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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 şedinţele plenului Camerei

Deputaţilor din 21 septembrie 2004, şi respectiv 5 octombrie a.c., s-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, 28 septembrie şi respectiv 5 octombrie

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, în ziua de 28 septembrie, 17 deputaţi, iar în ziua de 5

octombrie, 19 deputaţi, din totalul de 20 membri ai Comisiei.

cultura



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 aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003

privind prevenirea şi combaterea pornografiei, cu amendamentele admise anexate.

Prezentul raport suplimentar înlocuieşte raportul suplimentar anterior, difuzat

în 29 septembrie 2004.

  

PREŞEDINTE, SECRETAR,

                                  

    Mihai Adrian MĂLAIMARE Ileana Stana IONESCU

    

Consilier,     Expert,

    Virgil Ştefan NIŢULESCU            Cristina DAN



Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 

A M E N D A M E N T E   A D M I S E

la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

Nr.

crt.

Text iniţial Textul propus 

(autorul amendamentului)

Motivarea
amendamentelor propuse

Camera decizională

0 1 2 3

1  Text Senat:

Art. I – Legea nr. 196/2003 privind
prevenirea şi combaterea pornografiei,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 342 din 20 mai 2003, se
modifică şi se completează, după cum
urmează:

Articolul I nemodificat Din motive de tehnică
legislativă.

Camera Deputaţilor



2. Titlul Legii:

 Lege pentru modificarea legii nr.196/2003
privind prevenirea şi combaterea
pornografiei

Titlul Legii  va avea următorul cuprins:

Lege pentru modificarea şi completarea legii
nr.196/2003 privind prevenirea şi
combaterea pornografiei.

(Amendament propus de Comisie)

 Din motive de tehnică
legislativă.

Camera Deputaţilor

3. Text Lege:

CAPITOLUL II

Prevenirea şi controlul activităţilor cu
caracter pornografic

1.Titlul Capitolului II se modifică şi va
avea următorul cuprins:

CAPITOLUL II

Reglementări privind activitatea localurilor
cu program erotic

(Amendament propus de Comisie)

 Din motive de tehnică
legislativă.

Camera Deputaţilor

4.   Art.4 alin. (1) lit. c).(text lege)

 Art. – (1) Persoanele care deţin  sau
administrează localuri în care se prezintă
programe de strip-tease sau erotice trebuie
să asigure următoarele condiţii:

c) afişarea la intrare a listei de preţuri la
programele oferite.

 2. La articolul  4 litera c) a alineatului(1)
se abrogă.

 (Amendament propus de Comisie)

 Aceste prevederi nu sunt
necesare deoarece există
alte reglementări care le
impun.

Camera Deputaţilor.

5. Art. 4 alin (2) partea introductivă.( text lege)

2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie
să fie autorizate şi înscrise la Registrul
comerţului, iar localurile administrate de
acestea trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:

3 La articolul 4, partea introductivă a
alineatului (2) va avea următorul cuprins:

2) Persoanele prevăzute la alin. (1) trebuie
să îndeplinească următoarele condiţii:

 (Amendament propus de Comisie)

 Pentru o exprimare mai
sintetică.

Camera Deputaţilor.



 

6. Art. 4 alin (2) litera a). (text lege)

a) să deţină toate avizele necesare unei
unităţi de alimentaţie publică;

 

 4. La articolul 4 , litera a) a alineatului (2)
se abrogă.

 (Amendament propus de Comisie)

 Aceste prevederi nu sunt
necesare deoarece există
alte reglementări care le
impun.

Camera Deputaţilor.

7.   5. După art. 4 se introduce Titlul
Capitolului II1 cu următorul cuprins:

 CAPITOLUL II1

 Prevenirea şi controlul activităţilor cu
caracter pornografic

 (Amendament propus de Comisie)

 Din motive de tehnică
legislativă.

Camera Deputaţilor

8.  Text Senat:

 1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

 Art. 5. – Publicaţiile având caracter
pornografic sunt  destinate exclusiv
persoanelor majore, sunt marcate cu un
pătrat de culoare roşie pe prima copertă, sunt
prezentate în ambalaje care nu permit
răsfoirea publicaţiei la stand, se
comercializează numai în spaţii special
amenajate, autorizate conform legii şi nu se
vând minorilor.

 6. Nemodificat

  

 Pentru o exprimare mai
clară.

Camera Deputaţilor

9.  Text Lege:

 Art. 6. – Activităţile prevăzute la art. 4 şi 5 
 7. Articolul 6 se abrogă.  Pentru evitarea creării unui

organism a cărui activitate 
Camera Deputaţilor



se autorizează de către o comisie a
Ministerului Culturii şi Cultelor, din care fac
parte şi reprezentanţi ai Ministerului de
Interne şi ai Ministerului Turismului.

 

 

 (Amendament propus de Comisie)

nu se justifică.

10. Text Senat:

2. La art. 8. alin (3) va avea următorul
cuprins…

(3) Activităţile prevăzute în prezentul articol
se autorizează de către o comisie a
Ministerului Culturii şi Cultelor, din care fac
parte şi reprezentanţi ai Ministerului
Administraţiei şi Internelor.

8. La  articolul  8 alineatul (3)  se abrogă.

(Amendament propus de Comisie)

 Pentru evitarea creării unui
organism a cărui activitate
nu se justifică.

Camera Deputaţilor

11.  Text Lege:

 Art. 9. – Filmele pornografice, indiferent de
suportul pe care sunt realizate, se vor
închiria sau vinde numai în spaţii cu
destinaţie specială, autorizate de comisia
prevăzută la art. 6, şi nu vor fi închiriate sau
vândute minorilor.

 9. Articolul 9 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
 Art. 9. – Filmele pornografice, indiferent de
suportul pe care sunt realizate, se vor
închiria sau vinde numai în spaţii cu
destinaţie specială şi nu vor fi închiriate sau
vândute minorilor.

 (Amendament propus de Comisie)

 Pentru a fi în acord cu
eliminarea art.6.

Camera Deputaţilor

12.  Text Lege:

 Art. 11. – Organizarea de reuniuni la care
participă sau asistă minori şi în cadrul cărora
se comit acte cu caracter obscen se
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi 

 10. Art. 11 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
 Art. 11. – Organizarea de reuniuni în spaţii
publice, la care participă sau asistă minori şi
în cadrul cărora se comit acte cu caracter
obscen se pedepseşte cu închisoare de la 2 la

 Pentru evitarea unor
eventuale abuzuri..

Camera Deputaţilor



interzicerea unor drepturi.
7 ani şi interzicerea unor drepturi.

 (Amendament propus de Comisie)

13.  Text Lege:

 Art.14. – Constituie contravenţii şi se
sancţionează  cu amendă de la 50.000.000
lei la 250.000.000 lei următoarele fapte:

d) vânzarea materialelor prevăzute la art.5
alin. (2) în alte spaţii decât cele
autorizate.;

h) iniţierea, organizarea, finanţarea ori
desfăşurarea unor manifestări sau
programe ori spectacole cu caracter
obscen, cu nerespectarea dispoziţiilor
art. 4.

 11. La articolul 14 literele d) şi h)  vor
avea următorul cuprins:
 Art.14. – Constituie contravenţii şi se
sancţionează  cu amendă de la 50.000.000
lei la 250.000.000 lei următoarele fapte:

d) vânzarea materialelor prevăzute la art.5
în alte spaţii decât cele autorizate;

 h) iniţierea, organizarea, finanţarea ori
desfăşurarea unor manifestări sau programe
ori spectacole cu caracter erotic, cu
nerespectarea dispoziţiilor art. 4;

 (Amendament propus de Comisie)

 Pentru concordanţă cu
modificările introduse
anterior.

Camera Deputaţilor

14.  Text Lege:

 Art.15.- (1)  Autoritatea Naţională de
Reglementare în Comunicaţii poate primi
sesizări cu privire la nerespectarea
prevederilor art.8.

 …………………………………………….

 

 12. La articolul  15  alineatul (1) va avea
următorul cuprins:

 Art.15.- (1)  Autoritatea Naţională de
Reglementare în Comunicaţii primeşte
sesizări cu privire la nerespectarea
prevederilor art.8.

 (Amendament propus de Comisie)

 Pentru folosirea unei
exprimări mai  clare.

Camera Deputaţilor



15.  Text Lege: 

 Art.16.-Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.14 şi
15 se fac de către organele de poliţie din
cadrul Ministerului de Interne.

 13.Articolul 16 se modifică şi va avea
următorul cuprins:

 Art.16. - Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.14 şi
15 se fac de către organele de poliţie din
cadrul Ministerului Administraţiei şi
Internelor.

 (Amendament propus de Comisie)

 Pentru actualizarea
denumirii ministerului.

Camera Deputaţilor

16.  Text Senat.

 3.Articolul 19 se abrogă.
 14. Nemodificat.  Din motive de tehnică

legislativă.
Camera Deputaţilor

17.  Text Senat:

 Art.II. – În termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi,
Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor  vor elabora şi
vor supune aprobării prin hotărâre a
Guvernului:

a) normele privind componenţa şi
funcţionarea Comisiei de eliberare  a
autorizaţiei de funcţionare a localurilor
în care se prezintă programe de strip-
tease sau erotice, a spaţiilor destinate
închirierii sau vânzării de filme
pornografice, precum şi procedura de
eliberare a acestor autorizaţii.

b) normele privind componenţa şi

 15. Articolul II va avea următorul
cuprins:
 Art. II. - Legea nr.196/2003 privind
prevenirea şi combaterea pornografiei, cu
modificările şi completările aduse de
prezenta lege va fi republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, dându-se
textelor o nouă numerotare.

 

 (Amendament propus de Comisie)

 

 

 

 

 Din motive de tehnică
legislativă.

Camera Deputaţilor



funcţionarea Comisiei de eliberare a
autorizaţiei de creare de site-uri cu
caracter pornografic, precum şi
procedura de eliberare a acestei
autorizaţii.

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                          SECRETAR,

    Mihai Adrian MĂLAIMARE                                         Ileana STANA IONESCU    

                          Consilier,                Expert,

                     Virgil Ştefan NIŢULESCU                      Cristina DAN
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