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Avocatul Poporului, sesizare din oficiu în cazul unor minore, aflate în 
centre de plasament aparținând D.G.A.S.P.C. Vaslui, care ar fi fost obligate 

să se prostitueze  
 
 
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unor minore, aflate în centre de 

plasament aparținând D.G.A.S.P.C. Vaslui, care ar fi fost obligate să se prostitueze. Sesizarea 

din oficiu vizează posibila încălcare a art. 49 din Constituția României privind protecția 

copiilor și a tinerilor. 

 

                În articolul intitulat ”Prostituție la DGASPC Vaslui, cu minore obligate să se 

prostitueze”, din 6 martie 2017, Ziarul ”Vremea Nouă” din Vaslui relatează despre faptul 

că, “sâmbătă seara, în comuna Tutova, satul Bădeana, o minoră de 13 ani, din Bârlad, aflată în 

centrul social al DGASPC Vaslui (apartament social), a fost obligată să se prostitueze. Fata de 

13 ani s-a dus cu un unchi de-al ei și cu alte două fete, dintre care una de 17 ani, din același 

apartament, la Discoteca din Bădeana. Acolo, un bărbat de 42 de ani, din Bârlad, însurat și cu 

fete acasă de o seamă cu minora din centru, a plătit fetei de 17 ani suma de 80 de lei, pentru o 

“prospătură”. Adolescenta a plasat-o pe minora de 13 ani bărbatului, care a intretinut relații 

sexuale cu ea. Minora nu prea a vrut acest lucru, dar a fost “convinsă”, se pare, de “peștoaica” 

de 17 ani. Când s-a întors înapoi în apartamentul social, minora a povestit ce-a pățit, 

plângând, celui care are grijă de apartament din partea DGASPC Vaslui, iar acesta a chemat 

poliția. In aceste momente se efectuează cercetări privind comiterea infracțiunii de sex cu un 

minor, precum și de proxenetism și trafic de minori. Dosarul va fi preluat de DIICOT Vaslui“.   
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