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Abuzul sexual asupra copiilor şi exploatarea sexuală a acestora reprezintă 

forme deosebit de grave de infracţiune, fiind îndreptate direct asupra unor victime 
vulnerabile, aflate la vârste fragede şi care au dreptul la îngrijire şi protecţie specială. 
Aceste forme şi tipare de criminalitate au asupra victimelor efecte nocive pe termen 
lung, de natură fizică, psihologică şi socială, iar persistenţa lor subminează valorile 
fundamentale ale societăţii moderne legate de protecţia specială a copiilor, precum şi 
încrederea în instituţiile relevante ale statului. 

Lumea online este un loc deosebit pentru copii pentru a învăţa, a se juca, a 
explora şi acumula noi informaţii, date şi cunoştinţe, dar în acelaşi timp poate fi şi un 
loc plin de riscuri ce pot afecta copiii, având în vedere vulnerabilitatea acestora 
specifică vârstei, riscurile online transformându-se în ameninţări şi pericole reale, de 
data aceasta în lumea offline. 

În acest context, Internetul a amplificat problema pornografiei infantile, prin 
creşterea şi diversificarea numărului de materiale cu conţinut ilegal existente, eficienţei 
răspândirii şi accesibilităţii facile la acestea. Din această perspectivă, Internetul:  

 permite accesul la o mare varietate de materiale pornografice de pe întreg 
mapamondul; 

 asigură disponibilitatea permanentă şi spontană a pornografiei infantile, în 
orice loc sau la orice oră; 

 permite accesarea (aparent) anonimă sau privată a pornografiei infantile; 
 facilitează comunicarea directă şi schimbul de fotografii între infractori, 

pedofili, abuzatori, utilizatori şi consumatori de pornografie infantilă; 
 creează posibilitatea accesării de materiale pornografice la costuri relativ 

scăzute; 
 pune la dispoziţie imagini, fotografii şi videoclipuri de o calitate digitală 

ireproşabilă, fără deteriorare şi care pot fi stocate foarte uşor; 
 oferă pornografia în forme variate: poze, filme, sunete, dar şi în timp real, 

oferind interactivitate între utilizatori; 
 permite accesul la imagini digitale care au fost modificate pentru a crea 

imagini compozite sau virtuale. 
 În urma studiilor şi cercetărilor efectuate, atât de instituţii, autorităţi şi experţi 
din sectorul public, cât şi privat, s-a ajuns la o concluzie nedorită, dar reală – 
pornografia infantilă pe Internet nu poate fi în totalitate eliminată, ci doar 
limitată, prevenită şi mai dificil de accesat. În acest scop, interesul îl reprezintă 
reducerea volumului materialelor pornografice cu minori, îngreunarea accesului online 
la astfel de materiale, facilitarea identificării şi arestării infractorilor implicaţi în 
producţia, distribuţia, valorificarea şi utilizarea materialelor ilicite cu conţinut 
pornografic.  
 Mediatizarea cazurilor de pornografie infantilă, prezentarea pericolelor la care 
pot fi expuşi copii, într-un Internet nesigur, conştientizarea de către părinţi şi 
aparţinătorii legali a acestei probleme, reprezintă metode proactive şi preventive ce pot 
determina părinţii, autorităţile şi ONG-urile să ia măsuri împreună cu privire la acest 
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fenomen ce nu poate fi prevenit şi combătut decât prin eforturi conjugate ale acestor 
actori.  

Pe de altă parte, eficienţa şi finalitatea judiciară pozitivă a măsurilor de 
combatere a pornografiei infantile prin sisteme informatice sunt mult diminuate dacă 
sunt întreprinse izolat, la nivelul unui singur stat. Aceste măsuri trebuie corelate la 
nivel internaţional şi integrate în cadrul unor programe comune, menite să conducă la 
crearea unor pârghii care să permită şi să faciliteze cooperarea internaţională în 
domeniu. 

Prezenta lucrare constituie în opinia noastră o lucrare de pionierat, ale cărei 
rezultate pot fi aplicate prin crearea de instrumente de lucru complexe în domeniul 
prevenirii şi combaterii pornografiei infantile prin sistemele informatice. 

OBIECTUL prezentei cercetări se referă la cunoaşterea, aprofundarea şi 
dezvoltarea managementului prevenirii şi combaterii pornografiei infantile prin 
sistemele informatice.  

MOTIVAŢIA alegerii prezentei teme de cercetare a fost reprezentată de 
actualitatea demersului ştiinţific, dar şi datorită necesităţii de a identifica cele mai bune 
practici în materia prevenirii şi combaterii pornografiei infantile prin sistemele 
informatice, în vederea protecţiei drepturilor copilului în mediul online, identificării cu 
celeritate a cazurilor de copii abuzaţi şi exploataţi în contextul pornografiei infantile, 
precum şi pentru tragerea la răspundere a autorilor de infracţiuni în acest domeniu. 

Pe parcursul studiilor doctorale ne-am propus să analizăm şi să aprofundăm 
cercetarea ştiinţifică în acest domeniu, din perspectiva următoarelor componente: 
definirea fenomenului, prezentarea cadrului juridic internaţional, european şi naţional 
în acest domeniu, a sistemului instituţional, analiza criminologică, sociologică şi 
psihologică a profilelor autorilor şi victimelor infracţiunilor din sfera pornografiei 
infantile, analiza sistemului investigativ şi de cooperare internaţională. 

Teza de doctorat are ca principale OBIECTIVE: 
 Cunoaşterea formelor actuale de manifestare a abuzului şi exploatării 

copiilor; 
 Dobândirea de cunoştinţe privitoare la conexiunile pornografiei infantile 

cu alte forme şi modele de criminalitate; 
 Analiza tipologiilor şi formelor de manifestare a pornografiei infantile 

prin sistemele informatice; 
 Eficientizarea modului de prevenire şi combatere a activităţii infracţionale 

în acest domeniu, prin analiza politicilor şi strategiilor adoptate la nivel 
internaţional, european şi naţional; 

 Creşterea capacităţii de reacţie a instituţiilor implicate în prevenirea şi 
combaterea activităţii infracţionale în acest domeniu, prin analiza 
sistemului investigativ şi de cooperare judiciară; 

 Diseminarea rezultatelor cercetării realizate prin implementarea acestora, 
în activitatea operativă a poliţiei judiciare, pe linia prevenirii şi combaterii 
activităţii infracţionale în acest domeniu. 
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Metodologia de cercetare care a combinat atât studiul bibliografic, cât şi 
cercetarea empirică, a constat în analiza sistemică, comparativă şi în abordarea 
complexă a temei cercetate, în funcţie de scopurile şi sarcinile propuse. 

METODELE ŞI TEHNICILE DE CERCETARE utilizate pentru 
elaborarea prezentei teze de doctorat au constat în: 

a) Analiza documentară s-a concretizat prin studierea actelor normative 
internaţionale, europene şi naţionale; studierea literaturii de specialitate şi a 
materialelor bibliografice existente în România; documentarea statistică; analiza 
documentară a unor metode de prevenire şi combatere a pornografiei infantile prin 
sistemele informatice; efectuarea de traduceri ale materialelor editate în alte limbi 
străine; accesarea de site-uri de specialitate pe Internet; participarea la simpozioane 
naţionale şi internaţionale în acest domeniu. 

b) Interviuri individuale/Focus grup, pe baza unui ghid de interviu, 
realizate cu specialişti din cadrul poliţiei judiciare. În cadrul acestora au fost 
înregistrate opiniile şi punctele de vedere referitoare la principalele particularităţi ale 
fenomenului pornografiei infantile prin sistemele informatice, dificultăţile şi 
provocările cu care se confruntă în activitatea de prevenire şi combatere, precum şi 
măsurile necesare în vederea eficientizării activităţilor investigative în acest domeniu.   

Datele şi sintezele rezultate în urma interviurilor cu lucrătorii de poliţie, au 
făcut obiectul analizei secundare a informaţiilor. 

c) Studiul de caz a fost concretizat prin analiza selectivă a unor cazuri 
concrete din practica judiciară, respectiv dosare penale soluţionate de organele de 
urmărire penală, în sfera pornografiei infantile prin sistemele informatice. 

d) Analiza comparativă a politicilor şi strategiilor în materia prevenirii şi 
combaterii pornografiei infantile prin sistemele informatice, având drept obiectiv 
identificarea celor mai eficiente metode şi mijloace de limitare şi control al activităţii 
infracţionale în acest domeniu. 

INOVAŢIA ŞTIINŢIFICĂ A LUCRĂRII constă în faptul că reprezintă una 
din primele cercetări ştiinţifice la nivel naţional ce se circumscrie problematicii 
analizei integrate a pornografiei infantile prin sistemele informatice. 

După susţinerea publică, ne propunem ca materialul de cercetare să devină un 
instrument de lucru pentru toţi specialiştii implicaţi în activitatea de prevenire şi 
combatere a pornografiei infantile prin sistemele informatice (magistraţi, jurişti, 
poliţişti, mediul academic, ONG-uri etc.). 

Fără a avea pretenţia unei abordări exhaustive a domeniului pornografiei 
infantile online, apreciem că, prin originalitatea şi actualitatea demersului nostru, vom 
deschide calea către noi cercetări şi studii aprofundate în acest domeniu aflat într-un 
continuu dinamism şi diversitate în mediul online care expune minorii la cele mai 
grave riscuri asupra sănătăţii şi integrităţii fizice şi psihice. 
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STADIUL ACTUAL AL CUNOAŞTERII TEMEI DE CERCETARE 
 

Domeniul supus cercetării constituie subiectul unor dezbateri controversate în 
doctrina internă şi internaţională. Pornografia infantilă prin sistemele informatice se 
situează la interferenţa mai multor forme şi tipologii de criminalitate – abuz şi 
exploatare sexuală, prostituţie, pedofilie, trafic de copii, criminalitate informatică.  

În pofida caracterului complex al problematicii, în prezent la nivel naţional nu 
există cercetări fundamentale care să examineze în profunzime fenomenul pornografiei 
infantile prin sistemele informatice. Multe din abordările existente în literatura de 
specialitate prezintă un caracter fragmentar, lacunar ori neunitar, ceeea ce poate 
conduce la confuzii ori la deficienţe în modalitatea de aplicare a legislaţiei în acest 
domeniu. 

În acest cadru, prezenta cercetare este pe deplin justificată, ea putând constitui 
un instrument util de lucru pentru cei interesaţi în prevenirea, limitarea şi combaterea 
fenomenului.  

Documentarea stadiului actual al cunoaşterii în domeniul supus cercetării 
ştiinţifice, s-a realizat atât prin analiza documentară a resurselor bibliografice înscrise 
în finalul lucrării, dar şi prin documentarea directă asupra realităţii existente în 
materia pornografiei infantile prin sistemele informatice. 

În contextul activităţilor de cercetare ştiinţifică, amintim faptul că cercetarea 
oricărui domeniu, pe lângă delimitarea temei de cercetare, presupune şi analiza 
conceptelor ce stau la baza emiterii ipotezei de lucru (în cazul de faţă, managementul 
prevenirii şi combaterii pornografiei infantile prin sistemele informatice). 
 

CONŢINUTUL TEZEI 
 

Structura tezei este alcătuită din şase capitole şi o anexă, ultimul capitol fiind 
destinat concluziilor finale şi propunerilor identificate în urma cercetării realizate. 

 
 În Capitolul I am abordat aspectele privitoare la cadrul general al abuzului şi 
exploatării copilului în contextul activităţilor infracţionale din zona pornografiei 
infantile. În economia capitolului au fost analizate conexiunile pornografiei infantile cu 
alte forme de manifestare a criminalităţii, precum şi dimensiunea fenomenului la nivel 
internaţional şi naţional. 

 
Capitolul II, intitulat „Analiza tipologiilor infracţionale specifice 

pornografiei infantile prin sistemele informatice”, debutează cu abordarea 
particularităţilor infracţiunilor de pornografie infantilă prin intermediul sistemelor 
informatice. În continuare, sunt analizate aspecte de ordin psiho-criminologic, precum 
analiza profilului abuzatorului şi pedofilului online, utilizatorului sau consumatorului 
de pornografie infantilă, victimei pornografiei infantile, precum şi efectele acesteia 
asupra utilizatorilor şi victimelor. 
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Cel de-al treilea capitol radiografiază sistemul juridic şi instituţional la nivel 
internaţional şi european în domeniul prevenirii şi combaterii pornografiei infantile prin 
sistemele informatice. Prima parte a capitolului este dedicată prezentării cadrului juridic 
convenţional internaţional, analizei legislaţiei unor state, precum şi a activităţii 
principalelor instituţii active în domeniul luptei împotriva pornografiei infantile. În 
continuare, sunt analizate particularităţile de ordin legislativ şi instituţional la nivel 
european în acelaşi context al prevenirii şi combaterii pornografiei infantile prin 
sistemele informatice. 

 
Capitolul IV abordează sistemul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii 

pornografiei infantile prin sistemele informatice. Într-o secţiune distinctă sunt analizate 
principalele reglementări juridice cuprinse în acte normative incidente în domeniul 
cercetat, inclusiv prin analiza comparativă a dispoziţiilor incriminatorii din legile 
speciale şi cele înscrise în Noul Cod Penal).  

 
Capitolul V, intitulat „Analiza sistemului investigativ şi de cooperare 

judiciară în domeniul prevenirii şi combaterii pornografiei infantile prin sistemele 
informatice” are un profund caracter aplicativ şi cuprinde o analiză bazată pe cercetarea 
empirică realizată în rândul practicienilor implicaţi în lupta împotriva acestei forme de 
criminalitate. În economia capitolului, sunt analizate particularităţile investigative şi de 
cercetare privind pornografia infantilă prin sistemele informatice, sistemul de cooperare 
judiciară internaţională, precum şi analiza unor studii de caz soluţionate în practica 
judiciară. 

 
 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 
 
Concluziile finale ale cercetării  

 
 La nivel operaţional, complexitatea fenomenului pornografiei infantile online 
şi diversitatea modalităţilor concrete în care se comit aceste infracţiuni ridică probleme 
anchetatorilor, care se confruntă permanent cu noi provocări în acest domeniu 
determinate de dinamismul situaţiei operative. Potrivit estimărilor experţilor FBI, în 
orice moment, la nivel internaţional, există cel puţin 50.000 de pedofili activi în mediul 
online, virtual. În acelaşi timp însă, milioane de copii din întreaga lume sunt activi pe 
Internet, prin accesarea unui calculator de acasă, de la şcoală, dintr-un loc public, de la 
un prieten etc., curiozitatea şi tendinţa spre socializare împingându-i să vorbească şi să 
se împrietenească online cu persoane pe care nu le cunosc fizic. Copiii pot avea 
beneficii educative şi în planul dezvoltării psihosociale prin intermediul accesului 
online, însă în acelaşi timp trebuie să înţeleagă că pot fi şi vulnerabili în faţa unor 
forme de abuz şi exploatare, la fel ca în viaţa reală. Pericolul este reprezentat de faptul 
că unele persoane, sub masca unui aşa-zis „prieten”, pot fi pedofili, „prădători” 
sexuali, violatori sau alte categorii de psihopaţi cu interes sexual faţă de copii. 
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„Internetul întunecat”, aşa cum a fost definit recent (în cuprinsul Rezoluției 
Parlamentului European referitoare la combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor 
pe internet din 4 martie 2015) mediul forum-urilor, site-urilor, platformelor şi 
furnizorilor de servicii de stocare ascunse dedicate pornografiei infantile, este utilizat 
din ce în ce mai frecvent de infractori şi „prădători” online. 
 Principalele trenduri şi provocări privitoare la formele de manifestare a 
pornografiei infantile online sunt reprezentate, printre altele de: implicarea tot mai 
activă a crimei organizate în oferirea contracost a unor imagini cu pornografie infantilă 
prin intermediul unor pagini web în sistem pay-per-view, utilizarea unor softuri 
informatice sofisticate care să asigure anonimatul derulării unor activităţi ilicite în 
mediul online, precum şi accesul în mediul infracţional off-line la minori ce provin din 
ţări, zone şi medii sociale defavorizate, existând turişti sexuali, dar şi facilitatori şi 
producători de pornografie infantilă ce se deplasează în alte ţări în care există ofertă 
vastă de minori ce vor fi supuşi unor astfel de abuzuri. 

Pentru implementarea unor măsuri eficiente de prevenire şi combatere a 
fenomenului, trebuie înţeles contextul în care se comit faptele de pornografie infantilă 
online – copilul este de cele mai multe ori victima unui abuz sexual. Statutul de 
persoană exploatată rezultă şi din interpretarea dispoziţiilor art. 182 din Noul Cod 
Penal, conform cărora exploatarea unei persoane presupune inclusiv obligarea la 
manifestări pornografice în vederea producerii şi difuzării de materiale 
pornografice. 

Noile tehnologii, în special utilizarea din ce în ce mai frecventă şi mai 
răspândită la nivel internaţional a Internet-ului, au permis utilizatorilor să acceseze şi 
să disemineze ori să partajeze fişiere, informaţii, materiale online ori fotografii de orice 
tip. În prezent, trebuie să fim conştienţi că este foarte uşor să accesezi, să descarci şi 
să diseminezi nu doar informaţii, muzică sau filme de pe Internet, ci şi materiale cu 
conţinut ilegal pornografic. De asemenea există o multitudine de forum-uri, camere 
chat sau comunităţi web în care este foarte simplu să accesezi şi să partajezi materiale 
cu conţinut pornografic în care sunt implicaţi sau reprezentaţi minorii. 

Deși expansiunea Internet-ului a dus la mai multe evoluții pozitive şi la 
extinderea zonelor de cunoaştere pentru copii și tineri, nu trebuie omis că infractorii, 
de multe ori constituiţi în grupuri organizate, folosesc această tehnologie ca mijloc de a 
produce, colecta si distribui imagini cu abuzuri sexuale şi pornografie infantilă. De 
aceea, este de o importanță vitală ca autorităţile legislative, guvernamentale, 
agențiile de aplicare a legii, și ONG-urile (inclusiv furnizorii de servicii Internet) să-
şi conjuge eforturile pentru a proteja copiii și tinerii faţă de abuzurile prin 
producerea de pornografie infantilă sau de a fi vizaţi de agresori atunci când sunt 
conectaţi on-line. 

Una din cele mai dezbătute probleme întâlnite în doctrină şi analizată pe 
parcursul tezei o constituie definirea fenomenului pornografiei infantile. În acest 
sens, ajungerea la un consens internaţional, european şi naţional privind conceptul de 
„pornografie infantilă prin sistemele informatice” ar contribui în opinia noastră la o 
reacţie mai eficientă şi mai fermă a agenţiilor de aplicare a legii, astfel încât atât 
producătorii, furnizorii, dar și consumatorii de pornografie infantilă să fie trași la 
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răspundere penală pentru faptele comise, indiferent din ce ţară s-ar afla şi unde ar fi 
comis faptele. 

Progresul tehnologic este unul îngrijorător deoarece permite şi va continua 
şi mai mult să faciliteze producerea şi diseminarea online a pornografiei infantile şi 
a violenţei sexuale împotriva copiilor, în direct şi în timp real, permiţând mai multor 
abuzatori şi consumatori de pornografie să participe în mod activ sau pasiv la 
comiterea faptelor din diverse locuri ale mapamondului. Structura şi modul de 
funcţionare a Internet-ului face extrem de dificilă ţinerea sub control a pornografiei 
infantile. De exemplu, dacă o pagină web ori un newsgroup cu conţinut ilegal va fi 
închis, imediat va fi iniţiat un altul, care să ocupe locul lăsat liber. De asemenea, 
reţelele P2P care permit conexiunea directă între utilizatori, fără existenţa unui server 
central, facilitează distribuţia şi consumul de pornografie infantilă online. 

Pornografia infantilă pe Internet este o amenințare globală. În consecință, 
cooperarea internațională a statelor în direcţia prevenirii şi combaterii fenomenului, 
este o necesitate. Un element-cheie în capturarea infractorilor implicaţi în activităţi de 
pornografie infantilă prin internet este colaborarea între autorităţile şi agenţiile 
internaţionale, europene şi naţionale. Una dintre cele mai mari dificultăți în prevenirea 
şi combaterea abuzului sexual asupra copilului și a pornografiei infantile prin 
intermediul Internet-ului este natura internaţională şi multi-jurisdicțională a acestor 
forme de criminalitate.  

De asemenea, o altă problemă identificată este aceea că foarte puține victime 
ale acestor forme de abuz sunt identificate și au acces la justiție și la servicii 
terapeutice, psihologice, de asistenţă socială etc. Baza de date a Interpol-ului cu 
imagini ale abuzurilor conține fotografii a peste 20.000 de copii care au fost abuzaţi 
sexual. La nivel global însă, mai puţin de 10% dintre acești copii au fost identificaţi, 
fiind necesară în opinia noastră dezvoltarea unor modele de bune practici privind 
identificarea copiilor victime ale pornografiei infantile online. Identificarea și 
localizarea copiilor abuzați pentru producerea de imagini cu pornografie infantilă 
reprezintă provocări majore pentru agenţiile de aplicare a legii, dar și pentru alte 
agenții de protecție a copilului. Este un domeniu care necesită expertiză tehnică, 
combinată cu evaluarea minuțioasă a informațiilor în cadrul imaginilor care pot 
conduce la identificarea unui copil abuzat. 

Colaborarea cu sectorul privat poate fi, de asemenea, un element-cheie în 
lupta împotriva pornografiei infantile. Persoanele fizice pot nu doar să ajute poliția în 
identificarea şi prinderea infractorilor implicaţi în activităţi de pornografie infantilă 
prin internet, dar sectorul privat ar putea fi de ajutor şi în dezvoltarea de strategii 
pentru urmărirea acestor categorii de infractori. 

Protecția minorilor în lumea digitală trebuie abordată la nivelul de 
reglementare, prin aplicarea unor măsuri mai eficiente, inclusiv prin autoreglementare, 
determinând acest sector să-și asume partea de răspundere care îi revine, și la nivelul 
de educație și formare, prin formarea copiilor, a părinților și a profesorilor pentru a 
împiedica minorii să acceseze conținut ilegal. 

Există necesitatea de a aborda toate formele conținutului online ilegal și 
întrucât caracteristicile specifice ale abuzului sexual asupra copiilor trebuie 
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recunoscute nu doar ca un conținut ilegal, ci și ca una dintre cele mai odioase forme de 
conținut disponibil online. 

Un alt element pe care trebuie să îl aibă în atenţie atât factorii de decizie, cât 
şi mass-media, este de a se asigura că mesajul de prevenire a pornografiei infantile și 
necesitatea detectării acestui risc ajung în mod concret la public, în special la 
profesori, părinți, educatori și persoanele care îi îngrijesc pe copii. Unii specialişti au 
argumentat faptul că este responsabilitatea unică a părinţilor de a-i monitoriza pe copiii 
lor, pentru a observa site-urile accesate pe Internet ori persoanele cu care aceştia 
comunică pe reţele de socializare ori prin email, telefonic etc. Cu toate acestea, deşi 
opinia publică conştientizează din ce în ce mai mult pericolul pornografiei infantile 
prin Internet, mai există totuşi foarte mulți părinți și copii care nu sunt conștienți de 
pericolele potențiale rezultate din divulgarea informațiilor personale către persoanele 
pe care le întâlnesc în mediul on-line. 

Părinții nu pot identifica însă camerele web și camerele de chat ca un 
potențial risc de abuz asupra copilului. De asemenea, este posibil ca părinţii să nu fie 
conştienţi de faptul că aşa-zişii “prădători” on-line s-au apropiat de copiii lor cu 
solicitări sexuale nedorite sau cu cereri de a le face fotografii cu caracter sexual. Cu 
toate acestea, mesajele de prevenire trebuie să fie transmise atât copiilor, cât și 
adulților, oamenii trebuie să fie conștienți de faptul că aceste tipuri de cereri sunt 
ilegale și ar trebui să fie raportate la poliție. 

De asemenea, suntem de părere că părinții, tutorii şi alte rude implicate în 
creşterea copiilor trebuie să aibă o atitudine mai proactivă în monitorizarea utilizării 
Internet-ului şi a calculatorului de către copiii lor, inclusiv prin menținerea 
calculatorului într-o zonă publică a casei (cu monitorul la vedere) în loc de a fi plasat 
într-un colţ din dormitorul copilului, prin învăţarea copiilor cum să-şi protejeze 
informațiile personale, descurajând folosirea webcam-urilor, și discutând cu copiii 
despre cei cu care comunică on-line. 

De asemenea, suntem de părere că este necesară intensificarea colaborării 
organelor judiciare cu furnizorii de servicii Internet (ISP), mai ales în privinţa 
raportării (sesizării) conținuturilor ilegale. Prin salvarea și furnizarea acestor date 
agenţiilor de aplicare a legii, furnizorii de servicii pot juca un rol crucial în 
identificarea, prinderea şi tragerea la răspundere penală a infractorilor implicaţi în 
activităţi de pornografie infantilă prin internet. În majoritatea statelor membre, 
necesitatea stabilirii unei cooperări strânse între agenţiile de aplicare a legii şi ISP-uri a 
fost identificată atât în domeniul prevenirii, dar şi al combaterii pornografiei online. 

ISP-urile au un rol central în prevenirea şi combaterea pornografiei infantile 
prin Internet, putând să restricţioneze accesul la materialele ilegale postate pe Internet. 
Există anumite măsuri pe care furnizorii de Internet ar putea să le ia: ştergerea site-
urilor ilegale, crearea de site-uri dedicate depunerii de plângeri, filtrarea făcută prin 
intermediul aplicaţiilor de navigare Internet sau motoarelor de căutare.  

De asemenea, în ultimul timp, întrucât atenţia s-a concentrat pe rolul 
furnizorilor de servicii care facilitează distribuţia de materiale cu caracter pornografic 
cu minori, a fost neglijat rolul jucat de procesatorii de tranzacţii cu cărţi de credit, prin 
intermediul cărora se plătesc astfel de materiale. Astfel, aceste companii ar trebui să 
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realizeze că au obligaţia de a nu contribui în mod conştient la răspândirea de astfel de 
materiale ilegale. 

În mod evident, există multe aspecte ce necesită a fi consolidate pentru a 
elimina accesibilitatea pornografiei infantile online. Un aspect pozitiv îl reprezintă 
faptul că un număr tot mai mare de părinți și copii devin conştienţi de pericolele 
potențiale existente pe Internet și măsurile de protecţie necesare împotriva 
“prădătorilor” on-line.  

 
Propuneri privind eficientizarea managementului în domeniul 

pornografiei infantile prin sistemele informatice 
 
Problematica definirii unitare în legislaţia statelor membre a 

pornografiei infantile îşi poate găsi rezolvarea prin implementarea în dreptul intern a 
Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea 
abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei 
infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului. Textul directivei, 
în cuprinsul art. 2, lit. c) cuprinde o definiţie cuprinzătoare şi adaptată actualelor 
evoluţii ale pornografiei infantile, contribuind la o înţelegere şi abordare comună în 
această materie. Principalul obstacol este reprezentat de faptul că, deşi directiva în 
discuţie trebuia să fie transpusă de statele membre ale UE până la data de 18 
decembrie 2013, până în prezent mai puțin de jumătate din statele membre au 
implementat-o pe deplin. 

 
Prima propunere de eficientizare a managementului în domeniu vizează aria 

prevenirii, respectiv adoptarea unei strategii moderne de prevenire a pornografiei 
infantile în mediul online. În viziunea noastră, această strategie va conduce la 
limitarea numărului de copii ce cad victime ale abuzurilor în mediul online, reducând 
în acelaşi timp şi oportunitățile infractorilor de a produce şi distribui pornografie 
infantilă sau de „a corupe” vreun copil, inclusiv prin manipulare psihologică. Modelul 
de strategie propus vizează identificarea şi înţelegerea factorilor de mediu care 
permit comiterea infracțiunii, dezvoltând tehnici orientate spre prevenirea apariției 
acesteia, creând o situație mai dificilă pentru infractor sau expunându-l la mai multe 
riscuri privind implicarea într-un asemenea comportament ilicit. Modelul de 
prevenire are în centrul său copilul, ţinta prădătorilor online, iar noi vizăm 
consolidarea ţintei, astfel încât să devină mult mai greu de abordat de către infractori. 
Programul de prevenire centrat pe copil promovează comunicarea şi încrederea 
copiilor, determinându-i să fie mai rezistenţi la avansurile celor care încearcă să îi 
corupă. Un astfel de program strategic trebuie să cuprindă programe educaţionale în 
şcoli şi în medii sociale expuse victimizării, oferind sugestii şi recomandări practice 
de evitare a pericolului reprezentat de abuz, exploatare şi pornografie online. 
Programele educaţionale trebuie să aibă un profund caracter practic-aplicativ şi, 
plecând de la expertiza dobândită de către poliţişti şi alţi profesionişti, să le pună la 
dispoziţie copiilor bunele practici dobândite, inclusiv prin implicarea în jocuri de rol, 
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menite să identifice conduitele proactive şi de autoprotecţie din partea copiilor. Unul 
dintre poliţiştii intervievaţi a subliniat nevoia de educare a copiilor în privinţa riscurilor 
asumate în faţa comportamentelor adoptate. Astfel, acesta a apreciat că ”singurul mod 
în care putem câștiga această luptă constă în asigurarea că li se oferă copiilor 
mijloacele și instrumentele de a spune nu... Trebuie să ţinem posibilele victime la 
distanță și nu va mai fi nimeni exploatat în mediul online”. De asemenea, un alt 
poliţist intervievat a subliniat nevoia educării copiilor, dar şi a părinţilor şi rudelor 
apropiate, în privinţa protejării copiilor în mediul online faţă de comportamente ilicite 
şi agresive, nu doar faţă de persoane străine, pentru că exploatatorul ar putea fi şi o 
persoană cunoscută de către copil: „… Majoritatea oamenilor sunt manipulați și 
abuzați de persoane care le sunt cunoscute... sunt părinți care le spun copiilor „nu te 
duce cu străini, nu primi dulciuri”. Cu toate acestea, ceea ce nu spunem este „nu face 
niciodată acest lucru, indiferent cine îţi solicită”. Majoritatea activităţilor preventive 
se desfășoară în jurul abuzatorilor străini, necunoscuţi de către copil”. În plus, 
programele de educare a copiilor ar trebui să încurajeze o abordare care să promoveze 
independența copiilor, permițându-le să preia controlul situațiilor riscante în care se 
află și să se apere, în loc să se bazeze pe protecția adulților care nu sunt atunci prezenţi 
lângă ei.  

 
Având în vedere pericolul social pe care îl prezintă infracţiunea de 

pornografie infantilă, aşa cum este ea incriminată în prezent în dispoziţiile Noului Cod 
Penal (art. 374), considerăm necesară mărirea limitelor pedepsei cu închisoarea (în 
prezent de la 2 la 7 ani) şi aplicarea cumulativă a pedepsei amenzii în cuantumul 
stabilit de legea penală, plecând de la premisa că această măsură ar putea reprezenta 
un factor descurajator în comiterea infracţiunii. 

O altă propunere vizează aplicarea prevederilor legale privitoare la accesul 
fără drept de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice, 
în baza simplei consultări în scop personal a unei pagini web ori resurse accesibile 
public, care asigură accesul la astfel de materiale. În acest sens, în vederea evitării 
abuzurilor determinate de accesarea accidentală sau prin redirecţionare de la un site 
Internet inofensiv, propunem înlocuirea sintagmei “acces fără drept”, cu sintagma 
„acces cu intenţie”, această modificare putând permite inclusiv raportarea de către 
persoanele care au accesat în mod accidental astfel de materiale, fără a fi trase la 
răspundere penală. În aceeaşi ordine de idei, în aplicarea acestor dispoziţii legale, 
considerăm că intenţia poate fi stabilită mai ales din conduita concretă a făptuitorului 
care, după vizionarea cu intenţie a unor materiale pornografice cu minori, le-a stocat 
pentru folosul personal ori pentru diseminarea către alte persoane interesate. În acest 
context, amintim şi prevederile pct. 18 din expunerea de motive a Directivei 
2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea abuzului 
sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului, conform cărora „…pentru a fi 
considerată răspunzătoare, persoana ar trebui să aibă atât intenția de a accesa o 
pagină de Internet în cadrul căreia se pune la dispoziție pornografie infantilă, cât și să 
știe că astfel de imagini sunt disponibile pe pagina de Internet respectivă. Nu ar trebui 
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aplicate pedepse persoanelor care accesează în mod neintenționat pagini de Internet 
care conțin pornografie infantilă. Caracterul intențional al infracțiunii poate fi dedus, 
în special, din faptul că este recurentă sau că a fost săvârșită prin intermediul unui 
serviciu în schimbul unei plăți”. 

În acelaşi context al propunerilor cu caracter juridico-penal, propunem 
modificarea şi completarea Noului Cod Penal, prin mărirea limitelor pedepsei în 
cazul racolării minorilor în scopuri sexuale, atunci când propunerea a fost făcută 
prin mijloacele de transmitere la distanţă, respectiv manipularea psihologică a 
copiilor prin sistemele informatice, având în vedere situaţiile faptice concrete în care 
persoane adulte (aşa-zişii prădători sexuali) se împrietenesc cu copii, în scopul de a-i 
abuza sexual ulterior. 

 
În scopul facilitării şi identificării tragerii la răspundere penală a reţelelor 

ilegale de trafic cu materiale pornografice online cu minori, propunem introducerea 
unei cauze de reducere a pedepsei în cazul infracţiunii de pornografie infantilă, 
incriminată de art. 374 din Noul Cod Penal. Astfel, soluţia propusă vizează cazul 
persoanei care a comis infracţiunea prevăzută la art. 374 din Noul Cod Penal, iar pe 
parcursul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere 
penală a altor persoane care au comis infracţiuni din sfera pornografiei infantile prin 
intermediul sistemelor informatice, astfel încât aceasta să beneficieze de reducerea la 
jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. 

O altă propunere vizează întărirea colaborării şi cooperării statelor 
membre ale UE cu ţările terţe referitor la prevenirea şi combaterea pornografiei 
infantile, prin ştergerea sau eliminarea paginilor web care conțin sau difuzează 
conținuturi sau comportamente ilegale cu caracter pornografic de pe teritoriul acestora.  

În aceeaşi ordine de idei, este necesară continuarea cooperării formale și 
informale între agențiile de aplicare a legii pentru a facilita cooperarea 
transfrontalieră. Interpol, Europol şi celelalte structuri de cooperare judiciară şi 
poliţienească, precum şi furnizorii de servicii şi ONG-urile implicate în sistem de 
parteneriat public-privat, trebuie să joace un rol vital. Abuzul sexual şi pornografia 
infantilă online sunt infracțiuni ce necesită a fi aşezate pe lista de priorităţi 
investigative cel puţin în aceeaşi măsură ca și lupta împotriva traficului de droguri, 
criminalităţii organizate, migraţiei ilegale, evaziunii fiscale sau contrabandei. 

 
De asemenea, în vederea asigurării celerităţii şi operativităţii transmiterii şi 

primirii sesizărilor privind materialele pornografice online cu copii, propunem 
introducerea unei linii telefonice de urgenţă de genul hotline, după modelul liniei 
de urgență europene pentru copiii dispăruți. În continuare, având la bază modelul 
britanic instituit de CEOP, precum şi cel norvegian, propunem introducerea unor 
instrumente de siguranţă online de genul “buton de alertă”, oferind posibilitatea 
atât copiilor şi tinerilor, cât şi adulţilor şi oricăror alte persoane, de a sesiza imediat 
autorităţilor, existenţa pe o pagină web sau într-un chatroom, a unor materiale cu 
conţinut ilegal şi pornografic. 



 19 

O altă soluţie tehnică ar putea fi reprezentată de crearea unor pagini web 
false, aşa-zise „site-uri capcană”, care să sugereze conţinut pornografic cu copii, 
însă în realitate să fie create pentru a memora IP-ul sau numărul cardului de credit al 
utilizatorilor care accesează astfel de site-uri. Acest sistem a fost utilizat cu succes de 
către investigatorii americani în unele cazuri de pornografie infantilă online din ultimii 
ani. 

 
În privinţa investigării legăturilor dintre pornografia infantilă şi traficul de 

copii, una din propunerile noastre vizează consolidarea cooperării şi schimbului de 
informaţii între unităţile specializate de combatere a traficului de persoane (mai 
ales copii) şi cele de combatere a criminalităţii informatice. Avem în vedere aici 
mai ales cazurile de trafic de minori în scopul producerii, deţinerii ori difuzării de 
materiale pornografice cu minori. Propunerea noastră vizează constituirea unor 
echipe mixte de investigatori de genul task-force care să acţioneze şi să investigheze 
împreună cazul, încă din faza primelor suspiciuni privind existenţa unor astfel de 
cazuri. Este nevoie de o abordare integrată, care să reunească instrumentele tehnice de 
investigare a criminalităţii informatice şi a pornografiei infantile online, cu cele 
specifice de investigare a traficului de minori. Deşi datele existente la nivel naţional 
pentru perioada 2010-2012 nu indică decât un număr scăzut (12 victime) de minori 
recrutaţi prin Internet în scop de traficare şi exploatare, previziunile specialiştilor arată 
o recrudescenţă a acestor cazuri în viitor, datorită expansiunii cunoscute de reţelele 
online de socializare. 

 
Nu în ultimul rând, suntem de părere că sesiunile de formare a 

personalului din cadrul agenţiilor de aplicare a legii trebuie să aibă un profund 
caracter aplicativ, bazat pe scenarii şi studii de caz concrete. Propunerea noastră se 
înscrie şi este în acord şi cu liniile directoare ale Rezoluţiei Parlamentului European 
referitoare la combaterea abuzurilor sexuale asupra copiilor pe internet din 4 martie 
2015, în materia formării profesionale adecvate, pentru a consolida capacitățile 
investigative în rândul unităților judiciare și de poliție. 

În opinia noastră, dezvoltarea acestui tip de scenariu în cadrul activităţilor de 
formare (la care vor participa în principal procurori şi poliţişti judiciari specializaţi în 
investigarea pornografiei infantile online) va conduce la profesionalizarea personalului 
şi la dobândirea unor competenţe şi abilităţi practice necesare investigării în sistem de 
tip task-force a acestei forme moderne de criminalitate. 
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