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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 iulie 2015 
 

În zilele de 6, 7 şi 8 iulie 2015 din numărul total de 25 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 24 de deputaţii, absent fiind domnul deputat Ioan Vulpescu (G.P. 

al PSD). 

 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. În urma studierii unui material documentar, elaborat de Centrul 

Naţional al Cinematografiei, cu privire la beneficiarii creditelor pentru producţii 

cinematografice, precum şi asupra premiilor obţinute de creatorii industriei cinematografice 

româneşti, domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu a iniţiat o serie de întâlniri cu 

reprezentanţii uniunilor şi asociaţiilor din domeniu, în vederea identificării soluţiilor optime 

pentru îmbunătăţirea sistemului de finanţare – rambursare a fondurilor administrate de 

Centrul Naţional al Cinematografiei. La baza acestui demers s-a situat constatarea faptului 

că procentul de rambursare a fondurilor obţinute în urma creditelor acordate, conform legii, 

de Centrul Naţional al Cinematografiei,  a fost foarte scăzut. În urma discuţiilor cu 

reprezentanţii asociaţiilor şi uniunilor de creaţie din domeniul cinematografiei a fost 

elaborată o propunere de amendare a Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 

cinematografia, aprobată prin Legea nr. 356/2008. Membrii Comisiei au analizat o 

documentaţie privind regimul juridic al „sprijinului financiar direct” şi procedurile legale 

aplicabile în materia ajutoarelor de stat în cadrul reglementărilor Uniunii Europene. În 

ansamblu, diversele mecanisme propuse sunt corelate, în intenţia de a crea un sistem 

capabil să integreze şi să pună în acord evoluţia producţiei de film cu cea a pieţei, precum şi 

să permită, treptat, reducerea participării fondurilor publice la finanţarea cinematografiei, în 

favoarea creşterii finanţării private. În cadrul dezbaterilor s-au făcut propuneri de reducere a 

perioadei de rambursare, precum şi de sancţionare corespunzătoare a beneficiarilor 



 2

creditelor, care nu vor returna sumele obţinute din partea Centrului Naţional al 

Cinematografiei în perioada stabilită prin lege. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul deputat Mihai Răzvan 

Sturzu, doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Dan Cristian Popescu, domnul 

deputat Ioan Tămâian şi domnul deputat Traian Dobrinescu. La încheierea dezbaterilor 

membrii Comisiei au hotărât să continue identificarea celor mai bune soluţii pentru 

optimizarea activităţii de creaţie cinematografică şi dezvoltarea industriei cinematografice, 

cu creşterea numărului de săli de proiecţie cinematografică.  

 

 
 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
 

SECRETAR,  
 

Florin Costin PÂSLARU 
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