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Rezumat 

Strategia „Un internet mai bun pentru copii” actualizează documentul similar promovat de 

Comisia Europeană în 2012 și reprezintă componenta digitală a Strategiei privind drepturile 

copiilor (2021). Noua strategie ia în considerare Declarația europeană privind drepturile și 

principiile digitale pentru deceniul digital (în 2022). 

Cele trei direcții ale noii strategii vizează: 

- protejarea copiilor în mediul digital (față de conținutul, de comportamentele și de riscurile 

online dăunătoare și ilegale, precum și îmbunătățirea bunăstării copiilor printr-un mediu digital 

sigur și adaptat vârstei); 

- dezvoltarea abilităților digitale ale copiilor (care să le permită dobândirea de aptitudini și 

competențe necesare pentru a face alegeri în cunoștință de cauză și pentru a se exprima în 

mediul digital în condiții de siguranță și în mod responsabil) și  

- dotarea cu mijloace de acțiune în mediul digital (în vederea participării active a copiilor și 

respectului față de copii, oferindu-le posibilitatea de a se exprima în mediul amintit). 

Printre elementele importante privind protejarea copiilor și tinerilor în mediul digital, anunțate 

în noua strategie a UE, trebuie menționate promovarea tehnologiilor de verificare a vârstei, 

proiectarea adaptată vârstei și posibilitatea stabilirii identității virtuale. În chestiunea 

dezvoltării abilităților digitale ale copiilor, un element important vizează reducerea decalajului 

digital. 

Alături de noua strategie a fost prezentată o propunere de regulament de stabilire a unor norme 

privind prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor, în temeiul căruia furnizorii 

de servicii ale societății informaționale vor fi obligați să detecteze, raporteze și elimine din 

serviciile lor materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor; ei vor fi obligați să 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_212_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home/highlights
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_209_EN_ACT_part1_v8.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0155(COD)&l=en
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evalueze și să atenueze riscul de utilizare abuzivă a serviciilor lor (pentru diseminarea de atari 

materiale sau pentru ademenirea minorilor în scopuri sexuale). Măsurile luate vor trebui să fie 

proporționale cu riscul respectiv și să facă obiectul unor condiții și garanții solide. Este 

preconizată înființarea unui Centru al UE privind abuzul sexual împotriva copiilor. 

 

 

Cuvinte-cheie: drepturile copiilor; protecția copiilor; internet; comunicații electronice; 

deceniul digital al Europei; platforme digitale; educație; securitate cibernetică; vulnerabilitate; 

abuz sexual; hărțuire cibernetică; protecția datelor cu caracter personal; cod de conduită privind 

proiectarea adaptată vârstei; verificarea vârstei în mediul online; identitate electronică; 

decalajul digital; nevoi speciale sau specifice 
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1. CONTEXT 

►Prima Strategie europeană pentru un internet mai bun 

pentru copii (BIK) a fost adoptată în mai 2012. În noiembrie 

2012, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare 

la protecția copiilor în lumea digitală, iar Consiliul UE, 

concluzii privind strategia europeană. 

Noua strategie a fost precedată de o consultare publică, derulată între 30 septembrie 2021 și 28 

octombrie 2021. 

Noua strategie se înscrie în reforma cadrului de reglementare al UE, promovată de Comisia 

Europeană în decembrie 2020, prin Actul legislativ privind serviciile digitale („ALSD”), 

COM(2020)825, 2020/0361(COD), cu scopul de a crea un spațiu digital mai sigur, care să 

asigure respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor utilizatorilor de servicii digitale, 

precum și în viziunea privind transformarea digitală a Europei până în 2030, expusă în 

comunicarea „Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul 

digital”, COM(2021)118. În ianuarie 2022, Comisia Europeană a propus o Declarație 

europeană privind drepturile și principiile digitale pentru deceniul digital, COM(2022)28, în 

care sunt prevăzute valori ale UE precum protecția copiilor și dotarea lor cu mijloace de 

acțiune1. În aprilie 2022, o declarație privind viitorul internetului, inițiată de UE, alături de 

SUA și de alți parteneri internaționali, arată, în planul protecției drepturilor omului și 

libertăților fundamentale, voința de a promova siguranța online și de a continua activitățile 

pentru combaterea violenței online, inclusiv a violenței bazate pe gen, precum și a exploatării 

sexuale a copiilor, pentru a face internetul un loc sigur pentru oricine, în particular pentru femei, 

copii și tineri.2 

În martie 2021, Comisia a adoptat prima sa strategie 

cuprinzătoare a UE privind drepturile copilului, 

COM(2021)142, în care a anunțat intenția de actualizare a 

strategiei pentru un internet mai bun pentru copii (din 2012). 

Comunicarea de față descrie acțiuni întreprinse la nivelul UE (►1.1) și evoluții de ordin social 

de la prezentarea strategiei anterioare (►1.2). 

 

1.1. Instrumente juridice și politice ale UE anterioare noii strategii 

În temeiul strategiei din 2012 a fost înființată rețeaua de centre pentru un internet mai sigur 

(Safer Internet Centre, „SIC”), cofinanțate de UE, și portalul consacrat siguranței online a 

copiilor (betterinternetforkids.eu), a cărui funcționare a fost evaluată în 2021; centrele SIC 

desfășoară activități de sensibilizare și furnizează materiale privind siguranța online a copiilor, 

oferă ajutor și identifică amenințările în curs de apariție prin intermediul liniilor de asistență 

telefonică și sprijină eliminarea materialelor care conțin forme de abuz sexual online asupra 

copiilor prin intermediul liniilor telefonice de urgență INHOPE, prezente în 46 de țări. 

                                                           

1 Sau autonomizarea, emanciparea lor; cf. „l’autonomisation des enfants” (fr.); „empowerment” (en.). 

2 Cf. și comunicatul de presă al Comisiei Europene, 28 aprilie 2022; Comisia Europeană a fost autorizată să 

semneze declarația în numele UE. 

„BIK” constituie 
acronim pentru „better 
internet for kids” (en.). 

Camera Deputaților a 
examinat COM(2021)142. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0196&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2012-0428_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15850-2012-INIT/ro/pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13160-Better-internet-for-children-strategy-update_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2020%2F0361%28COD%29&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_28_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8148-2022-INIT/en/pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-future-internet
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_ACT.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/safer-internet-centres
https://www.betterinternetforkids.eu/documents/167024/184597/BIK_Report2021_PRINT.pdf/5b798355-694a-dc9f-77cd-9917a40e880c?t=1644312450782
https://www.inhope.org/EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_22_2695
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-2796-2022-INIT/en/pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=650
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Cadrul juridic și politic al UE privind siguranța copiilor a evoluat semnificativ ulterior 

promovării strategiei din 2012. 

În plan juridic, în temeiul Directivei (UE) 2018/1808 – Directiva 

revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale („DSMAV”), 

obligațiile de a-i proteja pe minori de conținutul dăunător – de natură 

să le afecteze dezvoltarea fizică, mentală și morală – și de conținutul ilegal (conținut xenofob, 

terorist sau materiale care conțin forme de abuz sexual asupra copiilor) se extind în prezent la 

platformele de partajare a materialelor video; Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul 

general privind protecția datelor („RGPD”) prevede că datele cu caracter 

personal ale copiilor au nevoie de o protecție specială și definește vârsta 

până la care este necesar consimțământul din partea părinților (care variază 

în statele membre între 13 și 16 ani); Directiva 2005/29/CE privind 

practicile comerciale neloiale protejează consumatorii vulnerabili, 

precum copiii, și interzice îndemnurile directe de a cumpăra 

produsele promovate; Actul legislativ privind serviciile digitale 

(„ALSD”), COM(2020)825, 2020/0361(COD), va obliga toate 

platformele online să își proiecteze sistemele ținând seama de 

drepturile utilizatorilor copii; toate platformele online care oferă servicii copiilor din UE 

(precum platformele de comunicare socială sau platformele de jocuri interactive) vor fi obligate 

să ia măsuri adecvate și proporționale pentru a asigura confidențialitatea, siguranța și 

securitatea copiilor în cadrul serviciilor lor și nu vor putea prezenta anunțuri publicitare copiilor 

pe baza creării de profiluri. 

Legea privind inteligența artificială („IA”), COM(2021)206, 2021/0106(COD), va stabili 

norme uniforme pentru IA în UE și va crea o piață unică pentru aplicații IA fiabile, care să 

poată fi utilizate cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, inclusiv a drepturilor 

copiilor; Propunerea de cadru privind identitatea digitală europeană („eID”), COM(2021)281, 

2021/0136(COD), va permite minorilor, pe baza legislației naționale, să utilizeze un portofel 

pentru identitatea digitală, de exemplu pentru a-și dovedi vârsta fără a divulga alte date cu 

caracter personal. 

Simultan cu această nouă strategie, a fost prezentată o propunere de regulament de stabilire a 

unor norme privind prevenirea și combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor, 

COM(2022)209, 2022/0155(COD) (a se vedea ►secțiunea 3, mai jos). 

În privința politicilor UE, Strategia UE privind combaterea traficului de persoane 2021-2025, 

COM(2021)171, recunoaște expunerea copiiilor la un risc deosebit de a deveni victime ale 

traficanților în mediul online. Strategia UE privind drepturile victimelor (2020-2025), 

COM(2020)258, acordă o atenție deosebită copiilor victime. Strategia UE privind egalitatea de 

gen 2020-2025, COM(2020)152, recunoaște riscul supunerii fetelor unor forme de violențe; 

propunerea de directivă privind combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței 

domestice, COM(2022)105, 2022/0066(COD), include incriminarea violenței cibernetice 

bazate pe gen și prevede măsuri de protejare și de sprijinire a victimelor unor astfel de violențe 

online și offline, indiferent de vârstă. Comunicarea privind protecția copiilor migranți, 

COM(2017)211, abordează protecția acestei categorii de copii, inclusiv în privința accesului 

sigur la noile tehnologii. Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), 

COM(2020)624, abordează problemele cu care se confruntă educația și formarea, din 

perspectiva unei transformări digitale durabile în educație. Strategia UE pentru tineret pe 

perioada 2019-2027 (COM(2018)269, doc. nr. 14944/18) promovează participarea tinerilor la 

viața democratică și sprijină angajamentul social și civic. 

 

RGPD, art. 8 

DSMAV, art. 6a, 28b 

Directiva 2005/29, 
anexa I, pct. 28 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018L1808
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32005L0029
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2020%2F0361%28COD%29&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_206_RO_ACT.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2021%2F0106+%28COD%29&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_281_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2021%2F0136+%28COD%29&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_209_EN_ACT_part1_v8.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0155(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_171_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_258_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_152_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_105_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2022/0066(COD)&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_211_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_269_RO_ACTE_f.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14944-2018-INIT/ro/pdf
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1.2. Evoluții de ordin social produse ulterior strategiei din 2012 

Comunicarea de față notează evoluțiile de ordin tehnologic (dezvoltarea telefoanelor 

inteligente) și creșterea semnificativă a utilizării internetului de copii, ce induc efecte asupra 

sănătății (fizice și mentale) și creează noi oportunități, dar și riscuri. 

Consecințele negative ale activităților online vizează, pe de o parte, expunerea frecventă a 

copiilor la conținuturi, comportamente și contacte dăunătoare și ilegale, de natură să creeze 

dependență, având conținut inadecvat, sexist sau rasist, putând deveni victime ale agresivității, 

ale racolării de minori în scopuri sexuale (ademenire în scopuri sexuale), ale abuzurilor sexuale 

asupra copiilor – fenomene agravate de pandemia de 

COVID-19 – , ale rasismului, xenofobiei, 

antisemitismului, dezinformării online, 

extremismului politic (care poate conduce la 

radicalizare). Comunicarea notează ineficacitatea 

mecanismelor de verificare a vârstei și a 

instrumentelor privind acordul părinților, utilizatorii 

fiind adesea obligați doar să își introducă data 

nașterii în momentul când se înregistrează, 

preconizându-se, însă, îmbunătățirea semnificativă, 

prin efectul Actului legislativ privind serviciile 

digitale, COM(2020)825, 2020/0361(COD), a nivelului de siguranță al tuturor utilizatorilor, 

inclusiv al copiilor, și dotarea lor cu mijloacele necesare pentru a face alegeri în cunoștință de 

cauză în mediul online. 

În privința consecințelor negative, comunicarea evocă, pe de altă parte, riscuri pentru copii în 

calitatea lor de consumatori activi de produse și servicii digitale (inclusiv jocuri online), ce îi 

expun unor tehnici de marketing online, unor anunțuri publicitare bazate pe crearea de profiluri, 

partajării pe scară largă a datelor cu caracter personal. Comunicarea arată expunerea 

sistematică a copiilor la conținuturi și practici comerciale inadecvate și evocă importanța 

studierii în continuare a impactului neurologic pe termen lung asupra copiilor al metodelor 

utilizate în scopuri comerciale. 

Comunicarea notează importanța aptitudinilor în 

planul educației în domeniul mass-media și în cel 

al siguranței online pentru copiii din școli 

(inclusiv alfabetizarea digitală), care presupune 

dobândirea de adulți a unor competențe pentru a 

sprijini, a consilia și a îndruma copiii; existența 

unui decalaj digital (în măsura în care nu toți 

copiii au acces la tehnologia digitală în mod egal, 

eficace, sigur și favorabil incluziunii); precum și 

lipsa participării active a copiilor la lumea din 

jurul lor, utilizând tehnologia. 

 

2. DESCRIEREA STRATEGIEI 

ACTUALIZATE 

În noul deceniu digital, cei trei piloni ai noii 

strategii europene pentru un internet mai bun 

pentru copii sunt: 2.1. protejarea copiilor în 

„Deceniul digital al Europei”, anunțat 
de președintele Comisiei Europene în 
discursul din septembrie 2020 privind 
starea Uniunii, constituie un plan 
comun pentru Europa digitală, cu 
obiective clar definite pentru 2030, în 
materia conectivității, competențelor 
și serviciilor publice digitale. În 
prezent, se află în procedură 
legislativă o propunere de decizie de 
instituire a programului de politică 
pentru 2030 „Calea către deceniul 
digital”, COM(2021)574, 
2021/0293(COD). Cea din urmă 
inițiativă a fost examinată și de 
Camera Deputaților. 

Concluzia ineficacității 
mecanismelor de verificare a 
vârstei a rezultat dintr-un studiu 
privind punerea în aplicare a noilor 
dispoziții din Directiva revizuită a 
serviciilor mass-media audiovizuale 
(elaborat pentru Comisia Europeană 
și finalizat în decembrie 2020). 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_825_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2020%2F0361%28COD%29&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_574_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0293(COD)
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=660
https://researchportal.vub.be/en/activities/study-on-the-implementation-of-the-new-provisions-in-the-revised-
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mediul digital; 2.2. dotarea cu mijloace de acțiune în mediul digital (pentru condiții de 

siguranță); 2.3. participarea activă a copiilor. O direcție distinctă expune activități de informare 

și cooperare la nivel internațional (2.4). 

2.1. Protejarea în mediul digital vizează următoarele acțiuni ce ar urma a fi întreprinse de 

Comisia Europeană: 

- elaborarea, până în 2024, a unui cod de 

conduită cuprinzător al UE privind 

proiectarea adaptată vârstei în cadrul 

prevăzut de Actul legislativ privind 

serviciile digitale; codul, cu caracter 

voluntar, va asigura confidențialitatea, 

siguranța și securitatea copiilor atunci când 

utilizează produse și servicii digitale; 

angajamentele asumate de furnizorii de 

platforme online foarte mari ar urma să facă 

obiectul unor audituri independente; 

- emiterea unei cereri de standardizare 

pentru un standard european privind asigurarea referitoare la vârstă/verificarea vârstei, în 

mediul online, în contextul propunerii de instituire a unui cadru privind identitatea digitală 

europeană („eID”), COM(2021)281, 2021/0136(COD), începând cu 2023; 

- elaborarea, începând cu 2024, în contextul aceleiași propuneri privind identitatea electronică, 

COM(2021)281, 2021/0136(COD), a unei dovezi digitale a 

vârstei, bazate pe data nașterii și recunoscute la nivelul UE; 

- includerea în codul de conduită planificat în cadrul 

Strategiei privind 

egalitatea de gen 

2020-2025, 

COM(2020)152, a 

unei secțiuni cu accent pe conținutul destinat exclusiv 

adulților; acea măsură vizează prevenirea partajării 

neconsensuale a unor atari imagini; 

- abordarea hărțuirii cibernetice, prin numărul 

armonizat 116 111, în cooperare cu liniile de asistență 

ale centrelor pentru un internet mai sigur („SIC”), 

cofinanțate de UE, până în 2023; noua strategie 

preconizează sporirea vizibilității sprijinului oferit de 

centrele pentru un internet mai sigur („SIC”); 

- cofinanțarea, prin programul de lucru „Europa 

digitală 2021-2022”, a unei linii de asistență telefonică 

și linii telefonice de urgență mai sigure din UE, inclusiv cele recunoscute în viitor ca 

„notificatori de încredere” în temeiul ALSD, pentru a sprijini publicul, în special copiii, atunci 

când se confruntă cu conținut dăunător și ilegal (abuzuri sexuale asupra copiilor, discursuri 

rasiste și xenofobe de incitare la ură), începând din 2022; 

- diseminarea recomandărilor referitoare la hărțuirea (cibernetică) ale grupului de experți ad-

hoc pentru sprijinirea stării de bine la școală, începând cu 2023; 

Codul de conduită preconizat nu constituie 
primul instrument de acest tip. În 2020, 
Regatul Unit a introdus un cod de conduită 
pentru serviciile online în vederea 
protejării copiilor în lumea digitală; codul 
vizează asigurarea confidențialității și 
bunăstării copiilor în mediul digital. 
Ulterior, alte jurisdicții au urmat modelul 
britanic. În februarie 2022, California a 
promovat o inițiativă legislativă (AB-2273) 
privind proiectarea adecvată vârstei. 

Lucrările se vor întemeia pe 
euCONSENT, proiect-pilot 
finanțat de UE care vizează 
conceperea și testarea unei 
soluții interoperabile pentru 
verificarea vârstei și acordul 
părinților. 

Strategia privind egalitatea de 
gen anunța dezvoltarea unui 
nou cadru de cooperare între 
platformele de internet, pentru 
protejarea siguranței femeilor 
în mediul online, pe baza 
cooperării în cadrul Forumului 
UE pentru internet, care a 
condus la adoptarea Codului de 
conduită al UE privind 
combaterea discursurilor 
ilegale de incitare la ură în 
mediul online. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_281_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2021%2F0136+%28COD%29&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_281_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2021%2F0136+%28COD%29&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_152_RO_ACTE_f.pdf
file:///C:/Users/dana.honciuc/Downloads/7914
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/ico-codes-of-practice/age-appropriate-design-a-code-of-practice-for-online-services/
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billStatusClient.xhtml?bill_id=202120220AB2273
http://www.euconsent.eu/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_152_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/networks/european-union-internet-forum-euif_ro
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- inventarierea, până la sfârșitul anului 2022, a studiilor realizate pe tema impactului 

neuromarketingului3 asupra copiilor, pentru sprijinirea activităților coordonate de asigurare a 

respectării legislației ce se vor derula începând cu 2023 în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 2017/2394 privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului. 

2.2. Dotarea cu mijloace de acțiune în mediul digital va include următoarele direcții ale 

Comisiei Europene: 

- sprijinirea monitorizării efectuate de statele membre, 

sectoarele de profil și de mediul universitar în ceea ce 

privește impactul pe care îl are transformarea digitală 

asupra stării de bine a copiilor, prin intermediul 

portalului BIK (betterinternetforkids.eu), începând cu 

2023; este anunțată promovarea unei propuneri de 

recomandare a Consiliului privind îmbunătățirea 

furnizării de competențe digitale în educație; 

- dezvoltarea și difuzarea de module de predare (un curs 

online deschis și în masă – „MOOC”, acronim pentru 

„Massive Open Online Course”) pentru profesori prin 

intermediul portalului BIK și al centrelor pentru un internet 

mai sigur (Safer Internet Centre, „SIC”), în perioada 2023-

2024; în concordanță cu Orientările comune pentru profesori 

și educatori privind combaterea dezinformării și promovarea 

alfabetizării digitale, elaborate în cadrul Planului de acțiune 

pentru educația digitală; 

- promovarea schimbului de bune practici pentru programele naționale de învățământ privind 

educația în domeniul mass-media între statele membre și între școlile și cadrele didactice din 

întreaga UE, în cadrul dialogului structurat privind educația și competențele digitale și prin 

intermediul grupurilor de experți relevante, începând din 2022; 

- organizarea, începând cu 2022, a unor campanii de educație în domeniul mass-media care să 

vizeze copiii, profesorii, părinții și îngrijitorii, prin intermediul multiplicatorilor; noua strategie 

va completa și va funcționa în sinergie cu Planul de acțiune pentru educația digitală, 

COM(2020)624, de exemplu prin promovarea SIC naționale ca ghișee unice pentru informații 

și sprijin fiabile și adecvate vârstei, adaptate nevoilor naționale în materia educației formale și 

informale; 

- dezvoltarea unor instrumente de sensibilizare și desfășurarea unor activități referitoare la 

riscurile asupra copiilor atunci când sunt consumatori, cu sprijinul portalului BIK și al centrelor 

pentru un internet mai sigur („SIC”), începând cu 

2022; 

- consolidarea sprijinului acordat de centrele pentru un 

internet mai sigur din statele membre copiilor aflați în 

situații vulnerabile, a celor cu nevoi speciale sau 

specifice sau care provin din medii defavorizate și 

vulnerabile, pentru a soluționa problema decalajului 

digital, începând cu 2022 – în acord cu obiectivul 

accesibilității din punct de vedere financiar a 

                                                           
3 Anterior, în martie 2016, Comisia Europeană a publicat un studiu extern, „Study on the impact of marketing 

through social media, online games and mobile applications on children's behaviour”. 

Viitoarea recomandare este 
preconizată în cadrul acțiunii 10 
din Planul de acțiune pentru 
educația digitală (2021-2027), 
COM(2020)624. Planul de acțiune 
a fost examinat de Camera 
Deputaților. 

Promovarea orientărilor 
comune este încadrată în 
acțiunea 7 din Planul de 
acțiune pentru educația 
digitală (2021-2027), 
COM(2020)624. 

Pentru chestiunea decalajului 
digital în România, în contextul 
pandemiei de Covid-19, a se 
vedea studiul IRES – „Școala în 
stare de urgență. Accesul 
copiilor școlari din România la 
educație online”, mai 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32017R2394
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/online_marketing_children_final_report_en.pdf
https://education.ec.europa.eu/ro/focus-topics/digital-education/digital-education-action-plan/action-10
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=644
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=644
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/about/digital-education-action-plan/digital-education-action-plan-action-7
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
https://ires.ro/uploads/articole/ires_accesul-elevilor-scolari-la-educatie-online_policy-paper_mai-2020.pdf
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„serviciilor esențiale”, inclusiv a comunicațiilor electronice (potrivit acțiunilor din cadrul 

pilonului 20 al Pilonului european al drepturilor sociale), și cu obiectivul de a oferi echipamente 

adecvate necesare învățării la distanță și al investițiilor necesare pentru a combate toate formele 

de decalaj digital (prevăzut în Recomandarea 2021/1004 a Consiliului UE de instituire a unei 

Garanții europene pentru copii4); extinderea domeniului de activitate al SIC ar urma să 

contribuie la soluționarea problemei decalajului digital; investițiile necesare pentru abordarea 

tuturor formelor de decalaj digital ar prin putea fi susținute prin Fondul european de dezvoltare 

regională (FEDR). 

2.3. Participarea activă ar urma să se realizeze prin: 

- implicarea copiilor în crearea Codului de conduită al UE privind proiectarea adecvată vârstei, 

menționat în pilonul 1, începând cu 2023; 

- începând cu 2023, lansarea unei acțiuni inițiate și conduse 

de copii cu privire la un subiect relevant din punct de vedere 

digital pentru tânăra generație, în sinergie cu Platforma UE de 

participare a copiilor; instituirea platformei a fost preconizată 

în Strategia UE 

privind drepturile copilului, COM(2021)142; 

- consolidarea activităților coordonate de copii – 

extinderea rolului ambasadorilor tinerilor BIK și al 

comisiilor tinerilor BIK pentru sprijinirea 

activităților pentru tineri derulate de către aceștia la 

nivel național, regional și local, începând cu 20225; 

- crearea unei versiuni adaptate copiilor a strategiei 

BIK+, în 2022; 

- organizarea unei evaluări a strategiei BIK+ 

coordonate de copii, o dată la 2 ani. 

2.4. Informarea și cooperarea la nivel 

internațional va avea loc prin intermediul 

portalului „Global Gateway”, pentru a ajuta țările partenere să abordeze decalajul digital și să 

se integreze în continuare în ecosistemul digital 

mondial; va urmări promovarea valorilor europene și 

lupta împotriva abuzului sexual asupra copiilor, inclusiv 

prin intermediul Alianței mondiale „WeProtect” și prin 

finanțarea rețelei INHOPE de linii telefonice de urgență, 

existente în 46 de țări. 

 

3. PROPUNEREA DE REGULAMENT PRIVIND PREVENIREA ȘI COMBATEREA 

ABUZURILOR SEXUALE ASUPRA COPIILOR 

Propunerea de regulament privind prevenirea și combaterea abuzului sexual online asupra 

copiilor, COM(2022)209, 2022/0155(COD), promovată simultan cu strategia actualizată 

privind internetul pentru copii, are ca premisă creșterea masivă a cazurilor de abuz sexual 

                                                           
4 În același domeniu, a se vedea Rezoluția Parlamentului European din 29 aprilie 2021 referitoare la Garanția 

europeană pentru copii. 

5 În România, o inițiativă ce presupune participarea copiilor este „Boardul Copiilor”, aparținând UNICEF. 

Camera Deputaților a 
examinat COM(2021)142. 

A se vedea Comunicarea comună 
– Inițiativa „Global Gateway”, 
JOIN(2021)30. 

Dreptul copilului de a-și exprima 
liber opinia asupra oricărei 
probleme care îl privește și luarea 
în considerare a opiniilor sale sunt 
precizate la art. 12 din Convenția 
ONU cu privire la drepturile 
copilului (1989), ratificată de 
România prin Legea nr. 18/1990 
pentru ratificarea Convenției cu 
privire la drepturile copilului 
(republicată, M.Of., nr. 314/2001). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021H1004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1058
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_142_RO_ACT.pdf
https://www.weprotect.org/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_209_EN_ACT_part1_v8.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=&InterinstitutionalFiles=2022%2F0155%28COD%29&DocumentDateFrom=&DocumentDateTo=&MeetingDateFrom=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00%24ctl00%24cpMain%24cpMain%24btnSubmit=
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0161_RO.html
https://www.unicef.org/romania/ro/boardul-copiilor-2021
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=650
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/JOIN_2021_30_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/28981
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asupra copiilor6 și insuficiența sistemului actual, ce utilizează detectarea și raportarea în mod 

voluntar de către întreprinderi a unor astfel de cazuri, pentru protejarea adecvată a copiilor. 

Viitorul regulament va înlocui cadrul legislativ cu 

caracter temporar (aplicabil până la 3 august 2024) – 

Regulamentul (UE) 2021/1232 privind utilizarea 

tehnologiilor de către furnizorii de servicii de 

comunicații interpersonale care nu se bazează pe 

numere7 pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și a altor date în scopul combaterii 

abuzului sexual online asupra copiilor. 

Noul regulament nu va aduce atingere normelor instituite prin Directiva 2011/93/UE privind 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei 

infantile. 

Furnizorii de servicii ale societății informaționale vor fi obligați să detecteze (în temeiul unui 

ordin de detectare), să raporteze (viitorului Centru al UE privind abuzul sexual împotriva 

copiilor – EU Centre on Child Sexual Abuse) și să elimine (potrivit unui ordin de eliminare, 

emis de autoritățile naționale) sau să dezactiveze/blocheze8 din serviciile lor materialele care 

conțin abuzuri sexuale asupra copiilor; ei vor fi obligați să evalueze și să atenueze riscul de 

utilizare abuzivă a serviciilor lor (pentru diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale 

asupra copiilor sau pentru ademenirea minorilor în scopuri sexuale – i.e. „grooming”), iar 

măsurile luate trebuie să fie proporționale cu riscul respectiv și să facă obiectul unor condiții și 

garanții solide.  

Regulamentul va impune magazinelor de aplicații să se asigure că minorii sunt împiedicați să 

descarce aplicații care îi pot expune unui risc ridicat de ademenire în scopuri sexuale 

(„grooming”). 

Centrul UE privind abuzul sexual asupra copiilor, ce urmează a fi instituit drept agenție a UE 

(cu sediul la Haga, în Țările de Jos) în temeiul viitorului regulament, va avea rol de sprijinire a 

eforturilor furnizorilor de servicii ale societății informaționale, de centru de cunoștințe de 

specialitate (expertiză), de furnizare a unor informații fiabile referitoare la materialul 

identificat, prin primirea și analizarea rapoartele furnizorilor pentru a identifica semnalările 

eronate și pentru a evita ca acestea să fie înaintate autorităților de aplicare a legii, prin 

transmiterea rapidă a rapoartelor relevante pentru a se lua măsurile corespunzătoare de 

asigurare a respectării legii și prin acordarea de sprijin victimelor. Viitorul centru urmează a 

coopera îndeaproape cu Europol. 

  

                                                           
6 Cf. și Forte croissance de la pédopornographie, inquiétude des enquêteurs, EurActiv, 30 mai 2022; Data 

retention: Germany’s new plan for a more targeted and time-limited approach, EurActiv, 2 iunie 2022. 

7 Precum servicii de telefonie prin internet, mesagerie și servicii de e-mail. 

8 Dezactivarea accesului la imagini și la videoclipuri urmează a viza acele imagini și videoclipuri ce nu pot fi 

retrase întrucât sunt găzduite în afara UE. 

Inițiativa a fost precedată de o 
consultare publică, desfășurată 
între februarie și aprilie 2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1232
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://www.euractiv.fr/section/economie/news/forte-croissance-de-la-pedopornographie-inquietude-des-enqueteurs/
https://www.euractiv.com/section/digital/news/data-retention-germanys-new-plan-for-a-more-targeted-and-time-limited-approach/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Combaterea-abuzului-sexual-asupra-copiilor-detectarea-eliminarea-si-raportarea-continutului-online-ilegal_ro
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4. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UNIUNII EUROPENE 

 

4.1. Parlamentul European 

►În cadrul Parlamentului European activează un coordonator pentru drepturile copiilor, cu rol 

de a asigura promovarea și protecția drepturilor copiilor în toate politicile și dispozițiile 

legislative ale UE. 

i. Dezbateri 

►12 februarie 2020 – dezbaterea „Un internet mai bun pentru copii”, organizată în contextul 

Zilei pentru un internet mai sigur (Safer Internet Day), a avut în centrul său Strategia europeană 

din 2012 privind un internet mai bun pentru copii. 

ii. Întrebări recente adresate de parlamentari europeni și răspunsuri ale Comisiei 

Europene 

► 2 martie 2021 – obiectul unei întrebări a vizat „Măsuri de protecție a copiilor online - cazul 

TikTok”, cu referire la o interdicție impusă de autoritatea italiană de protecție digitală privind 

utilizarea TikTok pentru persoanele a căror vârstă nu putea fi verificată; întrebarea a ridicat 

chestiunea eventualelor inițiative propuse de Comisia Europeană în legătură cu măsuri de 

siguranță adecvate pentru utilizarea internetului. În răspunsul său, Comisia Europeană a trecut 

în revistă diversele inițiative existente la nivelul UE pentru protecția și promovarea drepturilor 

copiilor în mediul digital. 

►3 martie 2021 – o altă întrebare a abordat același obiect, impactul platformei TikTok asupra 

dezvoltării psihologice și inocenței copiilor, care a vizat printre altele posibilitatea 

restricționării accesului la platformele sociale. Răspunsul Comisiei Europene a arătat că 

protejarea copiilor în mediul digital constituie o prioritate a sa de ordin politic și normativ și a 

făcut trimitere la Strategia europeană privind un internet mai bun pentru copii, ce urma a fi 

revizuită în 2022, precum și la dispozițiile instituite prin Directiva (UE) 2018/1808 

(„DSMAV”) în scopul protejării copiilor în mediul digital. În plus, a fost anunțată finanțarea 

unui proiect-pilot menit să demonstreze o infrastructură tehnică interoperabilă dedicată punerii 

în aplicare a mecanismelor de verificare a vârstei și a acordului parental în temeiul legislației 

UE incidente9. 

►29 iulie 2021 – protejarea demnității tinerilor, din perspectiva difuzării prin internet a unor 

imagini cu conținut sexual privind tineri, adolescenți și copii, care pot fi utilizate ca instrument 

de șantajare și umilire a victimelor, a făcut obiectul unei alte întrebări. În răspunsul său, 

Comisia Europeană a amintit că asigurarea unui internet mai bun și mai sigur pentru copii 

constituie o prioritate a sa de ordin politic și normativ și a enumerat o serie de dispoziții 

legislative și de măsuri de ordin politic în domeniu. A fost anunțată elaborarea de Comisia 

Europeană a unei propuneri legislative care să oblige serviciile online să identifice și raporteze 

materialele privind abuzul sexual asupra copiilor, alături de studierea posibilității de înființare 

a unui centru al UE pentru prevenirea și combaterea acestei infracțiuni. 

► 4 noiembrie 2021 – o întrebare adresată Comisiei Europene a vizat protecția datelor elevilor 

cu vârstă mică în era digitală, mai concret riscurile pe care digitalizarea școlilor și utilizarea 

platformelor de internet le poate genera, pornind de la faptul că, în Germania, fusese evidențiată 

o protecție insuficientă a acelor date în context școlar. Răspunsul oferit de Comisia Europeană 

                                                           
9 Cf. comunicatul de presă al Universității din Leiden, 23 aprilie 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/coordinator-on-children-rights
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2020-02-12-ITM-025_RO.html
https://www.saferinternetday.org/en-GB/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001203_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001203-ASW_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001247_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001247-ASW_EN.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32018L1808
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/pppa/wp-call/pp-call-document-pppa-agever-01-2020_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003812_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003812-ASW_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004993_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004993-ASW_EN.html
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2021/04/simone-van-der-hof-awarded-eu-funding-for-research-on-age-verification-and-consent-mechanisms
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a evocat cadrul legislativ al UE (RGPD și Directiva 2002/58/CE privind protecția 

confidențialității electronice) și faptul că aplicarea aceluia este monitorizată de autoritățile 

naționale de supraveghere și de instanțele de judecată; ca posibile riscuri pe care mediul digital 

le atrage pentru copii au fost menționate hărțuirea cibernetică, abuzul sexual, radicalizarea și 

dezinformarea; s-a arătat că în cursul anului 2022 era planificată prezentarea noii strategii 

pentru un internet mai bun pentru copii și consolidarea legislației UE privind combaterea 

abuzului și exploatării sexuale a copiilor în mediul online. Răspunsul a făcut trimitere și la 

Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), COM(2020)624, menit să promoveze 

alfabetizarea digitală, inclusiv a cadrelor didactice, și să sporească conștientizarea privind 

dezinformarea. 

► 16 decembrie 2021 – o altă întrebare a ridicat chestiunea schimbării mentalităților, prin 

educație (inclusiv sexuală), de la culpabilizarea a victimelor la o societate empatică, în 

contextul așa-numitei „pornografii neconsimțite” ce afectează 

deseori adolescenți, deseori mai vulnerabili. În răspunsul 

Comisiei Europene au fost prezentate varii inițiative derulate 

de cea din urmă, subsecvent Comunicării privind realizarea 

Spațiului european al educației până în 2025, COM(2020)625.  

iii. Rezoluții 

►26 noiembrie 2019 – Rezoluția referitoare la drepturile copiilor cu ocazia celei de a 30-a 

aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului 

►29 aprilie 2021 – Rezoluția referitoare la Garanția europeană pentru copii 

►3 mai 2022 – Rezoluția – Către o strategie a UE de promovare a educației copiilor în lume: 

atenuarea impactului pandemiei de COVID-19 

►23 mai 2022 – Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a adoptat raportul 

asupra Propunerii de decizie de instituire a programului de politică pentru 2030 „Calea către 

deceniul digital”, COM(2021)574, 2021/0293(COD), raportul urmând a fi supus votului 

plenului Parlamentului European.  

 

4.2. Consiliul Uniunii Europene 

► 3-4 martie 2022 – conferință ministerială privind punerea în aplicare a Garanției europene 

pentru copii, organizată în contextul președinției franceze a Consiliului UE10. 

► La 9 iunie 2022, Consiliul UE urmează a adopta Concluzii referitoare la strategia UE privind 

drepturile copiilor (a se vedea pagina reuniunii; proiectul ordinii de zi a reuniunii). 

 

4.3. Comisia Europeană 

Pe lângă Comisia Europeană activează mai multe grupuri de experți relevante pentru domeniul 

strategiei actualizate: Grupul de experți pentru un internet mai sigur (E03624), cu rol de a 

promova schimbul de bune practici între statele membre, Grupul de experți ad-hoc pentru 

sprijinirea stării de bine la școală (E03810), chemat să asiste punerea în practică a reformelor 

vizate de Spațiul european al educației, Grupul de experți privind combaterea dezinformării și 

promovarea alfabetizării digitale prin educație și formare (E03781), cel care asistă Comisia 

                                                           
10 Cf. comunicatul de presă al ministerului francez al sănătății. 

Comunicarea COM(2020)625 
a fost examinată și de 
Camera Deputaților. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005605_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005605-ASW_EN.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_625_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0161_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0138_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0159_EN.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_574_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2021/0293(COD)
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/ministerial-conference-on-the-implementation-of-the-european-child-guarantee/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/jha/2022/06/09-10/
https://www.consilium.europa.eu/media/56401/cm03274-fr22.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3624&lang=ro
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&groupID=3810
https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=fr&groupID=3781
https://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/conference-ministerielle-sur-la-mise-en-place-de-la-garantie-europeenne-pour-l
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=643
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Europeană în elaborarea unor orientări comune privind combaterea dezinformării și 

promovarea alfabetizării digitale. 

 

5. EVOLUȚII RELEVANTE LA NIVEL INTERNAȚIONAL 

►2 martie 2021 – Comitetul pentru drepturile copiilor11 din cadrul ONU a publicat 

Comentariul general nr. 25 (2021) privind drepturile copiilor în legătură cu mediul digital12, 

pornind de la o consultare internațională ce a implicat 709 copii din 28 de țări din mai multe 

regiuni ale lumii; documentul, ce vizează explicarea modului în care statele părți trebuie să 

pună în aplicare Convenția ONU privind drepturile copiilor în contextul digitalizării, enumeră 

ca principii generale nediscriminarea, interesul superior al copilului, dreptul la viață, 

supraviețuire și dezvoltare, respectarea opiniilor copilului. 

►28 aprilie 2021 – Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o declarație privind 

necesitatea protejării vieții private a copiilor în mediul digital.  

►23 februarie 2022 – Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat Strategia pentru 

drepturile copilului (2022-2027)13, al patrulea document de acest fel; strategia a fost lansată 

ulterior, la 7-8 aprilie 2022, în cadrul unei conferințe la nivel înalt, la Roma. Strategia a 

identificat șase obiective strategice: 1. o viață fără violență pentru toți copiii; 2. egalitatea de 

șanse și incluziunea socială pentru toți copiii; 3. accesul tuturor copiilor la tehnologii și 

utilizarea lor sigură; 4. o justiție adaptată nevoilor pentru toți copiii; 5. posibilitatea exprimării 

pentru fiecare copil; 6. drepturile copiilor în situații de criză sau urgență. În cadrul Consiliului 

Europei, principalul organism responsabil pentru elaborarea, punerea în aplicare și 

monitorizarea progreselor realizate în temeiul strategiei este Comitetul director pentru 

drepturile copilului (CDENF14). 

 

6. SITUAȚIA DIN ROMÂNIA 

 

6.1. Controlul în afaceri europene – hotărâri anterioare ale Camerei Deputaților 

Printre comunicările prezentate mai recent de Comisia Europeană, examinate de Camera 

Deputaților și pentru care a adoptat hotărâri, pot fi menționate: 

- Planul de acțiune pentru educația digitală, COM(2018)22; 

- Conturarea viitorului digital al Europei, COM(2020)67; 

- Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, 

COM(2020)607; 

- Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), COM(2020)624; 

                                                           
11 Organism ce reunește experți independenți însărcinați cu monitorizarea punerii în aplicare a Convenției ONU 

privind drepturile copiilor; „Committee on the Rights of the Child” (en.). 

12 General comment No. 25 (2021) on children’s rights in relation to the digital environment; cf. versiunea fr. 

13 Cf. versiunea fr. 

14 Acronim pentru „Comité directeur pour les droits de l’enfant” (fr.); cf. „Steering Committee for the Rights of 

the Child” (en.). 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/053/43/PDF/G2105343.pdf?OpenElement
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a2436a
https://rm.coe.int/council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-2022-2027-child/1680a5ef27
https://www.coe.int/en/web/children/rome-launching-conference-2022
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=549
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=616
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=633
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=644
https://www.ohchr.org/fr/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-25-2021-childrens-rights-relation
https://rm.coe.int/strategie-du-conseil-de-l-europe-pour-les-droits-de-l-enfant-2022-2027/1680a60572
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- Comunicarea privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025, 

COM(2020)625; 

- Strategia UE privind drepturile copilului, COM(2021)142; 

- Propunerea de decizie de instituire a programului de politică pentru 2030 „Calea către 

deceniul digital”, COM(2021)574. 

 

6.2. Evoluții normative recente 

►Ordonanța de urgență nr. 105/23 septembrie 2021 privind aprobarea și implementarea 

Programului național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – „Din grijă 

pentru copii”15; programul național, derulat pe o durată de 2 ani, vizează asigurarea suportului 

psihoemoțional pentru copii și sporirea siguranței lor. 

►Prin Hotărârea Guvernului nr. 233/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea 

Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție16, în vigoare din 18 

februarie 2022, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și 

Adopții („ANDPDCA”) a fost reorganizată, noul organ administrativ urmând a funcționa în 

subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse17. Printre atribuțiile sale, se 

numără elaborarea și coordonarea aplicării strategiei naționale în domeniul protecției și 

promovării drepturilor copilului. 

►La 6 mai 2022, Ministerul Familiei, Tineretului 

și Egalității de Șanse a prezentat un proiect al 

Strategiei naționale pentru protecția și promovarea 

drepturilor copilului „Copii protejați, România 

sigură” 2022-2027 și al Planului operațional 

pentru implementarea Strategiei naționale pentru 

protecția și promovarea drepturilor copilului 

„Copii protejați, România sigură” 2022-2027, 

documente ce urmează a fi aprobate prin hotărâre 

a Guvernului. 

 

6.3. Controlul parlamentar – întrebări și interpelări 

recente 

Printre întrebările și interpelările recente adresate 

guvernului de deputați români și răspunsurile 

executivului român la ele, pot fi menționate 

următoarele: 

►18 octombrie 2021 – întrebarea „Mediul online 

– moneda cu două fețe din viața copiilor noștri” a 

evocat pericolele cu care se pot confrunta copiii în 

mediul digital și posibilitatea utilizării 

                                                           
15 Publicată în M.Of., nr. 917 din 24 septembrie 2021. 

16 Publicată în M.Of., nr. 165 din 18 februarie 2022. 

17 Ministerul este organizat și funcționează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 22/2022 (publicată în M.Of., nr. 17 

din 6 ianuarie 2022). 

Legea nr. 106/2020 definește 
„violența cibernetică” drept 
„hărțuire online, mesaje online 
instigatoare la ură pe bază de gen, 
urmărire online, amenințări online, 
publicarea nonconsensuală de 
informații și conținut grafic intim, 
accesul ilegal de interceptare a 
comunicațiilor și datelor private și 
orice altă formă de utilizare abuzivă 
a tehnologiei informației și a 
comunicațiilor prin intermediul 
calculatoarelor, telefoanelor mobile 
inteligente sau altor dispozitive 
similare care folosesc 
telecomunicațiile sau se pot 
conecta la internet și pot transmite 
și utiliza platformele sociale sau de 
e-mail, cu scopul de a face de 
rușine, umili, speria, amenința, 
reduce la tăcere victima”. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=643
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=650
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=660
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/246646
http://copii.gov.ro/1/wp-content/uploads/2022/03/hotararea-nr-233-2022.pdf
https://www.mfamilie.gov.ro/docs/20220506-PROIECT-HG-Anexa-nr.1.pdf
https://www.mfamilie.gov.ro/docs/20220506-PROIECT-HG-strategie-drepturile-copilului.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2021/i2644A.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250249
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dispozițiilor Legii nr. 106/202018, care definește violența cibernetică, pentru a construi mesaje 

de conștientizare a pericolelor; răspunsul Ministerului Afacerilor Interne a evocat derularea la 

nivelul Poliției Române a proiectului RO Cyberex – perfecționare, riscurile asociate 

criminalității informatice în mediul online, având ca obiect identificarea principalelor riscuri și 

vulnerabilități cu care se confruntă elevii cu vârste între 10 și 18 ani în mediul online, tipologia 

victimelor și cea infracțională, moduri de operare; la nivelul UE, la inițiativa Agenției Uniunii 

Europene pentru Securitate Cibernetică („ENISA”), se derulează o campanie anuală – „Luna 

europeană a securității cibernetice”; răspunsul Ministerului Educației face trimitere la 

Programul național de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – „Din grijă 

pentru copii”, aprobat prin OUG nr. 105/2021 (a se vedea și ►secțiunea 6.2., mai sus). 

►2 noiembrie 2021 – întrebarea „Implementarea Recomandării Consiliului European de 

instituire a unei garanții europene pentru copii” a ridicat, printre altele, problematica 

desemnării coordonatorului național al acestei Garanții 

pentru copii, a aportului Ministerului Muncii în respectivul 

proces și a contribuției acelui minister la elaborarea și 

transmiterea către Comisia Europeană a planului național 

de acțiune pentru punerea în aplicare a recomandării; 

răspunsul a arătat că ministrul muncii și protecției sociale a 

fost desemnat coordonator național pentru punerea în 

aplicare a recomandării19, prin intermediul Autorității 

Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și 

Adopții („ANDPDCA”), care urma a elabora planul de 

acțiune menționat, până în luna martie 2022 (pentru 

reorganizarea ANDPDCA și noul cadru instituțional, a se vedea ►secțiunea 6.2., mai sus). 

►7 decembrie 2021 – o întrebare intitulată „Cum veți accelera procesul digitalizării României 

o dată cu dezvoltarea competențelor digitale la nivelul întregii populații?” urmărea să afle 

măsuri promovate de executiv în planul digitalizării, care să „acorde prioritate dobândirii 

competențelor, de la nivelul școlii și până la nivelul sectorului public, precum și a certificării 

acestora”. Răspunsul Ministerului Educației evoca natura complementară a educației formale 

cu cea „non-formală”; același enumera măsuri întreprinse de minister pentru digitalizarea 

educației. În răspunsul său, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a făcut referire la 

acțiuni întreprinse de Autoritatea pentru Digitalizarea României („ADR”), instituție aflată în 

subordinarea sa. 

►21 ianuarie 2022 – întrebarea „Situația infrastructurii de telecomunicații existente în mediul 

rural la data de 01.01.2022” s-a referit, printre altele, la deficiențe în desfășurarea procesului 

de învățământ online în mediul rural; răspunsul Autorității Naționale pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații („ANCOM”) a expus acțiuni întreprinse pentru măsurarea 

acoperirii, la nivel național, cu rețele și servicii de comunicații mobile de voce și date. 

►1 martie 2022 – problematica decalajelor în domeniul învățământului dintre mediile rural și 

urban, inclusiv din perspectiva accesului la digitalizare, a făcut obiectul unei întrebări „Ce 

măsuri ați prevăzut pentru recuperarea decalajelor dintre mediul rural și mediul urban în ceea 

ce privește accesul și nivelul de pregătire al elevilor în contextul pandemic din ultimii doi ani”, 

                                                           
18 Legea nr. 106/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea 

violenței domestic (publicată în M.Of., nr. 588 din 6 iulie 2020). 

19 Cf. și memorandumul „Desemnare Coordonator național responsabil cu coordonarea și implementarea 

Recomandării privind Garanția pentru Copii”, octombrie 2021. 

Mai recent, coordonarea 
Garanției pentru copii a 
fost preluată de ministrul 
familiei, tineretului și 
egalității de șanse, care, în 
aprilie 2022, a anunțat un 
Plan de acțiune pentru 
implementarea „Garanției 
pentru copii”. 

http://www.cdep.ro/interpel/2021/2r2644A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2021/3r2644A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2021/i2819A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2021/r2819A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2021/i3181A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2021/r3181A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2021/2r3181A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/i3476A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/r3476A.pdf
http://m.cdep.ro/interpel/2022/i3988A.pdf
https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/MEMO-3.pdf
http://copii.gov.ro/1/plan-de-actiune-pentru-implementarea-garantiei-pentru-copii/
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iar răspunsul a menționat și programul național pilot „Școală după școală”, în temeiul căruia 

pot fi eligibili acei elevi care nu au acces la internet. 

►11 aprilie 2022 – întrebarea „10% dintre români au competențe digitale de bază” a ridicat, 

printre altele, chestiunea creșterii competențelor digitale ale elevilor, la nivelul școlilor din 

România; răspunsul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării a prezentat date asupra 

proiectelor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, finanțate cu fonduri UE. 

►23 mai 2022 – și mai recent, o întrebare vizează drepturile copiilor în mediul digital și 

îmbunătățirea incluziunii digitale. 

 

6.4. Studii și cercetări privind situația din România 

►aprilie 2021 – „Impactul Covid-19 asupra educației”, cercetare realizată de organizația 

„Salvați Copiii România”, a evidențiat consecințele negative pe care închiderea școlilor în 

perioada pandemiei le-a atras pentru progresul educațional al copiilor, pentru sănătatea lor 

emoțională, cât și pentru siguranța lor online. 

►8 februarie 2022 – „Studiu privind utilizarea internetului de către copii”, cercetare realizată 

în perioada iulie - august 2021 sub egida organizației „Salvații Copiii România”, formula ca 

recomandări pentru autorități, printre altele, abordarea, în documentele strategice din sfera 

reglementării stării de bine a copilului, a aspectelor care vizează prevenția și intervenția în 

situații de risc întâlnite pe internet (de exemplu cyberbullying, sexting20, grooming, dependența 

de internet); încurajarea și susținerea programelor de formare continuă pentru cadrele didactice 

și consilierii școlari, în vederea recunoașterii și gestionării adecvate a situațiilor de risc întâlnite 

de elevi în mediul online; adaptarea programei școlare, pentru a include noțiuni privind 

folosirea utilă, creativă și sigură a internetului. Recomandările adresate sectorului internetului 

(„industriei”) au inclus colaborarea necondiționată cu autoritățile publice în prevenirea și 

eliminarea conținutului online ilegal (incitare la ură și discriminare, furtul de date personale, 

imagini abuzive cu copii etc.); punerea la dispoziția publicului a unor programe de filtrare și 

control parental și încurajarea folosirii lor, în special pentru copiii cu vârste mici; dezvoltarea 

unui conținut educațional de calitate adresat copiilor și adolescenților, inclusiv prin implicarea 

lor în proiectarea metodelor și conținutului acestuia. 

 

 

Alte resurse utile în internet 

- Shaping Europe’s digital future, pagină a Comisiei Europene 

- platforma Better Internet for Kids (BIK) 

- European strategy for a better Internet for kids (BIK+) - Compendium of legislation, pagină 

a Comisiei Europene 

- The Internet Watch Foundation, raportul anual pentru 2021 

- proiectul „EU Kids Online”, London School of Economics and Political Science 

- Benchmarking of Safer Internet policies in Member States and policy indicators- Final report, 

raport al Technopolis, Gide și Europe Ltd pentru Comisia Europeană, noiembrie 2014 

                                                           
20 Potrivit IATE, „sexting” („textopornographie”, fr.) constituie fapta de a transmite mesaje sau fotografii cu 

conținut sexual explicit, în principal prin intermediul telefonului mobil. 

http://www.cdep.ro/interpel/2022/r3988A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/i4513A.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2022/r4513A.pdf
http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari2015.detalii?idi=67139&idl=1
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/educatie/vreau-la-scoala/impactul-covid-19-asupra-educatiei
https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/41/415afdb8-ff1b-4c04-8c62-27f6f9ba3dcf.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-decade-children-and-youth-new-european-strategy-better-internet-kids-bik
https://www.betterinternetforkids.eu/ro/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-strategy-better-internet-kids-bik-compendium-legislation
https://annualreport2021.iwf.org.uk/
https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/eu-kids-online
https://www.technopolis-group.com/wp-content/uploads/2020/02/Benchmarking-Safer-Internet-policies-in-the-EU-Member-States.pdf
https://iate.europa.eu/search/result/1654505116682/1
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- Solutions and policy dilemmas regarding minors' protection online, analiză pentru 

Parlamentul European, februarie 2018 

- Child safety online: definition of the problem, analiză pentru Parlamentul European, februarie 

2018 

- Recommendations for EU policy developments on the protection of minors in the digital age, 

analiză pentru Parlamentul European, februarie 2018 

- The Sexualization of Girls: An Update, studiu al American Psychological Association’s 

(APA) Task Force on the Sexualization of Girls, ianuarie 2019 

- Global Kids Online. Comparative report, raport UNICEF, noiembrie 2019 

- EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries, studiu al EU Kids Online, februarie 

2020 

- Cyberbullying: Ce este și cum îi punem capăt? 10 lucruri pe care adolescenții vor să le știe 

despre cyberbullying, articol al UNICEF, februarie 2020 

- How many children and young people have internet access at home? Estimating digital 

connectivity during the COVID-19 pandemic, raport UNICEF, decembrie 2020 

- Audit Compendium Cybersecurity in the EU and its Member States, publicație a Curții de 

Conturi Europene, decembrie 2020 

- Children’s rights in the digital space, Newsletter 1/2021, Observatory for Sociopolitical 

Developments in Europe, iunie 2021 

- Internet access as a fundamental right. Exploring aspects of connectivity, studiu al 

Parlamentului European, iulie 2021 

- How children (10-18) experienced online risks during the Covid-19 lockdown - Spring 2020, 

studiu pentru Comisia Europeană, 2021 

- Improving EU Institutional Design to Better Supervise Digital Platforms, studiu al Centre on 

Regulation in Europe (CERRE), ianuarie 2022 

- The State of the World's Children 2021. On My Mind: Promoting, protecting and caring for 

children’s mental health, raport al UNICEF, mai 2022 

- Insert Coin. How the gaming industry exploits consumers using loot boxes, studiu al 

Forbrukertilsynet (Autoritatea norvegiană pentru Consumatori), 31 mai 2022 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/617455/IPOL_IDA(2018)617455_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/602016/IPOL_IDA(2018)602016_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/617454/IPOL_IDA(2018)617454_EN.pdf
https://www.culturereframed.org/downloads/CultureReframed-SexualizationOfGirlsReport_2019.pdf
https://www.apa.org/pi/women/programs/girls
https://www.unicef-irc.org/growing-up-connected
https://www.eukidsonline.ch/files/Eu-kids-online-2020-international-report.pdf
https://www.unicef.org/romania/ro/pove%C8%99ti/cyberbullying-ce-este-%C8%99i-cum-%C3%AEi-punem-cap%C4%83t
https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home-during-covid19/
https://www.eca.europa.eu/sites/cc/Lists/CCDocuments/Compendium_Cybersecurity/CC_Compendium_Cybersecurity_EN.pdf
https://beobachtungsstelle-gesellschaftspolitik.de/f/ae9879271a.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/696170/EPRS_STU(2021)696170_EN.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC124034
https://cerre.eu/wp-content/uploads/2022/01/20220117_CERRE_Report_Improving-EU-Institutional-Design_Final.pdf
https://www.unicef.org/reports/state-worlds-children-2021
https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-31-insert-coin-publish.pdf

