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Interpelare 

 

C"tre: Ministerul Muncii !i Protec#iei Sociale, 
   Autoritatea Na#ional" pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilit"#i, Copii !i Adop#ii 
           Doamnei Pre!edinte Maria M"d"lina Turza 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul interpel"rii: Violen#" institu#ional" la Centrul de Plasament Lupeni, Jud. Hunedoara 

 

Stimat" Doamn" Pre!edinte,  
  

La data de 17 aprilie 2020 am primit un email pe adresa mea oficial": 

vlad.alexandrescu@senat.ro, de la minorul P"durean Luis Mario, aflat cu m"sura protec#iei 

speciale la Centru de Plasament din Lupeni, Jud. Hunedoara.  

Adolescentul are vârsta de 15 ani !i se afl" în acel centru din octombrie 2017. 

Adolescentul reclam" faptul c" în urma unor conflicte pe care le-a avut cu educatoarele din centru 

a fost internat în spitale de neuropsihiatrie infantil" unde i s-a instituit un tratament cu 

medicamente neuroleptice !i antiepileptice: Rispolept (0,5 mg/ml - diminea#a !i 1 mg/ml - seara),  

Levomepromazin (diminea#a !i seara), Neurotop, precum !i cu alte medicamente.  

Adolescentul reclam" un tratament injust la adresa sa, dar !i abuzuri ale educatoarelor din 

centru împotriva copiilor mai mici. El a reu!it s" surprind" prin înregistr"ri video, audio !i 

fotografii unele din relele tratamente aplicate copiilor. Telefonul care con#inea o parte din aceste 

probe i-a fost confiscat de educatoare !i înregistr"rile au fost !terse, totu!i adolescentul a reu!it 

s"-mi transmit" trei înregistr"ri video, una din martie 2019 !i dou" din februarie 2020, precum !i 

cinci înregistr"ri audio, pe care vi le-am transmis pe adresa de mail.  

Ca urmare a faptului c" fost surprins înregistrând aceste abuzuri, adolescentul P"durean 

Luis Mario precum !i colegul s"u L"c"tu! Adrian (17 ani) au fost pedepsi#i atât prin corec#ii 

corporale cât !i printr-un regim de via#" discriminatoriu fa#" de ceilal#i copii.  
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Adolescentul men#ioneaz" rele tratamente împotriva sa din partea educatoarelor: Loza 

Alina, Dobre Daniela, Belgum Mariana, Ursea Ileana, Apostu Emilia, Cocheci L"cr"mioara !i 

Iliescu Aurelia.  

Stimat" doamn" Pre!edinte, acest apel la ajutor venit din partea unui adolescent din 

Centrul de plasament de la Lupeni mi-a trezit b"nuiala c" în acel centru au loc abuzuri 

incalificabile împotriva unor copii nevinova#i. De aceea v" rog s" dispune#i de îndat" o comisie 

de anchet" care s" inspecteze pe teren urm"toarele lucruri:  

1. În ce împrejur"ri !i cât de frecvent educatoarele din centrul susmen#ionat mai sus îi 
oblig" pe copii s" execute flot"ri !i genuflexiuni? 

2. Dac" limbajul surprins în înregistr"rile video !i audio pe care vi le-am comunicat, care 

denot" o violen#" institu#ional", este o practic" permanent" în acel centru? 

3. Dac" tratamentul neuropsihiatric instituit asupra minorului P"durean Luis Mario a fost 

reevaluat la fiecare trei luni de un medic specialist în psihiatrie infantil", dac" i s-au 

instituit !edin#e de terapie !i dac" i s-a atenuat !i suprimat progresiv tratamentul 

neuropsihiatric !i antiepileptic? 

4. Care este situa#ia !colar" a tuturor copiilor din centru, !i în mod particular a minorilor 
P"durean Luis Mario !i L"c"tu! Adrian (în perioada în care acesta din urm" a locuit în 
Centrul de plasament de la Lupeni)? 

Stimat" doamn" Pre!edinte, din materialele !i probele v"zute, care reprezint" opinia unui 

beneficiar f"r" ap"rare, se degaj" impresia c" !i în Centrul de plasament de la Lupeni se 

desf"!oar", ca o practic" curent", abuzuri la adresa copiilor, acte împotriva drepturilor copilului 

care nu pot fi tolerate într-o societate democratic" !i care s" respect" statutul de drept. De aceea, 

v" adresez aceast" solicitare de a întreprinde de îndat" demersurile care se impun, ad"ugând 

totodat" rug"mintea de a-mi comunica m"surile întreprinse !i rezultatele lor.  

V" rog s"-mi r"spunde#i în scris pe adresa de email: vlad.alexandrescu@senat.ro 

 

Cu aleas" considera#ie,                                                               Senator Vlad Alexandrescu 

21.04.2020 


