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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T   S U P L I M E N T A R

asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind

prevenirea şi combaterea pornografiei

Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi

combaterea pornografiei (P.L. – X 475/2004) a fost transmis Comisiei pentru cultură,

arte, mijloace de informare în masă, cu adresa nr. 475/01.09.2004, Comisia pentru

cultură, arte, mijloace de informare în masă fiind sesizată în fond. Proiectul de Lege a

fost trimis, spre avizare, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. Comisia a primit

acest aviz, care a fost favorabil, în forma prezentată. În şedinţa plenului Camerei

Deputaţilor din 21 septembrie 2004, plenul a decis retrimiterea proiectului la Comisie. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 30 august 2004.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 73

din Constituţia României. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 15 septembrie

2004 şi, la reexaminare, în şedinţele din 23 şi 28 septembrie 2004.

În conformitate cu prevederile art. 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,

la dezbaterea proiectului de Lege a participat d-nul Ion Antonescu, secretar de stat în

Ministerul Culturii şi Cultelor.

Proiectul de Lege este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

În şedinţele de reexaminare, la lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de

23 septembrie, 19 deputaţi, iar, în ziua de 28 septembrie, 17 deputaţi, din totalul de 20

membri ai Comisiei.
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Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în

sală în momentul votării (11 voturi pentru).

În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în

masă propune respingerea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003

privind prevenirea şi combaterea pornografiei.

Comisia a hotărât să propună plenului respingerea proiectului de Lege, ţinând

cont de faptul că prevederile acestuia nu îmbunătăţesc, în nici o privinţă, cadrul

legislativ existent. Membrii Comisiei consideră că, pe fond, problema paginilor

pornografice realizate pe Internet nu poate fi rezolvată prin intermediul comisiei

avizatoare create la nivel interministerial. De asemenea, modificarea propusă la art. 5

din Lege nu aduce, în realitate, nici o schimbare în ceea ce priveşte modul de

comercializare a publicaţiilor pornografice prin intermediul standurilor amenajate în

spaţii special autorizate.

Prezentul raport suplimentar înlocuieşte raportul anterior, difuzat la 15

septembrie 2004.
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