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RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind prevenirea
şi combaterea pornografiei.
În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,
a fost sesizată, în fond, cu proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei , trimis cu adresa nr.212 din 25 aprilie
2002, înregistrată sub nr. 31/433 din 25 aprilie 2002.
Proiectul de Lege a fost dezbătut şi adoptat de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor
articolului 74 alineatul (1) din Constituţia României.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.119 din 28 ianuarie 2002.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor sesizate spre dezbatere şi avizare, au transmis, cu adresele nr.25/255 din 15 mai 2002 şi respectiv nr. 36/63 din 6 iunie
2002, avizul negativ asupra acestui proiect de lege.
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Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.29/204 din
10 iunie 2002.
Proiectul de lege, supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a
pornografiei, prin stabilirea unor condiţii referitoare la desfăşurarea activităţilor care implică efectuarea unor acte cu caracter obscen,
precum şi la modalitatea de comercializare a materialelor care au un asemenea caracter.
Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii celor două comisii au examinat proiectul
de lege menţionat mai sus, finalizând dezbaterile în şedinţa comună din 16 octombrie 2002. La lucrările comune, a participat, în
calitate de invitat, domnul Ion Antonescu – secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor.
La dezbaterea amendamentelor formulate au luat cuvântul, pentru a-şi exprima punctele de vedere, autorii
amendamentelor, membrii celor două comisii, precum şi reprezentantul Ministerului Culturii şi Cultelor.
În urma examinării, cu majoritate de voturi, s-a hotărât ca proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea
pornografiei să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor cu amendamentele admise şi însuşite de
membrii celor două comisii, astfel cum rezultă din anexa nr.1 şi cu amendamentele respinse, astfel cum rezultă din anexa nr.2, care
fac parte integrantă din prezentul raport.
La lucrările comune au fost prezenţi, din partea Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 20 de deputaţi, din totalul de
25 de membri, iar din partea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 16 deputaţi, din totalul de 19 membri.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

ANEXA NR.1
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AMENDAMENTE ADMISE:
Nr.

Articolul

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

0

1.

2.

3.

Capitolul I

Capitolul I

Dispoziţii generale

Dispoziţii generale

Art.1. – Prin prezenta lege se instituie
măsuri de prevenire şi combatere a
pornografiei, în scopul protejării demnităţii
persoanei, a pudorii şi a moralităţii publice.
1.

Art.1. – text nemodificat.

Articolul 2 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi,
Art. 2. – (1) În sensul prezentei legi, prin
pornografie se înţeleg actele cu caracter obscen, prin pornografie se înţeleg actele cu
precum şi materialele care reproduc şi difuzează caracter obscen, precum şi materialele care
reproduc sau difuzează asemenea acte.
asemenea acte.
(2) Prin acte cu caracter obscen se
(2) Prin acte cu caracter obscen se înţeleg
gesturi sau comportamente sexuale explicite, înţeleg gesturi sau acţiuni sexuale explicite,
săvârşite individual sau în grup, sunete sau săvârşite individual sau în grup, imagini,
cuvinte care, prin consistenţa şi semnificaţia lor, sunete sau cuvinte care, prin semnificaţia
3

Pentru acurateţea textului.

Pentru rigoarea textului.

Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

aduc ofensă la pudoare, precum şi orice alte lor, aduc ofensă la pudoare, precum şi orice
forme de manifestare indecentă privind viaţa alte forme de manifestare indecentă privind
sexuală, dacă se săvârşesc în public.
viaţa sexuală, dacă se săvârşesc în public.
(3) Prin materiale cu caracter obscen se
înţeleg obiecte, gravuri, fotografii, holograme,
desene, scrieri, imprimate, embleme, publicaţii,
filme, înregistrări video şi audio, spoturi
publicitare, programe şi aplicaţii informatice,
piese muzicale, precum şi orice alte asemenea
forme de manifestare care prezintă sau
sugerează explicit un comportament sexual.

2.

(3) Prin materiale cu caracter obscen se
înţeleg
obiecte,
gravuri,
fotografii,
holograme, desene, scrieri, imprimate,
embleme, publicaţii, filme, înregistrări
video şi audio, spoturi publicitare, programe
şi aplicaţii informatice, piese muzicale,
precum şi orice alte forme de exprimare
care prezintă explicit sau sugerează o
acţiune sexuală.

Pentru claritatea textului.

Articolul 3 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 3. – (1) Dispoziţiile prezentei
Pentru eliminarea unor exprimări
Art. 3. – (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se
legi
nu
se
aplică
în
cazul
lucrărilor
de
artă,
redundante.
aplică în cazul lucrărilor de artă, literare,
ştiinţifice.
şi
ştiinţifice, sau alte asemenea lucrări de
creaţie recunoscute ca atare pe plan naţional
sau internaţional.
(2) Dispoziţiile prezentei legi nu se
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Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Text adoptat de cele două comisii

(2) De asemenea, dispoziţiile prezentei legi aplică în cazul materialelor întocmite în
nu sunt aplicabile în cazul materialelor interesul artei, ştiinţei, cercetării, educaţiei
întocmite în interesul artei sau ştiinţei, sau informării.
cercetării, educaţiei sau informării sau în alte
asemenea domenii.

3.

Capitolul II

Capitolul II

Prevenirea şi controlul activităţilor cu caracter
pornografic

Prevenirea şi controlul activităţilor cu
caracter pornografic

Motivare

Pentru rigoarea textului.

Articolul 4 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 4. – (1) Persoanele care deţin sau
Pentru o exprimare mai precisă şi
Art. 4. – (1) Proprietarii de localuri în care
se desfăşoară activităţi de striptease şi administrează localuri în care se prezintă pentru acurateţea textului.
programe erotice trebuie să asigure programe de strip - tease sau erotice
trebuie să asigure următoarele condiţii:
următoarele condiţii:
a) desfăşurarea acestor activităţi în
a) desfăşurarea acestor activităţi în spaţii
spaţii inaccesibile privirilor din exterior;
inaccesibile privirilor din exterior;
b) interzicerea accesului minorilor în
b) interzicerea accesului minorilor în aceste
aceste
localuri;
localuri;
Se elimină termenul “programe”,
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Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

c) afişarea la intrare a listei de preţuri la avându-se în vedere corelarea cu
produsele
oferite.
prevederile lit.e), pentru evitarea unei
c) afişarea la intrare a listei de preţuri la
reclame indecente.
produsele şi programele oferite.
(2) Persoanele juridice prevăzute la
Pentru corelare cu modificările
(2) Localurile în care se desfăşoară alin. (1) trebuie să fie autorizate şi înscrise
aduse la alin.(1).
activităţi prevăzute la alin. (1) trebuie să fie la Registrul Comerţului, iar localurile
autorizate şi înscrise la Registrul Comerţului şi administrate de acestea trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să deţină toate avizele necesare unei
Pentru exprimare mai precisă.
unităţi de alimentaţie publică;
a) să deţină toate avizele necesare pentru a
b) să aibă o suprafaţă de minimum 100
funcţiona ca unitate de alimentaţie publică;
mp;
b) să aibă o suprafaţă de minimum 100 mp;
c) să aibă pază asigurată de către o firmă
specializată;

c) să aibă pază asigurată;

Se elimină sintagma “de către o
firmă
specializată”,
persoanele
juridice având posibilitatea de a opta
pentru orice formă de asigurarea
pazei.

d) - se elimină.
Prevederea de la lit.d) nu este

d) să deţină o scenă de minimum 10 mp şi
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Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

e) să nu folosească o reclamă stradală relevantă.
Pentru rigoarea textului.
e) să realizeze o reclamă stradală indecentă;
decentă;
instalaţii de sonorizare;

f) să fie amplasate la o distanţă mai mare de
500 m faţă de şcoli, de internate, de biserici sau
de mănăstiri.
4.

f) să fie amplasate la o distanţă mai mare
de 200 metri faţă de şcoli, de internate sau
de lăcaşuri religioase.

Distanţa de 500 m este exagerat de
mare, în special în oraşe. O astfel de
reglementare nu se regăseşte nici în
legislaţia altor state europene.

Articolul 5 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 5. – (1) Publicaţiile destinate
persoanelor majore vor fi marcate cu un pătrat
de culoare roşie pe prima copertă a acestora şi
vor fi comercializate în ambalaje care nu permit
răsfoirea publicaţiei la stand.

Art. 5. – (1) Publicaţiile destinate
persoanelor majore vor fi marcate cu un
pătrat de culoare roşie pe prima copertă a
acestora şi vor fi comercializate în ambalaje
care nu permit răsfoirea publicaţiei la stand.

(2) Publicaţiile prevăzute la alin. (1), care
(2) Publicaţiile prevăzute la alin. (1), care
Pentru acurateţe lexicală.
redau,
explicit,
pe
acte
sexuale,
coperte
redau explicit pe coperţi acte sexuale, trebuie
Se elimină sintagma “de comisia
comercializate în spaţii special amenajate, trebuie comercializate în spaţii special
prevăzută
la art.6,”
în vederea
amenajate, autorizate conform legii.
autorizate de comisia prevăzută la art. 6.
corelării cu amendamentul propus la
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Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Text adoptat de cele două comisii

Motivare
art.6.

5.

Art. 6. – Activităţile prevăzute la art. 4 şi 5
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.

Articolul 6 - se elimină.

Nu se justifică înfiinţarea acestei
comisii. În prezent, instituţiile
existente
pot autoriza activităţile
menţionate la art.4 şi 5.

Pentru respectarea normelor de
Articolul 7 se renumerotează, se
tehnică legislativă.
modifică şi va avea următorul cuprins:

6.
Art. 7. – (1) Unităţile care comercializează
publicaţiile prevăzute la art. 5 sunt obligate să-şi
avertizeze cumpărătorii asupra caracterului
acestora, prin afişarea, la vedere, a listei
publicaţiilor.

Art. 6. – (1) Persoanele juridice şi
Pentru exprimare corectă, precum
fizice care comercializează publicaţiile şi în vederea corelării cu prevederile
prevăzute la art. 5 sunt obligate să alin.(2).
avertizeze cumpărătorii asupra caracterului
acestora.

(2) Afişarea de materiale cu caracter
(2) Afişarea de materiale cu caracter obscen
în
vitrinele
spaţiilor
de
în vitrinele unităţilor care comercializează obscen
comercializare a publicaţiilor este
Pentru îmbunătăţirea redacţională a
presa este interzisă.
interzisă.
textului.
7.

Articolul 8 se renumerotează, se
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Pentru respectarea

normelor de

Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

modifică şi va avea următorul cuprins:

tehnică legislativă.

Art. 8. – (1) Persoanele fizice şi juridice care
realizează site-uri cu caracter pornografic sunt
obligate să le paroleze, iar accesul la acestea va
fi permis numai după ce s-a plătit o taxă de 3
milioane lei, precum şi o taxă pe minut de
utilizare, stabilită de utilizatorul site-ului şi
declarată la organele fiscale. Plăţile se fac cu
instrumente de plată electronică.

Art. 7. – (1) Persoanele fizice şi
juridice care realizează site-uri cu caracter
pornografic sunt obligate să le paroleze, iar
accesul la acestea va fi permis numai după
ce s-a plătit o taxă pe minut de utilizare,
stabilită de utilizatorul site-ului şi declarată
la organele fiscale.

Din punct de vedere tehnic nu este
posibilă perceperea unei taxe de acces
de 3 milioane lei.

(2) Persoanele fizice şi juridice care fac
pagini pe internet trebuie să evidenţieze clar
numărul accesărilor site-ului respectiv, pentru a
putea fi supus obligaţiilor fiscale prevăzute de
lege.

(2) Persoanele fizice şi juridice care
realizează site-uri trebuie să evidenţieze
clar numărul accesărilor site-ului respectiv,
pentru a putea fi supus obligaţiilor fiscale
prevăzute de lege.

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

Alineatul (3) – se elimină.

Se introduce un text nou, care devine
9

De
asemenea,
utilizarea
instrumentelor de plată electronice nu
este suficient de sigură, fapt ce ar
putea duce la devalizarea conturilor de
către persoane rău intenţionate.
Pentru rigoarea textului.

Textul nu mai este necesar, avânduse în vedere că, prin vot, prevederile
art.6, cu privire la înfiinţarea unei
astfel de comisii, au fost eliminate.

Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

alin.(3), cu următorul cuprins:

Interdicţia este justificată, avânduse
în
vedere caracterul unor astfel de
(3) Se interzice realizarea şi
administrarea site-urilor având caracter site-uri.
pedofil, zoofil şi necrofil.
8.

Pentru respectarea normelor de
Articolul 9 se renumerotează, se
tehnică legislativă.
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,
autorizate de comisia prevăzută la art. 6, şi nu
vor fi închiriate sau vândute minorilor.

Art. 8. – Filmele pornografice, indiferent
Pentru rigoarea textului şi corelare
de suportul pe care sunt realizate, se pot cu amendamentul admis anterior, prin
închiria sau vinde numai în spaţii cu care s-au eliminat prevederile art.6.
destinaţie specială, autorizate potrivit legii,
şi nu pot fi închiriate sau vândute minorilor.

Capitolul III

Capitolul III
Infracţiuni şi contravenţii

Infracţiuni şi contravenţii
9.

Articolul 10 se renumerotează, se Pentru respectarea
tehnică legislativă.
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 10. – Racolarea, determinarea sau

Art.

9.
10

–

Racolarea,

obligarea,

normelor

de

Pentru exprimare mai acoperitoare în

Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)
folosirea minorilor ori a persoanelor cu
deficienţe psiho-fizice în acte cu caracter
obscen se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12
ani şi interzicerea unor drepturi.

10.

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
interzicerea unor drepturi.

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

determinarea sau folosirea minorilor ori a vederea sancţionării şi în cazul în care
persoanelor cu deficienţe psiho-fizice în antrenarea acestor persoane se face
acte cu caracter obscen, se pedepseşte cu prin abuz sau împotriva voinţei lor.
închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea
unor drepturi.
Articolul 11 - se elimină.

Se elimină prevederile art.11
întrucât, reglementarea are un caracter
de mare generalitate şi poate da
naştere la abuzuri în interpretarea
acesteia.

Pentru respectarea normelor de
Articolul 12 se renumerotează, se
tehnică legislativă.
modifică şi va avea următorul cuprins:

11.

Art. 10. - (1) Distribuirea materialelor
Pentru o mai bună exprimare,
Art. 12. - (1) Răspândirea materialelor cu
caracter obscen, care prezintă imagini cu minori cu caracter obscen, care prezintă imagini cu termenul de “răspândire” nefiind
având un comportament explicit sexual, se minori având un comportament explicit adecvat domeniului reglementat.
sexual, se pedepseşte cu închisoare de la 1
pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
la 5 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă, se pedepseşte şi
deţinerea de materiale prevăzute la alin. (1),
în vederea răspândirii lor.

(2) – Se elimină.

11

Textul nu este necesar, fiind
suficientă reglementarea de la alin.(1),
potrivit căreia se pedepseşte numai

Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Text adoptat de cele două comisii

Motivare
distribuirea materialelor cu caracter
obscen deţinute de o persoană.

12.

Pentru respectarea normelor de
Articolul 13 se renumerotează şi va
tehnică legislativă.
avea următorul cuprins:
Art. 11. – Dispoziţiile art. 118 din Codul
Art. 13. – Dispoziţiile art. 118 din Codul
penal privind confiscarea specială a bunurilor se penal privind confiscarea specială a
bunurilor se aplică în mod corespunzător.
aplică în mod corespunzător.

13.

Pentru respectarea normelor de
Articolul 14 se renumerotează, se
tehnică
legislativă.
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 12. - Constituie contravenţii şi se
Art. 14. - Constituie contravenţii şi se
sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la sancţionează cu amendă de la 50.000.000
lei la 250.000.000 lei următoarele fapte:
250.000.000 lei următoarele fapte:
a) permiterea accesului minorilor în
a) permiterea accesului minorilor în spaţiile
destinate
comercializării
destinate comercializării materialelor cu spaţiile
materialelor cu caracter obscen;
caracter obscen;
b) amenajarea de spaţii destinate
Pentru corelare cu modificările
b) amenajarea de spaţii destinate vânzării de
vânzării
de
materiale
cu
caracter
obscen
la
aduse la art.4 alin.(2)
materiale cu caracter obscen la o distanţă mai
o
distanţă
mai
mică
de
faţă
de
200
de
metri
mică de 500 de m faţă de şcoli, de internate, de
instituţii de învăţământ şi de internate
12

Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)
biserici sau de mănăstiri;

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

preuniversitare, precum şi de lăcaşuri
de cult;

c) vânzarea materialelor cu caracter
c) vânzarea materialelor cu caracter obscen
obscen fără ambalajele corespunzătoare;
fără ambalajele corespunzătoare;
Pentru o mai bună precizare a
d)
vânzarea
materialelor
cu
caracter
caracterului acestor materiale a căror
d) vânzarea materialelor prevăzute la art. 5
în
alte
spaţii
decât
cele
obscen
special
vânzare în alte spaţii este considerată
alin. (2) în alte spaţii decât cele autorizate;
amenajate;
contravenţie.
Pentru o mai bună precizare a
e) expedierea sau distribuirea la caracterului acestor publicaţii.
e) expedierea sau distribuirea la domiciliu, domiciliu, cu scop de reclamă, a unor
cu scop de reclamă, a unor publicaţii obscene, publicaţii având caracter pornografic,
fără ca destinatarul să fi solicitat acest lucru;
fără ca destinatarul să fi solicitat acest
lucru;
f) expunerea în spaţii publice sau în
f) expunerea în spaţii publice sau în vitrine a
vitrine a unor materiale cu caracter obscen
unor materiale cu caracter obscen explicit;
explicit;
g) oferirea, punerea la dispoziţie,
Pentru o exprimare mai clară şi
difuzarea ori deţinerea, în vederea
g) oferirea, punerea la dispoziţie, difuzarea, distribuirii de materiale cu caracter corelare cu modificările aduse la
art.12,
devenit
art.10
prin
vânzarea ori deţinerea, în vederea răspândirii
13

Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Text adoptat de cele două comisii

de materiale cu caracter obscen, în alte spaţii obscen, în alte spaţii decât cele amenajate;
decât cele amenajate;

Motivare
renumerotare.

h) iniţierea, organizarea, finanţarea sau
h) iniţierea, organizarea, finanţarea sau desfăşurarea unor manifestări sau programe
desfăşurarea unor manifestări sau programe ori ori spectacole cu caracter obscen, cu
spectacole cu caracter obscen, cu nerespectarea nerespectarea dispoziţiilor art. 4;
dispoziţiilor art. 4;
i) nerespectarea dispoziţiilor art. 5,
referitoare la aplicarea unui pătrat de culoare
roşie pe coperta publicaţiilor destinate adulţilor
sau pe paginile tipăriturilor care publică
ocazional materiale cu caracter obscen;

i) nerespectarea dispoziţiilor art. 5,
referitoare la aplicarea unui pătrat de
culoare roşie pe coperta publicaţiilor
destinate adulţilor sau pe paginile
tipăriturilor
care
publică
ocazional
materiale cu caracter obscen;

j) nerespectarea dispoziţiilor art. 6,
Pentru corelare,
ca urmare a
referitoare
la
avertizarea
cumpărătorilor
renumerotării articolelor.
j) nerespectarea dispoziţiilor art. 7,
asupra
caracterului
unor
publicaţii
ca
fiind
referitoare la avertizarea cumpărătorilor asupra
caracterului unor publicaţii ca fiind destinate destinate, exclusiv, persoanelor majore;
persoanelor majore;
Pentru corelare, ca urmare a
k) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (1),
k) nerespectarea dispoziţiilor art. 7 alin.
referitoare la obligaţia de parolare a site-urilor (1), referitoare la obligaţia de parolare a renumerotării articolelor.
cu caracter pornografic şi de impunere a unei site-urilor cu caracter pornografic şi de
14

Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)
taxe pentru accesul la aceste site-uri.

14.

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

impunere a unei taxe pentru accesul la
aceste site-uri.
După articolul 12, în numerotarea
nouă, se introduce un articol nou, care va
avea următorul cuprins:
Art. 13. – (1) Autoritatea Naţională de
Pentru stabilirea unui sistem
Reglementare în Comunicaţii poate primi
sesizări cu privire la nerespectarea coerent de sancţionare în cazul
nerespectării
prevederilor
art.7,
prevederilor art. 7.
precum şi indicarea instituţiei
autorizate să-l aplice.
(2) În cazul primirii unei sesizări şi a
verificării
conţinutului
site-ului,
Autoritatea Naţională de Reglementare
în Comunicaţii solicită furnizorilor de
servicii
pentru
Internet
blocarea
accesului la site-ul în cauză.
(3) Nerespectarea, de către furnizorii
de servicii pentru Internet, a obligaţiei de
a bloca accesul la site-urile care nu
respectă prevederile art. 7, în termen de
48 de ore de la primirea solicitării
prevăzute la alin. (2), din partea
15

Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Comunicaţii, constituie contravenţie şi se
sancţionează
cu
amendă
de
la
100.000.000 lei la 500.000.000 lei.
15.

Pentru respectarea normelor de
Articolul 15 se renumerotează, se
tehnică legislativă.
Art.15. – Constatarea contravenţiilor şi modifică şi va avea următorul cuprins:
Pentru corelare, ca urmare a
Art. 14. – Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14 se fac
de către persoane anume împuternicite de aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 12 şi renumerotări articolelor, precum şi
ministrul culturii şi cultelor, precum şi de 13 se fac de către organele de poliţie din indicarea corectă a celor împuterniciţi
cu constatarea şi aplicarea acestor
către ofiţerii şi subofiţerii din cadrul cadrul Ministerului de Interne.
sancţiuni.
Ministerului de Interne.

16.

Articolul 16 se renumerotează, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 16. – Dispoziţiile prezentei legi
referitoare la contravenţii se completează cu
dispoziţiile
Legii
pentru
aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu excepţia

Art. 15. – Dispoziţiile prezentei legi
Pentru respectarea normelor de
referitoare la contravenţii se completează cu tehnică legislativă.
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, astfel cum a fost aprobată
prin Legea nr. 180/2002, cu excepţia art.
16

Nr.

Articolul

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)
art. 28 şi art. 29.

Text adoptat de cele două comisii

Motivare

28 şi art. 29.
Capitolul IV

Capitolul IV

Dispoziţii finale

Dispoziţii finale

17.

Articolul 17 se renumerotează, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 16. – Prezenta lege intră în vigoare
Pentru respectarea normelor de
Art. 17. – Prezenta lege intră în vigoare în
de
la
publicarea
ei
în
la
30
de
zile
tehnică legislativă.
termen de 30 zile de la publicarea ei în
Monitorul
Oficial
al
României,
Partea
I.
Monitorul Oficial al României, Partea I.

18.

Art. 18. – În termen de 30 de zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Ministerul Culturii şi Cultelor,
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul
de Interne şi Ministerul Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiilor vor elabora normele
de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate
prin hotărâre a Guvernului, care să detalieze
procedura de obţinere a avizelor necesare

Pentru respectarea normelor de
Articolul 18 se renumerotează, se
tehnică legislativă.
modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 17. – În termen de 30 de zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul
Oficial
al
României,
Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor
va elabora normele de aplicare a prezentei
legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a

17

Pentru corelare cu modificările
aduse la acest proiect de lege, ca
urmare a eliminării dispoziţiilor art.6,
precum şi a introducerii noului text,
care a devenit art.13.

Nr.

Articolul

Text adoptat de cele două comisii

crt.

(text din proiectul de lege adoptat de Senat)

Motivare

funcţionării localurilor, cea a creării unor Guvernului, care să detalieze procedura
site-uri pe internet, precum şi componenţa şi prevăzută la art. 13.
modul de funcţionare a comisiilor prevăzute
în prezenta lege.

ANEXA NR.2
AMENDAMENTE RESPINSE:
Nr.
crt.
0.
1.

Text iniţial
1.
Art. 5. – (1) Publicaţiile destinate
persoanelor majore vor fi marcate cu un
pătrat de culoare roşie pe prima copertă a
acestora şi vor fi comercializate în ambalaje

Amendamentul propus
Motivare
şi autorul acestuia
2.
3.
1. Argumente pentru susţinere:
Art. 5. – (1) Publicaţiile având caracter
Introducerea unui ambalaj opac
pornografic sunt destinate, exclusiv,
persoanelor majore şi se comercializează în face inutilă prevederea privind pătratul
ambalaje opace, care să nu permită roşu.
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Nr.
crt.
0.

Text iniţial
1.
care nu permit răsfoirea publicaţiei la stand.

Amendamentul propus
şi autorul acestuia
2.
răsfoirea publicaţiei la stand.

Motivare

3.
Se elimină sintagma “de comisia
prevăzută la art.6”, având în vedere că
(2) Publicaţiile prevăzute la alin. (1) prevederile art.6 au fost eliminate.
(2) Publicaţiile prevăzute la alin. (1), care
2. Argumente pentru respingere:
redau explicit pe coperţi acte sexuale, trebuie trebuie comercializate în spaţii special
Se menţine textul articolului 5
comercializate în spaţii special amenajate, amenajate, autorizate conform legii.
alin.(1) şi (2), astfel cum a fost
autorizate de comisia prevăzută la art. 6.
modificat de cele două comisii, din
care s-a eliminat referirea la comisia
prevăzută în art.6.
Autorul
amendamentului:
Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de informare
în masă.

2.

Art. 8. – (1) Persoanele fizice şi juridice care
realizează site-uri cu caracter pornografic sunt
obligate să le paroleze, iar accesul la acestea
va fi permis numai după ce s-a plătit o taxă
de 3 milioane lei, precum şi o taxă pe minut
de utilizare, stabilită de utilizatorul site-ului
şi declarată la organele fiscale. Plăţile se fac

1. Argumente pentru susţinere:
Alineatul
(1)
al
art.8,
se
Din punct de vedere tehnic nu este
renumerotează, se modifică şi va avea
posibilă
introducerea unor taxe. În
următorul cuprins:
Art. 7. – (1) Persoanele fizice şi juridice acest caz, impozitarea utilizării unui
care realizează sau administrează situri cu site poate fi extrem de uşor eludată.
caracter pornografic sunt obligate să
avertizeze utilizatorii, printr-o pagină
19

2. Argumente pentru respingere:

Nr.
crt.
0.

3.

Text iniţial
1.
cu instrumente de plată electronică.

Amendamentul propus
Motivare
şi autorul acestuia
2.
3.
Se menţine textul alin.(1), astfel
specială, asupra caracterului acestora şi
să ofere posibilitatea evitării accesului la cum a fost modificat de către cele
două comisii, întrucât se justifică
aceste situri.
perceperea unei taxe pe minut pentru
utilizarea acestor site-uri.

Autorul
amendamentului:
Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de informare
în masă.
1. Amendamente pentru susţinere:
Art. 14. - Constituie contravenţii şi se
Art. 14. - Constituie contravenţii şi se
Eliminarea lit.k) se impune ca efect
sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la sancţionează cu amendă de la 50.000.000
al modificării articolului la care se
lei la 250.000.000 lei următoarele fapte:
250.000.000 lei următoarele fapte:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . face referire şi al introducerii noului
articol (art.13), care se referă la
k) nerespectarea dispoziţiilor art. 8 alin.
k) – se elimină.
procedura de sancţionare a furnizorilor
(1), referitoare la obligaţia de parolare a sitede servicii pentru Internet care
urilor cu caracter pornografic şi de impunere
difuzează
site-uri
cu
caracter
a unei taxe pentru accesul la aceste site-uri.
pornografic.
2. Argumente pentru respingere:
Se menţine textul lit.k), astfel cum
a fost adoptat de cele două comisii, în
care s-a făcut referire la prevederile
art.7 alin.(1) în loc de art.8 alin.(1)
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Nr.
crt.
0.

Text iniţial
1.

Amendamentul propus
şi autorul acestuia
2.
Autorul
amendamentului:
Comisia
pentru cultură, arte, mijloace de informare
în masă.

PREŞEDINTE,
Prof univ. dr. Ion NEAGU

PREŞEDINTE,
Mihai MĂLAIMARE

SECRETAR,
Carmen Dumitriu

SECRETAR,
Marton Arpad

Consilieri:
Diaconu Dumitra
Virgil Ştefan Niţulescu
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Motivare
3.

