
EXPUNERE DE MOTIVE

la Legea privind prevenirea şi combaterea pornografiei

Procesul de democratizare a vieţii în România cunoaşte o dezvoltare pe
toate planurile, dinamica acestuia fiind determinată de întinderea şi profunzimea
schimbărilor produse în societate, de progresele obţinute în domeniul libertăţii de
exprimare a opiniilor, conform voinţei politice a cetăţenilor.

Democratizarea vieţii sociale şi politice îşi poate atinge scopul numai în
condiţiile perfecţionării legislaţiei, mai ales a legislaţiei penale şi civile, menită să
asigure o protecţie reală a demnităţii, onoarei, a vieţii private a persoanei.

Constituţia României consfinţeşte drepturile, libertăţile şi îndatoririle
fundamentale ale cetăţenilor, în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate. În consecinţă, orice persoană fizică are
dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora,
ordinea publică sau bunele moravuri. Respectarea acestei din urmă condiţii are o
conotaţie deosebită în cazul persoanelor care îndeplinesc funcţii şi demnităţi
publice.

Prin prezentul proiect de lege se urmăreşte prevenirea şi combaterea
pornografiei, armonizarea legislaţiei române cu reglementările comunitare în
domeniu. Insuficienţa reglementărilor legale în domeniu a favorizat, în România,
apariţia unui fenomen nociv, cu consecinţe grave pentru sănătatea şi moralitatea
societăţii noastre.

Astfel, se propune limitarea răspândirii materialelor cu caracter
pornografic care aduc atingere demnităţii umane şi moralei publice, interzicerea
accesului/participării minorilor la activităţi cu caracter pornografic, de natură a
aduce prejudicii dezvoltării armonioase şi sănătăţii acestora, precum şi stabilirea
condiţiilor de desfăşurare a activităţilor care cuprind programe de striptease.

Pentru nerespectarea prevederilor proiectului de act normativ, au fost
stabilite şi sancţionate contravenţii şi infracţiuni privind condiţiile de desfăşurare a
activităţilor care cuprind programe de striptease; difuzarea cotidianelor,
săptămânalelor, revistelor, a altor tipărituri cu caracter pornografic; racolarea,
determinarea sau folosirea minorilor ori a persoanelor cu deficienţe psihice la
săvârşirea de acte pornografice; organizarea de reuniuni în cadrul cărora se
săvârşesc acte pornografice la care participă minori; confecţionarea, răspândirea
materialelor cu caracter pornografic care prezintă minori etc.

Faţă de cele prezentate mai sus, Parlamentul României a adoptat Legea
privind prevenirea şi combaterea pornografiei.


