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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 infracțiuni deosebit de grave, cu consecințe ample și grave pentru 

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

Alături de abuzul sexual, comunicarea de față relevă și gravitatea fenomenului pornografiei 

infantile prin mijloace digitale1. 

►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 sexuale2 (art. 2-9 și 11-17); directiva introduce și dispoziții 

                                                           

1 Pornografia infantilă este definită la art. 2 lit. (c) din Directiva 2011/93 – Directiva privind combaterea abuzului 

sexual asupra copiilor; considerentul (46) din preambulul directivei arată că, pentru combaterea pornografiei 

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

Pe de altă parte, în Rezoluția din 14 decembrie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/93 (pct. 

4), 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. 

2 Referitor la ademenirea copiilor în scopuri sexuale din „viața reală”, cu ocazia adoptării Directivei 2011/93, 

Parlamentul European și Consiliul UE au formulat o declarație comună, în care au arătat că fapta respectivă intra 

deja sub incidența dreptului intern al statelor membre sub diferite forme, ca tentativă, acte preparatorii sau formă 

specială de abuz sexual; Parlamentul și Consiliul solicitau statelor membre să verifice cu atenție definițiile din 

https://ec.europa.eu/info/departments/migration-and-home-affairs_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_607_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=COM(2020)0607
https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/preparatory-bodies/law-enforcement-working-party/
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://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0501_RO.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16150-2011-ADD-1-REV-1/ro/pdf
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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 (Parlamentul European, Consiliul UE – a se vedea ►secțiunea 3, mai jos). 

►La nivel internațional, are importanță deosebită 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; Convenția nr. 2013)4. 

Scopurile convenției (potrivit art. 1) 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 

lor5. 

 

2. Prezentarea comunicării 

►Obiectivul strategiei este oferirea unui răspuns eficace, la nivelul UE, în ceea ce privește 

combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor, 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. 

Strategia 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. 

Aceste opt inițiative sunt: 

►1) punerea în aplicare completă a Directivei 2011/93 – Directiva privind combaterea 

abuzului sexual asupra copiilor6; comunicarea notează persistența unor probleme în privința 

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

comite infracțiuni), a dreptului penal (definiția infracțiunilor și nivelul sancțiunilor) și a 

măsurilor de asistență, sprijin și protecție pentru copiii victime7. 

                                                           
dreptul penal național în ceea ce privește incriminarea ademenirii copiilor în scopuri sexuale din „viața reală”, să 

îmbunătățească dreptul lor penal și să abordeze eventualele lacune. 

3 A se vedea și raportul explicativ al convenției, în limbile engleză și franceză. 

4 România a ratificat această convenție prin Legea nr. 252/2010. 

5 A se vedea și Consiliul Europei – Lanzarote Committee / Comité de Lanzarote. 

6 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 Directivei 

2011/93). 

7 Comunicarea menționează două rapoarte prezentate de Comisia Europeană în anul 2016 privind transpunerea 

directive în dreptul intern al 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 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/124823
https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-convention
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://rm.coe.int/16800d3832
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d3891
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/124822
https://www.coe.int/en/web/children/lanzarote-committee
https://www.coe.int/fr/web/children/lanzarote-committee
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0036
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
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►2) asigurarea unei reacții eficace prin legislația UE – potrivit evaluărilor pe care le va 

întreprinde Comisia Europeană cu privire la necesitatea actualizării Directivei privind 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor; comunicarea trimite și la alte instrumente ale 

dreptului UE, în vigoare sau preconizate: 

- 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); 

- 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; 

- 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 

legislativă8. Începând cu decembrie 2020, prin efectul Directivei 2018/1972 (Codul 

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

confidențialității și comunicațiilor electronice; întrucât, la acel moment, în absența unor măsuri 

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

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

voluntară a abuzului sexual online asupra copiilor, Comisia Europeană vizează promovarea 

unei propuneri legislative cu obiectivul de a permite continuarea activităților voluntare actuale; 

- viitorul act legislativ privind serviciile digitale9, ce urmează a fi promovat în cursul anului 

2020, va clarifica și va actualiza 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 urmează a analiza 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 ►6), mai jos); 

- propunere legislativă de consolidare a mandatului Europol, prevăzută pentru al patrulea 

trimestru al anului 2020, care să modifice 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; 

►3) identificarea lacunelor legislative, a celor mai bune practici și a acțiunilor prioritare 

– prin lansarea unui studiu de Comisia Europeană, până la sfârșitul anului 2020 – pornind de 

reglementarea în dreptul statelor membre, în contextul transpunerii Directivei privind abuzul 

                                                           
privește în mod specific obiectivul limitării disponibilității pornografiei infantile, prin eliminarea promptă a 

paginilor de internet care conțin sau difuzează pornografie. 

8 Cel mai recent raport public al Consiliului UE privind stadiul procedurii datează de la sfârșitul lunii mai 2020 

(doc. nr. 8204/20). 

9 Cf. pagina Comisiei Europene – „The Digital Services Act package”. 

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
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
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-europe-fit-for-the-digital-age/file-digital-services-act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0794
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8204-2020-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-services-act-package
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sexual asupra copiilor, a unor aspecte care nu sunt precizate în mod expres în aceasta10, dar și 

pentru a ține cont de evoluțiile tehnologice semnificative (ce atrag criptarea și anonimatul), 

inclusiv creșterea exponențială a partajării online (online sharing); 

►4) 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”11), 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; 

►5) 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; 

►6) efectuarea unui studiu cu privire la eventualitatea instituirii unui centru european pentru 

prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor, având 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; 

►7) stimularea eforturilor depuse de întreprinderi (furnizori de servicii online) pentru a 

asigura protecția copiilor în produsele lor – în cadrul Forumului UE pentru internet12, 

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; 

►8) îmbunătățirea protecției copiilor la nivel mondial prin cooperarea multipartită – 

promovată prin intermediul Alianței mondiale a WePROTECT13, la care Comisia Europeană 

are statutul de cofondator, și prin finanțare specifică. 

                                                           
10 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 (pentru reglementarea din România, a se vedea ►secțiunea 5, mai jos). 

11 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; a se vedea primul raport anual al 

centrului. 

12 Cf. „Combaterea terorismului online: Forumul UE pentru internet și-a exprimat angajamentul față de un 

protocol UE pentru situații de criză”, comunicat de presă din 7 octombrie 2019 al Comisiei Europene. 

13 „WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online”. 

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3
https://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/International-Child-Sexual-Exploitation-database
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex%3A32011L0093
https://www.weprotect.org/
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/ec3_first_year_report.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_6009
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3. Poziții și lucrări recente ale instituțiilor și agențiilor Uniunii Europene 

3.1. Parlamentul European14 

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

aniversări a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului  

- Comisia Europeană și statele membre au fost îndemnate să elaboreze și să aplice o abordare 

globală, prin implicarea mai multor părți interesate (în particular întreprinderile din domeniul 

TIC și platformele online), pentru a eradica violența sexuală și abuzurile asupra copiilor, online 

și offline; a fost subliniată importanța campaniilor naționale de sensibilizare, care să informeze 

copiii într-un mod adaptat lor cu privire la riscurile și amenințările asociate internetului, și a 

măsurilor preventive, prin identificarea unor programe specifice pentru potențialii infractori și 

pentru oferirea unui sprijin mai eficace victimelor; 

- a fost salutată poziția Consiliului UE, exprimată în concluziile din 8 octombrie 2019 (a se 

vedea ►secțiunea 3.2, mai jos), el fiind invitat să își intensifice eforturile în privința asistenței 

victimelor și măsurilor eficace de prevenire, de anchetă și de urmărire penală; 

- statele membre ale UE au fost invitate să aplice Directiva 2011/93 și Convenția Consiliului 

Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale (a se 

vedea ►secțiunea 1, mai sus); 

- în raport cu creșterea fără precedent a volumului materialelor online care conțin abuzuri 

sexuale asupra copiilor, a fost subliniată 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; 

- statele membre au fost invitate să intensifice cooperarea dintre autoritățile de aplicare a legii 

și organizațiile societății civile, inclusiv rețelele de linii de asistență telefonică; Comisia 

Europeană a fost invitată să sprijine organizațiile active în domeniu, precum „WePROTECT 

Global Alliance”; 

- a fost solicitată actualizarea strategiei UE privind „Un internet mai bun pentru copii”, 

elaborată în 2012, COM(2012)196. 

 

3.2. Consiliul Uniunii Europene 

►8 octombrie 2019 – Concluzii privind combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor15 

- a fost relevat riscul generat de internet pentru victimizarea copiilor, context ce impune 

stabilirea ca, prioritate internațională, a urmăririi producătorilor de materiale care conțin 

abuzuri sexuale asupra copiilor, luând în considerare dificultățile ridicate de tehnicile de 

criptare și de anonimizare pentru anchetarea infractorilor; 

- a fost reafirmat 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 

                                                           
14 În materia combaterii abuzurilor sexuale asupra copiilor, Parlamentul European a adoptat anterior Rezoluția din 

11 martie 2015 referitoare la abuzurile sexuale asupra copiilor pe internet și Rezoluția din 14 decembrie 2017 

referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2011/93. 

15 Anterior, la reuniunea sa din iunie 2012, Consiliul (JAI) a adoptat concluzii privind o Alianță mondială 

împotriva abuzului sexual asupra copiilor pe internet. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0066_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=COM%3A2012%3A0196%3AFIN
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-8-2017-0501_RO.html
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
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asupra copiilor și exploatării lor sexuale, offline și online; au fost reafirmate, drept priorități-

cheie politice și operaționale, reducerea numărului copiilor, victime ale abuzului sexual, și 

creșterea proporției anchetelor de succes; 

- în contextul transpunerii Directivei 2011/93 în dreptul statelor membre, a fost amintită 

importanța unor eforturi suplimentare în direcția 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 anchetelor16), 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; 

- a fost reafirmată importanța utilizării instrumentelor și mecanismelor naționale și ale UE 

pentru investigarea și urmărirea penală a infractorilor și salvarea copiilor victime ale abuzului 

sexual și ale exploatării sexuale, în special cele ale Europolului (îndeosebi prin EC3) și 

Eurojustului; statele membre au fost încurajate să dezvolte și să aplice metode de investigație 

inovatoare, să aloce resurse specializate de asigurare a respectării legii pentru combaterea 

abuzurilor asupra copiilor și a exploatării sexuale a copiilor și să facă schimb de bune practici; 

- în contextul creșterii exponențiale din 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, 

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; a fost luat act de importanța depunerii 

de eforturi pentru a contracara obstacolelor de ordin tehnic, juridic și uman ce împiedică 

activitatea eficientă a autorităților competente; întreprinderile au fost îndemnate 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; 

- a fost subliniată abordarea multipartită, ce reunește sectorul economic, societatea civilă, 

autoritățile de asigurare a respectării legii și guvernele; 

- a fost salutată 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; 

- a fost recunoscută importanța unei abordări globale și coordonate, prin sporirea cooperării cu 

țările terțe și cu alte părți interesate, inclusiv în cadrul Alianței mondiale „WeProtect” și a 

participării în cadrul Interpol (prin utilizarea bazei de date ICSE). 

                                                           
16 În acel loc au fost reamintite concluziile Consiliului (JAI) din 6 iunie 2019 privind păstrarea datelor în scopul 

combaterii criminalității, concluzii ce subliniau că păstrarea datelor este esențială pentru eficacitatea investigării 

și a urmăririi infracțiunilor grave. 

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://www.interpol.int/Crimes/Crimes-against-children/International-Child-Sexual-Exploitation-database
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9663-2019-INIT/ro/pdf
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►3 iunie 2020 – Urmărirea concluziilor Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra 

copiilor – identificarea acțiunilor prioritare 

Documentul sintetizează procesul de reflecție în scopul identificării celor mai bune practici, 

lacunelor și acțiunilor prioritare (legislative și nelegislative) la nivel național și al UE, proces 

inițiat în cursul lunii februarie 2020 în timpul președinției croate a Consiliului UE. 

Au fost vizate următoarele direcții: 

- cercetarea și urmărirea penală – statele membre au convenit necesitatea unor măsuri și acțiuni 

inovatoare pentru combaterea difuzării materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, 

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

potrivit 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); 

- prevenția – noi abordări care să ofere programe de tratament pentru autorii de infracțiuni cu 

caracter sexual și programe de prevenție; 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; 

- asistența victimelor – prevenirea victimizării secundare, utilizarea „casei copiilor” (modelul 

Barnahus17); instituirea de bune practici în asigurarea unui sprijin complet pentru victimele 

minore, prin intermediul unei justiții adaptate copilului18. 

 

3.3. Comisia Europeană 

►19 noiembrie 2019 – Declarația Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al UE pentru 

afaceri externe și politica de securitate cu ocazia zilei universale a copiilor – prin care, în 

contextul celebrării celei de a 30-a aniversări a Convenției ONU privind drepturile copilului, a 

fost reafirmată hotărârea UE de a se asigura realizarea tuturor drepturilor pentru toți copiii.  

 

                                                           
17 Cf. site-ul Comitetului Regiunilor, „Launching the European Barnahus Movement”, 2017; fișă a Consiliului 

Europei – „Children’s House: 20 years of protecting children against sexual violence”, 2018; fișa „Un model-

cadru pentru Barnahus sau serviciile multidisciplinare interinstituționale similare”. 

18 Cf. „child-friendly justice” (en.); pentru o prezentare, a se vedea – pentru UE – publicația Agenției pentru 

Drepturi Fundamentale a UE „Child-friendly justice - Perspectives and experiences of children involved in judicial 

proceedings as victims, witnesses or parties in nine EU Member States”, 22 februarie 2017; a se vedea (în plan 

internațional) și pagina de internet a Consiliului Europei Child-friendly justice, respectiv Une justice adaptée aux 

enfants. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6916-2020-REV-1/en/pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_19_6295
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28981
https://cor.europa.eu/ro/events/Pages/Launching-the-European-Barnahus-Movement.aspx
https://rm.coe.int/children-s-house-20-years-of-protecting-children-against-sexual-violen/16808d2907
https://rm.coe.int/barnahus-pliant-ro/16809508ec
https://fra.europa.eu/en/publication/2017/child-friendly-justice-perspectives-and-experiences-children-involved-judicial
https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice
https://www.coe.int/fr/web/children/child-friendly-justice
https://www.coe.int/fr/web/children/child-friendly-justice
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3.4. Europol și Eurojust 

►iunie 2019 – raport comun al Europol (EC3) și Eurojust 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 identifică și clasează atari obstacole, atât din perspectiva 

ordinii publice, cât și din cea judiciară. Printre acestea, absența păstrării în mod unitar a datelor 

din comunicații electronice constituie un obstacol major în investigarea infracțiunilor 

informatice cu caracter transfrontalier. Datele din comunicații electronice sunt considerate 

decisive în investigarea și urmărirea infracțiunilor grave, iar absența unei obligații uniforme de 

păstrare a respectivelor date este resimțită în toate domeniile infracționalității, printre care și 

exploatarea sexuală a copiilor. 

 

4. Evoluții relevante în state membre ale UE 

Franța 

►28 mai 2019 – Senatul francez – raport de informare privind politicile publice de prevenire, 

detectare, organizare a raportărilor și de reprimare a infracțiunilor sexuale susceptibile să fie 

săvârșite de persoane ce iau contact cu minori19; raportul a fost prezentat subsecvent misiunii 

de informare constituită în luna noiembrie 2018 pentru evaluarea respectivelor politici publice, 

misiune ce a desfășurat 49 de audieri și trei vizite pe teren; raportul a formulat mai multe 

propuneri, generale și sectoriale, ce urmăresc asigurarea unui nivel înalt al securității copiilor.  

►22 noiembrie 2019 – plan de acțiune împotriva violențelor împotriva copiilor (2020-2022), 

prezentat de secretarul de stat însărcinat cu protecția copiilor, ce cuprinde 22 de măsuri în 

vederea combaterii violenței fizice, hărțuirii, abuzului sexual, expunerii la conținut 

pornografic20. 

►5 februarie 2020 – Senatul francez – raport de informare privind obligația profesioniștilor 

ținuți de secretul profesional de a raporta violențele săvârșite asupra minorilor21. 

►9 iulie 2020 – Senatul francez – raport de informare „Criminalitatea informatică – o 

problemă la nivel național și european” 

 

Țările de Jos 

►1 martie 2019 – intrarea în vigoare a celei de a treia legi privind criminalitatea informatică 

(wet Computercriminaliteit III), ce a conferit noi puteri autorităților de poliție și instanțelor 

judecătorești în combaterea infracțiunilor informatice, printre care pornografia infantilă, prin 

posibilitatea de a dispune perchiziții și tactici de investigare pentru computere, telefoane 

mobile, servere; a fost vizată și chestiunea racolării online a minorilor în scopuri sexuale22. 

►23 iulie 2020 – potrivit unui proiect legislativ supus consultărilor de ministrul justiției și 

securității, diseminarea, dobândirea și deținerea de manuale cu instrucțiuni în legătură cu 

                                                           
19 A se vedea și sinteza raportului. 

20 A se vedea site-ul guvernului, „22 mesures pour en finir avec les violences faites aux enfants”; pagina 

Ministerului Solidarității și Sănătății, „« Je veux en finir avec la violence. Et vous ? » : plan de lutte contre les 

violences faites aux enfants”. 

21 Cf. sinteza respectivului raport. 

22 A se vedea pagina guvernului olandez – „New law to help fight computer crime”, 28 februarie 2019. 

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
http://www.senat.fr/rap/r18-529-1/r18-529-11.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-304/r19-3041.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-613/r19-613.html
http://www.senat.fr/rap/r18-529-1/r18-529-1-syn.pdf
https://www.gouvernement.fr/22-mesures-pour-en-finir-avec-les-violences-faites-aux-enfants
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/plan-de-mobilisation-et-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-enfants
http://www.senat.fr/rap/r19-304/r19-304-syn.pdf
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abuzarea sexuală a copiilor ar urma să fie sancționate în dreptul penal cu o pedeapsă cu 

închisoarea de până la patru ani, dat fiind că astfel de „manuale” inspiră acțiunile potențialilor 

agresori. Pornind de la preocuparea de a acționa timpuriu împotriva acelor potențiali agresori 

sexuali, actele pregătitoare în vederea săvârșirii de abuzuri sexuale împotriva copiilor vor fi 

sancționate ca infracțiuni distincte23. 

 

5. Aspecte privind România 

►Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care 

au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor 

Legea a organizat „Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis 

infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor”, care se ține 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 nr. 118/2019 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. 

 

Alte resurse utile în internet 

- rețeaua „INHOPE” 

- rețeaua ENACSO – „European NGO Alliance for Child Safety Online” 

- Consiliul UE, Presidency report on the proposal for a Directive of the European Parliament 

and of the Council on combating the sexual abuse, sexual exploitation of children and child 

pornography, repealing Framework Decision 2004/68/JHA, 2 iunie 2010, doc. nr. 10335/1/10 

REV 1 

- Comitetul Economic și Social European, aviz privind propunerea de directivă privind 

combaterea abuzului sexual asupra copiilor, 15 septembrie 2010, doc. nr. 14059/10 

- European Financial Coalition against Commercial Sexual Exploitation of Children Online, 

Strategic Assessment of Commercial Sexual Exploitation of Children Online, raport elaborat 

de EC3/Europol, februarie 2015 

                                                           

23 A se vedea pagina guvernului „Possession of paedophiles' charter to become punishable by up to four years' 

imprisonment”. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215496
https://inhope.org/EN
http://www.enacso.eu/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10335-2010-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10335-2010-REV-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14059-2010-INIT/en/pdf
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/commercial-sexual-exploitation-of-children-online
https://www.government.nl/latest/news/2020/07/23/possession-of-paedophiles-charter-to-become-punishable-by-up-to-four-years-imprisonment
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- A survey on the transposition of Directive 2011/93/EU on combating sexual abuse and sexual 

exploitation of children and child pornography, studiu pentru rețeaua „Missing Children 

Europe”, mai 2015 

- studiu elaborat de Petra JENEY pentru Parlamentul European, comisia LIBE, Combatting 

child sexual abuse online, octombrie 2015 

- studiu elaborat în cadrul Parlamentului European de Amandine Scherrer și Wouter van 

Ballegooij, Combating sexual abuse of children Directive 2011/93/EU. European 

Implementation Assessment, aprilie 2017 

- Internet Watch Foundation, raportul anual 2019 / Zero Tolerance 

- baza de date „eurocrim”  

- platforma online „eucrim” 

 

 

Constantin Mihai Banu 

14 septembrie 2020 

 

https://missingchildreneurope.eu/Portals/0/Docs/A%20survey%20on%20transposition%20of%20Directive%20against%20child%20sexual%20exploitation%20and%20abuse.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536481/IPOL_STU(2015)536481_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/598614/EPRS_STU(2017)598614_EN.pdf
https://www.iwf.org.uk/report/iwf-2019-annual-report-zero-tolerance
https://db.eurocrim.org/db/
https://eucrim.eu/

