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RAPORT COMUN  

asupra  Proiectului de  Lege pentru modificarea şi  completarea  
Legii nr.196/2003 privind prevenirea şi  combaterea pornografiei 

 (PLx. 175/2012) 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, 

cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, trimis cu adresa 

nr. P. L- x 175 din 29 mai 2012, înregistrat la Comisia pentru cultură, arte 

şi mijloace de informare în masă cu nr.30/273 din 31 mai 2012, şi, 

respectiv, la Comisia juridică de disciplină şi imunităţi cu nr.31/399 din 

31 mai 2012. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare  modificarea şi 

completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea şi combaterea 

pornografiei, republicată, în scopul limitării răspândirii materialelor cu  

caracter obscen prin intermediul activităţii de promovare a saloanelor de 

masaj erotic. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de  lege face parte 

din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia 

României, republicată. 



Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările  ulterioare, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din data de 21 mai 2012, în condiţiile articolului 75 

alineatul (2) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului nr.15 din 9 ianuarie 2012. 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 225 din 1 

martie 2013, susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, sub rezerva 

însuşirii unor observaţii şi propuneri. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisiile au dezbătut 

propunerea legislativă în şedinţe separate. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa  

legislativă în şedinţa din data de 18 iunie 2012. La lucrări au fost prezenţi 

14 deputaţi din totalul de 28 membri ai Comisiei.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 

hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, respingerea proiectului 

de lege.   

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 

dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din data de  9 septembrie 2014. 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 22 

de membri ai Comisiei. La dezbateri a participat, în conformitate cu 

prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

domnul Alexandru Oprean, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Culturii. 

Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă au hotărât, cu majoritate de voturi,  respingerea proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2003 privind prevenirea şi  

combaterea pornografiei.   



În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două Comisii au 

hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea  Proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2003 privind 

prevenirea şi combaterea pornografiei,  din următoarele considerente: 

- în conţinutul proiectului de lege se regăsesc o serie de inadvertenţe şi 

formulări defectuase. Astfel, în ceea ce priveşte punctul I. al iniţiativei 

legislative, deşi se propune extinderea sferei de aplicare a dispoziţiilor 

art. 4, alin. (1) şi (2) lit. b), d) şi e) din Legea nr. 196/2003 şi pentru 

„persoanele care deţin sau administrează saloane de masaj erotic şi 

localurile în care acestea funcţionează” nu a fost modificat în sens 

corespunzător şi textul art. 13  lit. a) şi b) din acelaşi act normativ, care 

instituie sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea dispoziţiilor 

art. 4 alin. (1) şi (2) lit. e).  

- la punctul 2 din iniţiativa legislativă, cu referire la art. 13 lit. e) din 

lege, formularea „materiale cu caracter obscen ori pornografic” este 

confuză deoarece, potrivit prevederilor art. 2, alin. (1) din Legea nr. 

196/2003 pornografia este definită prin „acte cu caracter obscen, 

precum şi materialele care reproduc sau difuzează asemenea acte.” 

- la punctul 3 al iniţiativei legislative se utilizează sintagma 

„persoanelor care oferă servicii cu caracter sexual” fără ca aceasta să 

fie definită.  
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