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Întrebare 

 

 

C"tre: Ministerul Afacerilor Interne, 

           Domnului Ministru Ion-Marcel VELA 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul întreb"rii: Copil"rie mutilat" de grupuri de interese, interlopi !i crim" organizat". 

 

 

Stimate domnule Ministru,  

 

Tot mai multe cazuri de abuz din partea celor care ar trebui s" asigure protec#ie !i siguran#" 

cet"#enilor sunt prezentate, scoase la lumin" de jurnali!ti de investiga#ie. Întâlnim !i situa#ii în care 

copiii prind curaj, povestesc despre abuzurile la care au fost parte !i ignorate de reprezentan#ii 

institu#iei pe care o administra#i.  De exemplu, o minor" de 17 ani din Drobeta Turnu Severin a mers 

la poli#ie !i a depus plângere penal" împotriva unui b"rbat, pentru viol. Fata a avut încredere în poli#ie 

!i în justi#ie. L"sat" f"r" protec#ie, fata a fost incendiat" de violator pe 90% din suprafa#a corpului. 

Dreptul la via#" a fost neglijat tocmai de c"tre cei care ar fi trebuit s" o protejeze.  

În orice #ar" normal", poli#i!tii ar fi pornit cu girofarurile aprinse în c"utarea violatorului. Mai 

ales dup" ce au aflat c" violatorul este un criminal eliberat condi#ionat. Iar dup" g"sirea lui, criminalul 

care în trecut a comis 5 crime !i a fost condamnat la 90 de ani de închisoare, ar fi fost arestat 

preventiv !i victima ar fi fost protejat"$ 

Domnule Ministru, v" rog s"-mi spune#i care este situa#ia victimelor abuzului în familie, cum 

se aplic" ordinul de restric#ie !i când pot începe femeile s" aib" încredere în institu#ia Poli#ia Român"? 

Totodat", a! dori s"-mi spune#i ce m"suri de preven#ie au luat poli#i!tii în ultimii 3 ani pentru 

prevenirea violen#ei domestice?  Câte victime ale abuzului în familie, minori, au beneficiat de 

protec#ie special" dup" ce au semnalat abuzul?  
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În cazul minorei nu !tim exact ce au f"cut autorit"#ile, dar !tim ce a f"cut criminalul. A 

incendiat-o pe victim", care în urma arsurilor suferite este a fost în com", ieri a murit.  

Ata!ez prezentei interpel"ri link-ul: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/tanara-de-17-ani-

incendiata-de-un-barbat-condamnat-pe-viata-dar-eliberat-conditionat-este-in-stare-critica-

1322513?fbclid=IwAR09Ros96ucRYQh80eYxbVPkWEh9ZLAOyeVh1e8zMvyDaEqA7yB4bwZDsKI 

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

Cu considera#ie, 

 

15.06.2020                                                                                  Senator Vlad Alexandrescu 

 

 


