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PUNCTE DE VEDERE 

CONSILiUL ECONOMIC ŞI SOCIAL 
INTRARE  Nr IEŞIRE/ D 

Ziva ~SA,. Luna0~2020 

referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.7/2008 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind 

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

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia 

(b184/23.04.2020) 

În temeiul art. 2 alin (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost sesizat 

cu privire la avizarea propunerii legislative privind interdicţia cu caracter temporar a scoaterii 

din jară a unor produse provenite din activităli agricole şi de exploatare forestieră din România 

(b160/13.04.2020). 

În temeiul art. 6 aim . (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

aim . (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 14.05.2020, 

desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, părlile 

reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere: 

➢ reprezentanţii asocialiilor şi fundaliilor neguvernamentale ale societălii civile Si 1 

reprezentant al părlii patronale au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act 

nonnativ; 



➢ reprezentantii părţii sindicale şi 4 reprezentanţi ai părţii patronale au votat pentru avizarea 

NEFAVORABILĂ a proieetului de act normativ, cu următoarea motivare: 

- "Propunerea contribuie la distrugerea patrimoniului imobiliar al cinematografei. Nu esto 

oportuna privatizarea in aceasta perioada, cinematografele at trebui incredintate 

primariilor si renovate." 

- "Nu toate aceste sali/ gradini au acelasi statut juridic in prezent. Nu se impune nici o 

conditie de pastrare a proflului (ex: 10-15 ani, sub sanctiunea cu trecerea inapoi la stat, 

fara despagubiri); se repeta greselile unor privatizari de tip FPS. Pare mai mult o afacere 

imobiliara, prin care se urmareste favorizarea unora. Nu se fac astfel de propuneri pe 

perioada Starii de Urgenta/Alerta." 

- "Conform legislatiei actuale, imobilele care au aceasta destinatie si au fost transferate 

Autoritatilor Publice Locale, apartin domeniului public. La data prezentei, transferul 

acestor terenuri si/sau imobile catre Autoritatile Publice Locale nu s-a realizat in toata 

tara; partial in cateva judete; in niciun judet in totalitate." 

- "Se consideră inoportună trecerea defnitivă a sălilor şi grădinilor de spectacol 

cinematografic care fac obiectul unui contract de încbiriere în proprietatea definitivă a 

contractantului, acest lucru find în defavoarea atât a profesioniştilor din domeniul 

cinematografic, cât şi a publicului. Scoaterea acestora din domeniul public şi inexistenţa 

unor prevederi pentru obligativitatea difuzării de film cinematografic care să respecte 

proflul şi specifcul sălii/grădinii de spectacol (şi a profilului publicului lor), poate 

conduce la utilizarea acestora în scopuri care nu sunt în benefciul acestui domeniu de 

activitate." 

➢ 2 reprezentanţi ai părţii patronale s-au abţinut de la vot. 

Preşedinte, 

Iacob BACIU 
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