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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă în cazul 
unui copil de 3 ani, agresat sexual de fratele său, în vârstă de 15 ani                

 
 
 

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

copil de 3 ani, agresat sexual de fratele său, în vârstă de 15 ani. Sesizarea din oficiu și ancheta 

vizează posibila încălcare a art. 22 și art. 49 din Constituția României privind dreptul la 

viață și la integritate fizică și psihică și protecția copiilor și a tinerilor. 

Ziarul de Iași a publicat, în 27 iunie 2018, materialul de presă intitulat ”Înfiorător: 

un tânăr de 15 ani şi-a violat fratele de 3 ani. Agresorul abia fusese eliberat!”. Conform 

articolului, ”ambulanţa şi poliţia au fost solicitate prin Serviciul 112 în satul Podu Hagiului 

(...) Apelantul a fost o femeie care a cerut ajutor medical după ce unul dintre cei şapte copii ai 

săi, în vârstă de trei ani ar fi fost violat de un frate mai mare, de 15 ani. Echipajul medical care 

a sosit la faţa locului a observat că minorul sângera şi a fost transportat la spital pentru a primi 

îngrijiri medicale specializate. Între timp, fratele mai mare, a intrat în “mâinile” poliţiştilor 

care au deschis un dosar penal pentru viol. Faptul cutremurător a fost povestit jurnaliştilor 

„Ziarului de Iaşi“ chiar de către tatăl său, care şi-a pus mâinile în cap. “Noi am adus un 

muncitor care să ne ajute la treburi, încă de dimineaţă. Am dărâmat un perete şi construim. Pe 

la 12 ne-am pus toţi la masă, iar cel mare şi unul dintre cei mici lipseau. Mama lor a mers să îi 

caute şi l-a observat pe cel mic, de trei ani, că avea sânge la spate, pe pantaloni. L-a întrebat 

ce a păţit şi a spus că unul dintre fraţi l-a dus în WC-ul din curte şi l-a violat. L-am luat pe cel 

vinovat la întrebări şi a recunoscut. Mi-am pus mâinile în cap cănd am auzit. Acesta, de 15 

ani, a fost eliberat pe 14 iunie de la centrul de detenţie de la Târgu Frumos. A stat un an de 

zile, pentru furt”, a povestit Gheorghe Partene, tatăl copiilor. Acesta a mai spus că are şapte 

copii, dintre care patru sunt ai lui. De asemenea, bărbatul a spus că fiul de 15 ani şi cel de 3 

sunt fraţi vitregi. Cel mai probabil, tânărul se va întoarce la Centru de detenţie minori de la 

Târgu Frumos, unde a stat un an de zile, pentru furt. Tatăl său spune că, cel mai probabil 

copilul a învăţat acest comportament în perioada cât a stat în acest centru “.  
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