București, 1 iunie 2016

Către
Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională
În at. D-lui ministru, Marius Raul Bostan
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice
D-nei Președinte, Gabriela Coman

Domnule Ministru, Doamnă Președinte,
Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 257/2013 - pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, legislativul
României a recunoscut pericolul pe care consumul de pornografie îl reprezintă pentru
dezvoltarea psiho-socială a copilului, introducând în cuprinsul art. 85 alin. 1 al Legii nr.
272/2004 următoarea formulare:
„Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva abuzului, neglijării, exploatării, traficului,
migraţiei ilegale, răpirii, violenţei, pornografiei prin internet, (…) etc.”
Acest drept nou stipulat a rămas, din păcate, unul existent doar pe hârtie.
Organizațiile componente ale Coaliției pentru Familie – structură asociativă informală
care reunește organizații civice de protecția și promovarea drepturilor și intereselor
familiei - sunt de multă vreme preocupate de protejarea copilului contra flagelului
pornografiei. Rapoartele și informările la care avem acces sunt, în acest sens, mai mult
decât alarmante și arată un consum de pornografie la copii în creștere, de la an la an, cu
consecințe dezastruoase pentru viața socială, intimă și familială a viitorului adult.
În actuala legislatură, Parlamentul României a dezbătut 2 propuneri legislative
destinate, printre altele, a îmbunătăți cadrul legislativ de protecție a

minorilor în fața pornografiei, cu precădere a celei online, protecție care în momentul
de față este inexistentă.
Din păcate, ambele au fost respinse. Din analiza rapoartelor comisiilor de specialitate
și din concluziile trase de participanții din partea noastră la dezbaterile acestor
propuneri legislative, a rezultat clar că aportul și sprijinul organelor administrației
centrale, în special al Ministerului Muncii și Familiei prin ANPDC, al Ministerului
Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională și al Autorității Naţionale pentru
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este esențial pentru
identificarea soluțiilor tehnice viabile și eficiente, necesare transpunerii
acestui drept al copilului de a fi protejat de pornografia prin internet, în
realitate.
Apelăm prin prezenta scrisoare la autoritatea și competențele ce vă revin pentru a lucra
împreună cu societatea civilă și Parlamentul României în scopul găsirii de urgență a
unei soluții la această problemă majoră.
Propunerile noastre:
-

Formarea unui grup de lucru la care să participe specialiști ai agențiilor de
specialitate ale guvernului și reprezentanți ai organizațiilor de părinți și familii;
Identificarea de soluții tehnice, cum ar fi pentru limitarea accesului la websiteurile cu caracter pornografic pe bază de parolă cu verificarea vârstei;
O nouă inițiativă legislativă, fie sub forma unui proiect de lege, fie a unei
propuneri legislative.

Cu mulțumiri anticipate pentru atenție și pentru deschidere,
Din partea Coaliției pentru Familie,

Bogdan Stanciu
Asociația PRO VITA – București, www.asociatiaprovita.ro

Cornel Bărbuț
Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika”, www.familiacatolica.ro

