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Asociația eLiberare lansează oficial Grupul de Lucru pentru prevenirea exploatării și abuzului sexual al

copiilor în mediul online

Asociația eLiberare, o mișcare socială pentru a opri traficul de persoane și exploatarea sexuală în

România, a prezentat oficial luni, 6 martie, Grupul de Lucru pentru prevenirea exploatării și abuzului

sexual al copiilor în mediul online.

Obiectivul final al Grupului de Lucru va fi formularea unor soluții legislative integrate de modificare și

completare a Codului Penal și a legislației conexe pentru a include prevederi specifice pentru

incriminarea exploatării și abuzului copiilor din mediul online și pedepse corespunzătoare.

Inițiativa formării acestui grup aparține Platformei ProTECT, coaliție de 23 de organizații care luptă
împotriva traficului de persoane și exploatării sexuale, care a dorit să aducă la un loc profesioniști din

diferite domenii de activitate, de la parlamentari până la profesioniști în drept (avocați, juriști etc),

profesioniști din mediul academic, instituții naționale sau locale și reprezentanți ai societății civile care

lucrează direct cu copii, cu minori și cu victimele, pentru a formula un set de propuneri de modificări

legislative bine fundamentate pentru a oferi o mai bună protecție a copiilor și o mai eficientă
incriminare a abuzatorilor în cazurile de exploatare și abuz sexual online.

“Grupul a pornit de la o nevoie identificată de către mai multe organizații din cadrul Platformei ProTECT:

reglementarea inadecvată și insuficientă a infracțiunilor de abuz si exploatare sexuală online a copiilor.

Deși toți suntem de acord că pornografia infantilă este o formă de abuz asupra copiilor, cum specifică și

Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind

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

în legislația noastră această infracțiune este reglementată în Codul penal ca ”infracțiune împotriva

ordinii și liniștii publice. O documentare făcută de asociația eLiberare arată că, în anul 2022, la nivelul a

40 de Direcții Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului (din cele 46 existente) au fost

înregistrate 292 de cazuri de pornografie infantilă”, a explicat Loredana Urzică-Mirea, director executiv

eLiberare.

În momentul de față, din Grupul de Lucru fac parte parlamentari, avocați, consilieri juridici, un judecător,

reprezentanți ai Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, ai Brigăzii de Combatere a

Criminalității Organizate, asistenți sociali și profesori universitari. În perioada următoare, vor avea loc

întâlniri lunare, online, fizic sau hibrid în diferite regiuni din țară.

https://www.eliberare.com/
https://traficdepersoane.ro/


În Grupul de Lucru se pot înscrie persoane din profesiile juridice (avocați, judecători, procurori),

reprezentanți ai organelor de cercetare penală, instituții cu atribuții directe în protecția copiilor,

reprezentanți ai ONG-urilor ce lucrează în domeniu, cadre didactice care pot contribui la înțelegerea

cuprinzătoare a problemei în România, precum și tineri sau reprezentanți ai acestora.

Înscrierile se fac până pe 10 martie 2023, la adresa de email mirabela@eliberare.com, cu menționarea

numelui, poziției, organizației sau instituției, precum și a numărului de telefon.
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