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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 25 septembrie 2002

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, 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 ordinii de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001 privind regimul juridic

al străinilor.
2. Propunerea legislativă pentru prevenirea şi sancţionarea pornografiei pedofile

săvârşită prin intermediul reţelelor informatice.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
În deschiderea dezbaterilor pe marginea punctului unu înscris pe

ordinea de zi, dl preşedinte a precizat că obiectul de reglementare îl constituie
completarea Legiinr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, în sensul
instituie o serie de măsuri sancţionatorii în cazul săvârşirii de către străini a unor
infracţiuni grave prevăzute în convenţiile internaţionale la care România este parte.
Proiectul de lege are un caracter de lege organică, iar comisia este sesizată pentru
aviz. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu o observaţie de
tehnică legislativă, preluată în textul adoptat de Senat la 12 septembrie 2002.

Nefiind formulată nici o serie de observaţii din partea membrilor
comisiei, dl preşedinte Nicolae Păun a propus acordarea unui aviz favorabil,
propunere cu care membrii comisiei au fost de acord, în unanimitate.
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S-a trecut la punctul doi înscris pe ordinea de zi, propunerea legislativă
pentru prevenirea şi sancţionarea pornografiei pedofile săvârşită prin intermediul
reţelelor informatice.

În deschiderea dezbaterilor acestui punct, dl preşedinte a făcut
următoarele precizări: obiectul de reglementare îl constituie instituirea unui cadru
legal pentru prevenirea şi sancţionarea pornografiei pedofile săvârşită prin
intermediul reţelelor informatice, incriminând unele dintre fapte şi sancţionându-le
potrivit Codului penal. Legea are un caracter de lege organică, iar Consiliul
Legislativ sesizând numeroasele carenţe de fond şi de necorelări de tehnică
legislativă, precum şi faptul că în materia ce face obiectul acesteia a fost promovat
un proiect de lege al guvernului aflat în dezbatere parlamentară, a avizat negativ
propunerea luată în dezbatere. Consiliul Legislativ menţionează că în expunerea de
motive se precizează că iniţiativa legislativă îşi propune să combată pornografia şi
pedofilia, în acord cu �Convenţia asupra criminalităţii în ciber spaţiu�, adoptată de
Consiliul Europei la Budapesta la 23 noiembrie 2001, informaţie eronată deoarece
din datele furnizate de Consiliul Europei nici unul dintre statele membre ale
Consiliului nu a ratificat această convenţie. În continuare, Consiliul Legislativ
semnalează că propunerea de lege nu este corelată cu dispoziţiile art. 18 din Legea
nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, care prevede
că: �fapta de a expune, a vinde sau de a răspândi, a închiria � ori de a deţine în
vederea răspândirii de obiecte, filme, fotografii � sau alte suporturi vizuale care
reprezintă poziţii ori acte sexuale cu caracter pornografic, ce prezintă sau implică
minori care nu au împlinit vârsta de 18 ani � constituie infracţiune de pornografie
infantilă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani�. Consiliul Legislativ mai
precizează că propunerea legislativă are unele carenţe şi sub aspectul soluţiilor
propuse, precum şi a modului de redactare.

Luând cuvântul, din partea iniţiatorilor, dna deputat Mihaela Muraru-
Mândrea a făcut unele precizări, subliniind faptul că proiectul de lege elaborat de
guvern nu  a rezolvat problema în totalitate, motiv pentru care a fost elaborată
această propunere legislativă, venită să întregească proiectul guvernului. Faptul că
există un proiect promovat de guvern nu trebuie să ducă la eliminarea din start a
propunerii legislative.

Dl deputat Tokay Gheorghe a făcut o serie de precizări, cum ar fi, de
pildă, aceea că există o deosebire flagrantă între textul propunerii legislative şi titlul
acesteia. De asemenea, domnia sa  a mai menţionat faptul că sancţiunile sunt deja
prevăzute în Codul penal, iar menţionarea lor în propunerea legislativă nu face
decât să dubleze textul.

Dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea a menţionat însă că în
propunerea legislativă este vorba de o criminalitate şi falsuri prin reţelele de
computere.

Dl deputat Tokay Gheorghe revine asupra cuvântului său, menţionând
faptul că, sub aspect tehnic, propunerea legislativă lasă mult de dorit şi, în afara
intenţiei declarative, văzute cu ochiul liber, nu are în vedere scopul enunţat.
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Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, la rândul său, subliniază în
luarea de cuvânt că, într-adevăr, Consiliul Legislativ nu a dat un aviz favorabil pe
motive bine întemeiate. Părerea domniei sale este că ar fi mult mai bine ca
iniţiatorii să amendeze proiectul de lege al guvernului, decât să facă o propunere
legislativă care să dubleze acest proiect de lege şi consideră că, în nici un caz,
comisia nu poate să aprobe propunerea legislativă. Propune un aviz de respingere.

Dl preşedinte Nicolae Păun, în contradicţie cu cele afirmate de cei doi
antevorbitori, este de părere că avizul Consiliului Legislativ nu este decât un aviz
consultativ şi faptul că este în lucru un proiect de lege al guvernului nu ne poate
împiedica, într-un caz dorit, să dăm un aviz favorabil.

Dl deputat Tokay Gheorghe revine asupra punctului său de vedere,
menţionând faptul că nu este de acord cu această afirmaţie, deoarece observaţiile
Consiliului Legislativ sunt observaţii de fond şi nu au în vedere faptul că există un
proiect de lege elaborat de guvern.

Supusă votului, propunerea de respingere a propunerii legislative a
fost votată cu 3 voturi pentru şi restul împotrivă. Ca urmare a votului, propunerea
legislativă a primit un aviz negativ.

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

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga  Chisnăr Atena


	CAMERA DEPUTATILOR
	Comisia pentru drepturile omului, culte
	PROCES  VERBAL



