Expunere de motive
Propunerea legislativă are ca obiect completarea și modificarea legii nr.196 din 13
mai 2003, republicată în Monitorul Oficial Nr. 198 din 20 martie 2014, privind prevenirea şi
combaterea pornografiei.
Statul are obligația constituțională de a elabora norme care stau la baza unei
legislații și a unui sistem instituțional care garantează protecția necesară dezvoltării fizice,
sufletești și morale a minorilor, precum și păstrarea identității sexuale corespunzătoare
sexului biologic. Conform Constituției României, Art. 49, Alin. 3, este interzisă exploatarea
minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune
în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală. Prin urmare, pentru ca România să ducă la
îndeplinire acest deziderat, considerăm că sunt necesare trasarea acelor norme care să
facă posibilă păstrarea valorilor morale în societate.
În fapt, această propunere legislativă protejează minorii de anumite conținuturi
explicite pe care, sub o anumită vârstă, aceștia le-ar putea interpreta greșit, conținuturi
care influențează negativ dezvoltarea minorilor sau pe care minorii pur și simplu nu le pot
discerne, existând pericolul real și nefast al creării unor confuzii grave în sistemul de valori
morale, în ceea ce privește percepția naturalului, a sinelui, a relațiilor interumane și a lumii
înconjurătoare.
Pornind de la această premisă, prezenta propunerea legislativă, în acord cu
prevederile Constituției României, este propusă în interesul unei dezvoltări fizice și morale
sănătoase a minorilor, definind aria acelor conținuturi cu privire la care se impune a se
asigura că minorii nu au acces, indiferent de suportul media aferent: platforme, publicații,
evenimente, curricule ori alte acțiuni de speță.
În acest scop, prezenta propunere legislativă de completare și modificare a legii
nr.196 din 13 mai 2003, republicată în Monitorul Oficial Nr. 198 din 20 martie 2014,
privind prevenirea şi combaterea pornografiei, prevede interzicerea punerii la dispoziția
persoanelor cu vârsta sub 18 ani, a oricărei forme de reclamă, a oricărui tip de conținut
media sau a oricăror alte forme de expunere, care prezintă sexualitatea ca pe un scop în
sine, care promovează sau susține o abatere de la identitatea de gen corespunzătoare
sexului biologic, schimbarea sexului, homosexualitatea, fluiditatea de gen sau orice altă
formă de promovare a vreunei perversități polimorfe și deviație de la natural.
Propunerea noastră are în vedere introducerea unor norme care să prevină și să
interzică derularea unor programe școlare dedicate minorilor, pe teme de educație sexuală
de tip studii de gen, care pot afecta grav starea emoțională și afectivă a minorilor și pot

denatura percepția obiectivă, naturală și morală a realității. În plus, prezentul text legislativ
are în vedere preîntâmpinarea accesului în sistemul de învățământ preuniversitar a
adăugirilor de conținut sexual al unor organizații având o autenticitate profesională
îndoielnică, de multe ori înființate pentru reprezentarea și promovarea unor minorități
sexuale. Cu ocazia acestor programe, reprezentanții unor organizații, sub egida derulării
unor activități de educare în domeniul luptei împotriva discriminării, în cadrul unor așa zise
activități de sensibilizare, influențează dezvoltarea sexuală naturală a minorilor, ceea ce
poate provoca prejudicii grave în procesul de dezvoltare fizică, spirituală și morală a
acestora.
Scopul modificării propuse de noi este ca derularea programelor destinate
minorilor să fie posibilă doar de către personal specializat, iar participarea la acestea să
fie făcută exclusiv cu acordul părinților, în așa fel încât, întreaga programă referitoare la
educația sexuală să nu se transforme într-o platforma de promovare a agendei unor
minorități artificiale, de construcție ideologica și pseudoștiințifică.
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