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Rezumat 

Abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea lor sexuală pot avea loc atât online (în spațiul 

virtual), cât și offline, și constituie o infracțiune deosebit de gravă, cu consecințe ample și grave 

pentru întreaga viață a victimelor și care antrenează un prejudiciu social semnificativ pe termen 

lung. Principalul instrument de drept pozitiv al UE în domeniu este Directiva 2011/93 privind 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor. De asemenea, combaterea abuzului sexual asupra 

copiilor face obiectul unor instrumente de drept internațional. 

Obiectivul Strategiei UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, 

COM(2020)607, prezentată de Comisia Europeană în iulie 2020 și care urmează a fi aplicată 

în perioada 2020-2025, este oferirea unui răspuns eficace, la nivelul UE, împotriva acestui 

flagel. Strategia precizează un cadru pentru dezvoltarea unui răspuns ferm și cuprinzător la 

infracțiunile în materie, atât în forma lor online, cât și în cea offline, expunând, în acest sens, 

opt inițiative, grupate în trei direcții: punerea în aplicare și dezvoltarea cadrului juridic adecvat; 

consolidarea răspunsului autorităților de aplicare a legii; promovarea unei acțiuni multipartite 

coordonate în privința prevenirii și cercetării penale a infracțiunilor și a asistenței acordate 

victimelor. În luna martie 2021, Camera Deputaților și-a exprimat poziția asupra acestei 

strategii, adoptând o hotărâre. 

Printre elementele relevante ale noii strategii se pot enumera: dezvoltarea cadrului juridic 

adecvat și identificarea lacunelor în reglementarea de la nivelul UE; luarea în considerare a 

evoluțiilor tehnologice semnificative și instituirea unui centru european pentru prevenirea și 

combaterea abuzului sexual online asupra copiilor; intensificarea acțiunilor autorităților de 

aplicare a legii, la nivelul statelor membre și al UE, în combaterea abuzului, alături de 

implicarea întreprinderilor active în sectorul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor; 

identificarea unor modalități mai eficace de prevenire a abuzului, inclusiv instituirea unei rețele 

de prevenire la nivelul UE, și facilitarea schimbului de bune practici; dezvoltarea cooperării la 

nivel internațional. 

Materialul de față prezintă cele trei direcții urmărite de noua strategie a UE în domeniu și 

încearcă încadrarea lor într-un context mai amplu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_607_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1020253436/HCD_COM(2020)_607_nr_28.PDF
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1. Context  

Abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea lor sexuală se pot produce atât online, cât și 

offline, și constituie o infracțiune deosebit de gravă, cu consecințe ample și grave pentru 

întreaga viață a victimelor și care antrenează un prejudiciu social semnificativ pe termen lung. 

Alături de abuzul sexual, Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra 

copiilor, COM(2020)607, relevă și gravitatea fenomenului pornografiei infantile prin mijloace 

digitale. La nivelul UE, preocupări convergente acestei direcții au fost concretizate, de 

exemplu, prin strategia UE privind „Un internet mai bun pentru copii”, elaborată în 2012, 

COM(2012)196, a cărei actualizare a fost solicitată de Parlamentul European în rezoluția 

referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU cu 

privire la drepturile copilului, adoptată în noiembrie 2019. În Strategia UE privind drepturile 

copilului, COM(2021)142, prezentată în martie 2021, Comisia Europeană s-a angajat să 

adopte, în 2022, o versiune actualizată a strategiei menționate. 

În plan terminologic, notăm faptul că pornografia infantilă este definită la art. 2 lit. (c) din 

Directiva 2011/93 – Directiva privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor. În plus, 

considerentul (46) din preambulul aceleiași directive arată că, pentru combaterea pornografiei 

infantile, este necesară reducerea circulației materialelor cu copii supuși unor abuzuri sexuale. 

Pe de altă parte, în Rezoluția din 11 martie 2015 referitoare la abuzurile sexuale asupra copiilor 

pe internet și în Rezoluția din 14 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 

2011/93, Parlamentul European a susținut că termenul „material care conține abuzuri sexuale 

asupra copiilor” este mai potrivit decât „pornografie infantilă” pentru astfel de infracțiuni 

comise împotriva copiilor. 

Directiva 2011/93 definește „copilul” drept orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani, 

definiție regăsită și în instrumentele de drept internațional. 

Principalul instrument de drept pozitiv al UE în domeniu este Directiva 2011/93 – Directiva 

privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor. Obiectul directivei este (potrivit art. 1) 

instituirea unor norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în ceea ce 

privește abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea lor sexuală, pornografia infantilă și 

ademenirea copiilor în scopuri sexuale (art. 2-9 și 11-17); directiva introduce și dispoziții 

pentru o mai bună prevenire a săvârșirii acelor infracțiuni (art. 10 și 21-25) și o mai bună 

protecție a victimelor acestora (art. 18-20). 

Combaterea abuzului sexual asupra copiilor reprezintă o prioritate pentru UE și instituțiile sale. 

Astfel, exploatarea sexuală a copiilor a fost calificată ca prioritate pentru combaterea 

criminalității grave și organizate pentru perioada 2022-2025, conform concluziilor adoptate în 

luna mai 2021 de Consiliul UE; scopul respectivei priorități este „de a combate abuzul asupra 

copiilor online și offline, inclusiv producerea și difuzarea de materiale care prezintă abuzuri 

asupra copiilor, precum și exploatarea sexuală online a copiilor”. Această prioritate ar trebui 

pusă în practică prin intermediul unui singur plan de acțiune operațional. Concluziile evocau 

și imperativul de a ține seama în mod corespunzător de experiența acumulată în urma punerii 

în aplicare a planurilor de acțiune operaționale „exploatarea sexuală a copiilor/abuzuri sexuale 

asupra copiilor” în actualul ciclu EMPACT (Platforma multidisciplinară europeană împotriva 

amenințărilor infracționale). Anterior, în Concluziile privind combaterea abuzurilor sexuale 

asupra copiilor, adoptate în octombrie 2019, aceeași instituție reafirmase angajamentul UE și 

al statelor membre de protejare a drepturilor fundamentale ale copiilor și a drepturilor 

victimelor criminalității, precum și de combatere a abuzului sexual asupra copiilor și 

exploatării lor sexuale, offline și online; reducerea numărului copiilor, victime ale abuzului 

sexual, și creșterea proporției anchetelor de succes au fost reafirmate ca priorități-cheie politice 

și operaționale. Într-o Rezoluție referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 30-a 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_607_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2012%3A0196%3AFIN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_RO.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_ACT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0070_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0501_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8665-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12862-2019-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_RO.html


5 / 13 

aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, adoptată în luna noiembrie 2019, 

Parlamentul European îndemna Comisia Europeană și statele membre ale UE să elaboreze și 

să aplice o abordare globală, prin implicarea părților interesate (îndeosebi întreprinderile din 

domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor și platformele online), pentru a eradica 

violența sexuală și abuzurile asupra copiilor, online și offline, și era subliniată importanța 

campaniilor naționale de sensibilizare a copiilor asupra riscurilor și amenințărilor asociate 

internetului. În raport cu creșterea fără precedent a volumului materialelor online conținând 

abuzuri sexuale asupra copiilor, Parlamentul European sublinia necesitatea unor investiții mai 

mari, în special din partea sectorului economic și a sectorului privat, în cercetare și dezvoltare 

și în noile tehnologii destinate detectării unor atari materialele online, precum și importanța 

accelerării procedurilor de retragere și de eliminare a acelor materiale. Notăm și faptul că o 

recomandare adoptată în 2018 de Comisia Europeană încurajează statele membre și furnizorii 

de servicii de găzduire de conținut informatic să întreprindă măsuri pentru combaterea 

conținutului ilegal online, inclusiv a materialelor privind abuzuri sexuale asupra copiilor. 

La nivel internațional, menționăm Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată de 

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată de țara 

noastră prin Legea nr. 18/1990. Respectivul instrument impune statelor pârți să adopte toate 

măsurile legislative, administrative, sociale și educative corespunzătoare, în vederea protejării 

copilului împotriva oricăror forme de violență, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon 

sau neglijență, de rele tratamente sau de exploatare, inclusiv abuz sexual (art. 19), dar și toate 

măsurile corespunzătoare pentru a facilita recuperarea fizică și psihologică și reintegrarea 

socială a copiilor, victime ale unor atari forme (art. 39). Are, de asemenea, importanță deosebită 

Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a 

abuzurilor sexuale (adoptată la 25 octombrie 2007, la Lanzarote (Spania), intrată în vigoare la 

1 septembrie 2011; Convenția nr. 201). Scopurile convenției sunt: a) prevenirea și combaterea 

exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra copiilor; b) protejarea drepturilor 

copiilor, victime ale exploatării sexuale și abuzurilor sexuale; c) promovarea cooperării la nivel 

național și internațional împotriva exploatării sexuale și abuzurilor sexuale comise asupra 

copiilor. Convenția instituie și un mecanism de monitorizare (a executării sale), printr-un 

Comitet al părților, reprezentanți ai părților la convenție, care facilitează colectarea, analizarea 

și schimbul de informații, experiență și bune practici între state, spre îmbunătățirea capacității 

lor de prevenire și combatere a exploatării sexuale a copiilor și a abuzurilor sexuale comise 

asupra lor. România a ratificat convenția amintită prin Legea nr. 252/2010. 

 

2. Prezentarea noii strategii a Uniunii Europene. Elemente pentru o analiză 

Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, COM(2020)607, 

prezentată de Comisia Europeană la 24 iulie 2020, urmărește să ofere un răspuns eficace, la 

nivelul UE, în ceea ce privește combaterea acestui flagel. Noua strategie precizează un cadru 

pentru dezvoltarea unui răspuns ferm și cuprinzător la infracțiunile în materie, atât în forma lor 

online, cât și în cea offline. Sunt expuse, pentru perioada 2020-2025, opt inițiative, grupate în 

trei direcții: (2.1) punerea în aplicare și dezvoltarea cadrului juridic adecvat, (2.2) consolidarea 

răspunsului autorităților de aplicare a legii, (2.3) promovarea unei acțiuni multipartite 

coordonate în privința prevenirii și cercetării penale a infracțiunilor și a asistenței acordate 

victimelor. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0334&from=EN
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28981
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/761
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124823
https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/124822
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_607_RO_ACTE_f.pdf
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2.1. Punerea în aplicare și dezvoltarea cadrului juridic adecvat 

Strategia a anunțat, în primul rând, punerea în aplicare completă a Directivei 2011/93 privind 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor, fiind notată persistența unor probleme referitoare 

la prevenire (programe de prevenire pentru infractori și pentru persoanele care se tem că ar 

putea comite infracțiuni), la dreptul penal (definiția infracțiunilor și nivelul sancțiunilor) și la 

măsurile de asistență, sprijin și protecție pentru copiii victime. Strategia face trimitere la două 

rapoarte prezentate de Comisia Europeană în anul 2016 privind transpunerea directivei în 

dreptul statelor membre: Raportul de evaluare a măsurii în care statele membre au luat măsurile 

necesare pentru a respecta Directiva 2011/93, COM(2016)871, respectiv Raportul de evaluare 

a punerii în aplicare a măsurilor menționate la articolul 25 din Directiva 2011/93, 

COM(2016)872. Acest al doilea raport privește în mod specific obiectivul limitării 

disponibilității pornografiei infantile, prin eliminarea promptă a paginilor de internet care 

conțin sau difuzează pornografie. În Concluziile privind combaterea abuzurilor sexuale asupra 

copiilor, adoptate în octombrie 2019, Consiliul UE a amintit importanța unor eforturi 

suplimentare în planul prevenirii și relevanța dispozițiilor de drept penal material și a măsurilor 

de asistență, sprijin și protecție pentru copiii victime, respectiv a evaluării periodice a 

eficacității legislației în domeniu (și nu doar a celei penale) – în special referitor la prevenirea, 

investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor, inclusiv a celor comise prin utilizarea abuzivă 

a platformelor online (din perspectiva preocupării de a permite autorităților competente să 

exploateze datele colectate în cursul anchetelor), precum și furnizarea de asistență și sprijin 

pentru copiii victime pe parcursul anchetei și ulterior și măsuri de protecție în cursul 

procedurilor penale; a fost afirmat interesul superior al copilului victimă, considerent 

primordial pe parcursul întregii proceduri penale, în contextul aplicării Directivei 2012/29 

privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității, precum și importanța 

Directivei 2011/36 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea 

victimelor acestuia. 

Menționăm că Directiva 2011/93 este complementară Directivei 2011/36 privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, întrucât unele victime ale 

traficului de persoane au fost și victime ale abuzului sexual sau ale exploatării sexuale când 

erau copii (cf. considerentul (7) din preambulul celei dintâi directive). 

În cadrul aceleiași direcții privind punerea în aplicare și dezvoltarea cadrului juridic al UE, 

strategia vizează, în al doilea rând, asigurarea unei reacții eficace prin legislația UE – potrivit 

evaluărilor pe care urmează a le întreprinde Comisia Europeană cu privire la necesitatea 

actualizării Directivei privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor. Strategia de față 

trimite și la alte instrumente ale dreptului UE, în vigoare sau în curs de adoptare: 

- propunerile privind probele electronice, prezentate în aprilie 2018 – Propunerea de 

regulament privind ordinele europene de divulgare și de păstrare a probelor electronice în 

materie penală, COM(2018)225, 2018/0108(COD), respectiv Propunerea de directivă de 

stabilire a unor norme armonizate privind desemnarea reprezentanților legali în scopul obținerii 

de probe în cadrul procedurilor penale, COM(2018)226, 2018/0107(COD) – au rol esențial în 

facilitarea accesului rapid la elemente de probă esențiale deținute de sectorul privat (precum 

identitatea persoanelor care au încărcat și partajat materiale care conțin forme de abuz sexual 

asupra copiilor); în prezent, aceste două propuneri se află în negocieri legislative între Consiliul 

UE și Parlamentul European; 

- Directiva 2000/31 privind comerțul electronic, ce stabilește normele existente în materie de 

răspundere pentru intermediarii online și permite mecanismele de notificare și de retragere a 

conținutului ilegal; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_871_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_872_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12862-2019-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0036
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_225_RO_ACTE2_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0108(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_226_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0107(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
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- Directiva 2002/58 asupra confidențialității și comunicațiilor electronice, ce urmează a fi 

înlocuită printr-un viitor Regulament privind confidențialitatea (viața privată) și comunicațiile 

electronice, COM(2017)10, 2017/0003(COD), propunere aflată în prezent în procedură 

legislativă. Începând cu decembrie 2020, prin efectul Directivei 2018/1972 (Codul 

comunicațiilor electronice), urma a fi extins domeniul de aplicare al Directivei asupra 

confidențialității și comunicațiilor electronice. Întrucât, în acel moment, în absența unor măsuri 

legislative naționale adoptate în conformitate cu art. 15 alin. (1) din Directiva 2002/58, anumite 

societăți ar fi fost împiedicate să își continue propriile măsuri de identificare, eliminare și 

raportare voluntară a abuzului sexual online asupra copiilor, Comisia Europeană viza 

promovarea unei propuneri legislative cu obiectivul de a permite continuarea activităților 

voluntare actuale. În consecință, la 10 septembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o derogare 

temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către furnizorii de servicii de 

comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual online asupra copiilor, 

COM(2020)568, 2020/0259(COD), inițiată adoptată ca Regulamentul (UE) 2021/1232 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 14 iulie 2021 privind o derogare temporară de la 

anumite dispoziții ale Directivei 2002/58/CE în ceea ce privește utilizarea tehnologiilor de către 

furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii abuzului sexual 

online asupra copiilor. Noul act instituie norme temporare și limitate (regulamentul urmează a 

se aplica până la 3 august 2024), derogând în mod strict de la anumite obligații prevăzute în 

Directiva 2002/58, cu scopul de a permite furnizorilor anumitor servicii de comunicații 

interpersonale să utilizeze tehnologii specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

și a altor date în măsura strict necesară detectării abuzului sexual online asupra copiilor, pentru 

raportarea aceluia și pentru eliminarea materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra 

copiilor din serviciile lor. Regulamentul impune statelor membre să publice rapoarte anuale cu 

statistici în legătură cu numărul total de raportări de abuzuri sexuale online asupra copiilor 

detectate; numărul copiilor identificați și cel al autorilor condamnați, iar Comisiei Europene să 

centralizeze statisticile prezentate de statele membre; 

- Actul legislativ privind serviciile digitale (Propunerea de regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ 

privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE), COM(2020)825, 

2020/0361(COD), promovat la 15 decembrie 2020, este menit să clarifice și actualizeze 

normele de răspundere și siguranță pentru serviciile digitale, ceea ce va avea implicații pentru 

combaterea materialelor care conțin abuzuri sexuale online asupra copiilor; Comisia Europeană 

s-a angajat să analizeze necesitatea eliminării factorilor de descurajare a acțiunilor voluntare 

de combatere a conținutului, bunurilor sau serviciilor ilegale intermediate online, în special în 

ceea ce privește serviciile de platformă online; 

- viitoare acte legislative sectoriale pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual online 

asupra copiilor – ce ar putea implica un viitor centru european pentru prevenirea și combaterea 

abuzului sexual asupra copiilor (a se vedea secțiunea 2.2, mai jos); 

- propunerea de regulament de consolidare a mandatului Europol, prezentată la 9 decembrie 

2020, COM(2020)796, 2020/0349(COD), va modifica Regulamentul 2016/794 privind 

Europol, pornind de la constatarea capacității reduse a respectivei agenții a UE de sprijinire a 

statelor membre, pentru motivul incapacității de a primi date cu caracter personal direct de la 

sectorul privat; în luna iunie 2021, Consiliul UE a convenit mandatul său de negociere cu 

Parlamentul European. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_10_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0003(COD)&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018L1972
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_568_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2020/0259(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1232
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0361(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_796_RO_ACTE_f.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?l=en&reference=COM(2020)0796
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794
https://www.statewatch.org/media/2549/eu-council-europol-presidency-compromise-text-for-approval-10084-21.pdf
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În al treilea rând, strategia urmărește identificarea lacunelor legislative, a celor mai bune 

practici și a acțiunilor prioritare, prin anunțata inițiere, până la sfârșitul anului 2020, a unui 

studiu, pornind de reglementarea în dreptul statelor membre, în contextul transpunerii 

Directivei privind abuzul sexual asupra copiilor, a unor aspecte care nu sunt precizate în mod 

expres în aceasta. Într-un atare context, absența unei definiții a termenului „material care 

conține abuzuri sexuale asupra copiilor” a fost ridicată într-un studiu elaborat pentru Comisia 

Europeană, publicat în august 2020, care propune modificarea Directivei 2011/93 în această 

privință. 

Comunicarea de față precizează exemplul acelor măsuri care să le dea angajatorilor din profesii 

care implică contacte directe și regulate cu copiii dreptul de a solicita cazierul judiciar al 

candidaților, atunci când recrutează pentru un post. Poziții convergente exprimaseră anterior 

Parlamentul European și Consiliul UE. Cel dintâi, în Rezoluția din decembrie 2017 referitoare 

la punerea în aplicare a Directivei 2011/93, îndemna statele membre să introducă în legislația 

lor verificări obligatorii ale antecedentelor penale pentru persoanele care candidează sau 

efectuează voluntariat pentru activități care implică acces la copii sau autoritate asupra lor și să 

facă schimb sistematic de informații cu privire la persoanele care prezintă un risc pentru copii 

și cu privire la infractorii care comit abuzuri sexuale asupra copiilor. În Concluziile adoptate 

în octombrie 2019 privind combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor, Consiliul UE 

salutase punerea în aplicare la nivel național a unor abordări preventive precum verificarea 

completă a tuturor profesioniștilor și a voluntarilor care intră în contact periodic și direct cu 

copiii, crearea de programe de prevenire pentru infractori și lansarea unor campanii 

educaționale în școli și pentru public în vederea consolidării rezilienței virtuale și a cetățeniei 

digitale a tinerilor. În aceleași domeniu, notăm și adoptarea mai recent, în țara noastră, a Legii 

nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis 

infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor. Menționatul registru 

urmează a fi ținut de unitățile Poliției Române, prin structuri specializate, ca evidență distinctă 

de cea a cazierului judiciar, în scopul prevenirii și combaterii faptelor de natură sexuală, de 

exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, prevăzute și pedepsite de legea penală, 

precum și pentru a evita riscul recidivei; Registrul reprezintă un mijloc de cunoaștere, 

supraveghere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni pe care le 

enumeră, incriminate în Codul penal, printre care și infracțiuni sexuale în legătură cu minori. 

Legea instituie certificatul de integritate comportamentală și precizează, în sarcina instituțiilor 

din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și a oricărei entități publice 

sau private a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane 

cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică 

sau evaluarea psihologică a unei persoane, obligația de a solicita persoanelor cu care încheie 

raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea unui atare 

certificat. În cazul cetățeanului străin sau apatridului, acela este obligat să prezinte cazierul 

judiciar sau a un alt document oficial, emis de autoritățile competente din statul al cărui 

resortisant este. Termenul de punere în funcțiune a Registrului a fost prorogat până la 30 iunie 

2021, prin OUG nr. 206/2020. 

Strategia anunță intenția luării în considerare a evoluțiilor tehnologice semnificative (ce atrag 

criptarea și anonimatul), inclusiv a creșterii exponențiale a partajării online (online sharing). 

În contextul acestei direcții enunțate în noua strategie a UE – punerea în aplicare și dezvoltarea 

cadrului juridic adecvat – are importanță deosebită problematica evoluțiilor induse de utilizarea 

tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, ce reclamă, printre altele, eforturi de eliminare la 

sursă a conținuturilor cu pornografie infantilă (potrivit terminologiei utilizate în Directiva 

2011/93, în considerentul (47) din preambulul său) și de gestionare a criptării și anonimatului 

în comunicațiile prin internet. Notăm, într-un registru mai general, că, în Concluzii privind 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-framework-best-practices-tackle-child-sexual-abuse-material-online
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0501_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12862-2019-INIT/ro/pdf
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215496
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215496
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/234081
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9663-2019-INIT/ro/pdf
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păstrarea datelor în scopul combaterii criminalității, adoptate de Consiliul UE în iunie 2019, se 

sublinia caracterul esențial al păstrării datelor pentru eficacitatea investigării și a urmăririi 

infracțiunilor grave. O notă elaborată în cadrul Parlamentului European, publicată în noiembrie 

2020, remarca rolul dublu al tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, pentru combaterea și 

– în sens contrar – pentru facilitarea proliferării abuzului sexual asupra copiilor. 

Pe de o parte, art. 25 din Directiva 2011/93 impune statelor membre să ia măsurile necesare 

pentru a asigura eliminarea promptă a paginilor de internet care conțin sau difuzează 

pornografie infantilă găzduite pe teritoriul lor și pentru a depune eforturi pentru a obține 

eliminarea unor astfel de pagini găzduite în afara teritoriului lor, dar și pentru a bloca accesul 

utilizatorilor de Internet de pe teritoriile lor la atari pagini de Internet. Punerea în aplicare, în 

statele membre ale UE, a unor măsuri de acest tip a făcut obiectul unui raport din 2016, elaborat 

de Comisia Europeană, COM(2016)872. Cel din urmă lua notă de eforturile notabile întreprinse 

de statele membre, concretizate prin măsuri întemeiate pe Directiva 2000/31 privind comerțul 

electronic, respectiv prin măsuri întemeiate pe dreptul penal intern. 

Tot considerentul (47) din preambulul Directivei 2011/93 arată că ea nu aduce atingere 

măsurilor voluntare luate de sectorul internetului pentru prevenirea utilizării abuzive a 

serviciilor sale, nici sprijinului pentru astfel de acțiuni oferit de statele membre. Se impune să 

remarcăm caracterul recurent al unor constatări provenite de la varii structuri, publice și private, 

în legătură cu ineficacitatea naturii voluntare a angajamentelor asumate de întreprinderile 

active în sectorul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor. Cităm, de pildă, argumente 

avansate în februarie 2021 de Ministerul Justiției și Securității din Țările de Jos în favoarea 

legiferării obligației ce ar viza firmele din acest sector de a elimina pornografia infantilă de pe 

servele proprii și a înființării unei autorități independente cu atribuții de control și sancționare 

(inclusiv financiară) în materie: firmele din domeniu eliminaseră 84% din conținutul amintit 

într-un termen de 24 de ore, termen pe care îl conveniseră în mod voluntar, însă în 16 % din 

cazuri, conținutul nu fusese eliminat suficient de rapid sau nu fusese eliminat deloc; în decurs 

de 5 ani, numărul de informări privind pornografia infantilă în mediul online, în Țările de Jos, 

crescuse cu peste 1000% (de la 28 960 în 2014 la 308 430 în 2019); firmele olandeze din 

domeniu scanaseră 18,2 miliarde de imagini online, ceea ce a permis eliminarea a circa 7,4 

milioane de imagini cu atare conținut.  

În această privință, în prima parte a anului în curs, Comisia Europeană a lansat o consultare 

publică în legătură cu un viitor regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

identificarea, eliminarea și raportarea abuzului sexual online asupra copiilor și pentru 

instituirea unui centru al UE pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor. 

Pe de altă parte, chestiunea confidențialității și anonimatului comunicațiilor prin internet 

constituie o temă recurentă în dezbateri. Consiliul UE, în Concluziile din octombrie 2019 

privind combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor, îndemna întreprinderile din sectorul 

tehnologiei informațiilor și comunicațiilor să ofere accesul autorităților la probele electronice, 

fără a interzice sau a slăbi criptarea și cu respectarea deplină a garanțiilor la viață privată și la 

un proces echitabil. 

În sfârșit, utilizarea unor instrumente inovatoare ale tehnologiei amintite poate ajuta la 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor. Concluziile privind securitatea internă și 

parteneriatul polițienesc european, adoptate de Consiliul UE în noiembrie 2020, făceau referire 

la perspectiva utilizării inteligenței artificiale de către autoritățile de aplicare a legii din statele 

membre pentru îmbunătățirea prevenirii și pentru facilitarea investigării, precum și pentru 

protejarea victimelor unor infracțiuni precum terorismul, criminalitatea informatică, abuzul 

sexual asupra copiilor, traficul de persoane, criminalitatea legată de droguri și criminalitatea 

economică. Salutând strategia de față a Comisiei Europene, concluziile au mai arătat că 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659360/EPRS_BRI(2020)659360_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2016/COM_2016_872_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://www.government.nl/topics/child-abuse/news/2021/02/16/obligation-for-ict-firms-to-remove-child-pornography-from-servers
https://rm.coe.int/respecting-human-rights-and-the-rule-of-law-when-using-automated-techn/1680a2f5ee
https://rm.coe.int/respecting-human-rights-and-the-rule-of-law-when-using-automated-techn/1680a2f5ee
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12862-2019-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13083-2020-REV-1/ro/pdf
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prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor și a exploatării lor sexuale, mai 

ales având în vedere dimensiunea online sporită a criminalității în timpul pandemiei de 

COVID-19, reprezintă o problemă comună care necesită o abordare comună, coordonată și 

multipartită la nivel european și mondial. În hotărârea adoptată în martie 2021 având ca obiect 

această strategie a UE, Camera Deputaților a subliniat potențialul ridicat al resurselor UE 

pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și a supercomputerelor în contracararea infracțiunilor 

favorizate de criptarea comunicațiilor și în analiza factorilor de risc. 

 

2.2. Consolidarea răspunsului autorităților de aplicare a legii 

În cadrul acestei direcții, strategia UE vizează, în primul rând, intensificarea eforturilor 

autorităților de aplicare a legii, la nivel național și la cel al UE – în particular prin participarea 

statelor membre la eforturi colective la nivelul UE și internațional pentru identificarea copiilor, 

împreună Europol (prin Centrul european de combatere a criminalității informatice, „EC3”1), 

agenție a UE menită să devină punct central de informații penale al UE, și cu Interpol (prin 

intermediul bazei de date internaționale privind exploatarea sexuală a copiilor, „ICSE”); 

- se preconizează finanțarea unor proiecte de cercetare la nivelul UE în scopul alinierii la 

evoluțiile tehnologice; 

- este subliniată importanța utilizării tehnicilor de anchetă online sub acoperire, pentru 

infiltrarea în rețele infracționale; 

- este anunțată înființarea în cadrul Europol a unui centru și unui laborator de inovare 

(Innovation Hub and Lab), pentru a facilita accesul statelor membre la instrumentele și 

cunoștințele tehnice dezvoltate la nivelul UE, centrul și laboratorul urmând a coopera cu EC3. 

Menționăm că, în luna iunie 2019, Europol (EC3) și Eurojust au publicat un raport comun 

privind obstacole ale combaterii criminalității informatice, criminalitate ce include atacuri 

asupra sistemelor informatice, infracțiuni facilitate de tehnologii ale informației și 

comunicațiilor (printre care și exploatarea sexuală online a copiilor) și investigații în spațiul 

digital, în contextul criminalității organizate și grave transfrontaliere. Raportul identifica și 

clasa atari obstacole, atât din perspectiva ordinii publice, cât și din perspectivă judiciară. Printre 

acestea, absența păstrării în mod unitar a datelor din comunicații electronice constituia un 

obstacol major în investigarea infracțiunilor informatice cu caracter transfrontalier. Datele din 

comunicații electronice erau considerate decisive în investigarea și urmărirea infracțiunilor 

grave, iar absența unei obligații uniforme de păstrare a respectivelor date era resimțită în toate 

domeniile infracționalității, printre care și exploatarea sexuală a copiilor. Aceeași preocupare 

fusese expusă de Parlamentul European în Rezoluția referitoare la punerea în aplicare a 

Directivei 2011/93, pe care o adoptase în decembrie 2017, sens în care susținea îmbunătățirea 

tehnicilor de investigație digitale pentru a ține pasul cu ritmul rapid al progresului tehnologic. 

În planul cercetării și urmăririi penale, notăm aici că, potrivit unui document de sinteză 

prezentat în iunie 2020 de președinția croată a Consiliului UE, Urmărirea concluziilor 

Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor – identificarea acțiunilor 

prioritare, statele membre conveniseră necesitatea unor măsuri și acțiuni inovatoare pentru 

combaterea difuzării materialelor care conțineau abuzuri sexuale asupra copiilor, prin 

implicarea întreprinderilor active în sectorul digital (prestatori de servicii de internet), potrivit 

                                                           

1 Al doilea din cele trei domenii de acțiune ale EC3 are ca obiect criminalitatea informatică care generează 

prejudicii grave victimelor, precum exploatarea sexuală online a copiilor. 

http://www.cdep.ro/eu/docs/F1020253436/HCD_COM(2020)_607_nr_28.PDF
https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3
https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/International-Child-Sexual-Exploitation-database
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Casework/Joint%20report%20of%20Eurojust%20and%20Europol%20on%20Common%20challenges%20in%20combating%20cybercrime%20%28June%202019%29/2019-06_Joint-Eurojust-Europol-report_Common-challenges-in-combating-cybercrime_EN.PDF
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0501_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6916-2020-REV-1/en/pdf
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următoarelor direcții: eliminarea cât mai curând a unor atari materiale; oprirea de întreprinderi, 

pe platformele lor, a racolării minorilor în scopuri sexuale (grooming); cooperarea 

întreprinderilor cu autoritățile de aplicare a legii în vederea opririi difuzării online (live-

streaming) a abuzului asupra copiilor pe platformele celor dintâi; acțiuni anticipative ale 

întreprinderilor în vederea gestionării cazurilor de exploatare sexuală a copiilor; ameliorarea 

deschiderii și transparenței întreprinderilor și voința lor de a face schimb de bune practici și 

tehnologie cu alte întreprinderi. Au fost menționate promovarea unui nou act legislativ privind 

serviciile digitale, importanța cooperării cu societatea civilă și la nivel internațional (între 

autoritățile de poliție), prin aportul Europol și Interpol, și importanța bazelor de date naționale 

(în identificarea materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor). 

În al doilea rând, strategia urmărește crearea posibilității ca statele membre să protejeze mai 

bine copiii prin prevenire – în acord cu dispozițiile Directivei 2011/93 (art. 22, 23 și 24); este 

preconizată instituirea de Comisia Europeană, a unei rețele de prevenire la nivelul UE, formate 

din practicieni și cercetători, în vederea facilitării schimbului de bune practici și sprijinirii 

statelor membre în instituirea unor măsuri de prevenire utilizabile, evaluate în mod riguros și 

eficace pentru a reduce frecvența abuzului sexual asupra copiilor în UE. 

În al treilea rând, strategia anunță efectuarea unui studiu cu privire la eventualitatea instituirii 

unui centru european pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor, cu rol 

de a oferi sprijin global statelor membre în lupta împotriva abuzului sexual asupra copiilor, 

online și offline; centrul ar putea acoperi trei domenii: aplicarea legii; prevenirea; asistența 

acordată victimelor. Instituirea unui atare centru european este preconizată în legătură cu 

viitorul regulament privind identificarea, eliminarea și raportarea abuzului sexual online asupra 

copiilor, în privința căruia Comisia Europeană a lansat mai recent o consultare publică. 

Notăm și faptul că, în hotărârea adoptată în martie 2021 în privința strategiei UE de față, 

Camera Deputaților a recomandat dezvoltarea capacităților de consiliere a victimelor abuzului 

sexual asupra copiilor și cooperarea practică între autoritățile de anchetă și cele medicale. 

În planul prevenirii, notăm că Urmărirea concluziilor Consiliului privind combaterea abuzului 

sexual asupra copiilor – identificarea acțiunilor prioritare, documentul de sinteză prezentat de 

președinția Consiliului UE în luna iunie 2020, susținea noi abordări care să ofere programe de 

tratament pentru autorii de infracțiuni cu caracter sexual și programe de prevenire; unificarea 

practicilor naționale în privința cerințelor minime pentru persoane care lucrează cu copiii, 

inclusiv voluntari, în vederea protejării copiilor de abuzuri sexuale, fiind citat, drept bune 

practici, utilizarea unui certificat de cazier judiciar; actualizarea bazelor de date privind autorii 

de infracțiuni sexuale și de condamnări penale – inclusiv schimbul de informații cu state 

membre ale UE și cu țări terțe; desfășurarea de campanii publice de sensibilizare asupra 

pericolelor la care se expun copiii prin utilizarea internetului. 

În al patrulea rând, strategia UE de față preconizează stimularea eforturilor depuse de 

întreprinderi (furnizori de servicii online) pentru a asigura protecția copiilor în produsele lor – 

în cadrul Forumului UE pentru internet, Comisia Europeană a lansat un proces de consultare a 

experților și întreprinderilor pentru a planifica și a evalua în mod preliminar, până la sfârșitul 

anului 2020, posibile soluții tehnice pentru identificarea și raportarea (semnalarea) abuzului 

sexual asupra copiilor în comunicațiile electronice criptate și pentru a aborda posibilitățile de 

ordin normativ și operativ în lupta împotriva acestor infracțiuni. Importanța implicării 

întreprinderilor a fost recunoscută, de pildă, și de Consiliul UE, în Concluziile privind 

combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor, document adoptat în octombrie 2019: în 

contextul creșterii exponențiale, în ultimii ani, a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra 

copiilor în mediul online, a fost reafirmat rolul esențial al întreprinderilor, în special al 

platformelor online, în prevenirea și eradicarea abuzului sexual și exploatării sexuale a copiilor, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://rm.coe.int/respecting-human-rights-and-the-rule-of-law-when-using-automated-techn/1680a2f5ee
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1020253436/HCD_COM(2020)_607_nr_28.PDF
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6916-2020-REV-1/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_6009
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12862-2019-INIT/ro/pdf
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inclusiv identificarea, eliminarea rapidă a site-urilor web și a materialelor online și includerea 

lor în liste cu site-uri web interzise, dar și rolul colaborării cu societatea civilă, în special în 

sprijinirea dezvoltării unor linii telefonice de urgență. Referitor la acestea din urmă, un studiu 

elaborat pentru Comisia Europeană, publicat în august 2020, remarca natura reactivă (iar nu 

proactivă) a celor mai multe linii telefonice de urgență, alături de constrângerile (de ordin 

normativ și de resurse) cu care se confruntă. Anterior, în Rezoluția din decembrie 2017 

referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/93, Parlamentul European criticase însă 

„dependența excesivă” de liniile telefonice de urgență și de întreprinderi (desigur – din 

perspectivă eminamente reactivă), drept contraproductivă și pentru că externaliza combaterea 

materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, iar în acea privință milita pentru 

consolidarea cooperării dintre autoritățile lor de aplicare a legii, inclusiv prin utilizarea în mai 

mare măsură a echipelor a echipelor comune de anchetă.  

 

2.3. Promovarea unei acțiuni multipartite coordonate 

În cadrul acestei direcții, strategia UE are în vedere îmbunătățirea protecției copiilor la nivel 

mondial prin cooperarea multipartită – promovată prin intermediul Alianței mondiale a 

WePROTECT (WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online), la 

care Comisia Europeană are statutul de cofondator, și prin finanțare specifică. Notăm că, la 

nivelul instituțiilor UE, o atare preocupare a fost concretizată anterior, de pildă, de Consiliu, 

cel care, la reuniunea sa din iunie 2012, a adoptat Concluzii privind o Alianță mondială 

împotriva abuzului sexual asupra copiilor pe internet. Importanța unei abordări multipartite, 

care să reunească sectorul economic, societatea civilă, autoritățile de asigurare a respectării 

legii și guvernele, a fost avută în vedere și în concluziile privind combaterea abuzurilor sexuale 

asupra copiilor, adoptate de aceeași instituție a UE în octombrie 2019. În Rezoluția referitoare 

la abuzurile sexuale asupra copiilor pe internet, adoptată în martie 2015, Parlamentul European 

salutase inițiativa comună a UE și a 55 de țări din întreaga lume, concretizată în Alianța 

mondială împotriva abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet, având ca scop salvarea mai 

multor victime, asigurarea unei urmăriri penale mai eficace, sensibilizarea persoanelor cu 

privire la acest subiect și reducerea globală a numărului de materiale conținând abuzuri sexuale 

asupra copiilor disponibile online. Totodată, Comisia Europeană era invitată să prezinte 

periodic rapoarte cu privire la progresele realizate prin menționata inițiativă internațională, iar 

statele membre erau invitate să pună în aplicare aceste recomandări la nivel național. În 

Rezoluția referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 30-a aniversări a Convenției 

ONU cu privire la drepturile copilului, adoptată în luna noiembrie 2019, Parlamentul European 

invita Comisia Europeană a fost invitată să sprijine organizațiile active în domeniu, precum 

„WePROTECT Global Alliance”. 

În chestiunea asistenței acordate victimelor, Urmărirea concluziilor Consiliului privind 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor – identificarea acțiunilor prioritare, document 

prezentat în luna iunie 2020, enumera următoarele direcții de acțiune convenite de statele 

membre: prevenirea victimizării secundare, utilizarea „casei copiilor” (modelul Barnahus); 

instituirea de bune practici în asigurarea unui sprijin complet pentru victimele minore, prin 

intermediul unei justiții adaptate copilului. În aceeași privință, în Rezoluția din 14 decembrie 

2017 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/93, Parlamentul European saluta cele 

mai bune practici adoptate în unele state membre pentru protecția copiilor, dând exemplul 

„Barnhuset” din Suedia, și invita statele membre să depună eforturi pentru a se asigura 

furnizarea de asistență juridică, sprijin psihologic și asistență și pentru a se evita victimizarea 

secundară a copiilor și a oricărei atitudini de învinuire a victimei, de natură să producă traume 

suplimentare pentru copiii victime ale abuzului. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-framework-best-practices-tackle-child-sexual-abuse-material-online
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0501_RO.html
https://www.weprotect.org/
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/130727.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10607-2012-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12862-2019-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0070_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6916-2020-REV-1/en/pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Pages/Launching-the-European-Barnahus-Movement.aspx
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0501_RO.html
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3. Concluzii 

O concluzie de ordin general este aceea că prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra 

copiilor nu implică doar acțiunea autorităților publice, ci presupune participarea sectorului 

privat și a societății. 

În privința sectorului privat, un rol proeminent în prevenirea și combaterea abuzului sexual 

asupra copiilor îl au, prin natura activităților pe care le desfășoară, întreprinderile active în 

sectorul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, mai precis întreprinderile furnizoare de 

servicii de comunicații interpersonale, platformele online etc., chemate să utilizeze tehnologii 

pentru detectarea abuzului sexual online asupra copiilor, pentru raportarea aceluia și pentru 

eliminarea materialelor online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. 

O altă concluzie care se impune este aceea a intenției expuse în strategia UE de a lua în 

considerare evoluțiile tehnologice semnificative (ce atrag criptarea și anonimatul), inclusiv a 

creșterii exponențiale a partajării online a fișierelor informatice, pornind de la realitatea că 

tehnologia informațiilor și comunicațiilor exercită un rol dublu – facilitează combaterea 

abuzului sexual asupra copiilor și totodată – în sens contrar – poate fi folosită pentru săvârșirea 

sa. Dreptul UE va trebui să identifice instrumentele eficace în această direcție. 

O evoluție importantă, preconizată de strategia UE, vizează instituirea unui centru european 

pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor, structură ce va fi chemată să 

îndeplinească un rol deosebit de important în planul combaterii abuzului sexual online asupra 

copiilor. Alături de aceasta, consolidarea mandatului Europol, în curs, va permite agenției UE 

menționate să primească date cu caracter personal direct de la sectorul privat. 

Alături de combaterea acestui flagel, importanță egală are prevenirea. Strategia UE de față 

servește ca reflecție pentru măsuri viitoare, mai eficace, ce vor fi întreprinse la nivelul UE și al 

statelor membre. Remarcabilă în acest sens este soluția de îngemănare, în cadrul unui viitor 

centru european pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a celor două 

laturi – prevenirea și combaterea. 

Mai notăm și importanța obținerii unor date cât mai exacte în legătură cu amploarea 

fenomenului abuzului sexual asupra copiilor, în contextul în care deseori se remarcă absența 

unor atari date. Acesta este unul dintre obiectivele urmărite de recent adoptatul Regulament 

(UE) 2021/1232, cel care impune statelor membre să publice statistici privind numărul total de 

raportări de abuzuri detectate; numărul copiilor identificați și cel al autorilor condamnați. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1232

