
• ROMANIA
MINSTERUI. PUBliC
PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA ORADEA
Dradea, str. Aurel Lazãr, nr.12, jud. Bihor, cod 410043
TeI:0259/4 15802,

Fax:0259/416020, E-mail:pj_oradea@mpublic.ro;
Operator de date cu caracter personal nr.4911

DOSAR NR. 72701P/2013 21.03.24)14

EJUR’DCEI

Nr.

I’ Ba La

Destinatar,
FUNDATIA ,,CENTRUL DE

RESURSE JURIDICE”
Bucureti,str. Arcului,nr. I 9,sector 2

COMUNICARE

In conformitate Cu prevederile art. 316 aim. (1) din C. proc. pen., vä
comunicãm in copie ordonan;a cu nr. de mai sus din 17.03.2014, prin care s-a
dispus clasarea cauzei.

Totodata, va comunicàrn cä Impotriva ordonantei puteti face plângere In
conformitate cu prevederile art. 339 aim. (4) din C. proc. pen. In tennen de 20
de zile de Ia data comunicàrii.

PRIM PROC’

FE

Dart. CB2ex



Dosar nr. 7270/P/2013

ORDONANTA
de clasare

Anul 2014, luna martie, ziua 17,

Procuror Luca Mihaela-Come!ia, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria
Oradea,

Examinand actele de urmãrire penala din dosarul cu fir. de mth sus, privind
sesizarea Fundatiei Centrul de Resurse Juridice” Bucuresti, sub aspectul sãvãririi
infractiunilor de rele tratamente aplicate minonilul, faptã prey. i ped. de aft. 197
din Codul Penal, cu aplic. art. 5 din Codifi Penal i Lovire sau alte violente, faptã

prey.

§i ped. de art. 180 al. 1 din Codul Penal din 1968, cu aplic. art. 5 din Codul
Penal,

CONS TA

Avand In vedere actele i lucrarile dosanlui i analizãnd propunerea organului
de urmãrire penalã, formulata in dosani CU nr. de mth sus. Consider Ca propunerea
de clasare a cauzei este legalä i temeinicã, motiv pentru Care imi insuesc
argumentele prezentate in cuprinsul referatului Cu propunere de clasare a cauzei.

Pentru aceste motive
in temeiul art. 315 aim. 1 lit. 1, 1 at. 5 C.p.p., rap. La art. 16 affix. 1 lit, a

din C.p.p.,
In temeiul aft. 315 alin. 1 lit. b Si al. 5 C.p.p., rap. la art. 16 aIIm. 1 lit. c,d

din C.p.p.,

DIS PU N:

1. Clasarea cauzei avand ca object infraCtiunea de rele tratamente aplicate
minonilni, fapta prey. i ped. de aft. 197 din Codul Penal, cu aplic. aft. 5 din Codul
Penal.

1.1. Clasarea cauzei avand ca object thfractiunea de lovire sau alte violente,
fapta prey. i ped. de aft. 180 at 1 din Codul Penal din 1968, CU aplic. art. 5 din
Codul Penal.

2. Cheltuielile judiciare rãmãn in sarcina statului, in baza art. 275 al. 5 rap. Ia
art. 275

3. In baza art. 316 aIm. 1 din C.p.p., ordonanta se comunicã in copie,
impreuna Cu copie a referatului CU propunerea de clasare.

PROCUROR,
Luca Mihaela.Corneiia

Red./Dact. Proc. L.M,C./3cx
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INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUD.BIHOR 
SERVICIUL DE INVESTIGAŢII CRIMINALE 
Nr.l 1665/2013 din 05.03.2014 
Dosar nr.7270/P/2013 

mc 3 

R E F E R A T 
cu propunere de clasare 

Anul 2014,luna martie, ziua 05,în Oradea jud. Bihor. 
Comisar şef, Laza Gheorghe din cadrul IPJ Bihor, în calitate de organ de 

cercetare penală al poliţiei judiciare. 
Studiind dosarul de urmărire penală nr.7270/P/2013 privind infracţiunea 

de "rele tratamente aplicate minorului" comisă asupra minorilor internaţi în 
Centrul de Plasament pentru Copii cu Probleme Psihosociale din Oradea str. Traian 
Lai eseu nr.3, 

CONSTAT URMĂTOARELE 

La data de 29.10.2013 , Fundaţia "Centrul de Resurse Juridice" Bucureşti 
a înaintat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea o sesizare privind rele 
tratamente aplicate minorilor internaţi în Centrul de Plasament pentru Copii cu 
Probleme Psihosociale din Oradea, sesizare înregistrată cu nr.7270/P/2013 şi 
trimisă pentru soluţionare la IPJ Bihor. Sesizarea a fost făcută ca urmare a unei 
emisiuni prezentate la Ştirile Pro Tv.de la ora 19.00 în data de 24.10.2013. 

La data de 25.11.2013, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Bihor a înaintat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea un denunţ 
penal împotriva educatorilor Miheş Mirel, Iluţă Adrian, Costruţ Adrian şi Chişe 
Ovidiu sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "rele tratamente aplicate minorilor" 
comisă asupra minorilor internaţi în Centrul de Plasament pentru Copii cu 
Probleme Psihosociale din Oradea str. Traian Lalescu nr.3. Plângerea a fost 
înregistrată cu nr. 7942/P/2013 şi trimisă spre soluţionare la IPJ Bihor. Denunţul a 
fost făcut ca urinare a Raportului privind activitatea de verificare şi evaluare 
desfăşurată la Centrul de Plasament pentru Copii cu Probleme Psihosociale din 
Oradea în care s-au constatat suspiciuni de abuz asupra beneficiarilor centrului. 

întrucât cele două sesizări se referă la aceleaşi fapte s-au lăcut propuneri de 
reunire a cauzelor. 

http://Tv.de


La data de 11.02.2014, potrivit prevederilor noului Cod de Procedură 
Penală în cauză s-a început urmărirea penală pentru săvârşirea infracţiunii de "rele 
tratamente aplicate minorului" prev. şi ped. de art.197 din C P . 

Ca urmare a sesizării fundaţiei Centrul de Resurse Juridice, Bucureşti, la 
Consiliul Judeţean Bihor s-a constituit o comisie în vederea verificării celor 
sesizate la Centrul de Plasament pentru Copii cu Probleme Psihosociale Oradea. 

Din cuprinsul Raportului Public nr.14169 din 07.11.2013 rezultă că în cadrul 
Centrului de Plasament pentru Copii cu Probleme Psihosociale Oradea şi la 
registratura DGASP Bihor nu au fost înregistrate plângeri sau alte sesizări ale 
minorilor şi nu există plângeri ale minorilor adresate poliţiei.Printre măsurile ce se 
impun a fi luate în Raport este menţionată şi realizarea demersurilor legale 
necesare pentru soluţionarea suspiciunii de abuz asupra benefeciarilor Centrului de 
Plasament pentru Copii cu Probleme Psihosociale Oradea prin sesizarea organelor 
de urmărire penală. 

Din cercetările efectuate au rezultat următoarele: 
Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copii străzii s-a transformat 

la începutul anului 2011 în Centrul de Plasament pentru Copii cu Probleme 
Psihosociale cu sediul în Oradea str. Traian Lalescu nr.3. In centru sunt internaţi un 
număr variabil de copii ,circa 20, băieţi şi fete cu vârste cuprinse între 12 şi 18 ani. 
Suspiciuni de abuz împotriva minorilor internaţi în centru au existat în perioada 
anilor 2012-2013 acestea fiind constatate în urma activităţii de verificare şi 
evaluare desfăşurată la centru în luna mai 2013, fiind fiind identificaţi un număr 
de 15 copii posibile victime ale abuzurilor respectiv,  

 
         

 
Toţi aceşti minori au fost evaluaţi psihologic în perioada 11-12.07.2013, 

fiind întocmit Raportul de Evaluare Psihologică de către psihologii Ojica 
Roxana,Pal Daniela Corina, Ghighilicea Alina ale cărui concluzii şi recomandări 
sunt următoarele: 

Din datele obţinute în urma evaluării situaţiei beneficiarilor de la CPCPP s-
au constatat următoarele aspecte disfuncţionale la nivelul personalităţii copiilor: 

- nivel ridicat de agresivitate, exprimată atât verbal cât şi fizic, în raport cu 
ceilalţi beneficiari şi cu personalul centrului, 

- autoagresivitate şi idei suicidare la nivel declarativ 
- prezintă grad ridicat de sugestibilitate şi un locus of control extern 
- tolerantă scăzută la frustrare 

i 

- consum de droguri şi dependenţă de tutun 
- nivel de educaţie scăzut şi întârziat raportat la vârsta biologică 
- antecedente penale 
- lipsa reperelor şi a sentimentelor etico morale 
- comportament simulat şi atitudine teatrală 
- debut precoce al relaţiilor sexuale 
- instabilitate emoţională 
- lipsa motivaţiei scopurilor de viitor 
- istoricul relaţiilor familiale. 



Datele obţinute se suprapun peste fondul general deja existent la data evaluării, 
tabloul simptomatic prezentând o dinamică circulară de influenţă cauză- efect, 
factorii psihologici disfiincţionali identificaţi având caracter precipitator şi de 
menţinere. 

în acest sens: habituarea-determinată de şederea îndelungată în centru, 
diagnosticul psihiatric şi tratamentul medicamentos, preluarea modelelor de 
comportament indezirabile social între beneficiari, comportamentul infracţional al 
beneficiarilor susţin şi amplifică situaţiile şi manifestările conflictuale la nivelul 
centrului de plasament. 

în cauză au fost audiaţi în prezenţa managerilor de caz un număr de 13 minori 
din declaraţiile acestora rezultând pe scurt următoarele: 

-  „ nu am fost bătută niciodată de personalul centrului" 
- - a fost bătut în cursul anului 2012 de către educatorii Huţa 

Adrian, Miheş Mirel şi Costruţ Adrian. 
- - a fost bătut o singură dată în cursul anului 2012 de către 

educatorul Iluţă Adrian. 
-  " nu am fost bătut niciodată însă am fost pedepsit 

de mai multe ori, pedepsele constând în aceea că nu mi se permitea să ies în oraş 
iar uneori eram închis în cameră". 

- - a fost bătut de câteva ori de educatorii Iluţă Adrian şi 
Costruţ Adrian. 

- - a fost bătut de câteva ori de educatorii, Iluţă Adrian şi 
Miheş Mirel. 

-  " nu am fost bătut niciodată şi nu am fost 
pedepsit" 

- - "nu am fost bătut niciodată însă am fost pedepsit de mai 
\ multe ori". 

-  " nu am fost bătut niciodată şi nici nu am fost pedepsit" 
-  "nu am fost bătut de educatori sau alte persoane din cadrul 

centrului" 
- - " nu am fost bătută niciodată de educatori sau personalul 

centrului". 
-  " nu am fost bătută niciodată de către educatori sau alte 

persoane din cadrul centrului". 
-  a fost bătut de mai multe ori de către educatorii 

centrului. 
Chiar dacă cinci dintre copii declară că au fost bătuţi, nu au fost martori 

prezenţi iar ceilalţi copii audiaţi, doar au auzit fără a vedea aceste aspecte şi fără a 
le putea susţine declaraţiile. 

nu a putut fi audiat deoarece este ieşit din sistem şi plecat la o 
adresă necunoscută iar  a fost reintegrată în familie iar în prezent se 
află în Franţa. 

In cauză au fost audiaţi în calitate de martori educatorii Iluţă Adrian, Costruţ 
Adrian, Miheş Mirel şi Chişe Ovidiu care declară că nu au exercitat violenţe fizice 
asupra minorilor. 

Discuţia cazului; 



Potrivit art. 197 din C P . prin rele tratamente aplicate minorului se înţelege " 
punerea în primejdie gravă, prin măsuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltării 
fizice intelectuale sau morale a minorului, de către părinţi sau de orice persoană în 
grija căreia se află minorul, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani şi 
interzicerea unor drepturi". 

în acest context al raporturilor educaţionale situaţia de faţă trebuie analizată 
pornind de la premiza că sarcina de a educa un minor (abandonat de familie şi 
crescut într-un mediu ostil) nu este o sarcină uşoară şi nici o sarcină ce poate fi 
îndeplinită întotdeauna şi în toate cazurile numai cu mijloace de maximă blândeţe. 
Sunt situaţii în care trebuie să se procedeze, dimpotrivă cu fermitate şi chiar cu 
severitate în scopul de a-1 corija pe minor şi de a-1 determina la o conduită 
corespunzătoare. De aceea legea permite unei persoane căreia i-a fost încredinţat 
un minor să recurgă la asemenea măsuri, cu condiţia ca prin luarea lor să nu 
primejduiască sănătatea,dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală a minorului. 

Caracterizând elementul material al infracţiunii legiuitorul a folosit expresia 
'cuprinzătoare "măsuri sau tratamente de orice fel" pentru a include toate mijloacele 
sau actele care pot fi folosite împotriva minorului. Astfel ele pot consta în loviri 
sau alte violenţe, neasigurarea hranei, a îmbrăcăminţii, a condiţiilor 
corespunzătoare de locuit. Este necesar ca măsurile sau tratamentele aplicate 
minorului să pună în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală sau morală a 
minorului.întrucât este vorba de o activitate cu caracter de continuitate ( măsuri sau 
tratamente de orice fel) care pun în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală 
sau morală a minorului, aplicarea unei corecţii izolate, întâmplătoare, determinată 
de o greşeală a minorului şi care nu-i pune în primejdie gravă dezvoltarea fizică, 
intelectuală sau morală a minorului nu constitue infracţiunea de "rele tratamente 
aplicate minorului". 

întrucât din Raportul de Evaluare Psihologică întocmit în cauză nu rezultă 
punerea în primejdie gravă a dezvoltării fizice, intelectuale sau morale a minorilor 
urmează a se propune soluţia de clasare cu privire la infracţiunea prev. şi ped. de 
art. 197 C P . 

Din declaraţiile unora dintre minori rezultă că au fost bătuţi de către educatori 
în cazuri izolate atunci când fugeau din centru sau când furau astfel că aceste fapte 
ar putea întruni elementele constitutive ale infracţiunii de „Lovire sau alte 
violenţe" prevăzută şi pedepsită de art. 193 din C P . Această infracţiune nu poate fi 
dovedită din lipsă de probe deoarece nici unul dintre minori nu a fost examinat 
medico legal, nu au fost depuse plângeri la DGASP sau poliţie, minorii nu au adus 
la cunoştinţa managerilor de caz eventualele abuzuri la care au fost supuşi de către 
educatori iar din evaluările psihologice ale minorilor rezultă că aceştia prezintă 
aspecte disfuncţionale la nivelul personalităţii ca: agresivitate şi 
autoagresivitate,grad ridicat de sugestibilitate,toleranţă scăzută la 
frustrare,comportament simulat şi atitudine teatrală,etc. în plus chiar dacă 
corecţiile fizice aplicate minorilor ar fi dovedite acestea ar putea fi încadrate la 
cauze justificative potrivit art.21 alin.l din C P . deoarece pentru educarea şi 
corijarea minorilor sunt sioiaţii în care trebuie să se procedeze, cu fermitate şi chiar 
cu severitate în cazuri izolate si atunci când aceştia greşesc . Cu toate acestea 
discuţia este mai mult la nivel teoretic întrucât în fapt aşa cum am expus anterior, 



nu există probe care să demonstreze dincolo de orice dubiu că o anumită persoană 
a comis infracţiunea. 

întrucât din cercetările efectuate nu rezultă existenta infracţiunii de "rele 
tratamente aplicate minorului" iar pentru infracţiunea de "lovire sau alte violente" 
nu există probe că o anumită persoană a comis infracţiunea si în plus există şi o 
cauză justificativă, în conformitate cu prev. art.315 lit.b şi art.16 lit. ac si d'din 
C.pr.pen. 

P R O P U N 

Clasarea dosarului. 

Organ de C P . al poliţiei judiciare 
Comisar şef, / 

Laza Ghdorghe^ 
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