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SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonan˛ei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
Parlamentul Rom‚niei adopt„ prezenta lege.
Art. I. — Se aprob„ Ordonan˛a Guvernului nr. 39 din
14 iulie 2005 privind cinematografia, adoptat„ Ón temeiul
art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonan˛e ∫i publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005,
cu urm„toarele modific„ri ∫i complet„ri:

1. La articolul 1, dup„ alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) De prevederile prezentei ordonan˛e beneficiaz„
persoanele fizice ∫i juridice rom‚ne, precum ∫i cele din
statele membre ale Uniunii Europene, autorizate ca atare,
cu respectarea principiilor libert„˛ii de stabilire a domiciliului
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sau a re∫edin˛ei, al liberei circula˛ii a bunurilor ∫i serviciilor,
precum ∫i al nediscrimin„rii pe motiv de na˛ionalitate.“
2. La articolul 2, litera a) va avea urm„torul cuprins:
îa) dezvoltarea industriei filmului Ón Rom‚nia ∫i
sus˛inerea form„rii profesionale Ón domeniu;“.
3. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — Œn sensul prezentei ordonan˛e, termenii ∫i
expresiile de mai jos au urm„toarele semnifica˛ii:
a) cinematografie — industria cultural„, de importan˛„
na˛ional„, care creeaz„ plusvaloare prin exploatarea ∫i
r„sp‚ndirea diversit„˛ii culturale, are drept scop realizarea,
distribuirea ∫i exploatarea filmelor cinematografice ∫i include
totalitatea activit„˛ilor ∫i persoanelor care activeaz„ Ón acest
domeniu;
b) film cinematografic, denumit Ón continuare film —
produsul finit al unor lucr„ri artistice ∫i tehnice specifice
domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de
fic˛iune, de anima˛ie, documentare, de orice durat„ ∫i pe
orice suport, ∫i care sunt puse ini˛ial Ón valoare prin
proiec˛ia pe ecran Ón s„li sau Ón gr„dini de spectacol
cinematografic ori Ón alte spa˛ii destinate acestui scop;
c) film rom‚nesc — filmul realizat cu participare artistic„
∫i tehnic„ preponderent rom‚neasc„, potrivit criteriilor
prev„zute Ón anexa nr. 2, care face parte integrant„ din
prezenta ordonan˛„, respectate ∫i de regulamentul emis pe
baza ∫i pentru punerea Ón aplicare a dispozi˛iilor prezentei
ordonan˛e, denumit Ón continuare regulament;
d) film Ón coproduc˛ie — filmul Ón care participarea
rom‚neasc„ la costurile totale ale produc˛iei nu poate fi
mai mic„ de 20% pentru coproduc˛iile bilaterale ∫i,
respectiv, de 10% pentru coproduc˛iile multilaterale, cu
respectarea condi˛iilor prev„zute Ón regulament;
e) film de art„ — filmul care, prin calitatea lui artistic„,
contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice ∫i a
diversit„˛ii culturale na˛ionale, europene ∫i universale,
clasificat ca atare de comisia de pe l‚ng„ Registrul
cinematografiei;
f) produc„tor — persoana fizic„ sau persoana juridic„
autorizat„ ca atare, Ónscris„ Ón Registrul cinematografiei,
care ini˛iaz„ ∫i sus˛ine Ón nume propriu realizarea unui film,
asigur‚nd Ón acest scop condi˛iile financiare, organizatorice
∫i tehnice necesare;
g) coproduc„tor — persoana fizic„ sau juridic„
autorizat„, care particip„ cu mijloace tehnice ∫i/sau
financiare la realizarea unui film;
h) produc„tor delegat (persoan„ delegat„) — persoana
fizic„ desemnat„ de to˛i coproduc„torii, care desf„∫oar„
ac˛iunile specifice produc„torului, Ón numele acestuia;
i) produc„tor executiv — persoana fizic„ angajat„ de
produc„tor, care, Ón limita bugetului acordat de acesta,
coordoneaz„ ∫i r„spunde de realizarea efectiv„ a filmului
Ón parametrii artistici, financiari ∫i organizatorici stabili˛i;
j) finan˛ator — persoana fizic„ sau juridic„ care particip„
la finan˛area unui film ∫i care nu are drepturi asupra
negativului acestuia;
k) autori de film — scenaristul, regizorul, autorul muzicii
special scrise, precum ∫i alte persoane fizice care
contribuie Ón mod creativ la realizarea filmului, definite ca
atare de dispozi˛iile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de
autor ∫i drepturile conexe, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
l) credit direct — creditul financiar rambursabil, f„r„
dob‚nd„, acordat din Fondul cinematografic Ón urma
c‚∫tig„rii unui concurs pentru produc˛ia de film ∫i
dezvoltarea de proiecte, Ón conformitate cu prevederile
regulamentului;
m)
sprijin financiar nerambursabil
—
sumele
nerambursabile atribuite din Fondul cinematografic, sprijinul
financiar automat pentru succes de public ∫i calitate
artistic„, pentru distribuirea ∫i exploatarea Ón cinematografe
a filmelor rom‚ne∫ti sau cu participare rom‚neasc„ ori

pentru organizarea sau participarea la festivaluri ∫i t‚rguri
de profil, precum ∫i pentru sus˛inerea unor programe de
cultur„ ∫i educa˛ie cinematografic„ sau pentru func˛ionarea
cinematografului de art„;
n) distribuitor de filme — persoana fizic„ sau persoana
juridic„ autorizat„ ca atare, Ónscris„ Ón Registrul
cinematografiei, al c„rei obiect de activitate este distribuirea
filmelor;
o) distribuire de filme — activitatea care are ca scop
prezentarea, prin proiec˛ii pe ecrane c„tre public, a unui
film Ón cinematografe sau Ón alte spa˛ii definite ca atare,
v‚nz„ri de licen˛e c„tre posturile de televiziune, de casete
video sau DVD-uri, precum ∫i importul ∫i exportul de filme;
p) cinematograf — orice spa˛iu dotat cu echipament
cinematografic Ón vederea prezent„rii publice, prin proiec˛ie
pe ecrane, a unui film ∫i unde se Óncaseaz„
contravaloarea biletelor de intrare;
r) cinematograf de art„ — cinematograful care difuzeaz„
film de art„ Óntr-o propor˛ie de minimum 50% din
programul anual de spectacole, din care cel pu˛in jum„tate
este rezervat„ filmului european ∫i/sau rom‚nesc;
s) filme dificile — filmele care pot avea ∫anse reduse
de exploatare cinematografic„ ∫i se caracterizeaz„ prin:
nivel ridicat de risc creativ, Ónnoirea limbajului
cinematografic prin modalit„˛i narative ∫i de exprimare
inedite, precum ∫i oferirea unei alternative artistice la
cinematograful comercial. Filmele dificile ating cel pu˛in
3 dintre urm„toarele obiective: sunt filme de interes cultural
de mare complexitate ∫i a c„ror realizare prezint„ un grad
sporit de dificultate, de exemplu filmele istorice;
implementeaz„ noi tehnologii cinematografice Óntr-un stil
creativ ∫i inovator; promoveaz„ noi ∫i inventive idei Ón
forma ∫i con˛inutul lor; au ∫anse minime sau chiar sunt
lipsite de posibilitatea unui succes comercial datorit„ stilului
experimental Ón care sunt realizate; promoveaz„ debuturi Ón
filme de lung metraj, scurt metraj sau filme-pilot sub
10 minute, cu excep˛ia reclamelor care pot avea poten˛ial
comercial; sprijin„ dezvoltarea comunit„˛ilor de crea˛ie ∫i de
realizare a filmelor din cel pu˛in dou„ ˛„ri;
∫) filme de buget redus — filmele care au bugete
considerabil mai mici dec‚t bugetul mediu al unui film din
aceea∫i categorie, realizat Ón anul precedent;
t) dezvoltare de proiect — const„ Ón activit„˛ile care au
ca scop realizarea unui proiect cinematografic, precum:
scrierea sau rescrierea scenariului, documentare, Óntocmirea
bugetului ∫i a planului de finan˛are, identificarea surselor de
finan˛are, precum ∫i orice alte activit„˛i dedicate acestui
scop;
˛) produc˛ie de film — totalitatea opera˛iunilor desf„∫urate
din prima zi a preg„tirilor p‚n„ Ón ultima zi din
postproduc˛ie, care au ca finalitate realizarea copiei
standard a filmului;
u) costuri directe — cheltuielile efectuate, Ónregistrate,
eviden˛iate ∫i justificate pe baz„ de acte contabile
prev„zute, Óntocmite ∫i emise potrivit legii; modul de
Ónregistrare Ón contabilitate se face conform normelor
metodologice de aplicare emise Ón baza prezentei
ordonan˛e.“
4. La articolul 6 alineatul (1), punctul 13 va avea
urm„torul cuprins:
î13. aloc„ resurse financiare Ón vederea conserv„rii,
restaur„rii ∫i valorific„rii filmelor cinematografice rom‚ne∫ti,
precum ∫i a altor bunuri care fac parte din patrimoniul
cinematografiei na˛ionale, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e.“
5. La articolul 7, dup„ alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Angaja˛ii Arhivei Na˛ionale de Filme beneficiaz„ de
prevederile Ordonan˛ei Guvernului nr. 9/2005 privind
cre∫terile salariale ce se vor acorda Ón anul 2005
personalului bugetar salarizat potrivit Ordonan˛ei de urgen˛„
a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a
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salariilor de baz„ pentru personalul contractual din sectorul
bugetar ∫i personalului salarizat potrivit anexelor nr. II ∫i III
la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de baz„ Ón sectorul bugetar ∫i a indemniza˛iilor
pentru persoane care ocup„ func˛ii de demnitate public„,
aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea
nr. 112/2005, cu modific„rile ulterioare.“
6. La articolul 8, dup„ alineatul (1) se introduc dou„ noi
alineate, alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul cuprins:
î(2) Persoanele fizice ∫i juridice rom‚ne, Ónregistrate Ón
Registrul cinematografiei ∫i care distribuie filme
cinematografice pe teritoriul Rom‚niei, pot depune la Arhiva
Na˛ional„ de Filme, cu titlu de depozit voluntar, c‚te o
copie pozitiv„ de film pentru fiecare titlu de film prezentat
Ón s„lile de cinematograf din ˛ar„.
(3) Depunerea copiilor de film, cu titlu de depozit
voluntar, se va face cu respectarea prevederilor Legii
nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“
7. Articolul 12 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 12. — (1) Pentru asigurarea mijloacelor financiare
necesare dezvolt„rii activit„˛ii cinematografice, precum ∫i
pentru Óndeplinirea atribu˛iilor ce revin Centrului Na˛ional al
Cinematografiei este instituit Fondul cinematografic.
(2) Fondul cinematografic se constituie din resursele
financiare stabilite potrivit prevederilor prezentei ordonan˛e.
(3) Cheltuielile de capital, de personal, precum ∫i
cheltuielile materiale necesare pentru Óndeplinirea atribu˛iilor
∫i responsabilit„˛ilor ce revin Centrului Na˛ional al
Cinematografiei, potrivit prezentei ordonan˛e, precum ∫i
cheltuielile de administrare a Fondului cinematografic se
suport„ din fonduri alocate de la bugetul de stat ∫i din
venituri proprii.“
8. Articolul 13 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 13. — (1) Fondul cinematografic se constituie din
urm„toarele surse:
a) colectarea unei contribu˛ii de 2% din pre˛ul de
v‚nzare ∫i/sau de Ónchiriere al casetelor video Ónregistrate,
al DVD-urilor sau al oric„rui alt suport Ónregistrat, care
poate fi multiplicat video sau digital, care se adaug„ la
pre˛ul acestora, pl„tibil„ de operatorul economic care face
v‚nzarea ∫i/sau Ónchirierea angro; operatorii economici
distribuitori angro de casete video Ónregistrate, DVD-uri sau
orice alt suport Ónregistrat, care poate fi multiplicat video ori
digital, sunt obliga˛i s„ transmit„ Centrului Na˛ional al
Cinematografiei lista contractelor de v‚nzare ∫i/sau de
Ónchiriere Óncheiate, cuprinz‚nd valoarea acestora ∫i datele
de identificare a partenerilor contractuali, prezent‚nd ∫i
licen˛ele pentru titlurile respective; Ón cazul filmelor
clasificate Ón Registrul cinematografiei Ón categoria XXX, cu
interdic˛ie de proiec˛ie public„, contribu˛ia este de 10%;
b) colectarea unei contribu˛ii de 4% din contravaloarea
minutelor de publicitate contractate de posturile de
televiziune publice ∫i private, contribu˛ie care se adaug„ la
acest pre˛ ∫i care se Óncaseaz„ de la agentul de
publicitate, de la firma intermediar„ cump„r„toare a
minutelor de publicitate sau de la operatorul economic
cump„r„tor al minutelor de publicitate care este obligat s„
transmit„ Centrului Na˛ional al Cinematografiei lista cu
contractele Óncheiate, cuprinz‚nd valoarea acestora ∫i
denumirea agen˛ilor v‚nz„tori;
c) colectarea unei contribu˛ii de 3% din pre˛ul minutelor
de publicitate v‚ndute din spa˛iul programului propriu de
c„tre societ„˛ile de televiziune prin cablu, care au licen˛„
pentru produc˛ia de programe, ∫i care se adaug„ acestui
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pre˛; plata contribu˛iei c„tre Fondul cinematografic se face
de postul de televiziune prin cablu;
d) colectarea unei contribu˛ii de 3% din Óncas„rile
provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice
gen ∫i pe orice fel de suport, Ón cinematografe sau Ón alte
spa˛ii destinate vizion„rii cu public; obliga˛ia de plat„ revine
exploatan˛ilor;
e) colectarea unei contribu˛ii de 1% aplicat„ asupra
veniturilor realizate lunar de agen˛ii economici pentru
retransmisia prin cablu, prin satelit ∫i prin retransmisia
digital„ a emisiunilor de televiziune;
f) colectarea unei contribu˛ii de 4% din profitul anual
realizat de operatorii economici care organizeaz„ jocuri de
noroc; plata se va face p‚n„ la data de 31 mai a anului
Ón curs pentru anul precedent;
g) 20% din veniturile ob˛inute din privatizarea s„lilor ∫i
gr„dinilor de spectacol cinematografic;
h) dob‚nda aferent„ disponibilit„˛ilor din contul Fondului
cinematografic aflat Ón Trezoreria Statului;
i) alte venituri dob‚ndite Ón condi˛iile legii.
(2) Sumele datorate pentru contribu˛iile stabilite la
alin. (1) lit. a)—f) reprezint„ cheltuial„ deductibil„ la calculul
profitului impozabil al operatorilor economici respectivi, Ón
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(3) Contribu˛iile prev„zute la alin. (1) lit. a)—f) se aplic„
asupra Óncas„rilor totale realizate, din care s-a dedus TVA
aferent„ ∫i/sau impozitul pe spectacol, precum ∫i taxa de
timbru cinematografic.
(4) Veniturile proprii ale Centrului Na˛ional al
Cinematografiei se constituie din urm„toarele surse:
a) venituri ob˛inute din administrarea ∫i exploatarea
bunurilor din patrimoniul cinematografiei na˛ionale, care se
afl„ Ón proprietatea public„ sau privat„ a statului, conform
prezentei ordonan˛e;
b) venituri ob˛inute din Ónchirierea ∫i concesionarea
imobilelor sau a altor bunuri aflate Ón administrarea sa,
potrivit prezentei ordonan˛e;
c) tarife pentru efectuarea opera˛iunilor de clasificare ∫i
Ónregistrare Ón cadrul Registrului cinematografiei; tarifele se
stabilesc ∫i se actualizeaz„ periodic prin ordin al ministrului
culturii ∫i cultelor, la propunerea directorului general al
Centrului Na˛ional al Cinematografiei;
d) colectarea unei contribu˛ii de minimum 25% din
venitul net realizat din cesiunea, acordat„ pe baz„ de
licita˛ie, atunci c‚nd este cazul, a drepturilor de difuzare ∫i
exploatare a filmelor rom‚ne∫ti din patrimoniul
cinematografiei na˛ionale, cu respectarea prevederilor Legii
nr. 8/1996 privind dreptul de autor ∫i drepturile conexe, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
e) venituri ob˛inute din realizarea altor activit„˛i specifice,
acceptarea de dona˛ii ∫i sponsoriz„ri, precum ∫i orice alte
venituri dob‚ndite Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e;
f) 5% din Fondul cinematografic, din care 3% pentru
Arhiva Na˛ional„ de Filme, Ón vederea conserv„rii,
restaur„rii ∫i valorific„rii filmelor cinematografice rom‚ne∫ti,
∫i 2% pentru cheltuielile de administrare ale Fondului
cinematografic.“
9. Articolul 14 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 14. — Operatorii economici sunt obliga˛i s„ declare
∫i s„ vireze Centrului Na˛ional al Cinematografiei sumele
prev„zute la art. 13 alin. (1) lit. a)—e), p‚n„ la data de
25 a lunii curente pentru luna anterioar„, precum ∫i s„
depun„ lista contractelor Óncheiate, prev„zute la art. 13
alin. (1) lit. a)—c), cu men˛ionarea valorii acestora.“
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10. La articolul 15, alineatele (1) ∫i (3) vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 15. — (1) Pentru virarea cu Ónt‚rziere a sumelor
datorate de operatorii economici, potrivit prevederilor
art. 13, se percep penalit„˛i de Ónt‚rziere, Ón conformitate
cu reglement„rile legale privind regimul impozitelor ∫i
taxelor datorate bugetului de stat.
................................................................................................
(3) Penalit„˛ile de Ónt‚rziere, Óncasate Ón conformitate cu
prevederile alin. (1), constituie surse la Fondul
cinematografic ∫i se utilizeaz„ Ón conformitate cu
prevederile prezentei ordonan˛e.“
11. Articolul 16 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 16. — (1) Persoanele juridice autorizate, prev„zute
la art. 13 alin. (1) lit. a) ∫i c), pot opta pentru finan˛area
direct„ a produc˛iei de filme, Ón condi˛iile prezentei
ordonan˛e, cu p‚n„ la jum„tate din suma datorat„, la
solicitarea produc„torilor, dup„ notificarea adresat„
Centrului Na˛ional al Cinematografiei.
(2) Persoanele fizice ∫i juridice autorizate, prev„zute la
art. 13 alin. (1) lit. d), pot opta, dup„ notificarea Centrului
Na˛ional al Cinematografiei, pentru finan˛area direct„ a
produc˛iei sau distribuirii de filme rom‚ne∫ti, Ón condi˛iile
prezentei ordonan˛e.
(3) Persoanele juridice autorizate, prev„zute la art. 13
alin. (1) lit. b), pot opta pentru finan˛area direct„ a
produc˛iilor de filme de televiziune — documentare ∫i/sau
fic˛iune — cu p‚n„ la 1% din contribu˛ie, la solicitarea
posturilor de televiziune ∫i dup„ notificarea Centrului
Na˛ional al Cinematografiei, iar pentru finan˛area direct„ a
produc˛iilor de filme cinematografice realizate Ón condi˛iile
prezentei ordonan˛e, cu p‚n„ la 1,5% din contribu˛ia
datorat„, la solicitarea produc„torilor ∫i dup„ notificarea
adresat„ Centrului Na˛ional al Cinematografiei.
(4) Sumele neutilizate conform alin. (1)—(3) se vireaz„
Ón contul Fondului cinematografic p‚n„ la data de
31 decembrie a anului Ón curs.
(5) Notific„rile formulate potrivit alin. (1) vor fi depuse
trimestrial la Centrul Na˛ional al Cinematografiei.
(6) Sumele investite potrivit prevederilor alin. (1)—(3)
vor fi sc„zute din cuantumul contribu˛iei datorate Fondului
cinematografic Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e.
(7) Contribu˛ia persoanelor fizice ∫i juridice prev„zute la
alin. (1)—(3) reprezint„ participarea operatorilor economici
respectivi la produc˛ia sau distribuirea filmului, nefiind
incluse Ón cuantumul creditului direct acordat conform
prevederilor prezentei ordonan˛e.“
12. Articolul 17 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 17. — (1) Pentru sus˛inerea produc˛iei de film
cinematografic, Societatea Rom‚n„ de Televiziune va
contribui cu o sum„ reprezent‚nd 15% din veniturile proprii
realizate din publicitate.
(2) Societatea Rom‚n„ de Televiziune poate opta
pentru finan˛area direct„ a produc˛iei de filme, Ón condi˛iile
prezentei ordonan˛e, cu p‚n„ la jum„tate din suma
datorat„ Fondului cinematografic, la solicitarea
produc„torilor ∫i dup„ notificarea adresat„ Centrului
Na˛ional al Cinematografiei.
(3) Sumele neutilizate se vireaz„ Ón contul Fondului
cinematografic p‚n„ cel mai t‚rziu la data de 31 martie a
anului Ón curs pentru anul precedent.“
13. Articolul 18 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 18. — La sf‚r∫itul fiec„rui an, suma r„mas„
neutilizat„ din Fondul cinematografic se reporteaz„ Ón anul
urm„tor cu aceea∫i destina˛ie.“

14. La articolul 20, alineatul (4) va avea urm„torul
cuprins:
î(4) Sunt exceptate de la limita prev„zut„ la alin. (3)
filmele dificile ∫i filmele de buget redus.“
15. La articolul 21 alineatul (1), literele c) ∫i g) vor avea
urm„torul cuprins:
îc) asigur„ o contribu˛ie proprie de minimum 6% din
bugetul total al produc˛iei filmului, Ón numerar, servicii sau
Ón natur„;
................................................................................................
g) includ Ón devizul de produc˛ie al filmului costuri care
nu pot dep„∫i urm„toarele cote maximale:
— 10% pentru onorariul societ„˛ilor produc„toare;
— 10% pentru cheltuieli neprev„zute;
— 5% pentru onorariul pentru activitatea de regizor,
precum ∫i pentru cesiunea drepturilor provenite din aceast„
activitate;
— 4% pentru onorariul pentru scrierea scenariului,
precum ∫i a dialogurilor ∫i cesiunea drepturilor provenite
din aceast„ activitate;
— 4% pentru produc„torul executiv;
— 4% pentru onorariul pentru muzica special scris„;“.
16. La articolul 21 alineatul (1), litera h) se abrog„.
17. La articolul 21 alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Produc„torul poate cheltui cel pu˛in 20% din bugetul
unui film pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene
sau semnatare ale Acordului Central European pentru
Comer˛ Liber.“
18. Articolul 23 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 23. — Cuantumul maxim de creditare, Ón cazul
filmelor dificile ∫i al filmelor de buget redus, care se poate
acorda Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e, este de 80% din
valoarea devizului filmului.“
19. La articolul 24, litera f) se abrog„.
20. La articolul 24, litera g) va avea urm„torul cuprins:
îg) creditul direct pentru coproduc˛ii interna˛ionale nu
poate dep„∫i 50% din contribu˛ia p„r˛ii rom‚ne la
realizarea filmului, cu excep˛ia filmelor prev„zute la art. 20
alin. (4).“
21. Articolul 25 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 25. — (1) Centrul Na˛ional al Cinematografiei
acord„ sprijin financiar nerambursabil din Fondul
cinematografic, Ón conformitate cu prevederile art. 26
alin. (1) lit. a)—d), persoanelor fizice ∫i juridice autorizate
∫i Ónscrise Ón Registrul cinematografiei.
(2) Centrul Na˛ional al Cinematografiei acord„, de
asemenea, din Fondul cinematografic, Ón condi˛iile prezentei
ordonan˛e, sprijin financiar nerambursabil ∫i altor persoane
fizice ∫i juridice autorizate.“
22. La articolul 26 alineatul (1), litera f) va avea
urm„torul cuprins:
îf) sus˛inerea unor programe de cultur„, educa˛ie
cinematografic„, editare de publica˛ii de specialitate,
precum ∫i sus˛inerea altor activit„˛i Ón vederea Óndeplinirii
atribu˛iilor Centrului Na˛ional al Cinematografiei, conform
prevederilor art. 6 alin. (1).“
23. La articolul 27 alineatul (6) va avea urm„torul
cuprins:
î(6) Sprijinul financiar automat pentru succes de public
se acord„ produc„torilor pentru filmele realizate Ón condi˛iile
prezentei ordonan˛e.“
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24. La articolul 29, alineatele (2) ∫i (4) vor avea
urm„torul cuprins:
î(2) Distribuitorul poate cheltui cel pu˛in 20% din bugetul
de distribuire al unui film rom‚nesc pe teritoriul statelor
membre ale Uniunii Europene sau semnatare ale Acordului
Central European pentru Comer˛ Liber.
.............................................................................................
(4) Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea
unui film rom‚nesc sau cu participare rom‚neasc„ se
poate acorda cu cel mult 6 luni Ónainte de data distribuirii
acestuia.“
25. La articolul 30, litera d) va avea urm„torul cuprins:
îd) difuzeaz„ film de art„ Ón propor˛ie de minimum 50%
din programul anual, din care cel pu˛in jum„tate este
consacrat filmului european sau rom‚nesc.“
26. La articolul 34, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 34. — (1) La concursurile de selec˛ie a proiectelor
cinematografice pot participa persoane fizice ∫i juridice,
rezidente Ón Rom‚nia, potrivit legii, ∫i care sunt autorizate
ca produc„tori de filme, sunt Ónregistrate Ón Registrul
cinematografiei ∫i ale c„ror proiecte Óndeplinesc cumulativ
condi˛iile prev„zute Ón regulament.“
27. La articolul 40, alineatele (1) ∫i (2) vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 40. — (1) Componen˛a comisiilor de selec˛ie a
proiectelor cinematografice se stabile∫te prin ordin al
ministrului culturii ∫i cultelor, dup„ consultarea uniunilor ∫i
asocia˛iilor din domeniul industriei cinematografice.
(2) Membrii comisiilor de selec˛ie sunt desemna˛i pentru
fiecare sesiune de concurs.“
28. Articolul 48 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 48. — (1) Rezultatele concursului, inclusiv valoarea
creditului direct alocat fiec„rui proiect c‚∫tig„tor, vor fi
f„cute publice prin afi∫are la sediul Centrului Na˛ional al
Cinematografiei, pe site-ul acestuia, precum ∫i Óntr-un ziar
cu acoperire na˛ional„, Ón termen de 5 zile de la
redactarea hot„r‚rii finale a comisiei de selec˛ie ∫i a
Consiliului.
(2) Hot„r‚rea de acordare a creditelor directe pentru
produc˛ie este valabil„ 18 luni de la data comunic„rii,
interval Ón care trebuie asigurat„ finan˛area proiectului ∫i
trebuie Óncheiat contractul de creditare.
(3) Beneficiarii creditelor, precum ∫i persoanele
desemnate Ón calitate de produc„tor nu pot solicita noi
credite Ón cazul Ón care au fost Ónc„lcate termenele legale
pentru realizarea proiectelor anterioare.
(4) Œn cazuri bine justificate, directorul general al
Centrului Na˛ional al Cinematografiei poate acorda o
prelungire a termenului prev„zut la alin. (2) de maximum
6 luni.“
29. La articolul 51, alineatele (3) ∫i (4) vor avea
urm„torul cuprins:
î(3) Produc˛ia unui film realizat cu ajutorul creditului
pentru produc˛ie, al sprijinului financiar automat pentru
succes de public, precum ∫i al sprijinului pentru calitatea
artistic„ trebuie s„ Ónceap„ Ón maximum un an de la
semnarea contractului, iar realizarea copiei standard nu
trebuie s„ dep„∫easc„ 2 ani de la acea dat„.
(4) Œn cazuri bine justificate, directorul general al
Centrului Na˛ional al Cinematografiei poate acorda o
prelungire a termenului de predare a copiei standard de
maximum 6 luni.“
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30. La articolul 52 alineatul (1), dup„ litera b) se
introduce o nou„ liter„, litera c), cu urm„torul cuprins:
îc) Ón situa˛ia Ón care tran∫a acordat„ potrivit dispozi˛iilor
prev„zute la lit. a) este mai mic„ de 50% din suma
alocat„, diferen˛a va fi redistribuit„ la tran∫ele doi ∫i trei de
la lit. b).“
31. La articolul 55, alineatele (3) ∫i (4) vor avea
urm„torul cuprins:
î(3) Durata de rambursare a creditului direct pentru
produc˛ie este de 10 ani.
(4) Œn cazul neramburs„rii integrale a creditului direct
pentru produc˛ie, dup„ expirarea perioadei de 10 ani,
Centrul Na˛ional al Cinematografiei va prelua, Ón baza unui
protocol Óncheiat cu beneficiarul creditului, dreptul de
valorificare a filmului respectiv, p‚n„ la recuperarea
cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat, pe
baza unei «scrisori de acces» la laborator pentru
efectuarea de noi copii, semnat„ de produc„tor.“
32. Articolul 59 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 59. — (1) Autorit„˛ile administra˛iei publice locale
pot sus˛ine, Ón condi˛iile prezentei ordonan˛e, construirea de
noi cinematografe cu unul sau mai multe ecrane, prin
alocarea de fonduri ori prin Ónchirierea sau concesionarea
de terenuri adecvate pentru persoanele juridice care doresc
s„ investeasc„ Ón acest domeniu.
(2) Œn cazul filmelor rom‚ne∫ti sau realizate cu
participare rom‚neasc„, Ón sensul prevederilor din anexa
nr. 2, autorit„˛ile administra˛iei publice locale acord„ scutiri
pentru diverse activit„˛i din domeniul cinematografiei, pentru
desf„∫urarea film„rilor, precum ∫i pentru plata loca˛iilor de
filmare, cu excep˛ia cl„dirilor aflate Ón proprietatea sau Ón
administrarea lor.
(3) Œn sensul prevederilor alin. (2), autorit„˛ile publice
locale pot acorda scutiri ∫i/sau facilit„˛i pentru desf„∫urarea
film„rilor Ón interiorul cl„dirilor aflate Ón proprietatea sau Ón
administrarea lor.“
33. Articolul 60 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 60. — (1) Exploatan˛ii de s„li ∫i de gr„dini de
cinematograf au obliga˛ia de a asigura minimum 5% din
num„rul anual de spectacole cu filme cinematografice
realizate potrivit prevederilor prezentei ordonan˛e, din care
cel pu˛in 1% la orele de maxim„ audien˛„, ∫i beneficiaz„
Ón aceste condi˛ii de sprijin financiar nerambursabil.
(2) S„lile de cinematograf care vor asigura minimum
10% din num„rul anual de spectacole cu filme
cinematografice realizate potrivit prevederilor prezentei
ordonan˛e vor beneficia de o reducere de 50% a
contribu˛iei prev„zute la art. 13.“
34. Articolul 61 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 61. — Televiziunile care difuzeaz„ filme au
obliga˛ia s„ asigure anual minimum 2% din spa˛iul destinat
acestora pentru difuzarea de opere audiovizuale, inclusiv
filme cinematografice, realizate potrivit prevederilor prezentei
ordonan˛e.“
35. La articolul 62, alineatele (1)—(3) vor avea
urm„torul cuprins:
îArt. 62. — (1) Œn vederea sprijinirii activit„˛ii
cinematografice, operatorii economici care au Ón obiectul de
activitate produc˛ia de film cinematografic ∫i sunt implica˛i
Ón produc˛ia ∫i/sau finan˛area, distribuirea ∫i exploatarea de
filme cinematografice, beneficiaz„ de dispozi˛iile Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
(2) Operatorii economici direct implica˛i Ón produc˛ia,
distribuirea ∫i exploatarea filmelor cinematografice, Ónscri∫i
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ca atare Ón Registrul cinematografiei, beneficiaz„ de
scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de
utilaje, echipamente cinematografice, pelicul„, substan˛e
de procesare ∫i alte bunuri folosite Ón industria
cinematografic„, care nu sunt produse Ón ˛ar„.
(3) Pentru punerea Ón aplicare a dispozi˛iilor alin. (1),
precum ∫i ale art. 771, Centrul Na˛ional al Cinematografiei
va emite un «Certificat de investitor» pentru produc„tor,
respectiv un «Certificat de finan˛ator» pentru coproduc„tor
sau finan˛ator, Ón care sunt precizate urm„toarele date:
a) numele persoanei juridice ∫i datele de identificare;
b) num„rul de Ónscriere Ón Registrul cinematografiei, Ón
cazul produc„torului ∫i coproduc„torului, sau contractul, Ón
cazul finan˛atorului;
c) valoarea creditului direct ob˛inut;
d) valoarea total„ a bugetului estimativ al produc˛iei ∫i
valoarea costurilor directe de produc˛ie;
e) valoarea total„ a investi˛iei sau a finan˛„rii.“
36. La articolul 63, alineatul (2) va avea urm„torul
cuprins:
î(2) Bunurile din patrimoniul public al statului, enumerate
la alin. (1) lit. a) ∫i c), se afl„ Ón administrarea Centrului
Na˛ional al Cinematografiei, iar cele enumerate la alin. (1)
lit. b), d) ∫i e) se afl„ Ón administrarea Arhivei Na˛ionale
de Filme.“
37. Articolul 64 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 64. — Mixajele magnetice, materialele ∫i bunurile
r„mase Ón urma produc˛iilor rom‚ne∫ti, realizate Ón condi˛iile
art. 63 alin. (1) lit. a), sau din presta˛ii interna˛ionale, care
pot fi utilizate la realizarea altor filme, cum ar fi: obiecte
de recuzit„, mobilier, costume, arme, armuri, decoruri sau
elemente de decor, achizi˛ionate ∫i confec˛ionate pe
costurile filmelor respective ∫i aflate Ón patrimoniul
societ„˛ilor comerciale cu capital majoritar de stat: Studioul
Cinematografic «Sahia Film» — S.A., Studioul
Cinematografic «Rofilm» — S.A. ∫i Studioul Cinematografic
«Animafilm» — S.A. se afl„ Ón patrimoniul privat al statului
∫i Ón administrarea societ„˛ilor respective.“
38. Articolul 65 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 65. — (1) Se afl„ Ón proprietatea privat„ a statului
∫i Ón administrarea Regiei Autonome de Distribu˛ie ∫i
Exploatare a Filmelor «Rom‚nia-Film» s„lile ∫i gr„dinile de
spectacol cinematografic, precum ∫i terenurile aferente
acestora, prev„zute Ón anexa nr. 1, care face parte
integrant„ din prezenta ordonan˛„.
(2) Se afl„ Ón proprietatea privat„ a statului ∫i Ón
administrarea Regiei Autonome de Distribu˛ie ∫i Exploatare
a Filmelor «Rom‚nia-Film» Laboratorul de Prelucrare a
Peliculei Mogo∫oaia din municipiul Bucure∫ti.“
39. La articolul 66, dup„ alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Regia Autonom„ a Distribu˛iei ∫i Exploat„rii Filmelor
«Rom‚nia-Film» se afl„ sub autoritatea Ministerului Culturii
∫i Cultelor.“
40. Articolul 67 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 67. — (1) Diminuarea participa˛iei statului la
unit„˛ile aflate sub autoritatea Ministerului Culturii ∫i
Cultelor, prev„zute la art. 66, precum ∫i v‚nzarea s„lilor ∫i
gr„dinilor de spectacol cinematografic, a terenurilor aferente
acestora, aflate Ón proprietatea privat„ a statului ∫i Ón

administrarea Regiei Autonome de Distribu˛ie ∫i Exploatare
a Filmelor «Rom‚nia-Film» se pot face pe baza unor
strategii specifice, emise de Ministerul Culturii ∫i Cultelor,
pentru fiecare societate ∫i aprobate prin hot„r‚re a
Guvernului.
(2) Strategiile vor cuprinde criteriile ∫i modalit„˛ile de
realizare a privatiz„rii, respectiv a v‚nz„rii, Ón conformitate
cu prevederile legale Ón materie, prin:
a) v‚nzarea de ac˛iuni;
b) v‚nzarea s„lilor ∫i gr„dinilor de spectacol
cinematografic, sediilor, cl„dirilor cu alt„ destina˛ie, precum
∫i a altor bunuri proprietate privat„ a statului;
c) majorarea capitalului social prin aport de capital
privat;
d) Óncheierea unor contracte de asociere cu investitori
priva˛i Ón scopul realiz„rii de investi˛ii Ón domeniu;
e) orice combina˛ie a metodelor prev„zute la lit. a)—d).
(3) Œn perioada prev„zut„ la art. II din legea de aprobare
a prezentei ordonan˛e, prin hot„r‚re a Guvernului,
cinematografele prev„zute Ón anexa nr. 1 pot fi trecute Ón
administrarea autorit„˛ilor publice locale.“
41. La articolul 73, alineatul (3) va avea urm„torul
cuprins:
î(3) Œn termenul prev„zut la alin. (1), Centrul Na˛ional al
Cinematografiei va elabora ∫i va supune spre aprobare
Ministerului Culturii ∫i Cultelor normele metodologice de
aplicare a prevederilor prezentei ordonan˛e, care vor fi
publicate Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.“
42. La articolul 75, alineatul (1) va avea urm„torul
cuprins:
îArt. 75. — (1) Centrul Na˛ional al Cinematografiei
organizeaz„ activit„˛i de formare ∫i perfec˛ionare
profesional„ ∫i elibereaz„ certificate de atestare de liber„
practic„ Ón meseriile specifice domeniului cinematografiei
pentru care nu exist„ forme de ∫colarizare Ón Ónv„˛„m‚ntul
din Rom‚nia.“
43. Dup„ articolul 77 se introduce un nou articol,
articolul 771, cu urm„torul cuprins:
îArt. 771. — Œn vederea dezvolt„rii cinematografiei Ón
Rom‚nia se introduce sprijinul indirect, astfel:
a) de la data stabilit„ potrivit prevederilor art. 38
alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se acord„ sprijin
indirect Ón valoare de 150% pentru produc„torii,
coproduc„torii ∫i finan˛atorii implica˛i Ón produc˛ia de film,
acordat din impozitul pe profit corespunz„tor sumei
investite, sum„ care nu poate dep„∫i 10% din costurile
directe de produc˛ie efectuate pe teritoriul Rom‚niei, ∫i
reprezint„ maximum 50% din profitul brut; aceast„
prevedere nu se aplic„ pentru aportul prev„zut la art. 21
alin. (1) lit. c);
b) Ón situa˛ia filmelor comandate, condi˛ionat de
cheltuirea Ón Rom‚nia a minimum 40% din bugetul filmului,
se acord„ sprijin indirect Ón valoare de 30% din totalul
taxelor aferente bugetului cheltuit pe teritoriul Rom‚niei,
sprijin ce se acord„ persoanei juridice autorizate, Ónscris„
Ón Registrul cinematografiei, rezident„ Ón Rom‚nia, potrivit
legii, ∫i care particip„ la realizarea filmului; sprijinul indirect
va fi folosit pentru acoperirea costurilor directe de
produc˛ie, efectuate pe teritoriul Rom‚niei, ∫i nu poate
dep„∫i 10% din acestea; Ón cazul filmelor la comand„,
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prevederile prezentului articol se pot completa de drept cu
prevederile lit. a);
c) sprijin indirect prin scutirea de la plata taxei pe
redeven˛„ pentru distribuitorii care introduc Ón Rom‚nia un
num„r egal sau mai mare de 8 copii de film;
d) sprijin indirect Ón valoare de 150%, aferent impozitului
pe profit ob˛inut Ón urma realiz„rii investi˛iei, pentru
operatorii implica˛i Ón exploatarea de lan˛uri de
cinematografe, Ón situa˛ia Ón care lan˛ul este format din cel
pu˛in 10 s„li distribuite pe teritoriul Rom‚niei, corespunz„tor
a 10% din investi˛ia realizat„.“
44. Articolul 78 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 78. — (1) Societatea Rom‚n„ de Radiodifuziune ∫i
Societatea Rom‚n„ de Televiziune sunt obligate, Ón cadrul
grilelor de programe, s„ rezerve spa˛iu publicitar gratuit Ón
orele de maxim„ audien˛„, necesar promov„rii filmelor
cinematografice rom‚ne∫ti sau realizate cu participare
rom‚neasc„, Ón sensul defini˛iilor prev„zute Ón anexa nr. 2.
(2) Œn termen de 30 de zile de la intrarea Ón vigoare a
prezentei ordonan˛e, Centrul Na˛ional al Cinematografiei,
Societatea Rom‚n„ de Radiodifuziune ∫i Societatea
Rom‚n„ de Televiziune vor stabili, Ón baza unui protocol,
modalit„˛ile ∫i spa˛iul acordat Ón grila de programe pentru
promovarea filmelor cinematografice rom‚ne∫ti sau realizate
cu participare rom‚neasc„, Ón sensul defini˛iilor prev„zute
Ón anexa nr. 2.“
45. Dup„ articolul 78 se introduce un nou articol,
articolul 781, cu urm„torul cuprins:
îArt. 781. — Dispozi˛iile art. 55 alin. (3)—(5) se aplic„ ∫i
contractelor Óncheiate Óncep‚nd cu anul 1997, care se afl„
Ón derulare, fie Ón sensul restituirii creditului acordat, fie Ón
sensul continu„rii finan˛„rii din Fondul cinematografic.“
46. Dup„ articolul 79 se introduce un nou articol,
articolul 791, cu urm„torul cuprins:
îArt. 791. — (1) M„surile de natura ajutorului de stat,
respectiv acordarea creditelor directe pentru produc˛ia de
filme, cu excep˛ia schemelor de minim prev„zute de lege,
vor fi notificate ∫i se vor acorda dup„ autorizarea acestora
de c„tre Consiliul Concuren˛ei.
(2) Sprijinul financiar nerambursabil, cel sub form„ de
credit pentru dezvoltare, precum ∫i cel acordat de
autorit„˛ile publice locale Ón cadrul schemelor de ajutor nu
vor dep„∫i pragul minim prev„zut la art. 29 din Legea
nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicat„. Normele
metodologice emise Ón baza ∫i pentru aplicarea prezentei
ordonan˛e vor cuprinde dispozi˛ii privind cumulul,
monitorizarea, modalit„˛ile de calcul ∫i solicitarea de
informa˛ii Ón conformitate cu prevederile art. 3—5 din
Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care
nu intr„ sub inciden˛a obliga˛iei de notificare, aprobat prin
Ordinul pre∫edintelui Consiliului Concuren˛ei nr. 27/2000,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 125
din 24 martie 2000.
(3) P‚n„ la avizarea de c„tre Consiliul Concuren˛ei a
unei scheme de ajutor de stat, sprijinul indirect prev„zut la
art. 771 nu va dep„∫i pragul minim prev„zut la art. 29 din
Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicat„, cu
respectarea prevederilor alin. (2) cu privire la normele
metodologice emise Ón baza ∫i pentru aplicarea prezentei
ordonan˛e, precum ∫i ale Regulamentului privind pragul
minim al ajutorului de stat care nu intr„ sub inciden˛a
obliga˛iei de notificare, aprobat prin Ordinul pre∫edintelui
Consiliului Concuren˛ei nr. 27/2000, publicat Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.“

47. Dup„ anex„, care devine anexa nr. 1, se introduce
o nou„ anex„, anexa nr. 2, cu urm„torul cuprins:
îANEXA Nr. 2
CRITERII

de definire a filmului rom‚nesc, a filmului
cu participare rom‚neasc„, precum ∫i a filmului original
produs Ón limba rom‚n„
Œn conformitate cu art. 3 lit. c) din Ordonan˛a Guvernului
nr. 39/2005 ∫i Ón sensul Regulamentului de concurs, se
consider„:
1. film rom‚nesc — filmul care Óntrune∫te minimum
65 de puncte dintr-un total de 100, Ón conformitate cu
criteriile de mai jos;
2. film cu participare rom‚neasc„ — filmul care
Óntrune∫te minimum 35 de puncte dintr-un total de 100, Ón
conformitate cu criteriile de mai jos:
a) autori:
— regizor
15
— scenarist
7
— compozitor
3
Total:

25 de puncte

b) produc„tor
c) film original produs Ón limba rom‚n„
conform pct. 3
d) actori (pe film sau sunet):
— roluri principale
— roluri secundare
Total:
e)
—
—
—
—
—
—
—
—

15
10
10
5
40 de puncte

echipa artistic„ ∫i tehnic„:
director de imagine sau operator ∫i echip„
scenografie
costume
inginer de sunet
machiaj
editor de imagine
al˛i tehnicieni
zilieri

Total:

15 puncte

f) film„ri, echipament tehnic ∫i postproduc˛ie:
— loca˛ii (cel pu˛in jum„tate Ón Rom‚nia)
— laborator
— echipament tehnic
— postproduc˛ie sunet
— editare ∫i laborator
Total:

4
1
1
2
1
2
2
2

4
2
4
5
5

20 de puncte

Total general:
100 de puncte;
3. filmul original produs Ón limba rom‚n„ — filmul care
Óndepline∫te una dintre condi˛iile:
— versiunea original„ va fi prezentat„ Ón limba rom‚n„;
— versiunea original„ va fi prezentat„ Ón dou„ sau mai
multe limbi, dar intervalul de timp vorbit Ón limba rom‚n„ le
dep„∫e∫te pe celelalte;
— versiunea original„ a fost realizat„ Ón limba unei
minorit„˛i care tr„ie∫te Ón Rom‚nia, dac„ subiectul se
refer„ la tradi˛iile ∫i cultura respectivei minorit„˛i.“
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privind cinematografia, cu modific„rile aduse prin
prezenta lege, care se aprob„ prin hot„r‚re a
Guvernului ∫i se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I.

Art. II. — Œn termen de 45 de zile de la intrarea
Ón vigoare a prezentei legi, Ministerul Culturii ∫i
Cultelor elaboreaz„ strategiile prev„zute la art. 67
alin. (1) din Ordonan˛a Guvernului nr. 39/2005

Aceast„ lege a fost adoptat„ de Parlamentul Rom‚niei, cu respectarea prevederilor art. 75 ∫i ale art. 76 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„.
PRE™EDINTELE CAMEREI DEPUTAﬁILOR

PRE™EDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU

NICOLAE V√C√ROIU

Bucure∫ti, 14 iulie 2006.
Nr. 328.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonan˛ei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
Œn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se promulg„ Legea pentru aprobarea Ordonan˛ei
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia ∫i se dispune publicarea
acestei legi Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 13 iulie 2006.
Nr. 965.



PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
pentru numirea procurorului ∫ef adjunct al Sec˛iei
de combatere a infrac˛iunilor conexe infrac˛iunilor de corup˛ie
din cadrul Direc˛iei Na˛ionale Anticorup˛ie
Œn temeiul prevederilor art. 94 lit. c) ∫i ale art. 100 alin. (1) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judec„torilor ∫i procurorilor, republicat„, precum ∫i ale art. 40
lit. h) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea ministrului justi˛iei ∫i avizul Consiliului
Superior al Magistraturii,
Pre∫edintele Rom‚niei

d e c r e t e a z „:

Articol unic. — Domnul Hora˛iu Ovidiu Baias se nume∫te Ón func˛ia de
procuror ∫ef adjunct al Sec˛iei de combatere a infrac˛iunilor conexe
infrac˛iunilor de corup˛ie din cadrul Direc˛iei Na˛ionale Anticorup˛ie.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU

Bucure∫ti, 20 iulie 2006.
Nr. 992.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 649/27.VII.2006
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„,
av‚nd Ón vedere propunerea Guvernului,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Art. 1. — Doamna Monica Mariana Grigorescu se recheam„ din
calitatea de ambasador extraordinar ∫i plenipoten˛iar al Rom‚niei Ón
Republica Federativ„ a Braziliei.
Art. 2. — Doamna Monica Mariana Grigorescu Ó∫i va Óncheia misiunea
Ón termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 20 iulie 2006.
Nr. 993.

PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului
a Conven˛iei dintre Rom‚nia ∫i Spania privind cooperarea
Ón lupta Ómpotriva criminalit„˛ii, semnat„ la Madrid
la 30 martie 2006
Œn temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) ∫i ale art. 100 din Constitu˛ia
Rom‚niei, republicat„, precum ∫i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 590/2003 privind tratatele,
la propunerea Guvernului, potrivit Hot„r‚rii nr. E 205 din 12 iulie 2006,
d e c r e t e a z „:

Pre∫edintele Rom‚niei

Articol unic. — Se supune spre ratificare Parlamentului Conven˛ia
dintre Rom‚nia ∫i Spania privind cooperarea Ón lupta Ómpotriva criminalit„˛ii,
semnat„ la Madrid la 30 martie 2006, ∫i se dispune publicarea prezentului
decret Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I.
PRE™EDINTELE ROM¬NIEI

TRAIAN B√SESCU
Œn temeiul art. 100 alin. (2) din
Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
contrasemn„m acest decret.
PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Bucure∫ti, 20 iulie 2006.
Nr. 1.005.
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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea bilan˛ului general al Trezoreriei Statului ∫i a contului de execu˛ie
al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 13 din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 146/2002 privind formarea ∫i utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 201/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ bilan˛ul general al Trezoreriei
Statului, Óncheiat la data de 31 decembrie 2005, care
cuprinde at‚t Ón activ, c‚t ∫i Ón pasiv suma de
51.014.401.159 lei, prev„zut Ón anexa nr. 1.
Art. 2. — Se aprob„ contul de execu˛ie al bugetului
Trezoreriei Statului pe anul 2005, care cuprinde la venituri

suma de 350.665.777 lei ∫i la cheltuieli suma de
280.546.416 lei ∫i un excedent curent Ón sum„ de
70.119.361 lei, prev„zut Ón anexa nr. 2.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2*) fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 12 iulie 2006.
Nr. 923.
*) Anexele nr. 1 ∫i 2 sunt reproduse Ón facsimil.
ANEXA Nr. 1
BILANﬁUL GENERAL

al Trezoreriei Statului, Óncheiat la data de 31 decembrie 2005

CONTUL DE EXECUﬁIE

al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2005

ANEXA Nr. 2
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea art. 2 din Hot„r‚rea Guvernului nr. 2.111/2004
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi˛ii
îExtindere spa˛ii de Ónv„˛„m‚nt ∫i cercetare la «Centrul de documentare, educa˛ie continu„
∫i transfer tehnologic din cadrul Universit„˛ii Politehnica din Timi∫oara»“
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind
finan˛ele publice, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Articolul 2 din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 2.111/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investi˛ii îExtindere spa˛ii de
Ónv„˛„m‚nt ∫i cercetare la «Centrul de documentare,
educa˛ie continu„ ∫i transfer tehnologic din cadrul
Universit„˛ii Politehnica din Timi∫oara»“, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, nr. 1.152 din 6 decembrie
2004, se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

îArt. 2. — Finan˛area obiectivului de investi˛ii prev„zut
la art. 1 se face din bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii Ón limita sumelor
aprobate anual cu aceast„ destina˛ie, precum ∫i din alte
surse legal constituite, conform programului de investi˛ii
publice aprobat potrivit legii.“

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 19 iulie 2006.
Nr. 938.

ACTE
ALE

ALE

ORGANELOR

ADMINISTRAﬁIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCﬁIILOR ™I TURISMULUI

ORDIN
privind completarea Regulamentului pentru circula˛ia trenurilor ∫i manevra vehiculelor feroviare
nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.816/2005
Œn temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniu˛„ din Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a Autorit„˛ii
Feroviare Rom‚ne — AFER, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea ∫i func˛ionarea Autorit„˛ii
Feroviare Rom‚ne — AFER, ∫i ale art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. I. — Dup„ alineatul (19) al articolului 17 din
Regulamentul pentru circula˛ia trenurilor ∫i manevra
vehiculelor feroviare nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului
transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului nr. 1.816/2005,
publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 1.064

∫i 1.064 bis din 28 noiembrie 2005, se introduce un nou
alineat, alineatul (20), cu urm„torul cuprins:
î(20) Cu aprobarea conducerii regionalelor de cale
ferat„, la unele posturi de barier„ situate Ón linie curent„,
aflate la distan˛e mari fa˛„ de sta˛iile de la care se
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prime∫te dispozi˛ie, respectiv de la care timpii de mers ai
trenurilor sunt mai mari de 20 de minute p‚n„ la aceste
posturi de barier„, se va putea deschide bariera dup„
Ónregistrarea comenzii de plecare a trenului din sta˛ie. La
aceste posturi de barier„ din linie curent„, agen˛ii vor
supraveghea de la locul fixat circula˛ia rutier„ prin pasaj ∫i
vor proceda astfel:
a) dac„ barierele au pozi˛ie normal deschis„, se vor
Ónchide cu cel pu˛in 10 minute Ónainte de trecerea pe la
posturile de barier„ din linie curent„ a trenurilor anun˛ate de
c„tre impiegatul de mi∫care. Pentru trenurile prev„zute s„
circule, dar neanun˛ate de c„tre impiegatul de mi∫care,
barierele se vor Ónchide cu cel pu˛in 10 minute Ónainte de
trecerea lor posibil„ pe la postul de barier„ din linie curent„;
b) dac„ barierele au pozi˛ie normal Ónchis„, nu se vor
mai deschide cu cel pu˛in 10 minute Ónainte de trecerea
pe la posturile de barier„ din linie curent„ a trenurilor

anun˛ate de c„tre impiegatul de mi∫care. Pentru trenurile
prev„zute s„ circule, dar neanun˛ate de c„tre impiegatul de
mi∫care, barierele nu se vor mai deschide cu cel pu˛in 10
minute Ónainte de trecerea lor posibil„ pe la postul de
barier„ din linie curent„.
Reglement„rile specifice vor fi stabilite Ón regulamentele
de func˛ionare ale posturilor de barier„ din linie curent„,
care sunt anex„ la PTE ale sta˛iilor de cale ferat„
Ónvecinate posturilor de barier„ din linie curent„.“
Art. II. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. III. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului transporturilor nr. 840/2000 Ó∫i Ónceteaz„
aplicabilitatea.

Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Bucure∫ti, 14 iulie 2006.
Nr. 1.286.

ACTE

ALE

CAMEREI

FINANCIARI

DIN

AUDITORILOR
ROM¬NIA

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROM¬NIA

HOT√R¬RE
privind atribuirea calit„˛ii ∫i a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar
pentru persoanele care posed„ o calificare profesional„ Ón audit financiar
sau Ón profesii asimilate acestuia, atribuit„ de alt stat Ón acord cu reglement„rile specifice
din acel stat
Av‚nd Ón vedere prevederile art. 6 alin. (5) ∫i ale art. 12 lit. A din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, respectiv ale
Normelor privind atribuirea calit„˛ii ∫i a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care
posed„ o calificare profesional„ Ón audit financiar sau Ón profesii asimilate acestuia, atribuit„ de alt stat Ón acord cu
reglement„rile specifice din acel stat, aprobate prin Hot„r‚rea nr. 42/2005 a Consiliului Camerei, precum ∫i procesulverbal Óntocmit de Comisia de examinare stabilit„ prin Hot„r‚rea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Rom‚nia,
Óncheiat Ón data de 26 iunie 2006,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Rom‚nia
Art. 1. — Se aprob„ acordarea calit„˛ii ∫i a dreptului de
exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice
prev„zute Ón lista-anex„ la prezenta hot„r‚re, care posed„
o calificare profesional„ Ón audit financiar sau Ón profesii

h o t „ r „ ∫ t e:
asimilate acestuia, atribuit„ de alt stat Ón acord cu
reglement„rile specifice din acel stat.
Art. 2. — Prezenta hot„r‚re va fi publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I.

Pre∫edintele Camerei Auditorilor Financiari din Rom‚nia,
Ion Mih„ilescu

Bucure∫ti, 12 iulie 2006.
Nr. 67.
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ANEX√*)

LISTA

cuprinz‚nd persoanele fizice care posed„ o calificare profesional„ Ón audit financiar sau Ón profesii asimilate acestuia,
atribuit„ de alt stat Ón acord cu reglement„rile specifice din acel stat, ∫i au dob‚ndit calitatea ∫i dreptul
de exercitare a profesiei de auditor financiar Ón Rom‚nia

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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