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Avocatul Poporului, sesizare din oficiu în cazul unui minor din comuna 
Miclești, județul Vaslui, agresat sexual alți doi minori – Instituția a sesizat 
Parchetul cu privire la potențiala săvârșire a infracțiunii de pornografie 

infantilă și investighează, între altele, posibila neîndeplinire a atribuțiilor de 
serviciu de către reprezentanții Postului de Poliție din comună       

 
 
 
                Avocatul Poporului, la propunerea Biroului Teritorial Iași și a doamnei deputat 

Andreea Paul, s-a sesizat din oficiu, în 1 aprilie 2016, în cazul unui minor din comuna 

Miclești, județul Vaslui, ce ar fi fost agresat sexual de alți doi minori. Sesizarea din oficiu 

vizează posibila încălcare a art. 49 din Constituție privind protecția copiilor și a 

tinerilor. 

                Printr-o adresă, înregistrată în 1 aprilie 2016 la Biroul Teritorial Iași al Avocatului 

Poporului, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui a 

sesizat instituția asupra unei situații de o gravitate extremă, respectiv ridicarea pe platforma 

de internet a Ziarului ”Vremea nouă” din Vaslui a unui material cu pornografie 

infantilă, solicitând Avocatului Poporului să intervină pe lângă autoritățile competente 

în vederea sancționării acestei situații, pentru protejarea dreptului copilului la imagine 

și intimitate și stoparea perpetuării victimizării sale. 

                Urmare a săvârșirii unor infracțiuni de corupere sexuală,  fapte care au fost 

înregistrate pe telefon și răspândite către alte persoane din comunitate, un ziarist de la 

cotidianul ”Vremea Nouă” de Vaslui a dat publicității, urcând pe platforma ziarului de 

pe internet, vineri 1 aprilie 2016, un material scris însoțit de înregistrarea video cu 

elementele de pornografie infantilă înregistrate de cei doi minori. Apariția acelui material 

video pornografic cu minori pe platforma unui ziar poate reprezenta infracțiunea de 

pornografie infantilă, astfel cum este aceasta reglementată de prevederile art. 374 din 

C.pen.  

                Primarul comunei, directorul școlii și polițiștii din comună au dat dovadă de 

pasivitate și nu au depus diligențele necesare pentru a opri valul de agresiuni fizice și sexuale 
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la care cei doi minori au supus și alți copii, deși au fost sesizați de către părinții altor copii, 

încălcându-se prevederile art. 89 din Legea nr. 272/2004, republicată. 

                În articolul ”Un copil a fost sechestrat și violat chiar de ziua sa, de doi derbedei 

perverși”, din ziarul Vremea Nouă, Vaslui, publicat în 1 aprilie 2016, se relatează că  ” L-

am vãzut pe bãiatul care are grijã de stânã cã se uitã la ceva pe telefon, se auzeau tot 

felul de sunete. M-am dus la el si l-am întrebat ce are acolo. Am vãzut niste imagini cu 

un copil care fãcea altor tineri lucruri foarte urâte. Nu-mi venea sã cred, mai ales cã pe 

acel copil îl stiam. A doua zi, dimineatã, am mers la pãrintii lui si i-am arãtat filmuletele. 

Asa am decis sã mergem la politie si la scoalã”, povesteste Valericã Bosânceanu. Însotit 

de Gheorghitã Bosânceanu si de mama bãiatului de 11 ani, proprietarul stânii a mers la 

scoalã. Acolo, directorul Pânzaru a recunoscut cã nu stie ce s-a întâmplat, mai ales cã 

este mai preocupat de campania electoralã, decât de problemele scolii în sine. Totusi, i-a 

urcat pe cei trei în masina sa si au plecat împreunã la postul de politie. Acolo, directorul 

nici nu s-a dat jos din masinã, sã discute cu politistul, spunându-le sã facã plângere 

oficialã. Oamenii au discutat cu adjunctul sefului de post – seful este mai mereu în 

concedii medicale si nu prea dã pe la locul de muncã, acuzã sãtenii – iar agentul le-a dat 

un rãspuns uimitor: “Vin într-o orã, mã duc la Vaslui sã mã întâlnesc cu sefu”. Care sef, 

nu stim, cert este cã patru ore au asteptat oamenii sã fie chemati la declaratii, ceea ce 

demonstreazã dezinteresul manifestat de politistii de la postul Miclesti.” 

                Ulterior, directorul școlii a anunțat atât D.G.A.S.P.C. Vaslui, cât și Inspectoratul 

Școlar Județean (I.S.J.) Vaslui, fiecare dintre cele două autorități demarând propria anchetă. 

                Având în vedere cele sus-menționate, Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și a 

dispus, între altele, sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui cu privire la 

potențiala săvârșire a infracțiunii de pornografie infantilă și efectuarea de demersuri pe 

lângă Inspectoratul Județean de Poliție Vaslui cu privire la posibila neîndeplinire a 

atribuțiilor de serviciu de către reprezentanții acestei autorități din cadrul Postului de 

poliție din comuna Miclești, jud. Vaslui.   
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