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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 

 
 
 
 

Bucureşti,   22 septembrie 2020                                                       
Nr. 4c-6/507                                        
 

PROIECT  DE  OPINIE 
 

asupra  COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 

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

 
 

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană  (TUE), a Protocolului nr.1 
şi Protocolului nr.2, anexate TUE şi a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene 
(TFUE), Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
fost sesizată de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților prin adresa nr. 8/E din 
09.09.2020, pentru examinare pe fond, cu COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE 
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI 
SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR - Strategia UE pentru 
combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor - COM(2020)607, 
înregistrată cu nr.4c-6/507 din 11 septembrie 2020. 

Comunicarea este o inițiativă prioritară a Comisiei cu caracter nelegislativ, iar 
termenul pentru aprobarea proiectului de opinie de către Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale este 6 octombrie 2020. 

Directiva privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor - Directiva 2011/93 - 
este principalul instrument de drept pozitiv al UE în domeniu și are ca obiect, 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; 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). 

Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale 
și a abuzurilor sexuale (adoptată la 25 octombrie 2007, la Lanzarote, intrată în vigoare la 
1 septembrie 2011) prezintă, la nivel internațional, o importanță deosebită, avînd ca 
scopuri, așa cum rezultă din prevederile art.1: a) prevenirea și combaterea exploatării 
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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. 

Strategia are ca obiectiv oferirea unui răspuns eficace, la nivelul UE, în ceea ce 
privește combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor și expune, pentru perioada 2020-
2025, opt inițiative, grupate în trei direcții: 

-   i) punerea în aplicare și dezvoltarea cadrului juridic adecvat; 

-  ii) consolidarea răspunsului autorităților de aplicare a legii; 

- iii) promovarea unei acțiuni multipartite coordonate în privința prevenirii și 
cercetării penale a infracțiunilor și a asistenței acordate victimelor, fiind precizat un cadru 
pentru dezvoltarea unui răspuns ferm și cuprinzător la infracțiunile în materie, atât în 
forma lor online, cât și în cea offline. 

Această strategie urmează să fie pusă în aplicare în următorii cinci ani (2020-2025). 
Cele opt inițiative cuprinse în cele trei direcții menționate anterior: 

1. Asigurarea punerii complete în aplicare a legislației actuale (Directiva 
2011/93/UE); 

2. Asigurarea faptului că legislația UE permite un răspuns eficace;  
3. Identificarea lacunelor legislative, a celor mai bune practici și a acțiunilor 

prioritare;  
4. Intensificarea eforturilor depuse de autoritățile de aplicare a legii la nivel național 

și la nivelul UE;  
5. Crearea posibilității ca statele membre să protejeze mai bine copiii prin 

prevenire;  
6. Un centru european pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra 

copiilor; 
7. Stimularea eforturilor depuse de sectorul economic pentru a asigura protecția 

copiilor în produsele sale;  
8. Îmbunătățirea protecției copiilor la nivel mondial prin cooperarea multipartită.   
 
Membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale  au  dezbătut  documentul  sus-menţionat  în  şedinţa online din data de 21 
septembrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) și 129 alin. (1) din 
Regulamentul Camerei Deputaților. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, având în vedere și Fișa de informare a 
Direcției pentru Uniune Europeană,  membrii Comisiei, în considerarea  celor prezentate 
în cuprinsul comunicării, luând  act: 

- de creșterea fără precedent a volumului materialelor online care conțin abuzuri 
sexuale asupra copiilor; 

- de riscul generat de internet pentru victimizarea copiilor și de dificultățile ridicate 
de tehnicile de criptare și de anonimizare pentru anchetarea infractorilor; 
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- de faptul că abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea lor sexuală (care se pot 
produce atât online, cât și offline) constituie  infracțiuni deosebit de grave, cu consecințe 
ample și grave pentru întreaga viață a victimelor și care antrenează un prejudiciu social 
semnificativ pe termen lung, 

Salută propunerea Uniunii Europene  privind adoptarea prezentei strategii, precum și  
necesitatea urgentă de a se lua măsuri concrete, cu implicarea tuturor statelor membre, 
a organizațiilor societății civile, a mediului academic, practicieni, cercetători, a 
autorităților de aplicare a legii și a altor autorități publice, precum și a altor părți 
interesate relevante din UE (inclusiv Parlamentul European și Consiliul) și de la nivel 
mondial, pentru a se asigura o analizare și o punere în aplicare eficace a celor opt 
inițiative prezentate în strategie.  

Totodată, având în vedere prevederile Cartei drepturilor fundamentale a UE, care 
recunoaște dreptul copiilor la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea 
bunăstării lor, precum și prevederile Convenției ONU din 1989 cu privire la drepturile 
copilului, care stabilește dreptul copilului de a fi protejat împotriva tuturor formelor de 
violență, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui proiect de opinie 
favorabil promovării COMUNICĂRII COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL 
EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI 
COMITETUL REGIUNILOR - Strategia UE pentru combaterea mai eficace a 
abuzului sexual asupra copiilor - COM(2020)607 şi  transmiterea  acestuia către 
Comisia pentru afaceri europene, pentru finalizarea procedurii de examinare 
parlamentară, conform prevederilor Regulamentului Camerei Deputaților. 

 
 
 
 

                          PREŞEDINTE                                                     SECRETAR 

              Deputat  Iusein IBRAM                             Deputat Sergiu Cosmin VLAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babeş   
 
 


