ROMÂNIA

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, Bucureşti
Telefon +40-21-312.71.01 Fax: +40-21-312.49.21 Internet: http://www.avpoporului.ro E-mail: avp@avp.ro

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unui copil din județul Vaslui,
care ar fi fost bătut de propria mamă

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unui copil de 10 ani, din Comuna
Arsura, județul Vaslui, care ar fi fost bătut de propria mamă. Sesizarea din oficiu 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.

Cotidianul Libertatea a publicat articolul “Copil din Vaslui, bătut cu sălbăticie de
propria mamă. Frățiorul mai mic plânge în hohote, iar tatăl filmează grozăvia/VIDEO”, în
care a relatat cazul unui minor abuzat atât fizic, cât și psihic de către mama sa. Din materialul de
presă a rezultat faptul că „O mamă din județul Vaslui și-a snopit în bătaie băiețelul de 10 ani pentru
că ar fi pierdut două suzete. Copilașul a încasat lovitură cu lovitură, iar la scenele de violență a
asistat tatăl care a filmat grozăvia. La bătaie a asistat și mezinul familiei care plâns în hohote ca
frățiorul lui să fie lăsat în pace. Incidentul șocant a avut loc în casa unei familii din comuna Arsura,
județul Vaslui. Un băiețel de 10 ani a fost umilit și bătut cu sălbăticie de mama lui deoarece ar fi
pierdut cele două suzete ale fratelui mai mic, un copilaș de un an și șase luni. «Din două, una
trebuie să existe. Doamne ferește ce fac din tine!», s-a auzit mama țipând. Întreaga scenă a fost
filmată de concubinul femeii, un bărbat de 29 de ani, care a încercat să-și calmeze iubita. «Lasă-l,
lasă-l, că îi spargi capul. Dă-i pace. Gata! Nu-i rupe părul din cap!», se aude bărbatul. [...] Protecția
Copilului a fost sesizată în acest caz [...]. Cei trei copii au fost luați, vineri, din familie de
reprezentanții instituției și duși într-un centru special de protecție pentru minori. Băiețelul de 10
ani, care a fost bătut, este din prima căsătorie a femeii, care este din Republica Moldova. Pentru

că minorul este cetățean moldovean, va fi anunțat și Consulatul, care urmează să stabilească dacă
băiatul va rămâne într-un centru din România sau va fi dus în Republica Moldova. Cuplul are trei
copii cu vârste de 10 ani, 2 ani și 1 an. […]”
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