Regulament de Organizare si Functionare
a Comisiei Tehnice de clasificare a cinematografelor

1. Conform art.51 din Ordinulnr.237912006emis de Ministrul Culturii si Cultelor
prin care se aprobi Normele Metodologice pentru aplicarea O,G. nr. 39/2005 privind
cinematografia, aprobatd cu modificdri gi completdri prin Legea nr.32812006,,in scopul
asigurdrii confortului publicului spectator, fiecare cinematograf de pe teritoriul Romaniei
se clasifica in funclie de nivelul dotdrilor tehnice gi al facilitdlilor de confort, potrivit
prezentelor norme metodolog ice".

2. Prin Decizia nr.24 din 16.05.2017, Directorul General al Centrului National al
Cinematografiei a stabilit componenfa actuald a Comisiei Tehnice de clasificare a
cinematografelor.

3. Programarea vizionirii cinematografelor se va face de cdtre Secretarul Tehnic
al Comisiei, de comun acord cu solicitantii, in ordinea cronologicd a cererilor depuse la

Registrul Cinematografiei sau la solicitarea scrisd a Oficiului pentru Protec{ia
Cnsumatorilor adresatd Centrului National al Cinematografiei, precum gi din initiativa
Centrului Nalional al Cinematografiei, ca urmare a sesizirilor primite privind condiliile
silii din partea spectatorilor, astfel incdt in maximum 30 de zile lucrdtoare Presedintele
Comisiei sd predea la Registrul Cinematografiei fisa de clasificare a cinematografului.

La fiecare sedin(i de vizionare se va intocmi un Proces-Verbal care va cuprinde
concluziile comisiei privind cinematograful vizionat gi se va completa documentalia
tehnici cu fotografii ale echipamentelor de proiectie si ale dotdrii sSlilor, precum si ale
altor anexe si instalalii.

5. Figa de clasificare a cinematografului completati de Secretarul Tehnic
Comisiei de clasificare a filmelor pe baza documentelor si a materialelor puse

al
la

dispozilie de solicitanti, se prezintd membrilor Comisiei care au obliga(ia sd corecteze

princrpalele date de identificare a
cinematografului (dotdri tehnice, condi{ii de confort, lipsa avizelor obligatorii pentru
functionare etc.) sa o semneze presedintele urmAnd a o preda Registrulut

eventualele inadvertenle referitoare

la

Cinematografiei.

6. Clasificarea se acordd de Comisie pe baza criteriilor stabilite in conformitate
cu prevederile Anexei nr. 13 din Normele Metodologice pentru aplicarea Ordonanlei
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobati cu modificdri gi compleltiri prin
Legea nr.32812006.

7. $edinlele de vizionare ale Comisiei Tehnice de clasificare a cinematclgrafelor
sunt valabile cu prezenla a minimum 3 membri, prezenta Preqedintelui Comisiei fiind
obligatorie la toate viziondrile.

In cazul in care, din motive obiective, prezenta
presedintelui comisiei la
anumita vizionare

o
nu este posibila, sau existd conflict de interese,
atributiile acestuia

sunt preluate de catre mambrul comisiei
care detine si calitatea de secretar.
B. Dezbaterile comisiei nu sunt publice.

9' Votul nu poate fi dat prin delega(ie, membrii
comisiei sunt obliga{i sd respecte
Uoresionar si sub nici-o rormd nu pot rr." u,._o ;.r-;;;;;.;0,."

::il:l:i

deriberariror

10' in situatiile in care voturile pro gi contra
sunt
pregedintelui
este preponderent.

in

numdr egal, votul

11' Directorul General al centrului Na(ional
al cinematografiei poate asista sau
poate fi reprezentat la sedintele comisiei,
poate participa la deliberiri, dar nu
voteazd.
12' Lipsa nemotivati la 3 sedin(e de vizionare
consecutiv a unui membru al
comisiei va atrage excluderea acestuia din
comisia Tehnicd de clasificare la
propunerea presedintelui acesteia.
13' in eventualitatea unor contestatii ce se pot primi
in termen de maximum 1s
zile lucrdtoare de la primirea certificatului de clasificare,
acestea vor fi reanalizate si
solutionate de citre o Comisie formati la propunerea
Directorului Gur";;;;; ;;il;;
National al Cinematografiei.

14' Pentru cinematografele care nu intrunesc condi{ii
de clasificare

potrivit

criteriilordin Anexa nr. 13, Decizia se ia in Plenul comisiei
care va intocmi obligtoriu un
Raport scris continand motivatia neacorddrii clasificdrii.

15' cheltuielile de deplasare ale membrilor comisiei rehnice
de clasificare in
vor
fi suportate de c.N.c., conform prevederilor legare
lard
in vigoare.
16' Comisia Tehnicd de Clasificare a Cinematografelor se
deplase azit osingurd
datd la Sala de Cinc'matograf pentru realizarea mdsurdtorilor gi
constatdrilor la fata
locului,

cheltuielile pentru deplasdrile suplimentare sunt suportate de
citre solicitant.
17' comisia poate propune centrului National al Crnematografiei
sanclionarea
agenlilor economici care nu respecti reglementdrile in vigoare
privind exploatarea
cinematografelor conform Articolelor nr. 68 lit. d), e) gi nr.
6g lit. b).

18. Membrii comisiei rehnice de crasificare au acces riber
cu prezentarea
legitima{iei de serviciu in salile de cinematograf gi in toate
locurile unde se organizeazd

proiectii publice.

