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Avocatul Poporului, sesizare din oficiu în cazul unui minor care ar fi fost 
violat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Poliției Iași   

 
 
 

      Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a declanșat o anchetă în cazul unui 

tânăr de 16 ani care ar fi fost violat de doi colegi de celulă, în Centrul de Reținere și Arestare 

Preventivă din cadrul Poliției Iași. 

 

      În cotidianul „Ziarul de Iași”, din 17 decembrie 2015, a fost publicat articolul 

intitulat ”Minor violat în sediul poliției ieșene. Angajații de la Arest, anchetați” care 

prezintă cazul unui minor aflat în stare de arest preventiv, violat în timp ce se afla în custodia  

Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Iași. 

 

      Conform sursei citate, minorul a fost violat de colegii din camera de deținere din 

cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Iași, în noaptea de 2 spre 3 decembrie 

2015; cei doi agresori sunt cercetați în stare de arest pentru săvârșirea infracțiunii de viol, iar 

minorul în cauză a fost transferat în Penitenciarul de Maximă Siguranță Iași. 

 

      Potrivit mass-media, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean 

Iași, Anca Vîjiac a menționat că angajații Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Iași fac 

obiectul unei anchete interne, pentru posibile fapte de neglijență în serviciu, iar prim 

procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, Monica Palaghia a precizat că 

”la momentul de față, cercetările se fac doar pentru infracțiunea de viol”. 

 

      Într-un alt articol, publicat pe site-ul stirileprotv.ro, este citat tatăl minorului care 

susține că ”Are certificat medico-legal, am fost la protecția copilului. Dacă nu se rezolvă, voi 

da poliția în judecată.” Potrivit aceleiași surse, băiatul a fost consiliat psihologic și a fost 

mutat într-o altă celulă. 
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      Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

(D.G.A.S.P.C.) Iași a luat legătura telefonic cu coordonatorul Biroului Teritorial Iași al 

Avocatului Poporului, cu privire la incidentul petrecut în sediul Centrului de Reținere și 

Arestare Preventivă (C.R.A.P.), transmițând pe mail cele sesizate. Ulterior, coordonatorul 

Biroului Teritorial Iași al Avocatului Poporului a luat legătura cu șeful C.R.A.P. Iași, care i-a 

comunicat că în privința faptei săvârșite a fost eliberat un certificat medico-legal, minorul a 

fost transferat la Penitenciarul Iași aflându-se în continuare în stare de arest preventiv și că a 

fost declanșată o cercetare internă cu privire la personalul centrului. 

 

      Coordonatorul Biroului Teritorial Iași al Avocatului Poporului a discutat telefonic 

cu directorul Penitenciarului Iași care i-a confirmat că minorul se afla în unitatea de detenție, 

în stare de arest preventiv, iar astăzi va fi audiat de procuror, respectiv că Administrația 

Națională a Penitenciarelor  a dispus transferul minorului. Coordonatorul Biroului Teritorial 

al Avocatului Poporului a comunicat că minorul urmează a fi transferat la Penitenciarul 

Tichilești. 

 

 
Matei Vîrtosu                                                              18 decembrie 2015       
Purtător de cuvânt, 
AVOCATUL POPORULUI 
 
 

 


