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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul unei femei, mamă 

a doi minori, care a încercat să se sinucidă prin intoxicare cu gaz    
 
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la cazul unei femei, mamă 

a doi copii minori, care a încercat să se sinucidă prin intoxicare cu gaz. Sesizarea din oficiu 

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

și a tinerilor. 

Cotidianul de presă local Bună Ziua Brașov a publicat, în 2 august 2018, un 

articol care prezenta faptul că o femeie de 25 de ani din localitatea Făgăraș, judeţul Braşov, 

mamă a doi minori – în vârstă de 2 ani și 7 ani - ar fi vrut să-și pună capăt zilelor. Potrivit 

articolului, pompierii făgărăşeni au fost solicitați să intervină la un bloc de pe strada 

Parcului. „Detașamentul Făgăraș a intervenit într-un apartament în care era blocată o tânără 

de aproximativ 25 de ani. În casă se simțea miros de gaz. Colegii mei au oprit alimentarea 

cu gaz, iar femeia era inconștientă, însă respira. A primit îngrijiri medicale de la un echipaj 

de ambulanță”, a explicat Luiza Dănilă, purtător de cuvânt al ISU Braşov. Potrivit 

informațiilor furnizate presei de către vecini, este vorba despre o mamă a doi copii de 7 și 

2 ani, care s-ar fi certat în urmă cu câteva zile cu concubinul ei, iar înainte de producerea 

evenimentului ar fi spus că vrea să-și pună capăt zilelor. Şi-ar fi trimis, astfel, cei doi copii 

în fața blocului și ar fi dat drumul gazului de la aragaz. Vecinii au simţit mirosul puternic 

pe holul blocului au sunat la numărul de urgențe 112. Pentru a interveni, pompierii au fost 

nevoiți să spargă ușa. La fața locului au ajuns și polițiștii care fac cercetări în acest caz, dar 

și reprezentanți ai Serviciului de Asistență Socială pentru a face o anchetă socială”. 
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