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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația unor minori
care ar fi fost traficați în Bistrița-Năsăud

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la situația unor minori
traficați în Bistrița-Năsăud. 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.

Publicația Someșanul a relatat, în articolul ”Bistrițeni cercetați pentru
trafic de minori’’, faptul că procurorii DIICOT – Biroul teritorial Bistrița-Năsăud
împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Crimei
Organizate Bistrița – Năsăud au efectuat 3 percheziții domiciliare pe raza județului
Bistrița – Năsăud, la locuințele a 3 suspecți, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii
de trafic de minori. Conform comunicatului emis de către DIICOT, ”În cauză există
suspiciunea rezonabilă că în perioada martie 2016– februarie 2019, suspecta M.M.L.
(la acea dată în vârstă de 17 ani) a găzduit și adăpostit o minoră în vârstă de 14 ani,
la locuința sa, în vederea exploatării sexuale a acesteia prin obligarea la practicarea
prostituției și realizarea de venituri din această activitate. În primăvara anului 2017,

timp de circa două luni de zile, suspectul B.C., în vârstă de 63 de ani, a transportato și a găzduit-o pe minoră în locuința sa, unde a exploatat-o sexual, întreținând relații
sexuale cu aceasta. În perioada aprilie 2018 - 5 februarie 2019, în baza aceleiași
rezoluții infracționale, suspectul M.I.M. găzduit și adăpostit o minoră, în vârstă de
12 ani, la locuința sa în vederea exploatării sexuale a acesteia. Astfel, suspectul a
transportat-o în mod repetat pe minoră (aproape zilnic, indiferent de condițiile
meteorologice), pe șoseaua de centură a municipiului Bistrița, unde a fost obligată
să întrețină relații sexuale cu diferite persoane de sex masculin, contracost, sumele
de bani obținute fiind însușite de către suspect. Totodată, în aceeași perioadă,
suspectul a întreținut relații sexuale cu persoana vătămată minoră în vârstă de 12
ani”.
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