje al căror număr este stabilit de comisia
pentru acordarea sprijinului financiar selectiv pentru
distribuire, pe baza bugetului de distribuire;

b) campania de promovare a proiectelor de film finanţate
de Centrul Naţional al Cinematografiei.�

Pentru corelarea
textelor, cu cele în
vigoare, din ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001.

25. 23. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

�Art. 18. - (1) Sumele reprezentând sprijin financiar pentru
producţie sunt alocate în următoarele cuantumuri:

a) pentru filmele de lung metraj de ficţiune suma totală nu
poate depăşi 65% din valoarea devizului şi se acordă în două
etape: în prima etapă, o sumă reprezentând până la 49% din
valoarea devizului, iar în a doua etapă, diferenţa până la suma

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 23 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
23. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul
cuprins:

�Art. 18. - (1) Sumele reprezentând sprijin financiar
Pentru corelarea
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totală aprobată, în urma unui audit financiar care să certifice
corecta folosire a sumei acordate în prima etapă;

b) pentru filmele de debut, precum şi pentru filmele
documentare, de animaţie şi de scurt metraj suma totală nu
poate depăşi 85% din valoarea devizului şi se acordă în două
etape: în prima etapă, o sumă reprezentând până la 75% din
valoarea devizului, iar în a doua etapă, diferenţa până la suma
totală aprobată, în urma unui audit financiar care să certifice
corecta folosire a sumei acordate în prima etapă.�

pentru producţie sunt alocate în următoarele cuantumuri:

a) pentru filmele de lung metraj de ficţiune suma totală
nu poate depăşi 65% din valoarea devizului agreat de
Centrul Naţional al Cinematografiei şi se acordă în două
etape: în prima etapă, o sumă reprezentând până la 49%
din valoarea devizului agreat de Centrul Naţional al
Cinematografiei, iar în a doua etapă, diferenţa până la
suma totală aprobată, în urma unui audit financiar care să
certifice corecta folosire a sumei acordate în prima etapă;

b) pentru filmele de debut, precum şi pentru filmele
documentare, de animaţie şi de scurt metraj suma totală
nu poate depăşi 85% din valoarea devizului şi se acordă
în două etape: în prima etapă, o sumă reprezentând până
la 49% din valoarea devizului, iar în a doua etapă,
diferenţa până la suma totală aprobată, în urma unui audit
financiar care să certifice corecta folosire a sumei
acordate în prima etapă.�

textelor, cu cele în
vigoare, din ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001.

26. (4) Oficiul Naţional al Cinematografiei poate acorda, pe bază
de concurs, şi forme speciale de finanţare din Fondul
cinematografic naţional, astfel:

a) până la 75% din totalul bugetului necesar pentru producţia
unui film de debut, cu condiţia să nu depăşească bugetul
mediu al unui film realizat în anul precedent cu sprijinul
Oficiului Naţional al Cinematografiei;

b) până la 75% din totalul bugetului necesar pentru producţia
şi distribuirea de filme experimentale, de scurtmetraj de
ficţiune, documentare sau de animaţie.

Amendament propus de Comisie
La Art. I, după pct. 23 se introduce pct. 231, care va
avea următorul cuprins:
231. Alineatul (4) al articolului 18 se abrogă. Textul a fost inclus în

art. 18 alin. (1).

27. 24. La articolul 18, după alineatul (4) se introduc alineatele
(5), (6), (7), (8) şi (9) cu următorul cuprins:

�(5) În cazuri excepţionale, altele decât cele prevăzute la alin.
(4), în care se constată incapacitatea producătorului de a
termina filmul, Consiliul Oficiului Naţional al
Cinematografiei poate aproba acordarea unei finanţări cu

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 24 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
24. La articolul 18, se introduc alineatele (5), (7), cu
următorul cuprins: Pentru corelarea

prevederilor cu cele
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depăşirea procentului prevăzut la alin. (1).

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5) negativul filmului trece în
proprietatea statului român şi în administrarea Oficiului
Naţional al Cinematografiei.

(7) Atunci când depăşirea procentului prevăzut la alin. (1) este
determinată de încălcarea clauzelor contractuale de către
beneficiarul creditului sau de către un coproducător al
acestuia, Oficiul Naţional al Cinematografiei poate prelua
producţia filmului sau poate desemna prin licitaţie un alt
producător pentru finalizarea filmului.

(8) În situaţia prevăzută la alin. (7) Oficiul Naţional al
Cinematografiei este obligat să recupereze cu prioritate
sumele acordate sub formă de credit beneficiarului iniţial.

(9) Contribuţia beneficiarului iniţial al creditului va fi
recuperată de acesta numai după achitarea integrală a datoriei
către Oficiul Naţional al Cinematografiei.�

�(5) În cazuri excepţionale, în urma unui audit prin care
se constată că nu au fost încălcate clauzele contractuale,
precum şi necesitatea acordării unui sprijin financiar
suplimentar pentru terminarea filmului, Centrul Naţional
al Cinematografiei poate aproba depăşirea procentului
prevăzut la alin. (1), dar nu cu mai mult de 10% din
deviz.

(7) Dacă, în urma auditului, se constată întreruperea
producţiei filmului, ca urmare a nerespectării clauzelor
contractuale, Centrul Naţional al Cinematografiei poate
desemna, prin licitaţie, un alt producător pentru
finalizarea filmului, care devine coproducător.�

anterioare.

28. 25. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

�Art. 19. - (1) Persoana fizică sau juridică română care solicită
sprijinul financiar sub formă de credit pentru producţia şi/sau
distribuire ori pentru succes trebuie să facă dovada unui aport
propriu la finanţarea proiectului, în valoare de minimum 5%
din bugetul total al producţiei sau al distribuirii filmului, din
care o cotă-parte trebuie să fie în numerar sau scrisoare de
garanţie bancară. Cota-parte se stabileşte anual de Oficiul
Naţional al Cinematografiei în funcţie de evoluţia situaţiei
agenţilor economici producători sau distribuitori.

(2) Prima rată a sprijinului financiar pentru producţie şi/sau
distribuire se plăteşte numai după prezentarea documentelor
justificative privind cheltuirea cotei-parte prevăzute la alin.
(1).

(3) Solicitaţii sprijinului financiar trebuie să facă dovada că au
obţinut cesiunea drepturilor de realizare a adaptării, ca operă

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 25 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
25. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

�Art. 19. - (1) Persoana fizică sau juridică română care
solicită sprijinul financiar sub formă de credit pentru
producţia şi/sau distribuire ori pentru succes trebuie să
facă dovada unui aport propriu la finanţarea proiectului,
în valoare de minimum 5% din bugetul total al producţiei
sau al distribuirii filmului, din care o cotă-parte trebuie să
fie în numerar sau scrisoare de garanţie bancară. Cota-
parte se stabileşte anual de Centrul Naţional al
Cinematografiei în funcţie de evoluţia situaţiei agenţilor
economici producători sau distribuitori.

(2) Prima rată a sprijinului financiar pentru producţie
şi/sau distribuire se plăteşte numai după prezentarea

Pentru corelarea
textelor, cu cele în
vigoare, din ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001.
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derivată, iar în cazul distribuitorilor de film, drepturile
exclusive pentru exploatarea filmului de la toţi titularii de
drepturi.�

documentelor justificative privind cheltuirea cotei-parte
prevăzute la alin. (1).

(3) Solicitaţii sprijinului financiar trebuie să facă dovada
că au obţinut cesiunea drepturilor de realizare a adaptării,
ca operă derivată, iar în cazul distribuitorilor de film,
drepturile exclusive pentru exploatarea filmului de la toţi
titularii de drepturi.�

29. 26. La articolul 20, alineatele (1), (2), (5) şi (9) vor avea
următorul cuprins:

�Art. 20. - (1) Realizarea copiei standard nu trebuie să
depăşească 24 de luni de la încheierea contractului dintre
Oficiul Naţional al Cinematografiei şi producător. În cazuri
bine justificate Oficiul Naţional al Cinematografiei, în urma
unui raport documentat, poate prelungi termenul de finalizare
a producţiei cu încă un an.

(2) Contractul de acordare a sprijinului financiar va prevedea
ca Oficiul Naţional al Cinematografiei să poată suspenda
efectuarea plăţilor sau, după caz, să rezilieze unilateral
contractul în una din următoarele situaţii:

a) beneficiarul sprijinului financiar nu prezintă situaţia
cheltuielilor efectuate şi documentele justificative
corespunzătoare în termen de maxim 15 zile de la data
solicitării scrise, adresată de Oficiul Naţional al
Cinematografiei;

b) cofinanţatorii filmului nu îşi respectă obligaţiile
contractuale;

c) se constată că beneficiarul sprijinului financiar nu
îndeplineşte una sau mai multe dintre prevederile art. 19;

d) sprijinul financiar nu este utilizat timp de 6 luni de la data
încheierii contractului.

��������������������...

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 26 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
26. La articolul 20, alineatele (1), (2), (5), (8) şi (9) vor
avea următorul cuprins:

�Art. 20. - (1) Realizarea copiei standard nu trebuie să
depăşească 24 de luni de la încheierea contractului dintre
Centrul Naţional al Cinematografiei şi producător. În
cazuri bine justificate, Centrul Naţional al
Cinematografiei, în urma unui raport documentat, poate
prelungi termenul de finalizare a producţiei cu maximum
încă un an.

(2) Contractul de acordare a sprijinului financiar va
prevedea ca Centrul Naţional al Cinematografiei să poată
suspenda efectuarea plăţilor sau, după caz, să rezilieze
unilateral contractul în una din următoarele situaţii:

a) beneficiarul sprijinului financiar nu prezintă situaţia
cheltuielilor efectuate şi documentele justificative
corespunzătoare, în termen de maximum 30 de zile de la
data solicitării scrise, adresată de Centrul Naţional al
Cinematografiei;

b) cofinanţatorii filmului nu îşi respectă obligaţiile
contractuale;

c) se constată că beneficiarul sprijinului financiar nu

Pentru corelarea
textelor, cu cele în
vigoare, din ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001.
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(5) Producţia unui film realizat cu ajutorul creditului pentru
producţie ori al creditului pentru distribuire sau pentru succes
trebuie să înceapă în termen de cel mult 6 luni de la acordarea
acestuia, iar realizarea copiei standard nu trebuie să
depăşească 2 ani de la această dată.

��������������������...

(8) În cazuri bine justificate Consiliul Oficiului Naţional al
Cinematografiei poate prelungi termenele prevăzute la alin.
(5).

��������������������..

(9) În bugetele filmelor realizate potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi prevăzute în mod
obligatoriu primele pentru următoarele asigurări:

a) asigurarea pentru acoperirea costurilor refilmării, în cazul
deteriorării sau al dispariţiei negativului filmului ori a benzii
video originale;

b) asigurarea pentru acoperirea cheltuielilor de refilmare sau
de terminare a filmului în caz de boală sau deces pentru
realizatorii principali: regizor, actori principali sau alţii
asimilaţi acestora;

c) asigurarea recuzitei, a mobilierului şi a decorului la
valoarea de înlocuire;

d) asigurarea faţă de terţi;

e) asigurarea sumelor în numerar;
f) asigurarea pentru terminarea filmului, la solicitarea
Oficiului Naţional al Cinematografiei;�

îndeplineşte una sau mai multe dintre prevederile art. 19;

d) sprijinul financiar nu este utilizat timp de 6 luni de la
data încheierii contractului.

��������������������.

(5) Producţia unui film realizat cu ajutorul creditului
pentru producţie ori al creditului pentru distribuire sau
pentru succes trebuie să înceapă în termen de cel mult 6
luni de la acordarea acestuia, iar realizarea copiei
standard nu trebuie să depăşească 2 ani de la această dată.

��������������������.

(8) În cazuri bine justificate, Centrul Naţional al
Cinematografiei poate prelungi termenele prevăzute la
alin. (5), dar nu cu mai mult de 6 luni, respectiv, cu un an.

(9) În bugetele filmelor realizate potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi prevăzute, în mod
obligatoriu, primele pentru următoarele asigurări:

a) asigurarea pentru acoperirea costurilor refilmării, în
cazul deteriorării sau al dispariţiei negativului filmului ori
a benzii video originale;

b) asigurarea pentru acoperirea cheltuielilor de refilmare
sau de terminare a filmului în caz de boală sau deces
pentru realizatorii principali: regizor, actori principali sau
alţii asimilaţi acestora;

c) asigurarea recuzitei, a mobilierului şi a decorului la
valoarea de înlocuire;

d) asigurarea faţă de terţi;

e) asigurarea sumelor în numerar;

f) asigurarea pentru terminarea filmului, la solicitarea
Centrului Naţional al Cinematografiei;�

30. 28. La articolul 21, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea următorul Amendament propus de Comisie
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cuprins:

�Art. 21. - (1) Sumele acordate anual din Fondul
cinematografic naţional creditelor pentru succes nu pot depăşi
o treime din totalul sumelor ce constituie acest fond.

(2) Creditul pentru succes se calculează prin stabilirea unei
sume fixe pentru fiecare dintre spectatorii plătitori ai unui film
realizat în condiţiile art. 61 alin. (1), dacă filmul de referinţă a
avut cel puţin 40.000 de spectatori plătitori.

��������������������...

(5) Creditul pentru succes se acordă unui producător numai
pentru producerea unui fim nou, realizat în condiţiile art. 61

alin. (1).�

La Art. I, Pct. 28 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
28. La articolul 21, alineatele (1), (2) şi (5) vor avea
următorul cuprins:

�Art. 21. - (1) Sumele acordate anual din Fondul
cinematografic naţional creditelor pentru succes nu pot
depăşi o treime din totalul sumelor ce constituie acest
fond.

(2) Creditul pentru succes se calculează prin stabilirea
unei sume fixe pentru fiecare dintre spectatorii plătitori ai
unui film realizat în condiţiile art. 61 alin. (1) şi (2), dacă
filmul de referinţă a avut cel puţin 40.000 de spectatori
plătitori.

(5) Creditul pentru succes se acordă unui producător
numai pentru producerea unui fim nou, realizat în
condiţiile art. 61 alin. (1) şi (2).�

Pentru corelarea
textelor, cu cele votate
anterior.

0 1 2 3

31. 29. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce alineatul
(21) cu următorul cuprins:

�(21) Numărul de spectatori plătitori prevăzut la alin. (2) poate
fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Oficiului Naţional al Cinematografiei.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 29 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
29. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce
alineatul (21) cu următorul cuprins:

�(21) Numărul de spectatori plătitori prevăzut la alin. (2)
poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Centrului Naţional al Cinematografiei.�

Pentru corelarea
textelor, cu cele în
vigoare, din ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001.

32. 3 30. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

�Art. 22. - (1) Oficiul Naţional al Cinematografiei poate lua în
considerare, cu avizul Consiliului Oficiului Naţional al
Cinematografiei, şi alte forme de sprijin financiar din surse
extrabugetare pentru realizarea scopurilor sale, în conformitate

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 30 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
30. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul
cuprins:

Pentru corelarea
textelor, cu cele în
vigoare, din ordonanţa
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cu dispoziţiile art. 5 şi 6.� �Art. 22. - (1) Centrul Naţional al Cinematografiei poate

lua în considerare şi alte forme de sprijin financiar din
surse extrabugetare pentru realizarea scopurilor sale, în
conformitate cu dispoziţiile art. 5 şi 6.�

de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001.

33. 3 31. La articolul 23, alineatele (4) şi (6) vor avea următorul
cuprins:

�(4) Durata de rambursare nu poate depăşi 7 ani; după
expirarea acestei perioade Oficiul Naţional al Cinematografiei
îşi va exercita dreptul de exploatare până la recuperarea
sumelor alocate; în cazul coproducţiilor acest drept se referă la
finanţarea românească.

��������������������...

(6) În cazul în care un agent economic, persoană fizică sau
juridică, contribuie în numerar la producerea sau la
distribuirea unui film cu mai mult de 10% din bugetul
acestuia, recuperarea acestei contribuţii se face înaintea
rambursării creditului primit către Oficiul Naţional al
Cinematografiei.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 31 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
31. La articolul 23, alineatele (4) şi (6) vor avea
următorul cuprins:

�(4) Durata de rambursare nu poate depăşi 7 ani; după
expirarea acestei perioade, Centrul Naţional al
Cinematografiei îşi va exercita dreptul de exploatare,
până la recuperarea sumelor alocate; în cazul
coproducţiilor, acest drept se referă la finanţarea
românească.

��������������������.

(6) În cazul în care un agent economic ori o persoană
fizică sau juridică, contribuie în numerar la producerea
sau la distribuirea unui film cu mai mult de 10% din
bugetul acestuia, recuperarea acestei contribuţii se face
înaintea rambursării creditului primit, către Centrul
Naţional al Cinematografiei.�

Pentru corelarea
textelor, cu cele în
vigoare, din ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001.

34. 3 32. La articolul 24, după alineatul (2) se introduc alineatele
(3), (4), (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:

�(3) În primul an de exploatare producătorul este obligat să
ramburseze trimestrial sumele menţionate la alin. (1) până la
data de 25 a ultimei luni din trimestrul respectiv şi să prezinte
documentele referitoare la:

a) sumele încasate;

b) cheltuielile efectuate;

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 32 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
�(3) În primul an de exploatare, producătorul este obligat
să ramburseze trimestrial sumele menţionate la alin. (1),
până la data de 25 a ultimei luni din trimestrul respectiv,
şi să prezinte copii ale contractelor de vânzare şi de
distribuire, precum şi documentele referitoare la:

a) sumele încasate;

Pentru corelarea
textelor, cu cele votate
anterior.
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c) copii de pe contractele de vânzare şi de distribuire;

d) sumele care îi revin.

(4) După primul an de exploatare producătorul va comunica
documentele prevăzute la alin. (3), o dată pe an, până la data
de 31 ianuarie a anului următor.

(5) Producătorul este obligat să ţină evidenţa contabilă a
încasărilor pentru fiecare film, pe toată durata deţinerii
drepturilor de exploatare pentru filmul care a avut sprijin
financiar din partea Oficiului Naţional al Cinematografiei.

(6) Beneficiarul sprijinului financiar din cadrul Fondului
cinematografic naţional este obligat să deruleze operaţiunile
financiare ale proiectului printr-un cont bancar deschis şi
utilizat exclusiv în acest scop.

(7) Beneficiarul este obligat să ţină evidenţa contabilă a
acestui cont pe toată durata contractului de sprijin financiar şi
să pună la dispoziţie Oficiului Naţional al Cinematografiei, la
cerere, toate documentele contabile corespunzătoare.�

b) cheltuielile efectuate;

c) sumele care îi revin.

(4) După primul an de exploatare, producătorul va
comunica documentele prevăzute la alin. (3), o dată pe
an, până la data de 31 ianuarie a anului următor.

(5) Producătorul este obligat să ţină evidenţa contabilă a
încasărilor pentru fiecare film, pe toată durata deţinerii
drepturilor de exploatare pentru filmul care a avut sprijin
financiar din partea Centrului Naţional al
Cinematografiei.

(6) Beneficiarul sprijinului financiar din cadrul Fondului
cinematografic naţional este obligat să deruleze
operaţiunile financiare ale proiectului printr-un cont
bancar deschis şi utilizat exclusiv în acest scop.

(7) Beneficiarul este obligat să ţină evidenţa contabilă a
acestui cont pe toată durata contractului de sprijin
financiar şi să pună la dispoziţie Centrului Naţional al
Cinematografiei, la cerere, toate documentele contabile
corespunzătoare.�

35. 33. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

�Art. 25. - (1) Proprietatea asupra negativului, precum şi toate
drepturile de exploatare a filmului aparţin producătorului,
inclusiv în situaţia în care acesta a beneficiat de sprijin
financiar de la Oficiul Naţional al Cinematografiei, cu
excepţia situaţiei prevăzute la art. 18 alin. (6).

(2) În terme de 90 de zile de la finalizarea copiei standard sau
a matriţei video negativul şi materialele primare ale filmului
realizat cu sprijin financiar din partea Oficiului Naţional al
Cinematografiei se depune într-un laborator de prelucrare a
peliculei, acceptat atât de Oficiul Naţional al Cinematografiei,
cât şi de producătorul delegat, pe numele tuturor
coproducătorilor care au participat la finanţarea filmului, iar

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 33 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
33. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

�Art. 25. - (1) Proprietatea asupra negativului, precum şi
toate drepturile de exploatare a filmului aparţin
producătorului, inclusiv în situaţia în care acesta a
beneficiat de sprijin financiar de la Centrul Naţional al
Cinematografiei, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 18
alin. (6).

(2) În terme de 90 de zile de la finalizarea copiei standard
sau a matriţei video negativul şi materialele primare ale

Pentru corelarea
textelor, cu cele în
vigoare, din ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001.
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costurile depunerii vor fi suportate de părţi, în funcţie de
procentul de participare la  producţia filmului. Pentru filmele
100% producţie românească, după 3 ani de la premieră,
materialele prevăzute mai sus se vor depune în acelaşi condiţii
la Arhiva Naţională de Filme, costurile fiind suportate de
producător. Negativul se va înapoia producătorului, o dată cu
restituirea integrală a sumelor acordate.

(3) Până la data rambursării integrale a sprijinului financiar
primit din cadrul Fondului cinematografic naţional,
producătorul (coproducătorul român, acolo unde este cazul)
nu va putea dispune în nici un fel de negativul filmului său de
masterul video fără aprobarea expresă a Oficiului Naţional al
Cinematografiei.

(4) Agenţii economici care beneficiază de sprijin financiar din
partea Oficiului Naţional al Cinematografiei pentru realizarea
unui film au obligaţia de a preda unui depozit autorizat o
copie de pe aceasta în limba română pe suportul pe care a fost
realizată versiunea originală, în termen de 90 de zile de la data
finalizării copiei standard.

(5) Nepredarea copiei filmului în termenul prevăzut la alin. (4)
se sancţionează cu plata unei penalităţi reprezentând 0,5%
pentru fiecare zi de întârziere din valoarea bugetului filmului;
sumele încasate în condiţiile prezentului alineat se varsă la
Fondul cinematografic naţional.�

filmului realizat cu sprijin financiar din partea Centrului
Naţional al Cinematografiei se depune într-un laborator
de prelucrare a peliculei, acceptat atât de Centrul Naţional
al Cinematografiei, cât şi de producătorul delegat, pe
numele tuturor coproducătorilor care au participat la
finanţarea filmului, iar costurile depunerii vor fi suportate
de părţi, în funcţie de procentul de participare la
producţia filmului. Pentru filmele 100% producţie
românească, după 3 ani de la premieră, materialele
prevăzute mai sus se vor depune în acelaşi condiţii la
Arhiva Naţională de Filme, costurile fiind suportate de
producător. Negativul se va înapoia producătorului, odată
cu restituirea integrală a sumelor acordate.

(3) Până la data rambursării integrale a sprijinului
financiar primit din cadrul Fondului cinematografic
naţional, producătorul nu va putea dispune în nici un fel
de negativul filmului său de masterul video fără
aprobarea expresă a Centrului Naţional al
Cinematografiei.

(4) Agenţii economici care beneficiază de sprijin
financiar din partea Centrului Naţional al Cinematografiei
pentru realizarea unui film au obligaţia de a preda unui
depozit autorizat o copie de pe aceasta în limba română
pe suportul pe care a fost realizată versiunea originală, în
termen de 90 de zile de la data finalizării copiei standard.

(5) Nepredarea copiei filmului în termenul prevăzut la
alin. (4) se sancţionează cu plata unei penalităţi
reprezentând 0,05% pentru fiecare zi de întârziere din
valoarea bugetului filmului; sumele încasate în condiţiile
prezentului alineat se varsă la Fondul cinematografic
naţional.�

Pentru stabilirea unui
cuantum realist de
penalizare.

36. 34. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

�Art. 26. - Nu pot beneficia de sprijin financiar din cadrul
Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 34 se modifică şi va avea următorul
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Fondului cinematografic naţional:

a) preşedintele şi vicepreşedintele Oficiului Naţional al
Cinematografiei, pe timpul mandatului lor;

b) preşedinţii şi membrii comisiilor de evaluare şi cei ai
comisiei financiare, pe timpul mandatului lor;

c) personalul angajat cu contract individual de muncă în
cadrul Oficiului Naţional al Cinematografiei.�

cuprins:
34. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

�Art. 26. - Nu pot beneficia de sprijin financiar din cadrul
Fondului cinematografic naţional:

a) preşedintele şi vicepreşedintele Centrului Naţional al
Cinematografiei, pe timpul mandatului lor;

b) preşedinţii şi membrii comisiilor, pe timpul
mandatului lor;

c) personalul angajat cu contract individual de muncă, în
cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei.�

Pentru corelarea
textelor, cu cele în
vigoare, din ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001 şi pentru a da
mai multă claritate
textului.

37. 37. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

�Articolul. 32. - (1) Persoanele fizice şi juridice care produc,
distribuie, multiplică sau difuzează filme pe orice fel de suport
au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din partea
Oficiului Naţional al Cinematografiei şi să se înregistreze la
Registrul cinematografiei.

(2) În cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1)
autorizaţia de funcţionare se retrage.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) constituire
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25 milioane
lei la 50 milioane lei.

(4) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de
personal specializat, autorizat de Oficiul Naţional al
Cinematografiei.

(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (3) agentul
economic care se consideră nedreptăţit se poate adresa cu
plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 37 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
37. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

�Articolul. 32. - (1) Persoanele juridice române sau
străine care produc, distribuie, multiplică, difuzează,
comercializează sau închiriază filme pe orice fel de
suport, care exploatează cinematografe sau alte spaţii în
vederea vizionării publice a filmelor pe orice tip de
suport, cu sau fără plată, au obligaţia să obţină avizul şi
autorizaţia de funcţionare din partea Centrului Naţional al
Cinematografiei şi să se înregistreze la Registrul
cinematografiei.

(2) Agenţii economici care produc, distribuie, multiplică,
difuzează, comercializează sau închiriază filme pe orice
tip de suport, în condiţiile precizate la alin. (1), au
obligaţia să înmatriculeze filmele şi să le clasifice la
Centrul Naţional al Cinematografiei, prin Registrul
cinematografiei.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) constituire
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 25

Pentru mai multă
precizie în text.

Pentru corelarea
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milioane lei la 50 milioane lei şi cu suspendarea
activităţii.

(4) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac
de către personalul Centrului Naţional al Cinematografiei,
care poate apela şi la sprijinul organelor de poliţie.

(5) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (3), agentul
economic care se consideră nedreptăţit poate adresa o
contestaţie Centrului Naţional al Cinematografiei, iar, în
caz de nesoluţionare a acesteia, în termen de maximum
30 de zile de la depunerea contestaţiei, se poate adresa cu
plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are
sediul.

(6) În cazul în care un agent economic autorizat de
Centrul Naţional al Cinematografiei nu se înregistrează la
Registrul cinematografiei, în termen de maximum 30 de
zile de la obţinerea autorizaţiei, aceasta se consideră nulă.

textelor, cu cele în
vigoare, din ordonanţa
de urgenţă a Guvernului
nr. 9/2001.

Pentru a stabili o
procedură de contestare
care să permită
soluţionarea cauzei şi
înainte de prezentarea
în instanţă.

0 1 2 3

38. 38. La articolul 33, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

�Art. 33. - (1) Desfăşurarea unei activităţi de natura celor
prevăzute la art. 32 fără autorizaţie de funcţionare eliberată de
Oficiul Naţional al Cinematografiei constituie contravenţie şi
se sancţionează  cu plata unei amenzi cuprinse între 25
milioane lei şi 50 milioane lei şi cu suspendarea activităţii.�

�

�

(2) Împotriva sancţiunilor prevăzute la alin. (1) agentul
economic nemulţumit se poate adresa cu plângere la

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 38 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
38. Articolul 33 se abrogă.

Textul a fost inclus în
art. 32.
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judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul.

39. 39. După articolul 33 se introduce articolul 331 cu următorul
cuprins:

�Art. 331. - Contravenţiilor prevăzute la art. 32 şi 33 le sunt
aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările
ulterioare.�

Amendament propus de Comisie
La Art. I, Pct. 39 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
39. După articolul 33 se introduce articolul 331 cu
următorul cuprins:

�Art. 331. - Contravenţiilor prevăzute la art. 32 le sunt
aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea
şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi
completările ulterioare.�

Din motive de tehnică
legislativă.

40. Art. 40. � (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Oficiul Naţional al
Cinematografiei va elabora şi va supune spre aprobare
Guvernului normele şi instrucţiunile necesare pentru punerea
în aplicare a prevederilor acesteia.

(2) Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în normele ce
vor fi elaborate de Oficiul Naţional al Cinematografiei,
potrivit art. 6 lit. d), cu privire la Registrul cinematografiei,
Guvernul va stabili, o dată cu aprobarea acestora, şi
cuantumul contravenţiilor şi regimul de aplicare a acestora.

Art. 41. � În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe de urgenţă Oficiul Naţional al
Cinematografiei va prezenta Guvernului propuneri pentru
reorganizarea activităţii regiilor autonome şi a societăţilor
comerciale cu capital de stat din domeniul producţiei,
distribuţiei, difuzării filmului şi al prelucrării peliculei.

Amendament propus de Comisie
La Art. I, după pct. 40 se introduce pct. 41, care va
avea următorul cuprins:
41. Articolele 40 şi 41 se abrogă.

Nu mai sunt necesare
aceste prevederi, din
cauza schimbării
subordonării Centrului
Naţional al
Cinematografiei.

41. Art. II. � Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282
din 18 iunie 1999, cu modificările şi completările aduse prin
prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, după aprobarea acesteia de către
Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

Amendament propus de Comisie
Art. II se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. II. � Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/1997,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
282 din 18 iunie 1999, cu modificările şi completările
aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi

Din motive de tehnică
legislativă, pentru
corelarea textelor, cu
cele în vigoare, din
ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2001.
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republicată în Monitorul Oficial al României, partea I,
după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se
textelor o nouă numerotare şi înlocuindu-se, acolo unde
este cazul, titulatura Oficiului Naţional al Cinematografiei
cu cea a Centrului Naţional al Cinematografiei.

AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.

Articolul
(textul adoptat de Comisie)

Amendamentul propus (autorul) Motivarea
amendamentului

respins

0 1 2 3

42. 17. La articolul 12, litera m) a alineatului (1) va avea
următorul cuprins:

�m) o contribuţie de 5% aplicată asupra veniturilor realizate
lunar de agenţii economici prin încasarea taxelor de
abonament plătite pentru recepţia prin cablu a emisiunilor de
televiziune;�

Amendament propus de d-nul deputat Márton Árpád
Francisc
 Pct. 17 din art. I al Ordonanţei de urgenţă nr.
152/2000 să fie adoptat în forma prezentată.

Creşterea nivelului
contribuţiei, de la 2 la 5
procente reprezintă o
împovărare prea mare
pentru operatorii de
cablu, care se va
reflecta într-o creştere
generală a preţurilor
aplicate serviciilor de
cablu disponibile în
România.

        PREŞEDINTE,                                                    SECRETAR,

      Mihai Adrian MĂLAIMARE         MÁRTON Árpád Francisc      
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      Experţi,

        Cristina DAN                  Virgil Ştefan NIŢULESCU
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