
 

 

 

COMISIA EUROPEANĂ 

 

 

 

Bruxelles, 15.6.2021 

C(2021)4453 final 

 

 

    Dlui Ludovic ORBAN 

Președinte al 

Camerei Deputaților 

Palatul Parlamentului 

   Str. Izvor nr. 2-4, sector 5 

   RO – 050563 BUCUREȘTI 

 

 

 

Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la 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 final}. 

Comisia recunoaște cu îngrijorare că, în Uniunea Europeană, s-a înregistrat o creștere 

dramatică a numărului de cazuri raportate de abuz sexual online asupra copiilor. UE va 

depune în continuare eforturi în direcția obținerii unui răspuns eficace pentru 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor. 

În orientările sale politice 
1
pentru Comisie pentru perioada 2019-2024, președinta von 

der Leyen a subliniat importanța securității interne a Uniunii Europene, inclusiv a 

îmbunătățirii cooperării transfrontaliere pentru a elimina lacunele din combaterea 

criminalității grave și a terorismului. Comisia s-a angajat să întreprindă acțiuni 

specifice în cadrul Strategiei privind uniunea securității din 2020, inclusiv să combată 

amenințarea în continuă evoluție reprezentată de criminalitatea informatică
2
.  

În Strategia UE pentru combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor
3
 pe 

care a elaborat-o, Comisia a prezentat un răspuns de amploare pentru combaterea 

abuzului sexual asupra copiilor, online și offline. Strategia răspunde, de asemenea, 

                                                 
1
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf  

2
COM(2020) 605 final din 24.7.2020 

3
COM(2020) 607 final din 24.7.2020 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
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solicitărilor formulate de Parlamentul European
4
 și de Consiliu

5
. În strategie se prezintă 

opt inițiative specifice în vederea promovării unei acțiuni proactive și care să asocieze 

mai multe părți interesate și să vizeze toate domeniile relevante, inclusiv prevenirea, 

asigurarea aplicării legii și asistența acordată victimelor. 

Comisia Europeană recunoaște importanța cooperării dintre autoritățile de aplicare a 

legii, autoritățile judiciare și organizațiile societății civile. Comisia va veni cu o 

propunere legislativă cuprinzătoare privind combaterea abuzului sexual online, așa cum 

s-a anunțat în Strategia UE de combatere mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor. 

În acest context, Comisia analizează posibilitatea creării unui Centru al UE pentru 

prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor.  

Comisia este pe deplin de acord cu necesitatea alinierii inițiativelor relevante la nivel 

european, motiv pentru care Strategia UE de combatere mai eficace a abuzului sexual 

asupra copiilor, Strategia UE privind drepturile victimelor
6
, Strategia UE privind 

drepturile copilului
7
 și Strategia UE privind combaterea traficului de persoane

8
 sunt 

complementare. O abordare coordonată și holistică care să cuprindă o serie de măsuri 

de natură tehnică și juridică poate spori impactul acestei lupte.  

Comisia ia act de recomandarea de a dezvolta capacități de consiliere a victimelor 

abuzului sexual asupra copiilor și sprijină cooperarea practică dintre autoritățile de 

anchetă și cele medicale. Comisia adoptă o abordare globală pentru a se asigura că 

victimele primesc sprijin adecvat, astfel cum prevăd Directiva privind combaterea 

abuzului sexual asupra copiilor
9
 și Directiva privind drepturile victimelor

10
.  

Comisia ia act de sugestia Camerei Deputaților de a susține anumite state membre în 

demersurile întreprinse de acestea pentru sensibilizarea opiniei publice cu privire la 

pericolele pe care le reprezintă abuzul sexual asupra copiilor și își exprimă acordul cu 

privire la relevanța măsurilor care țin de educație. În cadrul Strategiei UE pentru 

combaterea mai eficace a abuzului sexual asupra copiilor, Comisia lucrează la crearea 

unei rețele de prevenire formate din practicieni și cercetători din domeniu, organizată în 

grupuri de lucru. Rețeaua va asigura legătura între specialiști din domeniile relevante 

(practicieni din domeniul educației, cadre medicale, asistenți sociali, autorități de 

aplicare a legii, autorități judiciare, autorități penitenciare, factori de decizie politică și 

cercetători) pentru a facilita schimbul de bune practici și a sprijini eforturile de 

sensibilizare depuse de statele membre. Comisia are, de asemenea, în vedere 

organizarea de cereri de propuneri specifice în domeniul prevenirii abuzului sexual 

asupra copiilor în cadrul programului Orizont Europa. 

                                                 
4
Rezoluția referitoare la cea de a 30-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, 

noiembrie 2019 
5
Concluziile Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, octombrie 2019 

6
COM(2020) 528 final. 

7
COM(2021) 142 final. 

8
COM(2021) 171 final. 

9
(Directiva 2011/93/UE) 

10
(Directiva 2012/29/UE) 
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Comisia salută sprijinul exprimat în favoarea propunerii de a permite Europol să 

primească date cu caracter personal direct din sectorul privat. Propunerea legislativă de 

consolidare a mandatului Europol
11

 vizează îmbunătățirea cooperării polițienești 

operative. Europol este un partener de încredere pentru autoritățile statelor membre în 

lupta acestora împotriva abuzului sexual asupra copiilor și a altor forme de 

criminalitate. Laboratorul de inovare al Europol sprijină statele membre în găsirea unor 

soluții tehnice inovatoare la provocările operative. Acesta lucrează, de asemenea, la 

punerea în aplicare a trei proiecte de cercetare din cadrul programului Orizont 2020. 

Centrul de inovare al UE este o platformă virtuală pentru cooperarea între agenții care 

implică agențiile din domeniul justiției și afacerilor interne, înființată mai ales pentru a 

înlesni schimbul de informații în special în domeniul cercetării, proiectării și al inovării. 

Propunerea Comisiei de consolidare a mandatului Europol aduce o sporire a rolului pe 

care îl joacă Europol, oferind agenției un mandat de prelucrare a datelor cu caracter 

personal pentru instruirea, testarea și dezvoltarea de instrumente informatice și 

asigurând personalul și resursele necesare pentru a dezvolta o abordare a UE privind 

cercetarea și inovarea în domeniul asigurării aplicării legii. Este un pas important către 

crearea unei capacități la nivelul Uniunii Europene de a dezvolta instrumente 

informatice moderne în materie de asigurare a respectării legii, în deplină conformitate 

cu drepturile fundamentale și cu transparența necesară. 

Comisia recunoaște că utilizarea de către infractori a criptării reprezintă o provocare. 

În Strategia UE de combatere a criminalității organizate
12

, Comisia s-a angajat să 

propună, în 2022, o cale de urmat pentru a aborda problema accesului legal și 

direcționat la informații criptate în contextul anchetelor și al urmăririlor penale. Aceasta 

se bazează pe o cartografiere detaliată a modului în care statele membre tratează 

criptarea, împreună cu un proces de explorare și evaluare a opțiunilor concrete 

(juridice, etice și tehnice) care asociază mai multe părți interesate.  

Comisia ia act de observațiile Camerei Deputaților cu privire la importanța accelerării 

proceselor de adopție. Cu toate acestea, Comisia dorește să sublinieze faptul că, în 

prezent, nu există nicio competență a UE în ceea ce privește chestiunea adopției. 

Legislația materială în ceea ce privește adopția ține de competența statelor membre. În 

ceea ce privește aspectele transfrontaliere ale adopției, se aplică Convenția de la Haga 

din 29 mai 1993 asupra protecției copiilor și cooperării în materia adopției 

internaționale. Până în prezent, Convenția de la Haga numără 103 părți contractante, 

inclusiv toate statele membre ale Uniunii Europene. Uniunea nu este parte la Convenția 

de la Haga din 1993, aceasta nepermițând unei organizații internaționale să adere. 

Principiul interesului superior al copilului este principiul fundamental al Convenției de 

la Haga din 1993. Unul dintre obiectivele principale ale acestei convenții este să 

stabilească garanții pentru a proteja copiii de răpire, vânzare și trafic. 

                                                 
11

COM(2020) 796 final. 
12

COM(2021) 170 final. 
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Strategia UE privind drepturile copilului, care a fost recent adoptată, reamintește că toți 

copiii, inclusiv cei cu handicap, au același drept de a trăi împreună cu familiile lor și 

într-o comunitate și subliniază importanța promovării unor servicii de îngrijire de 

calitate în cadrul comunității și al familiei. 

Comisia ia act de recomandarea de a consulta parlamentele naționale și organizațiile 

societății civile. În pregătirea viitoarei legislații privind combaterea abuzului sexual 

asupra copiilor, Comisia a desfășurat un amplu proces de consultare. Pe lângă o 

consultare publică deschisă
13

, Comisia a organizat o serie de consultări cu o serie de 

experți și părți interesate relevante, inclusiv cu organizații ale societății civile, autorități 

de aplicare a legii, cu sectorul privat și cu mediul academic. În cadrul activităților de 

consultare, au fost vizate măsuri care ar putea fi adoptate în toate domeniile: anchete, 

prevenire și asistență pentru victimele abuzului sexual asupra copiilor.  

Comisia speră că acest răspuns clarifică aspectele semnalate de Camera Deputaților și 

așteaptă cu interes continuarea pe viitor a dialogului politic.  

Cu deosebită considerație, 

 

           

Maros Šefčovič        Ylva Johansson 

Vicepreședinte       Membră a Comisiei 
 

 

                                                 
13https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Fighting-child-sexual-abuse-

detection-removal-and-reporting-of-illegal-content-online/public-consultation_ro 
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