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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

     

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 
Birou Parlamentar Deputat Nicolae Daniel Popescu  

 

Nr. înreg. A/USR/287/22.06.2020 

 
Către:  Guvernul României,  

Ministerul Afacerilor Interne - Domnului Ministru de Interne – Ion Marcel Vela 
 
De la:  Nicolae Daniel Popescu  

Deputat USR în Circumscripția electorală nr. 43 – Diaspora 
 
 

ÎNTREBARE 
 
 
Obiectul întrebării: Cazuri de violență domestică în județul Suceava.  

Stimate domnule ministru, 

În ultimele luni am traversat una dintre cele mai dificile perioade. Instituirea stării de urgență și 

apoi alertă fost pentru foarte mulți români soluția salvatoare. Din păcate, pentru prea multe femei, 

"acasă" a fost și este în continuare locul cel mai înspăimântător. "Acasă" a devenit loc de abuz, mai ales 

pe durata impunerii carantinei/izolării la domiciliu.   

Ținând cont acest aspect, vă solicit răspuns la următoarele întrebări: 

1. Care a fost incidența cazurilor de violență în familie în primele 5 luni ale acestui an, 

comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut în județul Suceava? Dar în România?  

 

2. Câte cazuri de violență domestică au fost reclamate între anii 2004-2020 (data prezentei) în 

județul Suceava? Vă rog să îmi prezentați situația în format tabelar (fișier excel), cuprinzând 

situația în fiecare unitate administrativ-teritorială. 

 

3. Câte dosare penale circumscrise domeniului de aplicare a prevederilor Legii 217/2013 pentru 

prevenirea și combaterea violenței în familie au fost înregistrate anual în județul Suceava între 
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anii 2004 - 2020 (data prezentei)? Vă rog să-mi prezentați situația în format tabelar (fișier 

excel), cuprinzând situația în fiecare unitate administrativ-teritorială. 

 

4. Câte cazuri aveți arhivate sau pe rol în care organele de poliție s-au autosesizat cu privire la 

cazurile de violență împotriva femeilor și copiilor? 

Vă rog să-mi comunicați în scris răspunsul dumneavoastră conform dispozițiilor art.198 al 

Regulamentului Camerei Deputaților, inclusiv pe adresa de e-mail daniel.popescu@cdep.ro.  

 
Cu deosebită considerație,  

 

 
Deputat 

Nicolae Daniel Popescu 
 

 




