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R A P O R T  

asupra Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr. 35/1994 

privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al 

artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment  

 Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul 

literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi 

de divertisment a fost transmisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă, cu adresa nr. P. l - x 702 din 19 octombrie 2015, înregistrată la Comisiei cu 

nr. 4c-10/208 din 20 octombrie 2015. 

 Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în 

fond cu această propunere legislativă, spre avizare fiind transmisă Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci şi Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Până la data 

întocmirii raportului s-a primit avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. 

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare. 

 În calitate de primă Cameră sesizată, Senatul a respins iniţiativa legislativă în 

şedinţa din 13 octombrie 2015.  

 Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din 2 februarie 

2016. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 de membri ai 

Comisiei. 



În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, din partea Guvernului, a participat la lucrările Comisiei, domnul Alexandru 

Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii. Propunerea legislativă are ca 

obiect de reglementare abrogarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, 

cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de 

divertisment, republicată.    

 La dezbaterea iniţiativei legislative Comisia a avut în vedere avizul favorabil, 

cu observaţii şi propuneri, al Consiliul Legislativ transmis cu nr. 483/13.05.2015.  

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votării.  Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 

republicată, şi ale art. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională.  

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

propune respingerea Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr. 35/1994 

privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, 

al arhitecturii şi de divertisment. Motivarea  respingerii se întemeiază pe următoarea 

motivaţie: din majoritatea opiniilor exprimate în cadrul dezbaterilor din Comisie a 

reieşit concluzia potrivit căreia, legea, în forma actuală, nu este în măsură să 

răspundă tuturor cerinţelor şi exigenţelor, dar existenţa ei presupune colectarea unor 

sume de care beneficiază membrii uniunilor de creatori şi în general proiectele 

culturale, despre care este cunoscut faptul că sunt subfinanţate; prin urmarea opinia 

generala a fost aceea că legea poate fi îmbunătăţită şi nu abrogată.  

 
 
             PREŞEDINTE,                   SECRETAR, 
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