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RAPORT

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii 
nr.303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.7/2008 

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru 

aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematograOa

(L355/2020)

Cu adresa L355/2020 din 2 iunie 2020, Comisia pentru cultura si media a 

fost sesizata in fond cu Propunerea legislativa pentru modificarea d completarea 

Legii nr,303/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nrJ/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 

privind cinematografia, precum d pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru 

aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia(m\tmior: 

Gheorghe Baciu - senator neafiliat).

Initiativa legislativa are ca obiect de reglementare modificarea art. II pet. 11 

si 12 din Legea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 

privind cinematografia, cu modificarile si completarile ulterioare. Potrivit 
Expunerii de motive, interventiile legislative preconizeaza ” anumite masuri 
strategice de reforma economica menite a accelera procesul de privatizare prin 

stimularea dezvoltarii agentilor comerciali, statul avand obligatia, in virtutea art.
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135 din Constitute, sa asigure crearea cadrului favprabil pentru valorificarea 

tuturor factorilor de productie, protectia concurentei locale, precum protejarea 

intereselor nationale in activitatea economica”.

Propunerea legislative a primit avizfavorabil, cu observatii §i propuneri, din 

partea Consiliului legislativ, aviz comunicat sub nr. 501/26.05. 2020

Consiliul economic si social( reprezentantii partii sindicale si 4 reprezentanti 
ai partii patronale) avizeazd nefavorabil initiativa legislative (aviz comunicat sub 

nr. 3735/18.05.2020).
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Initiativa legislative a primit avize negative din partea Comisiei pentru 

administrate publice ( aviz nr. XXX/179/9.06.2020) ^i din partea Comisiei pentru 

buget, finante, activitate bancare si piate de capital (XXII/323/10.06.2020).

Propunerea legislative a fost luate m dezbatere de Comisia pentru culture §i 
media m data de 15 iunie a.c., in prezenta dl. Mihai Firice, secretar de stat in 

Ministerul Culturii.
Acesta a transmis Comisiei faptul ce Guvemul nu sustine propunerea 

legislative aflate in dezbatere.
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In urma discutiilor, Comisia pentru culture si media a hoterat, cu 

unanimitatea voturilor senatorilor prezenti, se adopte raport de respingere.

Comisia pentru culture si media supune plenului Senatului spre dezbatere si 
adoptare raportul de respingere si Propunerea legislativd pentru modificarea si 
completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanfei de urgenta a 

Guvernului nr.7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanfei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia, precum si pentru modificarea Legii 
nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografiei.
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In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categOria legilor ordinare, urmand a fi dezbatuta §i adoptata de plenul Senatului m 
conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constitu^ie.

Potrivit art. 75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, §i art. 92 alin. 
(7) pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, Senatul este prima Camera 
sesizata.

SECRETAR,PRE§EDINTO,

Senator Lucian) ASCANU Senator Emilia ARCAN
(
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