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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

 
COMISIA PENTRU CULTURĂ, 

ARTE, MIJLOACE DE 
INFORMARE ÎN MASĂ 

Nr. 31/ 971 din 11 octombrie 2007 
 
 

     Nr.  30/472 din 11 octombrie 2007 
 
   Nr. PL. x  581 
 

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

prevenirea şi combaterea pornografiei 
 

                  Potrivit prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă, au fost sesizate spre dezbatere, în 
fond, cu proiectul de Lege pentru  modificarea Legii nr. 196/2003 privind 
prevenirea şi combaterea pornografiei trimis cu adresa nr. PL-X  581 din 18 
septembrie 2007, înregistrat cu nr.31/971 şi respectiv cu nr. 30/472 din 19 
septembrie 2007. 

       Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform 
prevederilor art. 75 alin (1) din Constituţia României, republicată, şi ale  art. 92 
alin.(9) pct. 2  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

        Senatul, în şedinţa din data 10 septembrie 2007, a respins proiectul 
de lege. 

        Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa din 25 
septembrie 2007, cu avizul nr.25/605 din 26 septembrie 2007. 
                   Consiliul Legislativ  a avizat favorabil propunerea legislativă, cu 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 645/ 24.05.2007.  
                  Obiectul de reglementare al proiectului de Lege îl constituie 
modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, 
cu modificările şi completările ulterioare, prin abrogarea titlului Capitolului II1 

şi modificarea titlului Capitolului II. 
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            În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat proiectul de 
Lege în zilele de 10 şi 11 octombrie 2007. 

           La dezbaterea proiectului de Lege, din totalul de 19 de membri ai 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost prezenţi 15 
deputaţi, iar din cei 27 de membri al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, au fost prezenţi 14 deputaţi. 
                       În urma dezbaterii, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre 
adoptare  proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind 
prevenirea şi combaterea pornografiei, în forma prezentată de iniţiator.  

 În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, ce modifică o lege 
organică, proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice. 
 
 
 
 
 
                       VICEPREŞEDINTE,                       PREŞEDINTE, 
                     FLORIN IORDACHE                     CĂTĂLIN MICULA 
 
 
                                            
 
 
 
 
                        SECRETAR,                                       SECRETAR, 
                    GEORGE BAEŞU                             DUMITRU AVRAM 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri: 
dr. George Cucu 
Dan Kalber 
 


