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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 15 mai 2002

La şedinţă au participat 14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi
Georgescu Filip şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, ambii din Grupul parlamentar al
PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:

1. Proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei
2. Propunerea legislativă privind recunoaşterea concubinajului ca

formă de convieţuire.
Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
S-a trecut la examinarea punctului unui înscris pe ordinea de zi, asupra

căruia dl preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări: obiectul de
reglementare îl constituie 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.

Prin  incriminarea   unor   fapte   drept  infracţiuni, în conformitate cu
art. 72 alin. (3) lit.f) din Constituţie, proiectul de lege se încadrează în categoria
legilor organice.

Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege cu o serie de
observaţii şi propuneri, care au fost preluate în proiectul de lege, care a fost adoptat
de Senat în şedinţa din 18 aprilie 2002.

Dl deputat Tokay György, în luarea sa de cuvânt, a subliniat faptul că
redactarea textului este defectuoasă sub aspect juridic, întrucât definirea termenilor
de bază, ca şi aceea a activităţilor cu caracter pornografic este confuză. În plus,
proiectul de lege nu este corelat cu legislaţia în vigoare în domeniul contravenţiilor,
cuantumul amenzilor prevăzute la capitolul intitulat �Infracţiuni şi contravenţii�
fiind de 4-5 ori mai mare.



O altă precizare a fost formulată în sensul că reglementarea din proiect
intersectează dispoziţiile art. 325 din Codul penal, text care incriminează
răspândirea de materiale obscene. Potrivit textului menţionat, constituie infracţiune
fapta de a vinde sau a răspândi, precum şi aceea de a confecţiona ori deţine, în
vederea răspândirii, materiale cu caracter obscen. Prin urmare, în cadrul legal
existent în prezent, constituie infracţiune orice fel de difuzare a unor astfel de
materiale, indiferent de avertizarea sau neavertizarea cumpărătorului şi indiferent
dacă această difuzare se face sau nu în locuri stabilite ori, proiectul de lege având în
vedere tocmai stabilirea unor măsuri referitoare la modalitatea de punere în
circulaţie a materiale cu caracter obscen, s-ar impune fie soluţia modificării exprese
a textului din Codul penal, fie cea a abrogării acestuia şi a reglementării complete a
acestei materii în proiect, inclusiv prin prevederea de infracţiuni şi contravenţii.

Majoritatea membrilor comisiei a considerat că deşi este oportun din
punct de vedere social-educativ şi a fost adoptat de Senat proiectul de lege nu poate
primi un aviz favorabil în forma prezentată în acest moment.

Supus votului, proiectul de lege a fost respins cu majoritate de voturi:
1 vot pentru şi o abţinere.

S-a trecut la examinarea punctului 2 de pe ordinea de zi, propunerea
legislativă privind recunoaşterea concubinajului ca formă de convieţuire, care este
iniţiată de preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale.

Textul acestei propuneri legislative a fost adus la cunoştinţa membrilor
comisiei cu ocazia altor şedinţe, înainte de a fi sesizaţi pentru aviz. Nefăcându-se
nici un fel de observaţii, membrii comisiei au avizat favorabil propunerea
legislativă cu majoritate de voturi.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena


	Comisia pentru drepturile omului, culte
	PROCES VERBAL


