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Introducere. În contextul dezvoltării 
și modernizării societăţii, inclusiv al utilizării 
frecvente a tehnologiilor informaţionale, o 
nouă problemă majoră cu care se confruntă 
societatea este pornografia infantilă. 

Fenomenul are implicaţii economice 
și sociale adânci, afectând un număr foarte 
mare de copii minori, care sunt supuși abu-
zurilor sexuale și exploatării. În această ordi-
ne de idei, pornografia infantilă a devenit o 
problemă gravă care necesită implementarea 
de către R. Moldova a unor măsuri eficiente 
de prevenire a acestui flagel social.

Analizând abuzul, exploatarea sexuală 
prin diferite procedee, inclusiv cele aflate în 

sfera pornografiei și relelor tratamente apli-
cate minorilor ce se desfășoară în întreaga 
lume, se constată că victimizarea copiilor se 
menţine la cote ridicate.

Pericolul care derivă din prezentarea 
pe internet a pornografiei infantile este deo-
sebit de mare, avându-se în vedere faptul că 
numărul participanţilor la traficul din spaţiul 
virtual este imens, acoperind practic întreaga 
planetă. Spre deosebire de materiale scrise, 
sau filme pe suport electronic, care au o arie 
şi o viteză de răspândire restrânsă, postările 
pe internet au o viteză de răspândire inco-
mensurabilă şi instantanee[1, p.1].

Pornografia infantilă prin sisteme in-
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formatice reprezintă o provocare specială nu 
doar pentru reprezentanţii autorităţilor care 
luptă împotriva fenomenului, ci pentru în-
treaga societate. Pentru a contribui eficient 
la diminuarea acestuia, reprezentanţii poli-
ţiei trebuie să colaboreze cu membrii socie-
tăţii, atât pentru identificarea şi tragerea la 
răspundere penală a autorilor, cât și pentru 
iniţierea de activităţi de informare şi conşti-
entizare a cetăţenilor cu privire la riscuri şi 
măsuri eficiente de prevenire.

La nivel operaţional, complexitatea fe-
nomenului pornografiei infantile şi diversi-
tatea modalităţilor concrete în care se comit 
aceste infracţiuni ridică probleme ofiţerilor 
de urmărire penală, care se confruntă per-
manent cu noi provocări în acest domeniu 
determinate de dinamica situaţiei opera-
tive. 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, milioa-
ne 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 psihosoci-
ale 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 pe-
dofili, „prădători”sexuali, violatori sau alte 
categorii de psihopaţi cu interes sexual faţă 
de copii.

Principalele inovaţii şi provocări privi-
toare la formele de manifestare a pornogra-
fiei infantile sunt reprezentate, printre altele, 
de: implicarea tot mai activă a crimei organi-
zate în oferirea contra cost 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 offline la minori ce pro-
vin din ţări, zone şi medii sociale defavoriza-
te, 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 [2, p.12].

Progresul tehnologic este unul îngrijo-
rător, 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 por-
nografiei infantile. De exemplu, dacă o pagi-
nă web ori un newsgroup cu conţinut ilegal 
va fi închis, imediat va fi iniţiat un altul, care 
să ocupe locul lăsat liber. De asemenea, reţe-
lele P2P care permit conexiunea directă între 
utilizatori, fără existenţa unui server central, 
facilitează distribuţia şi consumul de porno-
grafie infantilă online.

Pornografia infantilă pe internet este o 
ameninţare globală. În consecinţă,cooperarea 
internaţională a statelor în direcţia prevenirii 
şi combaterii fenomenului este o necesitate. 
Un element-cheie în capturarea infractori-
lor implicaţi în activităţi de pornografie in-
fantilă prin internet este colaborarea între 
autorităţile şi agenţiile internaţionale, euro-
pene şi naţionale. Una dintre cele mai mari 
dificultăţi în prevenirea şi combaterea abu-
zului sexual asupra copilului și a pornografi-
ei infantile prin intermediul internetului este 
natura internaţională şi multi-jurisdicţională 
a acestor forme de criminalitate [2, p.14].

De asemenea, o altă problemă identi-
ficată este aceea că foarte puţine victime ale 
acestor forme de abuz sunt identificate și 
au acces la justiţie și la servicii terapeutice, 
psihologice, de asistenţă socială etc. Baza de 
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date a Interpol-ului cu imagini ale abuzurilor 
conţine fotografii a peste 20000 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 por-
nografiei infantile online. Identificarea și lo-
calizarea copiilor abuzaţi pentru producerea 
de imagini cu pornografie infantilă repre-
zintă provocări majore pentru agenţiile de 
aplicare a legii, dar și pentru alte agenţii de 
protecţie a copilului. Este un domeniu care 
necesită expertiză tehnică, combinată cu eva-
luarea minuţioasă a informaţiilor 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 poliţia în identi-
ficarea şi prinderea infractorilor implicaţi în 
activităţi de pornografie infantilă prin inter-
net, dar sectorul privat ar putea fi de ajutor şi 
în dezvoltarea de strategii pentru urmărirea 
acestor categorii de infractori.

Protecţia minorilor în lumea digitală 
trebuie abordată la nivelul de reglementare, 
prin aplicarea unor măsuri mai eficiente, in-
clusiv prin auto-reglementare, determinând 
acest sector să-și asume partea de răspundere 
care îi revine, și la nivelul de educaţie și for-
mare, prin formarea copiilor, a părinţilor și 
a profesorilor pentru a împiedica minorii să 
acceseze conţinut ilegal.

Există necesitatea de a aborda toate 
formele conţinutului online ilegal și întrucât 
caracteristicile specifice ale abuzului sexual 
asupra copiilor trebuie recunoscute nu doar 
ca un conţinut ilegal, ci și ca una dintre cele 
mai odioase forme de conţinut 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 pre-
venire a pornografiei infantile și necesitatea 
detectării acestui risc ajung în mod concret 

la public, în special la profesori, părinţi, edu-
catori 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 si-
te-urile accesate pe internet ori persoanele cu 
care aceștia comunică pe reţele de socializare 
ori prin email, telefonic etc. Cu toate acestea, 
deşi opinia publică conștientizează din ce în 
ce mai mult pericolul pornografiei infantile 
prin internet, mai există totuşi foarte mulţi 
părinţi și copii care nu sunt conștienţi de pe-
ricolele potenţiale rezultate din divulgarea 
informaţiilor personale către persoanele pe 
care le întâlnesc în mediul online [2, p.15].

Pornografia infantilă reprezintă o mo-
dalitate de exploatare sexuală a minorilor.

Reţelele de sisteme informatice şi re-
ţeaua Internet oferă următoarele facilităţi in-
fractorilor:

1) accesul rapid la un volum foarte 
mare de materiale cu conţinut de pornogra-
fie infantilă;

2) posibilitatea procurării, deţinerii şi 
schimbului de fișiere în mod relativ anonim 
și în cadru privat;

3) comunicarea directă, fără utilizarea 
serverelor furnizorului de servicii;

4) persoanele care fac schimbul de 
fișiere pot să nu se cunoască în mediul real;

5) stocarea unui volum foarte mare de 
materiale pe diferite tipuri de purtători de 
date, care pot ocupa un volum mic de spaţiu, 
pot fi disimulate sau ascunse cu uşurinţă;

6) oferă posibilitate infractorilor de a 
utiliza serviciile disponibile în reţeaua Inter-
net (reţele de socializare, servicii de mesage-
rie, jocuri etc.) pentru a intra în contact cu 
copiii.

Infractorii care comit fapte de porno-
grafie infantilă prin sisteme informatice acţi-
onează fie sub impulsul preferinţelor sexuale, 
orientate către persoane minore, fie pentru 
obţinerea de foloase materiale din comercia-
lizarea de materiale pornografice cu minori, 
fie din ambele motive.

Materialele pornografice cu minori 
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sunt colecţionate de către suspecţii preferen-
ţiali, de regulă, pentru:

a) satisfacerea poftelor sexuale – sus-
pecţii preferenţiali folosesc materialele por-
nografice cu minori pentru a-şi alimenta 
fanteziile sexuale şi implicit pentru excitarea 
sexuală;

b) reducerea inhibiţiilor minorilor – 
un copil care în mod normal nu dorește să se 
implice în activitate sexuală cu un adult sau în 
a poza pentru fotografii explicite sexual poate 
fi uneori convins dacă vede alţi copii că „se 
distrează” participând la această activitate;

c) hărţuire sexuală (șantaj sexual) – 
dacă un suspect preferenţial are deja o relaţie 
de exploatare sexuală cu un copil, seduce-
rea copilului în activitatea sexuală reprezin-
tă doar o parte din plan. Suspectul trebuie, 
de asemenea, să se asigure că secretul va fi 
păstrat de copilul respectiv. Lucrul de care 
deseori copiii se tem cel mai mult este faptul 
că imaginile pornografice în care apar, pot 
fi arătate membrilor familiei sau prietenilor 
acestora;

d) monedă de schimb – unii suspecţi 
fac schimb de materiale pornografic cu mi-
nori cu alţi suspecţi pentru a obţine alte ima-
gini sau ca să obţină accesul la alţi copii, cu 
scopul abuzului sau exploatării sexuale. Cali-
tatea şi tema materialului determină valoarea 
acestuia ca mediu de schimb. Cu cât copilul 
prezentat în material este mai mic (tânăr) şi 
activităţile sexuale mai deviante, cu atât va-
loarea potenţială a materialului în cauză este 
mai mare;

e) sursă de venit – unii suspecţi impli-
caţi în vânzarea şi distribuirea de pornografie 
infantilă derulează astfel de activităţi pentru 
realizarea unui profit. Prin contrast, majori-
tatea suspecţilor preferenţiali colecţionează 
materiale pornografice cu minori pentru alte 
motive decât profitul.

Infractorii utilizează serviciile de ano-
nimizare a conexiunii Internet. Unul din 
astfel de serviciu este cel cunoscut sub de-
numirea „TOR”, în cadrul căruia utilizatorii 
pot crea/utiliza forumuri, transmite mesaje 

şi fişiere precum şi realizarea serviciilor de 
partajare fişiere. Un alt serviciu similar este 
cunoscut cu denumirea „Freenet”.

Totodată, mai mulţi furnizori de servi-
cii Internet oferă şi servicii de anonimizare a 
conexiunii Internet (proxy, VPN etc.).

Suspecţii utilizează reţele de socializa-
re online pentru contactul cu copii în sco-
pul determinării acestora să efectueze dife-
rite activităţi cu caracter sexual în timp ce 
comunică textual, video-audio cu suspecţii, 
iar abuzatorul în acest timp poate produce 
materiale constând în imagini sau înregis-
trări video-audio care prezintă activităţile 
respective.

Abuzatorii folosesc serviciile de co-
municare online (reţele de socializare, jo-
curi online, servicii de mesagerie etc.) pen-
tru determinarea copiilor să se întâlnească 
personal cu aceștia, în vederea exploatării 
sexuale a minorilor respectivi. Fenomenul 
respectiv este cunoscut în plan internaţional 
sub denumirea de ,,Grooming”. Suspecţii 
pot transmite materiale pornografice copii-
lor în timpul comunicării pe internet, pentru 
a-i manipula pe aceştia în sensul de a le crea 
convingerea că exploatarea sexuală a minori-
lor este un lucru normal.

„Turismul sexual” este un mod de ope-
rare caracterizat prin faptul că suspecţii că-
lătoresc în alte ţări cu scopul de a exploata 
sexual minori la care deseori obţin din timp 
acces în urma discuţiilor pe internet, fie 
obţin acces prin intermediul unor alte per-
soane din ţările de destinaţie care recrutează 
minori în acest scop.

De regulă, ţările-destinaţie pentru ast-
fel de activităţi sunt acelea cu grad scăzut de 
dezvoltare economică şi unde combaterea 
acestui gen de infracţiuni este redusă ori ine-
xistentă, din cauza neincriminării faptelor de 
exploatare sexuală a minorilor sau a capaci-
tăţii reduse a autorităţilor judiciare din state-
le respective de a preveni şi combate astfel de 
infracţiuni.

Victimele sunt de cele mai multe ori 
minori care prezintă un grad ridicat de vul-
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nerabilitate, provin din familii socialmente 
vulnerabile, sau trăiesc în orfelinate şi ac-
ceptă exploatarea în schimbul unor sume de 
bani sau bunuri.

Suspecţii produc materiale pornogra-
fice cu minori şi de cele mai multe ori le 
transmit pe internet către alte persoane cu 
preocupări similare, cărora le indică astfel că 
în ţara respectivă sunt minori care pot fi ex-
ploataţi sexual. Unii suspecţi comercializea-
ză materialele respective prin internet.

Producerea pornografiei infantile poa-
te fi realizată de către înseși persoanele mino-
re care apar în materialele respective (cazuri 
de „autoproducere”) şi stocarea/transmite-
rea acestora prin sisteme informatice, faptele 
fiind, de regulă, săvârșite de către persoane 
minore cu vârsta mai mare de 13 ani. Mino-
rii respectivi realizează fotografii sau înregis-
trări video-audio în care fie apar singuri, în 
ipostaze pornografice, fie întreţinând relaţii 
sexuale cu alte persoane, după care stochează 
materialele respective în sisteme informati-
ce, iar în unele cazuri procedează la trans-
miterea acestora pe internet către persoane 
din anturaj. În astfel de cazuri este prioritară 
acordarea de sprijin de specialitate minorilor 
respectivi, din partea entităţilor abilitate prin 
lege în acest sens, pentru a preveni repetarea 
unor acte similare.

În ultima perioadă s-a atestat utiliza-
rea frecventă a reţelelor de partajare de fişi-
ere care permit schimbul rapid de imagini şi 
înregistrări video din categoria pornografiei 
infantile, fără utilizarea serverelor centrale 
de date sau a reţelei „Web” şi astfel evitând 
înregistrarea de către furnizorii de servicii ale 
datelor privind utilizatorii, ce pot constitui 
probe în cadrul cauzelor penale pornite. Ast-
fel, unicul procedeu probatoriu ce demon-
strează incontestabil vinovăţia făptuitorilor 
rămâne a fi percheziţia şi ridicarea sistemelor 
informatice utilizate de infractori.

Totodată, s-a atestat problematica dis-
tribuirii pornografiei infantile prin interme-
diul serviciilor furnizorilor Internet din stân-
ga Nistrului. În urma mai multor operaţiuni 

de documentare a distribuirii pornografiei in-
fantile, pe teritoriul Republicii Moldova con-
trolat de autorităţile constituţionale frecvenţa 
distribuirii pornografiei infantile a scăzut, iar 
ca urmare ponderea comiterii infracţiunii de 
pe teritoriul din stânga Nistrului s-a majorat. 
Cel mai mare furnizor Internet de pe terito-
riul transnistrean nu practică păstrarea date-
lor cu privire la traficul informatic, ceea ce fa-
cilitează anonimitatea persoanelor care comit 
infracţiuni informatice.

Pe parcursul anului 2017 se atestă o 
creștere a infracţiunilor comise faţă de perioa-
da analogică a anului precedent, astfel, în anul 
curent au fost intentate 31 de cauze penale, iar 
în anul precedent – 25 de cauze penale.

Acest lucru se datorează faptului că pe 
parcursul anului curent în procesul de docu-
mentare a infracţiunilor de pornografie in-
fantilă a fost identificat un nou fenomen, în 
care sunt implicaţi mai mulţi copii, sub de-
numirea de „auto-producere a materialelor 
cu conţinut de pornografie infantilă”, adică 
producerea pornografiei infantile de către 
înseși persoanele minore care apar în ma-
terialele respective, faptele fiind, de regulă, 
săvârșite de către persoane minore cu vârsta 
între 8-14 ani.

Pornografia infantilă reprezintă o pro-
blemă majoră a spaţiului virtual, care s-a ex-
tins cu ajutorul internetului la nivel plane-
tar. Fenomenul de pornografie infantilă are 
implicaţii economice și sociale adânci, afec-
tând un număr mare de copii minori care 
sunt supuși abuzurilor și exploatării sexuale.

Pornografia infantilă trebuie examina-
tă şi instrumentată în contextul acţiunilor 
de abuzare a copiilor, inclusiv cel al crimei 
organizate, care include prostituţia şi traficul 
de persoane.

Dezvoltarea mijloacelor de comuni-
caţie şi a sistemelor informatice impune o 
reanalizare a paradigmei constituţionale a 
libertăţii de exprimare, pentru dezvoltarea 
unei societăţi virtuale cibernetice echilibrate, 
care să impună respectarea aceloraşi valori şi 
norme ca cele unanim acceptatepentru soci-
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etatea reală, cu atât mai mult cu cât spaţiul 
virtual influenţează din ce în ce mai mult lu-
meareală.

Drepturile şi libertăţile fundamentale 
promovate şi protejate în lumea materială 
reală trebuiesă fie impuse şi în lumea vir-
tuală, fără discriminare. Valorile statului de 
drept nu pot fi protejate aleatoriu, ele fiind 
aceleaşi, indiferent de spaţiul, real sau virtu-
al, în care se desfăşoară. De altfel, internetul 
nu este o societate paralelă perfectă, ci cre-
ează - prin facilităţile sale de comunicare şi 
derăspândire a informaţiei – pericole pe care 
lumea reală nu le-a cunoscut până acum.

Existenţa, în spaţiul virtual, a materi-
alelor pornografice cu minori, a generat din 
partea factorilor de decizie o preocupare ac-
centuată la nivel internaţional, în vederea 
descurajării şi sancţionării activităţilor de 
producere şi răspândire a acestor materiale, 
iar presiunea opiniei publice,care s-a ampli-
ficat în ultimii ani cu privire la această pro-
blematică, a condus, treptat, la fundamen-
tareaunor principii de acţiune, precum şi a 
unor norme juridice cu aplicabilitate extrate-
ritorială, de natură sădescrie, cât mai precis, 
faptele supuse sancţiunii penale şi să facilite-
ze cooperarea internaţională destinată com-
baterii fenomenului pornografiei infantile. 
Spre exemplu, Google se implică îneradica-
rea pornografiei infantile pe internet, prin 
finanţarea şi găsirea unor metode eficiente 
pentru reperarea, reclamarea şi înlăturarea 
imaginilor explicite specifice [3].

Organismele internaţionale şi autorită-
ţile naţionale sunt preocupate să asigure şi în 
spaţiul cibernetic protecţia juridică a valori-
lor apărate prin lege, fără a impune însă o 
cenzură a informaţiilorpuse la dispoziţie pe 
această cale. Totodată, urmăresc garantarea 
exercitării drepturilor şi libertăţiloromului. 
În acelaşi timp, anumite comunicări prin 
internet ar trebui declarate ilegale, în special 
cele înlegătură cu terorismul, rasismul, crima 
organizată şi pornografia. În aceste cazuri, li-
bertatea de expresie trebuie „amputată”, fără 
teamă că se vor încălca drepturi şi libertăţi 
fundamentale[3, p.7].
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