
Amendament # 5
Propunere de amendament cu privire
la definirea abuzului sexual

Propus de Centrul Local Cetatea Băniei Craiova - Andreea Stănescu

Susținut de Centrul Local Nord Cluj-Napoca - Evelina Mateeș

Centrul Local Axente Sever Alba Iulia - Andrei Avram

Textul original
IV.3 Tipuri de abuz

e. Abuz sexual

Abuzul sexual la copii/ tineri reprezintă o categorie de abuz asupra minorilor care implică
interacțiunea de natură sexuală cu un copil/tânăr sub 18 ani, săvârșită de către un adult, sau
de către orice altă persoană de o vârstă semnificativ mai mare sau aflată într-o poziție de
dominare (control) asupra copilului/ tânărului. În acest tip de abuz copilul/tânărul este folosit
pentru stimularea sexuală a altei persoane. Abuzul sexual comis asupra copilului/ tânărului
utilizează mijloace nonviolente (seducția, manipularea).

Agresiunea sexuală la nivel de adulți este un act în care o persoană atinge în mod
intenționat sexual o altă persoană fără consimțământul acelei persoane, constrânge o
persoană să se angajeze într-un act sexual împotriva voinței lor. Este o formă de violență
sexuală care include viol, penetrarea forțată vaginală, anală sau orală sau agresiune sexuală
facilitată de droguri, pipăit, abuzul sexual sau tortura persoanei într-o manieră sexuală.

Textul propus
IV.3 Tipuri de abuz

e. Abuz sexual

Abuzul sexual la copii/ tineri reprezintă o categorie de abuz asupra minorilor care implică
interacțiunea de natură sexuală cu un copil/tânăr sub 18 ani, săvârșită de către un adult, sau
de către orice altă persoană de o vârstă semnificativ mai mare sau aflată într-o poziție de
dominare (control) asupra copilului/ tânărului. În acest tip de abuz, copilul/tânărul este folosit
pentru stimularea sexuală a altei persoane. Abuzul sexual comis asupra copilului/ tânărului
poate presupune atât utilizarea unor mijloace nonviolente (seducția, manipularea), cât și a
celor violente (precum agresiunea verbală, inclusiv umilirea și intimidarea, sau agresiunea



fizică).
Agresiunea sexuală la nivel de adulți este un act în care o persoană atinge în mod
intenționat sexual o altă persoană fără consimțământul expres (oferit în deplinătatea
capacităților mentale) al acelei persoane, constrânge o persoană să se angajeze într-un act
sexual împotriva voinței lor. Este o formă de violență sexuală care include viol, penetrarea
forțată vaginală, anală sau orală sau agresiune sexuală facilitată de droguri, pipăit, abuzul
sexual sau tortura persoanei într-o manieră sexuală.


