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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația unor eleve 

care ar fi fost drogate și exploatate sexual într-un club din Bacău 

 

 

 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația unor eleve care ar fi 

fost drogate și exploatate sexual într-un club din  municipiul Bacău. Sesizarea din oficiu 

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

tinerilor. 

 

Site-ul www.observator.tv a prezentat în data de 01.04.2019 articolul ”Eleve de liceu 

exploatate și drogate de afaceriști din Bacău, într-un club clandestin”, în care este 

relatată situația unor eleve de liceu, despre care se presupune că sunt victime ale unor abuzuri 

de natură sexuală. 

 Potrivit celor prezentate în articol ”Orgiile sexuale ar fi fost organizate de un om de 

afaceri din Bacău. Într-o hală de la marginea oraşului, unde producea bulion, administratorul 

ar fi amenajat un club în toată regula, cu lumini, canapele şi chiar o bară de streaptease. Ziua, 

din hală se vindea bulion, iar pe timpul nopții devenea club clandestin unde se consumau 

droguri și erau aduse minore, racolate se pare din licee, pentru a se prostitua. Multe dintre 

fete erau din zonă şi ar fi ajuns la petreceri fără să ştie ce urma să se întâmple. Anchetatorii 

spun că erau drogate şi apoi exploatate sexual. Ca urmare a consumului unor substanțe 

interzise, persoanele de sex feminin minore își pierd cunoștința, sfârșind prin a fi abuzate 

sexual, iar actele de natură sexuală sunt de obicei filmate. Omul de afaceri ar fi folosit 

înregistrările pentru a-i şantaja pe clienţii cu funcţii importante. Printre ei, ar fi fost şi un 

ofiţer din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie”. 

 


