
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
ÎNTREBARE 

 
Adresată:  domnului senator Ion-Marcel VELA,  

Ministrul Afacerilor Interne 
De către:  doamna deputat Oana Consuela FLOREA,  

circumscripția 42 – București, grupul parlamentar al Partidului Social Democrat 
 
Obiectul interpelării:  Problema pornografiei infantile (art. 374 C.P.), precum și creșterea 
fenomenului infracțional în ceea ce privește traficul cu minori (art. 211 C.P.) și infracțiunile 
sexuale săvârșite împotriva minorilor (art. 220, art. 221 și art. 222 C.P.). 

 
Stimate domnule ministru, 
 
În calitate de șef al delegației Parlamentului României la Grupul mixt de control 

parlamentar asupra activității Europol (JPSG), am intrat în posesia unor date îngrijorătoare 
despre evoluția la nivel european a infracțiunilor mai sus menționate.  

 
Din materialele prezentate de Europol reiese faptul că pandemia de COVID-19 a produs 

efecte atât asupra adulților, cât și asupra copiilor. În această perioadă, adulții care au fost nevoiți 
să meargă la serviciu au petrecut mai puțin timp cu copiii lor, iar aceștia din urmă au avut acces 
nesupravegheat la internet. Urmările sesizate au fost următoarele: 

 Minorii au fost mai vulnerabili și mai ușor de contactat prin intermediul jocurilor 
online, grupurile de comunicare online, email, contacte nedorite pe platformele de 
social media sau prin aplicații educaționale mai puțin securizate; 

 Minorii au fost convinși mai ușor să transmită materiale explicite către colegi, 
care ulterior au putut ajunge la infractori sexuali; 

 Minorii, fiind singuri și izolați, au fost mult mai predispuși să accepte întâlniri în 
viața reală cu potențiali infractori sexuali. 

Comunicarea Comisiei Europene nr. 607/24.07.2020, transmisă Parlamentului European 
și Consiliului European, estimează că, în Europa, unul din cinci copii cade victimă unei forme 
de violență sexuală. Abuzul sexual și exploatarea sexuală a minorilor au forme multiple,  s-au 
diversificat de-a lungul timpului si pot apărea atât online, cât și offline. Este cu atât mai grav, 
atunci când abuzul este înregistrat și partajat online iar prejudiciul se transformă în teroare 
perpetuă, deoarece victimele trăiesc zi de zi știind că imaginile și înregistrările video ale 
infracțiunilor la care au fost supuse  pot fi văzute oricând și de către oricine. 

În cadrul aceluiași document ni se prezintă evoluția și amploarea acestui fenomen extrem 
de îngrijorător:  la nivelul anului 2010 au fost circulate 23.000 de astfel de materiale la nivelul 
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Uniunii Europene,  iar anul trecut s-au înregistrat peste 725.000 de materiale pornografice cu 
minori. 

Din păcate, se pare că problema a fost exacerbată de criza provocată de COVID-19, în 
special în cazul minorilor care locuiesc cu autorii abuzurilor. Cum și infractorii sexuali au fost 
forțați în izolare la domiciliu, situația s-a agravat pe parcursul anului 2020, iar cererea de 
materiale care conțin forme de abuz sexual asupra minorilor a crescut, cu 25 % în unele state 
membre, ceea ce a condus la o multiplicare a cazurilor de abuzuri sexuale.  

 
În acest context, vă adresez rugămintea de a îmi comunica măsurile luate de 

ministerul pe care îl conduceți în vederea prevenirii și combaterii acestui tip de  infracțiuni 
săvârșite împotriva minorilor. 
 

 Având în vedere cele mai sus menționate, vă solicit un răspuns în scris. 

 

     

Data:           Deputat, 

12 octombrie 2020        Oana Consuela FLOREA 

 

 




