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CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 2, 3, 4 şi 5 iulie 2013
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 în
perioada 2005 - 2012, 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, în perioada 2005 -2012 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 356/2008. Membrii Comisiei au analizat textul propunerilor de
modificare în vederea preluării acestora într-o viitoare iniţiativă legislativă.
În cadrul dezbaterilor s-au făcut propuneri de reducere a perioadei de
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rambursare, precum şi de sancţionare corespunzătoare a beneficiarilor
creditelor, care nu vor returna sumele obţinute din partea Centrului Naţional
al Cinematografiei în perioada stabilită prin lege. La încheierea dezbaterilor
membrii Comisiei au hotărât să transmită propuneri de optimizare a
mecanismului de finanţare în domeniul cinematografiei. Dezbaterile vor
continua într-o viitoare şedinţă.
În ziua de 2 iulie 2013 din numărul total de 22 de membri, au fost
prezenţi 18 deputaţi: dl. preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu (GP al PNL), dl.
vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (GP al PSD), dl. vicepreşedinte
Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin Alexandru Alexe (GP al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al
PSD), dl. Costel Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Lucian Manuel Ciubotaru
(GP al PSD), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl. deputat
Damian Florea (GP al PC), d-na deputat Liliana Mincă (GP al PP-DD), dl.
deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PDL),
dl. deputat Dan-Cristian Popescu (GP al PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP
al PP-DD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (GP al PSD), dl. deputat
Gheorghe Mirel Taloş (GP al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (GP al PNL) şi
dl. deputat Ioan Vulpescu (GP al PSD); au fost absenţi: dl. deputat Kelemen
Hunor (GP al UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al UDMR), dna deputat Marioara Nistor (GP al PP-DD) şi d-na deputat Diana Adriana
Tuşa (Fără apartenenţă la un grup parlamentar).
În zilele de 3, 4 şi 5 iulie 2013 din numărul total de 22 de membri, au
fost prezenţi 19 deputaţi: dl. preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu (GP al PNL),
dl. vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu (GP al PSD), dl. vicepreşedinte
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Slavomir Gvozdenovici (GP al Minorităţilor Naţionale), dl. secretar Florin Alexandru Alexe (GP al PNL), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (GP al
PSD), dl. Costel Alexe (G.P. al PNL), dl. deputat Lucian Manuel Ciubotaru
(GP al PSD), dl. deputat Dragoş-Ionel Gunia (GP al PD-L), dl. deputat
Damian Florea (GP al PC), d-na deputat Liliana Mincă (GP al PP-DD), dl.
deputat Ion Ochi (GP al PSD), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PDL),
dl. deputat Dan-Cristian Popescu (GP al PD-L), dl. deputat Iacob Puşcaş (GP
al PP-DD), dl. deputat Mihai-Răzvan Sturzu (GP al PSD), dl. deputat
Gheorghe Mirel Taloş (GP al PNL), dl. deputat Ioan Tămâian (GP al PNL),
d-na deputat Diana Adriana Tuşa (Fără apartenenţă la un grup parlamentar),
şi dl. deputat Ioan Vulpescu (GP al PSD); au fost absenţi: dl. deputat
Kelemen Hunor (GP al UDMR), dl. deputat Márton Árpád Francisc (GP al
UDMR) şi d-na deputat Marioara Nistor (GP al PP-DD).

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Gigel - Sorinel ŞTIRBU

Florin - Costin PÂSLARU
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