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România în ceea ce privește desfășurarea actelor de procedură în cauzele penale cu minori  
 

Stimate domnule Ministru, 

Stimată doamnă Procuror General, 

 
În calitate de deputat, preşedintă a Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei şi bărbaţi, și 
de profesor, sunt de părere că se impun o serie de demersuri urgente, conjugate care să combată 
violența împotriva minorilor.  

Din nefericire, ultima perioadă a fost caracterizată de o serie de evenimente incalificabile care ne 
evidențiază faptul că în România minorii nu sunt protejați de potențialele abuzuri fizice și psihice 
la care aceștia pot fi supuși în familie, în școală sau în societate.  

Fenomenul violenței din școli începe să ia amploare, recurent, canalele de informare mass-media 
relatând incidente de acest gen petrecute în unități școlare din România. Nu de curând, în comuna 
Măeriște din județul Sălaj, au fost surprinse scene de violență între elevi1, în urma cărora un minor 
a fost vătămat, iar făptuitorului i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de loviri și 
alte violențe. Mai mult, cazul 2  minorei violate și incendiate din Drobeta-Turnu Severin a 
cutremurat România și ne-a arătat vulnerabilitățile autorităților statului în vederea prevenirii și 
combaterii eficiente a unor astfel de pericole.  

 
1  https://adevarul.ro/locale/zalau/video-elev-batut-mar-sala-clasa-copilul-venise-scoala-pregateasca-evaluarea-
nationala-1_5ee2150d5163ec4271bdf323/index.html 
2  https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/cazul-fetei-incendiate-o-tragedie-petrecuta-sub-ochii-familiei-
redeschide-vechi-rani-1322969 
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În urma acestor evenimente tragice, și luând în considerare declarațiile nefericite ale doamnei 
Procuror General din cadrul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii din data de 11 iunie cu 
privire la controlul tematic efectuat la parchete referitor la modul de investigare și soluționare a 
cauzelor privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore, consider că se impun o serie de 
măsuri punctuale prin intermediul cărora organele de urmărire penală să fie instruite în 
ceea ce privește investigarea și soluționarea cauzelor privind infracțiunile cu victime minore.  

Un exemplu de bune practici în acest sens se regăsește la Brașov unde funcționează Parchetul de 
pe lângă Tribunalul pentru Minori și Familie, această instituție având o competență specială dată 
fiind natura infracțiunilor și calificarea subiecților procesuali care fac obiectul activității acestui 
parchet specializat. 

Așadar, stimate domnule Ministru, stimată doamnă Procuror General, 

1. Considerați că actualul cadru normativ este eficace în ceea ce privește posibilitatea 
instruirii organelor de urmărire penală în ceea ce privește îndeplinirea actelor de procedură 
în cauzele cu minori? 

2. Care sunt măsurile concrete pe care le veți dispune în ceea ce privește asigurarea 
competențelor necesare tuturor procurorilor și organelor de cercetare penală prin raportare 
la cauzele cu minori, care necesită, în mod indubitabil, o abordare cu totul diferită dată fiind vârsta 
și starea de vădită vulnerabilitate în care se află de cele mai multe ori minorii? 

 
Vă mulțumesc! 

Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 

 




