
305 - 11 februarie 2018 www.jurnaluldeilfov.ro

”În cazul infracţiunilor 
de agresiune sexuală asu-
pra minorilor sau urmate 
de moartea victimei, făp-
tuitorul va fi obligat să ur-
meze tratamentul de cas-
trare chimică dacă a be-
neficiat, prin consimţă-
mântul său, de prevede-
rile articolului 218 (In-
fracţiuni contra libertă-
ţii şi integrităţii sexuale) 

alineatul 4(1) sau ale ar-
ticolului 220 (Actul sexu-
al cu un minor) alineatul 
4(1)”, potrivit cărora ”limi-
tele speciale ale pedepsei 
se reduc la jumătate nu-
mai dacă făptuitorul ac-
ceptă să urmeze un tra-
tament de castrare chimi-
că”, se arată în proiectul 
de lege privind combate-
rea şi prevenirea actelor 

cu caracter pedofil şi a in-
fracţiunilor contra liber-
tăţii şi integrităţii sexuale 
ale persoanelor, depus de 
deputatul PSD Cătălin Ră-
dulescu, la Senat.

Potrivit proiectului de 
lege, tratamentul de cas-
trare chimică se efectuea-
ză în secţii specializate, în 
condiţii de securitate, „în 
regim spitalizat sau ambu-
latoriu, pentru continuarea 
tratamentului în perioada 
pentru care făptuitorul a 
acceptat să-l urmeze”.

Procedurile de evalu-
are a făptuitorului în ve-
derea castrării chimice în-
cep numai după rămâne-
rea definitivă a hotărâ-
rii judecătoreşti de con-
damnare, iar tratamen-
tul se administrează nu-

mai după obţinerea avize-
lor favorabile de la un psi-
holog, medicul sexolog şi 
psihiatru.

Proiectul de lege in-
terzice şi „publicarea de 
articole în presă sau prin 
intermediul reţelelor in-
formatice ce implică acţi-
uni de instigare la violen-
ţă cu privire la persoane-
le cercetate pentru pedo-
filie, faptă pedepsită de 
art. 368 din Codul penal”.

Cătălin Rădulescu sus-
ţine, în expunerea de mo-
tive, că pedofilii şi violatorii 
trebuie să beneficieze de 
reabilitarea psihologică, 
pentru că „au  într-adevăr 
nevoie de ajutor în acest 
sens, dar trebuie să fie şi 
motivaţi prin faptul că pe-
depsele se reduc la jumă-

tate dacă acceptă şi ur-
mează tratamentul ce le 
va inhiba pornirile ce aten-
tează la inviolabilitatea se-
xuală a unei persoane, in-
clusiv a minorilor”.

În martie 2014, un 
grup de 27 de parlamen-
tari PSD, printre care Că-
tălin Rădulescu şi fostul 
premier Sorin Grindeanu, 
au propus, printr-o iniţia-

tivă legislativă depusă la 
Parlament, castrarea chi-
mică a persoanelor care 
au săvârşit infracţiuni de 
agresiune sexuală asupra 
minorilor.

Nu este prima iniţia-
tivă de acest fel din Par-
lament, un proiect similar 
a fost depus şi respins, în 
trecut, iniţiatori fiind par-
lamentari de la PDL.

politicĂ

Simona 
Baltag a fost 
desemnată, 
sâmbăta 
trecută, noul 
secretar 
general al 
Coaliţiei 
Naţionale 
pentru 
Modernizarea 
României (CNMR) în cadrul 
evenimentului de lansare a 
filialelor București și Ilfov.
Potrivit unui comunicat 
de presă al organizaţiei, 
lansarea filialelor București 
și Ilfov a fost prezidată de 
către președintele CNMR, 
Alexandru Cumpănașu și 
vicepreședinţii Mihaela 
Olaru, Eduard Dumitrașcu 
și Liviu Beșleagă, cu 
participarea a peste 100 
de delegaţi. ”În cadrul 
evenimentului a fost 
modificată structura 

administrativă a CNMR, 
prin numirea Simonei-
Gabriela Baltag în funcţia 
de secretar general al 
CNMR la nivel central 
și a Cristinei Crucianu 
în funcţia de secretar 
executiv al CNMR. 
Evenimentul a continuat 
cu alegerea conducerilor 
celor două filiale: Paul 
Milodin, președinte filiala 
București și Vlad Barbu, 
președinte filiala Ilfov”, se 
precizează în comunicatul 
de presă.

Proiect de lege legat de ordinul de 
protecție
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Vlad Barbu, președintele filialei Ilfov a 
CNMR

Parlamentarii Uniunii 
Salvaţi România au lansat 
o propunere legislativă de 
modificare a procedurii 
de emitere a ordinului 
de protecţie în cazul 
violenţei domestice, a 
anunţat senatoarea USR 
Florina Presada. ”Este 
o prioritate ca victimele 
violenţei domestice să 
fie în siguranţă, în primul 
rând să reducem acest 
fenomen de violenţă în 
familie, așa că am pregătit 
o propunere legislativă 
pentru modificarea 
procedurii de emitere a 
ordinului de protecţie în 

cazul violenţei în familie. 
Am introdus obligativitatea 
măsurilor de control la 
emiterea acestui ordin 
de protecţie, iar printre 
măsurile de control să fie 
și brăţara electronică. (…) 
Aceasta să fie purtată de 
agresor, este o măsură 
practicată acum în cazul 
arestului la domiciliu. Există 
deja termenul în Codul 
de procedură penală, nu 
am făcut decât să preiau 
această procedură și să 
o includ în procedura de 
emitere a ordinului de 
protecţie a victimei”, a 
explicat Florina Presada.

Castrarea chimică, în Parlament
Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a 
redepus în Parlament proiectul care 
prevede reducerea la jumătate a 
pedepselor pentru violatorii şi pedofilii 
care acceptă castrarea chimică şi interzice 
presei publicarea articolelor care instigă la 
violenţă cu privire la persoanele cercetate 
pentru pedofilie.

Preşedintele 
Consiliului 
Judeţean Ilfov, 
Marian Petrache, 
a precizat, după 
clasarea dosarului 
său de la DNA, 
că este necesară 
continuarea 
luptei împotriva 
corupţiei, dar, 
în acelaşi timp, 
nu trebuie să fie 
făcute abuzuri 
asupra niciunui 
om, indiferent că 
este sau nu om 
politic.

”În România a fost şi 
încă este corupţie şi lup-
ta împotriva corupţiei tre-
buie să continue. În ace-
laşi timp, consider că nu 
trebuie să fie făcute abu-
zuri asupra niciunui om, 
indiferent dacă este sau 
nu om politic. Acesta es-
te motivul pentru care 
nu vreau să dezvolt, nu 
vreau să se interprete-
ze. Eu fiind om politic şi 
întâmplându-mi-se ce mi 
s-a întâmplat, nu vreau 
să se tragă concluzia că 
lupta împotriva corupţiei 
nu este necesară”, a scris 
Petrache pe Facebook. El 
a apreciat că este nevo-
ie de o lege a răspunde-
rii magistraţilor. ”Însă es-
te nevoie şi de o lege a 
răspunderii magistraţilor, 
la fel cum procurorii tre-
buie sprijiniţi printr-o le-
gislaţie adecvată în lup-
ta împotriva corupţiei”, a 

adăugat Petrache.

Direcția Națională 
Anticorupție a 
clasat, din lipsă 
de probe, dosarul 
liberalului

”La data de 9 ianu-
arie, procurorii din ca-
drul DNA au dispus so-
luţia clasării faţă de per-
soana menţionată pen-
tru săvârşirea infracţiu-
nilor de luare de mită şi 
şantaj, întrucât faptele nu 
există, deoarece, în cau-
ză, nu au fost descoperite 
probe care să stabilească 
o legătură între foloasele 
primite de inculpat şi anu-
mite acţiuni sau inacţiuni 
ale acestuia, din perspec-
tiva calităţii sale de secre-
tar de stat în cadrul Minis-
terului Afacerilor Interne, 
care să-i producă anumi-
te beneficii martorului”, a 
precizat DNA.

Amintim că, pe 17 fe-
bruarie 2017, procurorii 
anticorupţie au dispus pu-
nerea în mişcare a acţiu-
nii penale faţă de preşe-
dintele CJI, Marian Petra-
che, pentru luare de mită 
şi şantaj. Potrivit unui co-
municat al DNA transmis 
Agerpres la acea dată, Pe-
trache era în anul 2008 
secretar de stat în Minis-
terul Internelor şi Refor-
mei Administrative şi pre-
şedinte al organizaţiei ju-
deţene a unei formaţiuni 
politice. Anchetatorii sus-
ţineau că, în cursul anu-
lui 2008, având aceste 
funcţii, Marian Petrache, 
în schimbul neîndeplinirii 
atribuţiilor legale, ar fi pri-
mit de la primarul unei co-
mune din Ilfov (n.r. - Adri-
an Mladin, fostul primar 
al localităţii Jilava, de alt-
fel autor al denunţului, la 
momentul acestui demers 
aflându-se în închisoare), 
foloase necuvenite ce au 

constat în achitarea con-
travalorii unor sejururi în 
Monte Carlo (17.681,84 
lei) şi în Saint Moritz 
(39.625,67 lei). De ase-
menea, arăta DNA, la so-
licitarea inculpatului, mar-
torul (n.r. - Mladin) ar fi 
plătit organizaţiei politice 
suma de 10.000 euro, fă-
ră să primească vreun do-
cument justificativ pentru 
banii respectivi. Conform 
aceleiaşi surse, procuro-
rii mai susţineau că foloa-
sele necuvenite ar fi fost 
obţinute de Petrache prin 
constrângerea martorului, 
pentru ca primul să nu îi 
ceară prefectului judeţu-
lui Ilfov emiterea ordinului 
de întrerupere a manda-
tului de primar. Procurorii 
precizau că, anterior, pen-
tru a-şi înmatricula un au-
toturism în Bucureşti, pri-
marul în cauză şi-a schim-
bat domiciliul, aspect care 
ar fi constituit un motiv de 
încetare a mandatului.

Marian Petrache despre 
clasarea dosarului său de la DNA


