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PARLAMENTUL ROMANIEI

S E N A T

LEGE

pentru modificarea §i completarea Legii nr.303/2008 privind aprobarea 

Ordonanfei de urgen|:a a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea §i 
completarea Ordonanfei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, 

precum $i pentru modificarea Legii nr.328/2006 pentru aprobarea 

Ordonanfei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Legea nr.303/2008 privind aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a 

Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea §i completarea Ordonantei Guvernului 
nr.39/2005 privind cinematografia, precum §i pentru modificarea Legii 
nr.328/2006 pentru aprobarea Ordonan^ei Guvernului nr.39/2005 privind 

cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.894 din 30 

decembrie 2008, se modifica §i se completeaza dupa cum urmeaza :

1. Articolul II, punctul 11 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
/\

„11. In cazul salilor §i gradinilor de spectacol cinematografic care la data 

intrarii m vigoare a prezentei legi , fac obiectul unui contract de inchiriere ce 

prevede in mod expres obligativitatea difuzarii de film cinematografic, autoritafile 

administrafiei publice locale vor inifia procedura de privatizare in favoarea 

contractantului, in termen de 30 de zile , in baza dispozifiilor Legea nr.346/2004 

privind stimularea infiinf^ii §i dezvoltarii intreprinderilor mici §i mijlocii, cu 

modificarile §i completarile ulterioare, daca difuzarea de film cinematografic s-a 

facut constant §i au fost respectate toate clauzele contractual. ”
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2. Articolul II, punctul 12 se modifica §i se completeaza astfel:
A

„12. (1) In termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 

prezentei legi, beneficiarii contractelor de inchiriere pot sa notifice intentia de 

cumparare consiliului local al autoritalii administrativ-teritoriale respective, cu 

respectarea prevederilor in vigoare.
(2) La data intr^i in vigoare a prezentei legi, salile §i gradinile de 

spectacol cinematografic, care fac obiectul unui contract de inchiriere ce prevede 

in mod expres obligativitatea difuzarii de film cinematografic , aflate in domeniul 
public al unitalilor administrativ-teritoriale locale, comunale, ora§ene§ti, 
municipale §i al sectoarelor municipiului Bucure§ti, dupa caz, tree in domeniul 
privat al statului §i in administrarea consiliilor locale.

(3) Sumele oblinute din vanzarea salilor §i gradinilor de spectacol 
cinematografic in condiliile prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. ”
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma iniiiala, in 

condiiiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI 
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