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Obiectiv 

Vizita de informare în Spania are ca obiective întâlnirea cu petiționarii care au adresat petițiile 

nr. 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1631/2012, 

1790/2012, 1772/2012, 1779/2012, 0927/2013 și 0758/2013 și inițierea unui dialog cu 

autoritățile naționale pentru a fi înțelese mai bine diferitele aspecte ale plângerilor depuse de 

petiționari cu privire la nou-născuții furați din spitale în timpul și după dictatura lui Franco.  

Răpirile și adopțiile ilegale ar avea legătură cu domeniile dreptului civil și penal, care nu sunt 

guvernate de dreptul Uniunii. Legislația existentă a UE [în special Regulamentul (CE) nr. 

2201/2003, Regulamentul Bruxelles IIa] reglementează doar aspecte ce țin de jurisdicție și de 

recunoașterea și aplicarea hotărârilor existente în alte state membre.  

Prin urmare, cazurile la care fac referire petiționarii sunt de competența statului membru, care 

trebuie să asigure respectarea obligațiilor ce îi revin cu privire la drepturile fundamentale, 

astfel cum decurg din acordurile internaționale și din legislația lor națională. 

Întâlnire la Ministerul Justiției (22 mai 2017) 

Carmen Sánchez-Cortés Martín, secretar de stat 

Joaquín Delgado Martin, director general pentru relațiile cu Administrația judiciară 

Carmen Troya Calatayud, coordonatoarea Serviciului de informare pentru persoanele afectate 

de posibila răpire a nou-născuților. Secretar juridic (Sistemul de justiție) 

Antonio Alonso Alonso, expert al Serviciului de Biologie din cadrul Departamentului 

Institutului Național de Toxicologie și Științe Criminalistice de la Madrid 

Delegația este întâmpinată de Carmen Sánchez-Cortés Martín, secretar de stat, care prezintă 

obiectivul fundamental al Ministerului Justiției în cazul răpirilor de nou-născuți, și anume 

încercarea de a oferi persoanelor afectate cel mai ridicat nivel de sprijin instituțional. 

Ministerul dorește să găsească soluții realiste și operative care să faciliteze investigațiile 

întreprinse de persoanele afectate pentru căutarea rudelor acestora, fără a aduce atingere 

clarificării faptelor și responsabilităților penale sau de altă natură care pot decurge din acestea. 

Acțiunea Administrației în cadrul investigațiilor privind posibile răpiri de nou-născuți și care 

au determinat adoptarea de măsuri de sprijin pentru persoanele afectate a fost determinată de 

plângerile depuse de asociațiile persoanelor afectate, legate de posibila existență a unei rețele 

de trafic ilegal cu nou-născuți, cu precădere în perioada 1960-1980. 

După compilarea istoricului și a informațiilor necesare cu privire la această chestiune, 

ministerul a convocat asociațiile și persoanele afectate care solicitaseră acest lucru, în vederea 

colectării plângerilor lor și a realizării unei identificări prealabile a problemelor cu care s-au 

confruntat acestea, având ca obiectiv punerea în aplicare a unor posibile căi de soluționare. În 

februarie 2012, la sediul Ministerului Justiției s-a desfășurat o primă reuniune cu asociațiile și 

cu persoanele afectate care solicitaseră acest lucru. În cadrul reuniunii, acestea au prezentat 

diversele probleme cu care s-au confruntat în timpul investigării faptelor. Ministerul s-a 

angajat să instituie o cale de colaborare permanentă și stabilă cu persoanele afectate, 
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stabilindu-se desfășurarea de reuniuni periodice. 

Totodată, ministerul a constatat necesitatea de a consolida formele de colaborare între 

diversele autorități publice: 

 a contactat Ministerul de Interne, în scopul analizării posibilităților de acțiune eficace 

a instituțiilor de aplicare a legii în investigarea acestor plângeri; 

 a contactat Parchetul General, solicitând să se analizeze viabilitatea elaborării unor 

instrucțiuni generale, destinate tuturor procurorilor, în care să fie prevăzute orientări 

procedurale standard pentru aceste cazuri, concepute în principal pentru acordarea 

celui mai mare ajutor posibil victimelor; 

 a contactat Agenția spaniolă pentru protecția datelor, căreia i s-au comunicat 

dificultățile concrete cu care se confruntă persoanele afectate în ceea ce privește 

accesarea informațiilor din dosare, aflate în diverse arhive și registre (dosare ale 

spitalelor, registre civile etc.); 

 a discutat cu Ministerul Sănătății, Serviciilor Sociale și Egalității, pentru a analiza 

formele de colaborare în acest domeniu, având în vedere implicațiile pe care le 

prezintă acest caz în ceea ce privește activitatea din clinici și spitale; 

 de asemenea, Ministerul Justiției a dat instrucțiuni organismelor subordonate: mai 

exact, Institutul Național de Toxicologie și Științe Criminalistice (INTCF) și birourile 

de asistență pentru victime. 

La prima întâlnire cu persoanele afectate, Ministerul Justiției a confirmat că, în multe cazuri, a 

fost inițiată o anchetă penală, fără a se răspunde pe deplin intereselor acestor persoane, având 

în vedere faptul că, fără a se aduce atingere consecințelor penale sau administrative care pot 

decurge din aceste fapte, prioritatea principală a persoanelor afectate este găsirea rudelor. Prin 

urmare, era necesară concentrarea eforturilor către instituirea unor mecanisme care să 

faciliteze, pe cât posibil, investigația. De aceea, s-a optat pentru punerea la dispoziția 

persoanelor afectate a unui „Serviciu de orientare și de furnizare de informații administrative 

pentru persoanele afectate de răpirea de nou-născuți”. Pentru furnizarea adecvată a acestui 

serviciu, care a început să funcționeze la 26 februarie 2013, s-a decis crearea unui birou, 

amplasat pe strada Bolsa nr. 8 din Madrid, a cărui activitate este desfășurată zilnic de 

funcționari care examinează dosarele și oferă asistență persoanelor afectate. Biroul dispune de 

un protocol de organizare internă, elaborat în acest sens, și de o aplicație informatică 

specifică, pentru înregistrarea informațiilor. 

Serviciul își propune să ofere persoanelor afectate documentația pe care sistemul de justiție o 

deține privind nașterile, care ar putea exista în registre civile, cimitire, spitale, arhiepiscopii, 

consilii locale, primării etc., precum și informații faptice. Scopul este de a permite 

persoanelor afectate să o utilizeze ca bază pentru procedurile civile sau penale pe care le 

consideră adecvate pentru a determina filiația. În cadrul acestui birou, se acordă 

consimțământul necesar pentru a se transmite Ministerului Sănătății, Serviciilor Sociale și 

Egalității datele privind nașterea, pentru a fi verificate în raport cu datele înscrise în fișa 

medicală sau în orice alt document aflat în posesia instituțiilor sanitare. Ministerul Afacerilor 

Interne lucrează în strânsă cooperare cu Serviciul de informare, prin intermediul birourilor 

sale de reclamații și de sprijin pentru cetățeni, amplasate pe întregul teritoriu național. Fiecare 

dintre instituțiile care colaborează cu privire la acest aspect a desemnat un responsabil, și 

anume un punct de contact, care colectează informațiile deținute de diferite organisme, în 
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funcție de sfera lor de competență, în vederea compilării informațiilor și a documentației 

existente cu privire la fiecare caz concret. 

Accesul la date și la documentație se realizează în conformitate cu cerințele legale prevăzute 

în ceea ce privește aspecte precum consimțământul persoanei interesate, securitatea datelor, 

confidențialitatea informațiilor și responsabilitatea administrațiilor publice. Nu vor fi colectate 

date de la persoana interesată, în mod direct sau indirect, fără consimțământul liber exprimat, 

explicit și în cunoștință de cauză al acesteia, în conformitate cu legislația națională în vigoare 

în domeniul respectiv. 

Pentru a se putea gestiona în mod adecvat toate informațiile colectate, au fost create, prin 

Ordinul JUS nr. 2146 din 1 octombrie 2012, două fișiere: 

 fișierul nr. 119: cereri pentru furnizări de informații administrative din partea 

persoanelor afectate de răpirea de nou-născuți; 

 fișierul nr. 120: profiluri ADN ale persoanelor afectate de răpirea de nou-născuți. 

În plus, au fost aprobate modelele oficiale ale cererilor, în vederea asigurării faptului că 

persoanele afectate oferă datele tehnice și de identitate necesare pentru obținerea de informații 

și documentație, precum și a datelor necesare pentru elaborarea raportului Institutului 

Național de Toxicologie și de Științe Criminalistice (INTCF). INTCF a instituit un protocol 

de acțiune, pentru centralizarea profilurilor genetice obținute, cu scopul de a le include într-o 

bază de date unică, care permite ca datele tuturor persoanelor implicate să fie comparate, în 

vederea verificării existenței de compatibilități genetice. 

Ministerul Justiției, ca urmare a complexității proceselor judiciare, care poate fi dificil de 

înțeles pentru majoritatea cetățenilor, și răspunzând la preocupările sociale, a considerat 

necesară punerea la dispoziția persoanelor afectate a tuturor mijloacelor de care dispune, 

astfel încât acestea să aibă un punct de referință la care să apeleze pentru a primi informații, 

consiliere și asistență adecvată, inclusiv asistență psihologică. 

În acest sens, a fost elaborat, de asemenea, un protocol special de asistență pentru cazurile de 

adopții neregulamentare, care este aplicat de birourile de asistență pentru victime, subordonate 

acestui departament ministerial. Protocolul se află și la dispoziția birourilor de asistență 

pentru victime din teritoriile în care competențele sunt transferate comunităților autonome. 

Asistența oferită în cadrul birourilor pentru victime este personală și calificată și este acordată 

de un responsabil procesual sau, după caz, de un psiholog. Se oferă informații generale cu 

privire la procedura de introducere a unei acțiuni în instanță, informații cu privire la realizarea 

testelor ADN și la posibilitatea de însoțire la proces. Totodată, persoanelor afectate care au 

nevoie de acest lucru, li se oferă asistență psihologică în diverse etape, în conformitate cu 

modelul de asistență generalizată utilizat de birouri. 

Ce oferă acest serviciu? 

 informații și documentație administrative: serviciul ajută victimele să aibă acces la 

documentația și informațiile deținute de sistemul de justiție și de instituții, inclusiv la 

datele din registre, la registrele de sănătate și așa mai departe; 
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 crearea unui fișier cu profiluri genetice: Institutul Național de Toxicologie și Științe 

Criminalistice va centraliza profilurile obținute pe baza rapoartelor genetice oferite de 

persoanele afectate sau pe baza arhivelor electronice obținute de la laboratoarele care 

nu fac parte din INTCF, cu scopul de a le include într-o bază de date unică, care 

permite ca datele tuturor persoanelor implicate să fie comparate, în vederea verificării 

existenței de compatibilități genetice care ar putea dezvălui indicii ale unor legături 

familiale biologice (o procedură gratuită pentru persoana afectată). 

Cine și în ce mod poate avea acces la Serviciul de informare? 

Persoanele care dispun de indicii referitoare la presupuse posibile răpiri de nou-născuți, 

inclusiv părinți care își caută copiii biologici, persoane care își caută părinții biologici sau 

persoane care își caută frații biologici, precum și persoanele care prezintă un interes legitim. 

Pe pagina de internet a Ministerului Justiției sunt publicate toate informațiile necesare cu 

privire la funcționarea și obiectivele acestui serviciu, precum și modalitățile de a apela la 

acesta. Se pot solicita informații de la acest serviciu pe mai multe căi: prin prezentare la sediu, 

prin apel telefonic sau printr-un formular electronic de contactare a biroului, prin intermediul 

linkului de pe pagina web a Ministerului Justiției. 

După prezentarea cererii și prin intermediul punctului de contact desemnat de fiecare dintre 

părțile semnatare ale acordului de colaborare, se desfășoară diligențele necesare, solicitându-

se informațiile și documentația care pot exista în fiecare caz în parte. Altă funcție importantă 

îndeplinită de Serviciul de informare este gestionarea includerii în baza de date a Institutului 

Național de Toxicologie și Științe Criminalistice a profilurilor ADN furnizate de persoana 

afectată, care au fost obținute de laboratoare private. În prealabil, INTCF stabilește dacă 

analiza realizată întrunește cerințele tehnice minime care îi garantează fiabilitatea. 

În urma prezentării cererii, se deschide dosarul administrativ, se înregistrează datele în 

aplicația informatică și se scanează documentația furnizată de persoanele afectate. Persoanele 

afectate pot urmări evoluția dosarului lor, având acces la acesta prin intermediul unui nume de 

utilizator și al unei parole furnizate de serviciu, având inclusiv posibilitatea de a tipări 

documentele care sunt incluse. Este important de precizat că dosarul administrativ nu 

determină inițierea niciunei proceduri judiciare, civile sau penale, iar toate persoanele afectate 

sunt avertizate cu privire la acest fapt. Prin intermediul acestui serviciu administrativ, se 

dorește facilitarea colectării de informații pentru eventualitatea în care, ca urmare a acesteia, 

persoana afectată dorește inițierea procedurii judiciare. Raportul respectiv, deși poate fi 

utilizat ca mijloc de probă, nu implică, în sine, niciun efect judiciar. După analizarea 

conținutului acestuia și dacă apreciază că este oportun, victimele inițiază acțiunile în justiție 

pe care le consideră indicate. 

Ministerul s-a angajat să instituie modalități de colaborare cu persoanele afectate, desemnând 

un interlocutor unic din partea Ministerului Justiției ca punct de contact cu acestea, astfel 

încât căile de comunicare să fie funcționale și eficace.  

Statisticile Serviciului de informare pentru perioada 26 februarie 2013 - 30 aprilie 2017: 

 au fost deschise 567 de dosare care vizează 693 de persoane; 



 

CR\1140098RO.docx 7/32 PE608.138v05-00 

 RO 

 majoritatea nașterilor asociate cu presupuse cazuri de răpiri de nou-născuți, care au 

fost aduse la cunoștința Serviciului de Informare, au avut loc în deceniile anilor 1960 

și 1970; 

 majoritatea cererilor care au determinat crearea dosarelor au fost prezentate de 

persoanele afectate la Serviciul de informare sau la unitățile poliției naționale. 

Institutului Național de Toxicologie și Științe Criminalistice (INTCF) a prezentat un raport1 

care indică rezultatele ADN generale obținute din osemintele exhumate și alte țesuturi post-

mortem (biopsii) ale nou-născuților, dintr-un număr total de 128 de cazuri în care au existat 

indicii cu privire la răpirea unui nou-născut, ca răspuns la cele 76 de cereri de investigații 

ADN din partea Parchetului și la cele 52 de solicitări din partea instanțelor de instrucție în 

perioada 2011-2017. Datele din raportul ADN indică faptul că majoritatea cazurilor analizate 

de INTCF nu corespund cazurilor de răpire de nou-născuți, deoarece, în 90 % dintre cazuri, a 

fost posibil să se verifice identificarea nou-născutului prin intermediul testelor ADN cu rudele 

acestora. 

Ministerul Justiției concluzionează că a abordat problematica presupuselor cazuri de răpiri de 

nou-născuți deschizând un canal de obținere de documente și informații și oferind victimelor 

posibilitatea de a-și include profilurile genetice în baza de date a INTCF. Totuși, în niciun caz 

nu a dorit să înlocuiască rolul care, în ordinea juridică, le revine judecătorilor și tribunalelor. 

În timpul afectat întrebărilor, au intervenit următorii membri în Parlamentul European: 

 Jude Kirton Darling, cu privire la sprijinul oferit de minister victimelor, care trebuie să 

aducă dovada comiterii infracțiunii; 

 Eleonora Evi, cu privire la recomandările Grupului de lucru al ONU din 2014 pentru 

disparițiile forțate sau involuntare și cu privire la prescripția infracțiunii; 

 Michela Giuffrida, cu privire la atitudinea serviciului de asistență acordată victimelor, 

care ar trebui să fie, poate, mai umană și mai puțin administrativă; 

 Julia Pitera, care a solicitat explicarea diferenței dintre cazurile denunțate de asociații 

și cazurile prezentate serviciului din cadrul ministerului; 

 Tatjana Zdanoka, care a întrebat de ce justiția a reacționat cu o întârziere atât de mare 

și de ce, în acest moment, există o singură persoană urmărită penal; 

 Marina Albiol, cu privire la necesitatea de a solicita Parchetului să investigheze 

cazurile de dispariții, de a desemna un procuror-coordonator, de a se realiza gratuit 

testele ADN și de a se investiga disparițiile de copii în anii 1940 și 1950. Și dacă dețin 

informații cu privire la modul în care guvernul argentinian a tratat anterior cazuri 

similare;  

                                                 
1 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna

me1=Content-

Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DInforme_de_la_activi

dad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=I

NTCF 

 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428503682?blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment;+filename=Informe_de_la_actividad_pericial_y_cientifica_desarrollada_por_los_servicios_de_biologia_del_INTCF_.PDF&blobheadervalue2=INTCF
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 Josep-Maria Terricabras, cu privire la nevoia de a răspunde mai proactiv victimelor și 

de a investiga cazurile în mod corespunzător, ceea ce sugerează că primul test nu ar 

trebui să fie exhumarea, ci investigațiile care au în centru spitalul; 

 Rosa Estarás, cu privire la importanța răspunderii la nevoilor victimelor, fiind nevoie 

de o reuniune cu Ministerul Afacerilor Interne și cu Ministerul Sănătății, precum și cu 

reprezentanții comunităților autonome. 

Reprezentantul ministerului, Joaquín Delgado, a răspuns întrebărilor adresate de membrii în 

Parlamentul European: 

 Dnei Kirton Darling: precizând că investigarea cazurilor îi revine Parchetului, care 

inițiază procedurile penale. Persoanele fizice introduc acțiuni civile și trebuie să 

depună plângerea. Ministerul Justiției ajută aceste persoane, furnizând și identificând 

documentația; 

 Eleonorei Evi: cu privire la prescripția infracțiunii, i-a precizat faptul că disparițiile de 

minori nu se prescriu, dar acest lucru rămâne la latitudinea tribunalelor și nu există un 

criteriu unic. Nu s-a formulat niciun răspuns referitor la grupul de lucru al ONU din 

2014; 

 Michelei Giuffrida, afirmând că ministerul este pe deplin angajat în protejarea și 

consilierea victimelor și persoanelor afectate; 

 i-a reamintit Marinei Albiol că, în eventualitatea în care un caz este închis deoarece au 

fost epuizate toate posibilitățile de investigare, acesta poate fi redeschis oricând. 

Parchetul are competența de a lua măsuri și a fost invitat să efectueze investigații, iar 

testele ADN solicitate de Parchet sunt gratuite. În ceea ce privește cazurile din 

Argentina, a răspuns că nu deține informații despre acestea. 

Reuniune la Parchetul General (22 mai 2017) 

José Manuel Maza Martín, procuror general  

José Miguel de la Rosa Cortina, procuror, șeful Secretariatului tehnic al Parchetului General 

María Luzón Cánovas, procuror în cadrul Secretariatului tehnic al Parchetului General 

Constituția spaniolă din 1978, prin articolul 124, atribuie în mod direct Parchetului misiunea 

de a înainta acțiunea în justiție în apărarea legalității, a drepturilor cetățenilor și a interesului 

public protejat prin lege, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate, în orice caz, sub 

rezerva principiilor de legalitate și imparțialitate.  

Din această poziție constituțională, în ianuarie 2011, Asociația națională a persoanelor 

afectate de adopțiile neregulamentare (ANADIR) a prezentat Parchetului General o plângere 

semnată de 261 de persoane. Parchetul și-a asumat angajamentul de a da un răspuns tuturor 

familiilor care au suferit pierderea unui copil nou-născut și care se întrebau dacă a existat 

posibilitatea înlocuirii nou-născutului cu un copil decedat; cu alte cuvinte, dacă copilul care 

le-a fost declarat decedat, a fost, în realitate, victima unei răpiri. Această plângere comună 

sugera existența unei rețele sistematice de răpiri de copii nou-născuți, care și-a desfășurat 

activitatea în perioada 1950-1990, pentru a-i înregistra ca fiind copiii altor cupluri. Parchetul 
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General a analizat faptele reclamate și nu a identificat niciun indiciu care să permită 

susținerea existenței unei organizații cu un astfel de scop. Faptele reclamate avuseseră loc în 

maternități și spitale din toate regiunile Spaniei, cu echipe medicale diferite, în cazurile unor 

mame din clase sociale și cu situații familiale complet diferite, de la mame aflate la prima 

naștere, căsătorite sau singure, până la mame care mai aveau copii. Ca urmare a lipsei de 

indicii care să susțină ideea că răpirile reclamate au avut loc într-o manieră concertată, 

Parchetul a considerat că cel mai bun mod de a aborda plângerea este realizarea unui studiu 

individualizat privind fiecare caz reclamat, având drept criteriu de stabilire a competenței 

locul în care a avut loc nașterea. Astfel, fiecărui parchet din Spania i-au fost transmise 

plângerile care vizau nașterile de pe teritoriul său. Acest lucru a permis fiecărui parchet să 

investigheze în detaliu fiecare fapt, colectând fișe medicale de la spitale, înregistrările 

nașterilor și deceselor, documente din arhivele provinciale și cimitire și, în general, efectuând 

diligențe atunci când rămășițele au permis acest lucru, colectând mostre, pentru ca Institutul 

Național de Toxicologie să realizeze analiza și studiul comparativ al ADN-ului, pentru a putea 

determina, astfel, filiația. La investigarea acestor prime plângeri s-au adăugat altele noi, 

prezentate la diferitele parchete teritoriale, și a fost desemnat în acest sens un membru al 

Secretariatului tehnic al Parchetului, pentru a centraliza și a coordona acțiunea diferitelor 

parchete.  

În acest scop și pentru a aprofunda clarificarea fiecărui fapt reclamat, în anul 2012, Parchetul 

General a emis o circulară (2/2012) cu privire la „unificarea criteriilor în cadrul procedurilor 

vizând răpirea de minori nou-născuți”. Circulara stabilește criterii comune pentru toți 

procurorii cu privire la modul în care trebuie să se desfășoare investigarea plângerilor, atât în 

materie de acțiuni de investigare de care dispun procurorii, cât și în materie de proceduri 

judiciare. Circulara prevede ca premisă majoră obligația de a investiga faptele reclamate, 

făcând abstracție de aplicarea ulterioară a instituției prescripției cu privire la posibilul act 

comis. Cu alte cuvinte, se încearcă clarificarea faptelor petrecute, indiferent de viabilitatea 

juridică a plângerii. Pentru facilitarea investigării faptelor și a urmăririi lor în justiție, 

Parchetul stabilește un criteriu cu privire la prescripție: lipsirea de libertate în mod ilegal este 

o infracțiune permanentă (prin care se înțelege comiterea acesteia atât timp cât este menținută 

situația ilegală) și, până când persoana care face obiectul lipsirii de libertate în mod ilegal nu 

are cunoștință că ar fi fost victima infracțiunii, nu începe să curgă termenul de prescripție, 

astfel încât se menține situația ilegală. 

Totuși, instanțele care au abordat tema prescripției infracțiunilor nu au rezolvat problema într-

o manieră univocă. Unele tribunale au urmat recomandarea Parchetului, însă altele au stabilit 

că, dacă „victima este minoră, termenele se calculează începând din ziua în care aceasta a 

împlinit vârsta majoratului, iar dacă victima decedează înainte de vârsta majoratului, începând 

cu data decesului”. 

Acțiunea Parchetului s-a desfășurat pe trei paliere:  

 acțiunile de investigare ale Parchetului; 

 stimularea instrumentării procedurilor judiciare;  

 în cadrul Comisiei de monitorizare și control al acordului de colaborare dintre 

Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și Parchetul 

General pentru desfășurarea acțiunilor în cadrul Serviciului de informare pentru 

persoanele afectate de posibila răpire a nou-născuților (semnat la 26.2.2013), a cărei 

ultimă reuniune a avut loc la 24 martie 2017. 
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Din ianuarie 2011, când ANADIR a prezentat prima plângere colectivă, se remarcă o scădere 

a numărului de plângeri prezentate. În 2011 au fost prezentate 1 346 de plângeri, care au 

determinat tot atâtea acțiuni de investigare ale Parchetului. În ceea ce privește anii următori, 

463 de plângeri au fost prezentate în 2012, 165 în 2013, 79 în 2014, 26 în 2015, 13 în 2016 și 

3 în 2017. Din totalul de 2 095 de acțiuni ale Parchetului, inițiate în perioada 2011-2017, 

25 % (522) au determinat denunțuri ale acestei instituții la organele judiciare, fiind deschise 

procedurile judiciare corespunzătoare, restul fiind clasate în cadrul Parchetului, cu excepția a 

trei cazuri care încă sunt supuse acțiunilor de investigare. 

În ceea ce privește petițiile care fac obiectul acestui raport, șase dintre acestea (nr. 1201/2012, 

1209/2012, 1368/2012, 1369/2012, 1772/2012) au fost plângeri prezentate Parchetului, 

determinând inițierea unui număr de acțiuni de investigare din partea Parchetului. În cele din 

urmă, aceste plângeri au fost arhivate, din nefericire, fără ca faptele să poată fi clarificate pe 

deplin și fără nicio confirmare că reclamanții vor înainta, ulterior, o acțiune în justiție.  

Petiția nr. 1013/2012 a fost prezentată, de asemenea, Parchetului și s-a finalizat cu o plângere 

depusă de Parchet la Judecătoria din Granada. Totuși, în cele din urmă, nu a mai fost necesară 

pronunțarea în cauză, după ce INTCF a stabilit, în urma analizei comparative a ADN-ului 

rămășițelor, că exista o probabilitate de 99,9 % ca reclamantul să aibă o legătură biologică cu 

bebelușul respectiv. 

Trei petiții (nr. 1323/2012, 1631/2012 și 0758/2013) nu sunt asociate cu plângeri prezentate 

Parchetului, deși, în cazul primelor două, există informații potrivit cărora au fost prezentate 

plângeri la Judecătoria din Granada. Totuși, în cazul petiției nr. 0758/2013, Parchetul nu are 

cunoștință despre faptele concrete, iar cauza nu este instrumentată. Investigațiile au fost 

realizate de poliția britanică. 

În pofida eforturilor depuse de Parchet, rezultatul investigațiilor nu a stabilit cu certitudine și 

cu rigoarea impusă de dreptul penal realitatea faptelor reclamate sau nu s-a putut stabili 

inculparea persoanelor implicate, unele dintre acestea fiind deja decedate. Parchetul își 

continuă activitatea, angajându-se să ofere un răspuns, deși nu întotdeauna satisfăcător, în 

toate situațiile. O dovadă a acestui fapt este acuzația prezentată de Parchetul din Madrid la 

Judecătoria 46 din capitală, prin care Parchetul acuză un ginecolog de lipsire de libertate în 

mod ilegal, simularea nașterii și fals în documente oficiale. 

Parchetul este conștient de frustrarea reclamanților care, neputând să obțină un răspuns 

concludent, nu pot elimina fără orice urmă de îndoială bănuielile pe care și-au fundamentat 

plângerile. Și Parchetul exclude, însă, ipoteza existenței unei rețele sau a sprijinirii unei 

organizații care s-a ocupat cu traficul de nou-născuți. 

În timpul afectat întrebărilor, au intervenit următorii membri în Parlamentul European: 

 Jude Kirton Darling, cu privire la crearea unei funcții de procuror special care să fie 

responsabil de aceste cazuri și la existența unor informații legate de cazul particular al 

petiționarei Ruth Appleby (0758/13), spunând că acesta a fost abordat în cadrul Interpol, care 

a solicitat informații din partea autorităților spaniole. Procurorul general a răspuns că s-a 

convenit ca aceste cazuri să fie transmise parchetelor specifice pentru investigarea cazurilor și 

că un procuror cu rol de coordonator supraveghează toate investigațiile. Procurorul 

coordonator este Maria Luzón. Circulara 2/2012 a oferit procurorilor un modul de procedură 
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cu instrucțiuni de epuizare a tuturor posibilităților de investigație și de abordare a cazurilor ca 

detenții ilegale; aceasta este cea mai gravă formă de infracțiune și nu se prescrie. În cadrul 

fiecărui parchet există două persoane specializate în acest domeniu. Maria Luzón răspunde că 

acestea nu dețin nicio informație despre cazul Appleby. Cazul nu a ajuns la autoritățile 

spaniole întrucât era o investigație a poliției din Regatul Unit, desfășurată cu sprijinul poliției 

spaniole. 
 

 Michela Giuffrida întreabă cum au fost luate măsurile în materie penală, cum a fost 

posibil ca 70 % din cazurile suspecte restante să fie concentrate într-o clinică din Madrid și 

dacă motivația pentru infracțiuni a fost una financiară sau ideologică. Parchetul răspunde că a 

acționat din proprie inițiativă pentru a deschide o procedură de anchetă atunci când a devenit 

conștient de existența infracțiunii. Procurorul reamintește că infracțiunile au avut loc într-o 

anumită perioadă din secolul XX, imediat după războiul civil, în timpul dictaturii Franco, 

inclusiv sub guvernări democratice, dar că este dificil să se precizeze dacă acestea au fost 

motivate ideologic întrucât au avut loc în timpul unei ere care a fost martora dictaturii și 

democrației, afectând toate nivelurile societății. Fără dovezi suplimentare, este imposibil să se 

concluzioneze dacă aceste infracțiuni sunt crime împotriva umanității, crime de război 

infracțiuni foarte grave, motivate financiar, de detenție ilegală. În ceea ce privește spitalul San 

Ramón din Madrid, afirmă că există destul de multe plângeri la adresa acestuia. 
 

 Eleonora Evi întreabă când va pune în aplicare Spania recomandările Grupului de 

lucru al ONU pentru disparițiile forțate sau involuntare și dacă Spania intenționează să 

clasifice infracțiunile privind răpirile de copii drept crime de război sau crime împotriva 

umanității în codul penal. Maria Luzon răspunde că aceste infracțiuni sunt clasificate ca fiind 

cele mai grave infracțiuni, și anume de detenție ilegală, și, prin urmare, nu se prescriu; acest 

lucru se reflectă în Unitatea de acțiune a procurorului, unificarea criteriilor se reflectă în 

circulara 2/2012. Procurorul general al statului răspunde că nu este responsabilitatea 

Parchetului să ratifice convențiile internaționale, ci a guvernului. 

 

 Julia Pitera întreabă cât de multe acțiuni a efectuat procurorul în această chestiune, cât 

de multe din proprie inițiativă și cât de multe au fost finalizate. Maria Luzon răspunde că au 

fost depuse 2 095 de plângeri începând cu anul 2011, dintre care 25 % au fost înaintate 

organului judiciar, dar de multe ori cercetările nu s-au putut încheia din lipsă de probe. 

 

 Tatjana Zdanoka declară că primele petiții cu privire la răpirile de copii au ajuns la PE 

în 2007 și că actuala vizită de informare este rezultatul acestor petiții; ea consideră că 

acțiunile procuraturii sunt întârziate și dorește să cunoască firul cronologic al plângerilor 

înaintate procuraturii, răspunsul fiind acela că prima plângere la Parchet a fost depusă în 2011 

de către ANADIR (care reunește plângerile a 261 de persoane). 

Întâlnire cu adjuncta Ombudsmanului (22 mai 2017) 

Concepció Ferrer, adjuncta Ombudsmanului. 

Marta Kindelan Bustelo, șefa de cabinet a adjunctei Ombudsmanului 

Andrés Jiménez, șeful Departamentului de securitate și justiție  
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Concepcio Ferrer, adjuncta Ombudsmanului, salută delegația și face o scurtă introducere în 

care explică cauzele infracțiunilor, în opinia sa. Potrivit adjunctei Ombudsmanului, au existat 

două cauze în urma războiului civil: purificarea politică, care avea ca obiectiv curățarea 

societății, și purificarea morală, care era menită să alinieze familiile la catolicismul național al 

timpului, care nu permite existența unor mame singure. Dar, în opinia doamnei Ferrer, nici 

cauzele pur financiare nu pot fi eliminate. 

Dna Kindelan și Andrés Jiménez prezintă procedurile Ombudsmanului public privind 

chestiunea așa-numiților „copii furați”. 

În conformitate cu Constituția spaniolă (articolul 54), Ombudsmanul este Înaltul Comisar al 

Parlamentului Spaniei pentru apărarea drepturilor fundamentale (conținute la Titlul I). În acest 

sens, el supraveghează activitatea administrațiilor publice. Acționează din oficiu sau când 

primește plângeri din partea cetățenilor. Ombudsmanul a luat cunoștință de problema așa-

numiților „copii furați”, deoarece a început să primească plângeri la finalul anului 2010. În 

perioada cuprinsă între finalul anului 2010 și 2013, acesta a primit peste 300 de plângeri din 

partea persoanelor afectate. În plângeri se solicita ajutor pentru sprijinirea investigațiilor, iar 

acestea se refereau la presupuse răpiri de copii nou-născuți sau de bebeluși, fără 

consimțământul părinților biologici ai acestora. După ce erau răpiți, bebelușii erau predați 

unor terți care îi înregistrau ca fiind ai lor. În acest sens, părinților biologici li se comunica 

falsul deces al copiilor, fără a li se oferi explicațiile cuvenite și fără să li se permită să vadă 

bebelușii presupuși decedați. Trebuie precizat faptul că Ombudsmanul nu se poate pronunța 

cu privire la nicio cauză concretă care a fost prezentată judecătoriilor și tribunalelor, având în 

vedere că Constituția (articolul 117) le atribuie exclusiv acestora funcția de a judeca și de a 

executa hotărârea. În consecință, legea care reglementează statutul Ombudsmanului îl 

împiedică pe acesta să examineze individual cauzele în care se așteaptă o hotărâre 

judecătorească. Totuși, Ombudsmanul poate analiza problemele generale prezentate în 

plângeri [articolul 17 alineatul (1) din Legea Organică nr. 3/1981] și chestiunile legate de 

întârzierea proceselor judiciare. Acest lucru înseamnă că Ombudsmanul poate să se asigure că 

procesele judiciare sunt soluționate fără întârzieri nejustificate și să se intereseze de 

problemele generale, dar nu se poate pronunța cu privire la niciun alt aspect concret al unui 

anumit proces judiciar și nici asupra hotărârii pronunțate de judecător sau de tribunal. 

Ombudsmanul a admis plângerile și a desfășurat două tipuri de acțiuni. Pe de o parte, a 

impulsionat activitatea autorităților publice din acest domeniu (Ministerul Justiției și 

Parchetul General). Pe de altă parte, a verificat corectitudinea acțiunilor întreprinse în cazuri 

individuale (Parchetul general și Inspectoratul General al Poliției). Trebuie reamintit faptul că, 

la acel moment (sfârșitul anului 2010), problema abia intrase în atenția opiniei publice din 

Spania. Trebuia ca Administrația și Parchetul să fie convinse de necesitatea adoptării unor 

măsuri de ordin general, dincolo de tratarea cazurilor individuale, având în vedere gravitatea 

faptelor denunțate, presupusa încălcare a drepturilor fundamentale și posibilele efecte asupra 

unui număr mare de persoane. Ombudsmanul a transmis Secretariatului de stat pentru justiție 

maximul interes cu privire la investigarea faptelor și convingerea că ar trebui oferit un răspuns 

global la această problemă, prin intermediul unei serii de măsuri care să fie adoptate de 

Ministerul Justiției și de alte departamente și administrații, fără a se aduce atingere acțiunilor 

judiciare concrete care ar fi putut fi întreprinse. În paralel, Ombudsmanul a considerat oportun 

să solicite Parchetului General un raport cu privire la tratamentul procedural adoptat în cazul 

plângerilor persoanelor afectate, la numărul de proceduri inițiate și la stadiul soluționării 

acestora. De asemenea, s-a interesat de acțiunile poliției, verificând dacă s-au desfășurat 
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investigații. Demersurile Ombudsmanului la minister, la Parchet și la Inspectoratul General al 

Poliției au urmărit ca persoanele afectate să nu întâmpine dificultăți suplimentare în căutarea 

și cercetările întreprinse în presupusele cazuri de „bebeluși furați”. 

În 2012, Ministerul Justiției a înființat Serviciul de informare pentru persoanele afectate de o 

posibilă răpire de nou-născuți (prin intermediul căruia se acordă posibilelor victime acces la 

documentele și informațiile disponibile ale sistemului de justiție, cu privire la filiația lor 

biologică, precum și la datele din registre și la dosarele medicale). De asemenea, a aprobat 

Ordinul JUS/2146/2012 din 1 octombrie, prin care s-au creat fișiere specifice de date cu 

caracter personal privind posibile furturi de nou-născuți și prin care s-au aprobat modele 

oficiale pentru cererea de informații. Două fișiere au fost create: unul conține cererile pentru 

furnizarea de informații administrative din partea persoanelor afectate de răpirea de nou-

născuți; celălalt cuprinde profilurile ADN. Din acel moment, informațiile deținute de 

Institutul Național de Toxicologie și Științe Criminalistice au devenit accesibile persoanelor 

fizice, fără a fi nevoie de un ordin judiciar prealabil; acesta centralizează profilurile obținute 

pe baza rapoartelor genetice furnizate de persoanele afectate, cu scopul de a le integra într-o 

bază de date unică. Totodată, s-au elaborat orientări destinate medicilor legiști, în cazul în 

care trebuie să efectueze exhumări de nou-născuți, pentru ca acestea să fie realizate cu 

maximă rigoare tehnică. Tot în 2012, Parchetul General a aprobat Circulara nr. 2/2012 din 26 

decembrie 2012, de unificare a criteriilor în cadrul procedurilor privind furtul de bebeluși 

nou-născuți. 

Începând din acel moment, primirea de plângeri de către Ombudsman s-a aflat într-un declin 

evident, iar în 2014 nu s-au mai înregistrat plângeri. Ombudsmanul i-a informat pe toți 

cetățenii care s-au adresat instituției cu privire la drepturile lor și la informațiile transmise de 

autorități, atât la modul general cât și cu privire la cazurile lor specifice. 

Poziția Ombudsmanului cu privire la această chestiune gravă se poate rezuma în următoarele 

două puncte: 

1) persoanele private de mediul lor familial își păstrează dreptul indiscutabil de a-și cunoaște 

originile biologice. Aceste persoane și rudele directe au, de asemenea, dreptul la viață de 

familie; 

2) faptul că, din motive legate de lipsa de probe, de dificultatea de a le obține sau din alte 

considerente, așteptările de ordin penal au eșuat deocamdată nu înseamnă în niciun caz că s-

au epuizat posibilitățile de a se afla adevărul sau de a obține reparații; 

3) procurorii și judecătorii au obligația, la solicitarea persoanelor interesate și a rudelor 

acestora, de a pune la dispoziție copiile decretului arhivat și a fișei medicale; 

4) în ipoteza identificării de noi probe, cauzele pot fi redeschise, din oficiu sau la solicitarea 

unei părți, inclusiv în materie penală. 

5) Chiar și în cazul în care acțiunea penală nu este posibilă, din cauza timpului scurs 

(prescripție), rămân posibile trei acțiuni civile: 

a) stabilirea filiației pe cale judecătorească (articolul 131 și următoarele din Codul Civil); 

b) contestarea filiației fictive (articolul 136 și următoarele); 
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c) responsabilitatea civilă pentru prejudicii morale (articolul 1902 din Codul Civil). 

6) Trebuie adoptate noi măsuri care să conducă la cea mai bună apărare a drepturilor 

victimelor. 

Ombudsmanul public a inițiat recent proceduri din proprie inițiativă pe lângă toate 

comunitățile autonome. Acestea se referă la posibilitatea de a înființa comitete de 

monitorizare a documentelor pentru a investiga locul unde se situează registrele de evidență 

ale spitalelor și ale unităților de maternitate publice și private, precum și jurnalele de adopții 

ale fostelor consilii locale pentru protecția minorilor și evidențele Patronatului pentru 

protecția femeilor. Investigația ar putea fi vitală în localizarea celor care ar fi fost înregistrați 

ca fiind copiii altor persoane sau care au fost dați spre adopție fără consimțământul părinților 

lor biologici. 

În timpul afectat întrebărilor, au intervenit următorii membri în Parlamentul European: 

• Jude Kirton Darling, cu privire la accesul la informațiile din arhive, fie publice, fie 

private. Răspunsul este că Ombudsmanul are acces la toate arhivele publice, dar reamintește 

că arhivele private nu intră în mandatul său. 

• Julia Pitera și Tatjana Zdanoka întreabă de ce cazurile au fost cunoscute în anul 2011. 

Răspunsul este că investigațiile presei cu privire la cazuri și publicarea unei serii de articole 

au mobilizat societatea civilă. Abordarea publică a cunoscut un avânt în societate în anii 

respectivi ca urmare a acțiunii presei. 

• Eleonora Evi întreabă cine numește Ombudsmanul, de ce termene dispune acesta pentru a 

răspunde la plângerile cetățenilor și dacă există un plan național privind drepturile omului sau 

destinat victimelor răpirilor de copii. Adjuncta Ombudsmanului explică faptul că 

Ombudsmanul este ales de trei cincimi din Congresul Deputaților, ceea ce determină 

independența funcției. În ceea ce privește planul național, ea afirmă că acesta intră în 

competența guvernului și că este în curs de elaborare. Nu există un termen oficial pentru 

Ombudsman, dar acesta și-a impus un termen propriu de 30 de zile. 

• Josep-Maria Terricabras întreabă dacă Ombudsmanul a acționat din oficiu în cazurile 

privind spitalul San Ramón din Madrid. Acesta răspunde că poate afirma doar că a primit 300 

de plângeri. 

• Marina Albiol întreabă cum sunt abordate aceste cazuri, dacă se ia în considerare 

existența unei rețele de criminalitate organizată, cu un plan sistematic, sau sub forma unor 

cazuri izolate. De asemenea, aceasta subliniază accesul la arhive și întreabă care au fost 

recomandările Ombudsmanului în această privință. Adjuncta Ombudsmanului subliniază 

faptul că a fost creat un serviciu de informare pentru accesarea registrelor din arhive și că, în 

anumite locuri, se poate vorbi despre infracțiuni sistematice, și nu despre cazuri izolate (face 

referire la rapoartele anuale ale Ombudsmanului din 2011, 2012 și 2013). 

• Rosa Estarás subliniază că, după prezentarea Ombudsmanului, se poate concluziona că nu 

au existat motive ideologice pentru comiterea infracțiunilor și că nu a existat nicio rețea.  
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Reuniune cu medici, experți și jurnaliști (23 mai 2017) 

 Dr José Antonio Lorente, profesor la Universitatea din Granada, și dr Tomás Cobo, 

Colegiul medicilor din Spania Prezentarea programelor DNA ProKids și DNA-

ProOrgan 

Dr Lorente prezintă programul internațional DNA ProKids, al cărui obiectiv este utilizarea 

tehnologiilor de identificare genetică umană (analiza ADN-ului) pentru a identifica copiii 

dispăruți și care efectuează teste ADN pentru a crea baze de date independente care cuprind: 

 copii dispăruți, care se aflau sub protecția orfelinatelor, ONG-urilor sau altor instituții 

pentru persoane cu familie necunoscută; 

 rudele celor dispăruți: părinți și bunici care au anunțat dispariția unui copil aflat în 

îngrijirea lor. 

De asemenea, se realizează teste ADN în cazurile de adopții, pentru a se asigura faptul că 

femeia care își dă copilul în adopție este adevărata mamă biologică. Au fost identificate cazuri 

de copii furați și dați în adopție, cu explicația că aceștia proveneau din familii sărace și că 

presupusele mame primeau bani ca să sprijine restul familiei. Identificarea copiilor ar putea 

pune capăt traficului și infracțiunilor care vizează copii și adopții ilegale. Datorită testelor 

ADN, un copil pierdut își poate găsi familia, așa cum s-a demonstrat în Guatemala, unde 500 

de copii au fost reuniți cu rudele lor. Programul, înființat de Universitatea din Granada, în 

colaborare cu Universitatea din Texas, este finanțat în mod public de către guvernul spaniol și 

de mai multe fundații private. Fiind un program umanitar, serviciile sale sunt gratuite. 

Dr Cobo prezintă programul DNA-Pro-Organ: Programul este similar cu cel anterior și 

instituie diverse baze de date destinate stabilirii trasabilității organelor, pe baza controlului 

genelor donatorului: o bază de date a donatorilor de organe, o bază de date a primitorilor de 

organe, o bază de date a organelor transplantate și o bază de date a organelor traficate sau 

furate. Scopul acestui program este de a combate traficul de organe și de a asigura faptul că 

traficanții infractori nu scapă de pedeapsă deoarece nu s-a putut demonstra proveniența unui 

organ.  

 Dl Vila Torres, avocat și director, Bufetevila Abogados & Asociados 

Dl Vila Torres prezintă îngrijorarea autentică a victimelor și face un rezumat al situației, care 

a avut la bază o plângere comună depusă de victime la Parchet în 2011. Parchetul exercită 

acțiunea publică acceptând plângerile, însă, potrivit dlui Vila, investigațiile sunt superficiale, 

iar cauzele sunt clasate de către judecători. Primul caz de urmărire penală este cel al 

doctorului Eduardo Vela, care va fi judecat în ianuarie 2018. Dl Vila Torres consideră că 

trebuie să se investigheze motivele clasării masive a cauzelor. De asemenea, el precizează că, 

în ceea ce privește prescripția infracțiunii, nu există un criteriu unanim sau unitar al sistemului 

judiciar și că acest lucru este inechitabil față de victime. În ceea ce privește investigarea 

cazurilor, persoana afectată trebuie să suporte costurile investigației și nu toate familiile sunt 

în măsură să facă acest lucru. La clasarea provizorie a cauzelor, până la apariția unor probe 

noi, cazurile rămân deschise, nefiind închise din punct de vedere tehnic. Dl Vila Torres 

consideră că investigațiile au fost puține, defectuoase și scumpe.  

El solicită următoarele: procedurile judiciare să fie gratuite, criteriile privind prescripția să fie 
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unificate la nivel judiciar, să se exercite presiune asupra Vaticanului pentru a consilia 

victimele, să se confere competențe de constrângere Biroului de informare al Ministerului 

Justiției în cazul solicitării de documentații de la diferite părți, să existe o gratuitate a testelor 

ADN pentru persoanele afectate, să existe o recunoaștere a contextului războiului civil și a 

regimului ulterior al lui Franco în punerea în aplicare a acestei politici, iar ordinele religioase 

care au avut grijă de mame în spitale să asigure accesul la arhivele lor. 

Acesta afirmă că Biserica Catolică a avut un rol în mafia vânzării copiilor, similar cu cel al 

surorilor de la azilul Magdalene din Irlanda. De asemenea, declară că au fost transferate mii 

de pesetas, dar Biserica nu vrea să se afle acest lucru. Ei au trimis o mulțime de scrisori la 

Vatican, dar nu au primit niciodată răspuns. 

De asemenea, în ceea ce privește termenul de prescripție, el menționează următoarele: „chiar 

dacă tatăl face dovada că au cumpărat copilul, procurorul nu-l aduce în fața instanței” și că 

lăsarea deschisă a unui caz (clasare) reprezintă o capcană legală în Spania prin care nicio 

persoană nu poate fi acuzată de infracțiunea respectivă. 

 Ana María Pascual, jurnalistă, Revista Interviú 

Ana Maria Pascual este jurnalistă de investigații la Revista Interviú și, timp de șase ani, a 

cercetat cazuri de copii furați. Ea cunoaște numeroase victime: părinți ai căror copii au fost 

declarați decedați la naștere; persoane care își caută fratele presupus a fi decedat și persoane 

ale căror adopții nu au respectat legislația în vigoare din fiecare perioadă. Singurul obiectiv al 

acestor persoane afectate este să-și găsească ființele dragi. Totuși, instituțiile publice, de la 

guvernul spaniol și multe comunități autonome, până la sistemul judiciar și Biserica catolică, 

nu înlesnesc acest proces. Dimpotrivă: cazurile nu sunt rezolvate din cauza dezinteresului 

justiției și a obstacolelor evidente din partea administrațiilor publice. 

Ea prezintă pe scurt în ce a constat furtul de bebeluși în Spania. La origine se află o 

componentă ideologică. La scurt timp de la câștigarea războiului civil, regimul Franco a 

promulgat legi care favorizau ștergerea identității copiilor proveniți din familiile republicane. 

Astfel, în 1940, instituțiile de binefacere guvernate de congregații religioase au fost numite 

tutori legali pentru copiii persoanelor deținute, executate sau exilate. Anul următor, s-a permis 

ca orice copil ai cărui părinți nu au fost găsiți, fiind deținuți sau în gropi comune, să fie 

înregistrat din nou în actele de stare civilă, cu o identitate diferită, și să fie dat unor familii 

adepte ale dictaturii. Mii de copii au fost separați cu forța de familiile lor care pierduseră 

războiul; sub pretextul ajutorării văduvelor, copiii acestora au fost internați în centre de 

binefacere, unde au fost îndoctrinați cu ideologia noului stat fascist. În multe cazuri, acești 

copii aflați sub tutela ordinelor religioase și a preoților au fost furați, li s-a schimbat 

identitatea, iar mamele lor nu i-au mai găsit niciodată.  

Pentru a împiedica avorturile clandestine, regimul Franco a favorizat „nașterea secretă”, prin 

care femeile care nu puteau să aibă grijă de copiii lor din motive de sărăcie extremă sau 

deoarece erau necăsătorite – acesta era principalul impediment ideologic în calea maternității 

în timpul dictaturii – puteau să nască în maternități, iar numele lor nu erau înscrise în 

certificatele de naștere ale copiilor lor. Acești copii ajungeau direct în cămine sau orfelinate, 

unde erau dați în adopție. Însă legea a fost o capcană: nașterea secretă a fost paravanul perfect 

pentru furtul de bebeluși ai mamelor necăsătorite. Există în prezent mărturiile unor femei 

cărora bebelușii nou-născuți le-au fost smulși, practic, din brațe, pentru simplul motiv că nu 
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erau căsătorite: responsabilii maternităților decideau care femei nu aveau dreptul să fie mame. 

Nașterea secretă a fost în vigoare în Spania până în 1999. 

Acest context istoric anterior explică ceea ce s-a întâmplat în maternitățile spaniole începând 

cu anii 1950, când s-a generalizat nașterea la spital. Există, însă, și un alt profil al persoanelor 

care reclamă furtul de bebeluși: cuplurile căsătorite. Ideologia combinată cu profitul a creat 

afacerea: în momentul în care medicii, călugărițele, funcționarii și preoții și-au dat seama că 

nu se întâmplă nimic dacă simulează decesul unui bebeluș, deoarece regimul îi protejează, 

furtul bebelușilor a devenit practică oficială, chiar dacă s-a petrecut în umbră. Acești copii, 

declarați decedați în mod oficial, erau dați unor cupluri căsătorite sterile care doreau să devină 

părinți, în schimbul unei mari sume de bani. În unele cazuri, suma era similară cu prețul unui 

apartament. În alte cazuri, familiile își plăteau în rate noul copil, pe care îl înregistrau în actele 

de stare civilă ca fiind copilul lor biologic.  

Principalele surse de investigare pentru reclamanți sunt așa-numitele registre ale 

maternităților. Legislația spaniolă interzice instituțiilor sanitare distrugerea acestor registre, 

spre deosebire de fișele medicale, care pot fi eliminate după cinci ani. Chiar și în aceste 

condiții, câteva centre publice și private reclamate în cazul furtului de bebeluși susțin că nu 

știu unde se află registrele lor. Niciun judecător nu a ordonat poliției percheziția acestor 

spitale. În registre sunt înscrise toate datele de bază pentru inițierea căutării copiilor furați: 

datele de internare ale mamelor, vârsta acestora, numărul de copii, numărul camerei atribuite, 

data nașterii, dacă bebelușul a trebuit să fie ținut la incubator, data externării etc.  

Documentația pusă la dispoziție de instituțiile publice, precum Serviciul de informare pentru 

persoanele afectate de posibila răpire a nou-născuților, din cadrul Ministerului Justiției, este 

complet inutilizabilă. Acest lucru se întâmplă întrucât toate numele femeilor care au născut 

într-un anumit moment sunt șterse, cu excepția numelui persoanei interesate, în conformitate 

cu Legea nr. 15/1999 privind protecția datelor, iar acest obstacol este insurmontabil. În aceste 

condiții, investigarea este imposibilă. Este cunoscut faptul că, atunci când un bebeluș era 

declarat decedat în mod fals, acesta îi era atribuit adesea altei femei. Femeia respectivă avea, 

în general, vârsta de peste 40 de ani și nu avea alți copii dar se presupunea că era însărcinată 

și, pentru a-și legaliza statutul de mamă, era înregistrată la spital. Cu siguranță ar fi suficient 

să se investigheze cazurile acestor femei și ale copiilor lor, în prezent adulți, pentru a se putea 

rezolva unele cazuri de copii furați. Acest demers este realizat de un număr redus de victime 

care au reușit să obțină documentația integrală, fără tăieturi, ca urmare a unor omisiuni sau 

datorită unor judecători cooperanți. Pentru a fi eficace și pentru a dispune de garanții, această 

căutare ar trebui întreprinsă de judecători. Alte surse de investigare la care persoanele afectate 

și investigatorii nu au avut acces sunt arhivele fostului Patronat pentru protecția femeilor și 

ale fostului Registru de protecție a minorilor, descoperite recent, în urma unei anchete 

jurnalistice. Aceste două instituții, care au dispărut în 1984, erau subordonate Ministerului 

Justiției și erau însărcinate cu reeducarea femeilor rebele și a mamelor necăsătorite, precum și 

a minorilor din familii problematice. Arhivele se află în prezent în beciurile Ministerului 

Muncii și Securității Sociale. Or, nu există acces direct sau liber la aceste arhive, deoarece ele 

conțin date cu caracter personal. Prin urmare, ele sunt inutile dacă nu pot fi văzute în 

ansamblul lor. Este cunoscut faptul că o parte dintre copiii răpiți au ajuns pe piața adopțiilor și 

că Patronatul pentru protecția femeilor atrăgea fetele însărcinate în această conspirație. Aceste 

arhive conțin informații extrem de valoroase, care ar permite verificarea datelor privind nou-

născuții decedați și nou-născuții înregistrați simultan în Registrul de protecție a minorilor. 

Parlamentul spaniol ar trebui să modifice legea menționată pentru ca reclamanții să poată 
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colecta date. 

Este surprinzător faptul că, din 3 000 de plângeri depuse începând din 2011, doar una a avut 

succes. Este vorba despre cea în care este acuzat ginecologul Eduardo Vela, unul dintre cele 

mai cunoscute nume din conspirația copiilor răpiți, colaborator plătit al Patronatului pentru 

protecția femeilor. El va fi primul inculpat care va sta pe banca acuzaților, deoarece și-a 

recunoscut semnătura de pe certificatul de naștere al unei fete, în 1969. În respectivul 

document se afirmă că fata este fiica biologică a unei femei căreia doctorul Vela i-a acordat 

asistență la naștere. Femeia era, însă, sterilă. Nu a fost niciodată însărcinată.  

Instrumentarea cauzelor a fost îndelungată și ineficientă. Judecătorii fie nu găsesc indicii ale 

infracțiunii, fie nu găsesc un potențial responsabil. Atrage atenția, în general, lipsa inițiativei 

privind investigarea atât din partea procurorilor, cât și din partea judecătorilor. Reclamanții au 

fost cei care au solicitat cercetări în instanță. Totuși, în puține ocazii judecătorul a ordonat 

poliției o investigație sumară. În câteva dintre rezumatele pe care le-am putut studia, poliția 

nu a realizat o investigație autentică, limitându-se la a furniza instanței numele foștilor 

lucrători ai maternităților reclamate, care aduc cauzei puține elemente noi sau chiar niciunul. 

De exemplu, cu foarte mici excepții, nu s-a ordonat cercetarea, în actele de stare civilă, a 

înregistrării nașterii și a decesului nou-născuților, pentru a se confrunta aceste date cu cele 

înregistrate în maternități. Fie din dezinteres, fie din alte motive, realitatea este că reclamanții 

se confruntă cu o neglijență de proporții imense a instituțiilor. 

Dna Pascual dorește să transmită gradul mic de încredere pe care persoanele afectate îl au în 

testele ADN efectuate de laboratoare private, în conformitate cu acordurile semnate cu 

asociații ale victimelor. Au fost depistate greșeli. Prin intermediul probelor genetice, a fost 

posibilă reîntâlnirea a numai 50 de copii cu mamele lor, necăsătorite în momentul separării 

forțate. Astfel, s-ar putea crede că conspirația copiilor furați nu a vizat decât mamele 

necăsătorite, fără îndoială, una dintre categoriile cele mai vulnerabile în timpul dictaturii. 

Această perspectivă ar reduce scandalul la o chestiune ideologică, ignorându-se afacerea 

extraordinară pe care a presupus-o înstrăinarea copiilor în Spania timp de cinci decenii. 

Jurnalista explică faptul că guvernul spaniol afișează o atitudine aparentă de susținere a 

căutării copiilor furați. Puține victime s-au adresat biroului înființat de Ministerul Justiției din 

cauza lipsei de încredere. Ea îndeamnă partidele politice să încheie un pact la nivel național în 

acest domeniu. 

În timpul afectat întrebărilor, au intervenit următorii membri în Parlamentul European: 

 Eleonora Evi, care pune sub semnul întrebării Legea Amnistiei în raport cu acest grup 

infracțional de răufăcători; 

 Julia Pitera, care precizează că aceste fapte s-au desfășurat într-o perioadă istorică 

determinată și se întreabă cum ar putea fi puse la dispoziție arhivele clinicilor private; 

 Jude Kirton Darling întreabă dacă a fost analizată posibilitatea de a stabili contacte cu 

asociațiile din țările europene care s-au confruntat cu probleme similare, precum 

Irlanda. 

 

Dl Vila Torres răspunde: 
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• s-a stabilit un contact cu Irlanda în ceea ce privește cazuri similare. De asemenea, se 

urmărește răspunsul Bisericii Catolice la cazuri similare din Argentina. 

Masă rotundă cu petiționarii (23 mai 2017)  

Petiționarii prezintă deputaților ultimele evoluții ale cazurilor lor. Toți se plâng de absența 

investigațiilor, de termenele lungi ale justiției, pe care le consideră inacceptabile, de obligația 

legală a administrației de a păstra documentele și de a le pune la dispoziția persoanelor 

interesate, de lipsa de sprijin din partea autorităților, având în vedere faptul că victimele însele 

sunt cele care trebuie să își asume responsabilitatea investigării și a colectării de probe. Ei 

critică în mod deschis biroul de informare creat de Ministerul Justiției, pe care îl descriu ca 

fiind o instituție administrativă, care nu oferă ajutor psihologic și nici consiliere juridică.  

Petiționarii solicită următoarele: testele ADN pe care trebuie să le facă să fie gratuite; 

criteriile judecătorilor privind termenul de prescripție al infracțiunilor să fie unificate; să se 

înființeze un grup special de poliție care să se ocupe de cazurile de copii furați, să se creeze o 

bază de date națională care să includă persoanele afectate; să nu se arhiveze procedurile; să se 

exercite presiune asupra Vaticanului și ordinelor religioase implicate pentru a-și deschidă 

dosarele, care să fie puse la dispoziția sistemului judiciar și familiilor; și să se înființeze o 

comisie de anchetă în cadrul Parlamentului spaniol. 

Toți petiționarii relatează calvarul prin care trec în căutarea membrilor dispăruți ai familiei lor 

și solicită ca autoritățile să-și asume răspunderea și, fiind victime, să le ceară scuze. Se poate 

remarca lipsa de încredere a petiționarilor în sistemul judiciar și în investigațiile realizate. 

Petiționarii prezenți la masa rotundă cu deputații în Parlamentul European sunt: 

• Ruth Appleby (petiția nr. 0758/2013), care oferă informații actualizate cu privire la 

cazul său: ultimul său apel a fost respins de tribunalul din La Coruna în 2015 iar ultimul 

recurs la Curtea Supremă de Justiție a fost de asemenea respins; astfel, ea a epuizat acum toate 

căile de atac judiciare din Spania și, prin urmare, a făcut apel la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului de la Strasbourg, în fața căreia, până în prezent, nu i s-a solicitat să 

depună mărturie despre cazul ei. Aceasta consideră că întârzierile sunt inacceptabile și nu are 

încredere în investigațiile oficiale efectuate până în prezent în cazul său; 

•  Patricia, fiica dnei Eustoquia Camarero Urquiza (0927/2013), care reclamă faptul că 

administrația nu îi furnizează și nici nu vrea să îi furnizeze nicio informație cu privire la 

fratele său, că documentele, cum ar fi autopsia, sunt pline de minciuni, că cazul ei a fost 

denunțat în Granada, dar că procurorii și poliția nu l-au investigat, iar acuzațiile au fost clasate 

din lipsă de dovezi; 

• Dl Isasmendi, reprezentantul lui Eduardo Raya Retamero (1013/2012), care declară că 

detalii cu privire la petiție au fost deja furnizate, dar afirmă că trupul înmormântat de dl Raya 

Retamero nu este al fiicei sale și că acest lucru este confirmat de probe și de analizele ADN. 

El și-a epuizat toate căile legale până la Curtea Constituțională. Acesta denunță cazurile de 

arestări din Granada între anii 1990-1992 și le califică drept crime împotriva umanității. 

Denunță, de asemenea, faptul că clasarea cazurilor se produce ca urmare a absenței unor 

măsuri administrative ulterioare și a lipsei de ajutor din partea administrației; 
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•  María de las Mercedes Bueno Morales (1772/2012), care declară că nu există nicio 

informație nouă referitoare la cazul ei, dispariția fetiței sale la Cadiz. Aceasta acuză statul, 

cerând aducerea în fața justiției a cazurilor lor, și afirmă că victimele nu ar trebui să poarte 

sarcina probei. Solicită asistență juridică și psihologică pentru cel mai mare grup de victime 

existent în Spania. În opinia sa, acestea sunt crime împotriva umanității iar statul este 

responsabil pentru situație; 

• Ana Maria Cueto Eizaguirre (1772/2012), care declară că arhivele istorice sunt pline 

de decese ale fetușilor, investigațiile fiind închise în 2013 întrucât procurorul a negat 

posibilitatea de a investiga rămășițele unor copii îngropați de zeci de ani; 

• Maria Flor de Lis Díaz Carrasco (1772/2012), care afirmă că nu are încredere în stat, 

că victimele fac propriile lor investigații și dorește ca o comisie independentă să investigheze 

cazurile clasate acum de judecători; 

• Francisco González de Tena (1772/2012), reprezentând „Colectivo sin identidad de 

Canarias”, care cere PE să intervină din cauza inactivității administrației de stat, cere Bisericii 

să își deschidă arhivele și denunță distrugerea intenționată a documentelor, lucru care ar trebui 

să fie considerat o infracțiune; 

• Esperanza Ornedo Mullero (1772/2012), reprezentând Asociația Huelva, care declară 

că este preocupată de documentația aferentă petiției sale. Ea pune la îndoială judecarea 

cazului său și închiderea investigațiilor. Aceasta a decis să facă apel la Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului de la Strasbourg;  

• Josefina Marina Perez Sanchez (1772/2012), care își caută în continuare mama; 

aceasta s-a născut în „Casa Cuna” din Valencia, ordinul religios responsabil pentru acest 

spital fiind reticent în a oferi orice informație cu privire la părinții ei. Ea cere deschiderea 

arhivelor ecleziastice; 

• Luisa Fernanda Terrazas Fernández (1772/2012), care declară că i-au fost furați doi 

gemeni, un băiat și o fată, cât timp se afla în spitalul din Jerez și că nu a fost contactată de 

niciun reprezentant al statului. Reclamă faptul că investigațiile au fost efectuate de către 

victime. Învinovățește statul pentru această situație, întrucât nu a furnizat răspunsuri, și pentru 

faptul că dosarele sunt acum clasate de către judecători. Ea cere PE să ajute la redeschiderea 

cazurilor. Vorbește într-un mod emoțional despre suferința și dificultățile cu care s-a 

confruntat în toți acești ani și afirmă că crede că va „muri de inimă zdrobită, mai degrabă 

decât de bătrânețe”. 

În timpul afectat întrebărilor, au intervenit următorii membri în Parlamentul European: 

 Eleonora Evi, care atrage atenția asupra lipsei de bunăvoință a sistemului judiciar în 

soluționarea acestor cazuri. Aceasta afirmă că guvernul ar trebui să urmeze 

recomandările Grupului de lucru al ONU pentru disparițiile forțate sau involuntare și 

că ar trebui să existe voință politică pentru impunerea respectării drepturilor copiilor și 

a dreptului lor la propria identitate; 

 Julia Pitera, care îi întreabă pe petiționari de ce nu au apelat la Comisia pentru petiții 

din cadrul Parlamentului Spaniei și dacă s-au adresat Vaticanului, solicitând 
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deschiderea arhivelor ordinelor religioase, profitând de deschiderea actualului Suveran 

Pontif, Papa Francisc; 

 Tatjana Zdanoka, care a solicitat judecarea vinovaților, considerând inacceptabil faptul 

că, în prezent, există un singur caz în justiție; 

 Michela Giuffrida, care a solicitat următoarele: testele ADN pentru victime să fie 

plătite de stat iar statul să își asume costurile judiciare și juridice, asistența psihologică 

și sprijinul pentru victime; să se înființeze un grup operativ polițienesc care să 

reunească anchetele; să se acorde acces la arhivele private; și să se acorde statutul de 

victimă persoanelor afectate. Ea a solicitat, de asemenea, persoanelor afectate să se 

mobilizeze în mass-media, pentru a-și transmite mesajul societății;  

 Jude Kirton Darling, care a solicitat o investigație publică a acestei chestiuni la nivel 

național și a afirmat necesitatea unei comisii independente care să studieze problema. 

De asemenea, a solicitat să se facă presiuni asupra Vaticanului, pentru a se solicita 

deschiderea arhivelor ecleziastice; 

 Rosa Estarás, care a catalogat mărturiile ca fiind impresionante, consideră că guvernul 

acționează cu bună-credință și crede în bunăvoința acestuia pentru investigarea 

faptelor, având în vedere că această căutare a adevărului ajută victimele. Ea a solicitat 

ca testele ADN să fie gratuite; să se furnizeze acces la documentația necesară pentru 

anchete și să se înlăture obstacolele din calea victimelor (deși a subliniat din nou 

independența sistemului judiciar); și să se deschidă registrele iar probele să se 

transfere către sistemul judiciar; 

 Josep-Maria Terricabras, care a solicitat Parchetului să caute dovezi pentru acuzații și 

a spus că nu victimele ar trebui să facă acest lucru. El a cerut ca judecătorii să își 

unifice criteriile privind termenul de prescripție al infracțiunilor (Parchetul utilizează 

criterii unificate, dar care nu se reflectă în acțiunile judecătorilor), precum și să se 

desemneze un coordonator fiscal. El a subliniat, de asemenea, că este important ca 

protecția datelor să nu fie utilizată pentru a proteja infractorii; 

 Marina Albiol, care consideră că Biserica a fost complice, la un moment dat, la aceste 

crime împotriva umanității și că există obligația ca acestea să fie investigate, obligație 

pe care guvernul nu o respectă. 

Reuniune cu Comisia pentru justiție din cadrul Congresului Deputaților (23 mai 2017) 

Margarita Robles Fernández, președinta Comisiei pentru justiție, salută delegația PE și își 

exprimă solidaritatea cu victimele atacului terorist care avusese loc la Londra în noaptea 

precedentă. Șefa delegației PE, dna Kirton Darling, îi mulțumește pentru acest lucru și se ține 

un minut de reculegere în memoria victimelor. 

Întâlnirea cu Comisia de justiție are ca obiectiv cunoașterea măsurilor întreprinse de 

Congresul Deputaților în această privință și schimbul de opinii și de informații cu privire la 

inițiativele parlamentare aprobate de cameră. Comisia de justiție din cadrul Congresul 

Deputaților a aprobat două propuneri fără caracter legislativ cu privire la acest aspect, în cea 

de a 10-a și cea de a 11-a legislatură (aceste propuneri sunt inițiative de orientare adresate 

Guvernului). 
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 Cea de a 11-a legislatură: Propunerea fără caracter legislativ cu privire la investigarea 

răpirilor de nou-născuți (nr. 161/277), aprobată de Comisia pentru justiție în sesiunea 

din 5 aprilie 2016. 

 Cea de a 10-a legislatură: Propunerea fără caracter legislativ prin care se solicită 

Guvernului să aprofundeze activitatea de sprijinire a victimelor furtului de bebeluși 

(nr. 161/2585), aprobată de Comisia pentru justiție în sesiunea din 10 iunie 2014. 

Jose Ignacio Prendes Prendes, Grupul Cs, afirmă că victimele au fost private de propria 

identitate și că grupul din care face parte a solicitat ca acestea să fie recunoscute drept victime 

ale crimelor împotriva umanității, ceea ce ar presupune ca infracțiunea să nu poată fi 

prescrisă.  

Jaume Moya Matas, Grupul CUP-EC-EM, declară că este o „rușine că deputații europeni ne 

fac temele” și a solicitat măsuri de restabilire a democrației; ca statul să își asume 

responsabilitățile în această privință; ca persoanele afectate să fie recunoscute ca „victime”, 

ceea ce le-ar acorda dreptul la consiliere, sprijin și asistență juridică gratuită, precum și 

crearea unui fișier ADN centralizat (cu teste gratuite pentru persoanele afectate). De 

asemenea, el solicită reorganizarea biroului de informare din cadrul Ministerului Justiției, 

dotându-l cu mai multe mijloace. El solicită și o secțiune specializată pentru această 

chestiune, în cadrul Parchetului, iar aceasta să acționeze din oficiu. 

Maria Jesus Moro Almaraz, Grupul Popular, consideră că nu trebuie să existe demagogie în 

această privință și spune că nu este adevărat când se afirmă că nu s-au înregistrat progrese. A 

trecut puțin timp între momentul în care Guvernul a luat cunoștință de primele plângeri, 

în 2011 și momentul în care Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Parchetul s-

au mobilizat și au luat măsuri (februarie 2012). În cadrul acestei comisii au fost aprobate două 

inițiative, iar ultima a fost aprobată în unanimitate. Inițiativele solicitau crearea unei baze de 

date unificate de profiluri genetice (cu testele realizate de Institutul Național de Toxicologie) 

și crearea unui statut solid al victimei, incluzând persoanele afectate de furtul de bebeluși. 

Jude Kirton Darling afirmă că s-ar putea urma exemplul experienței irlandeze, având în 

vedere faptul că s-a constatat existența unei grave probleme de încredere a persoanelor 

afectate în investigațiile realizate. De asemenea, aceasta întreabă dacă este posibil să existe o 

comisie independentă de anchetă. 

Michela Giuffrida subliniază că aceasta este o situație tragică, în care este importantă aflarea 

adevărului despre trecut. Ea consideră că este important să se obțină rezultate concrete și 

propune gratuitatea testelor ADN și acordarea de asistență juridică persoanelor afectate, 

desemnarea unui procuror public special, instituirea unei comisii de investigare a acestei 

chestiuni și a unui grup operativ polițienesc, precum și acordarea unui statut oficial de 

victimă. 

Margarita Robles Fernández, Grupul Socialist și președinta Comisiei pentru justiție, explică 

faptul că politica și infracțiunile nu ar trebui amestecate. Ea precizează că există o problemă 

cu privire la prescripția infracțiunii, dar că unificarea criteriilor depinde de o sentință a Curții 

Supreme. Ea solicită să nu se recurgă la evaluări ale hotărârilor judecătorești, dat fiind că, în 

fiecare caz, există o procedură individuală și independentă. Președinta explică faptul că, 

în 1987, s-a modificat legea privind adopțiile și actele de stare civilă, statul democratic 

recuperând prerogativele pe care le dețineau parohiile. Aceasta afirmă că cererea pentru 
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înființarea unei comisii de anchetă se află pe masa consiliului de raportori și urmează să fie 

analizată. 

Ester Capella y Farre, Grupul ER, explică faptul că procesul privind memoria istorică, inițiat 

în 2010, este incomplet și că este nevoie de justiție, de adevăr și de reparații. Ea precizează că, 

în 2016, a fost depusă o solicitare pentru crearea unei comisii de investigare în cadrul 

Congresului, din partea Grupului confederal Unidos Podemos și a Grupului socialist, și 

consideră că ar fi nevoie de un procuror specializat și de grupuri polițienești.  

Reuniune cu Conferința episcopală spaniolă (23 mai 2017) 

Jose Maria Gil Tamayo, secretar general al Conferinței episcopale spaniole. 

Rev. Carlos López Segovia, secretar adjunct pentru Afaceri Generale. 

Jesus Miguel López Nieto, secretar tehnic al Serviciului juridic. 

Jose Maria Gil Tamayo precizează că este important să se acorde despăgubiri persoanelor 

nevinovate și să se caute dreptatea, memoria și despăgubirile.  

El explică faptul că Conferința episcopală îi reprezintă pe episcopii spanioli și că aceasta 

există de la al doilea Conciliu de la Vatican, fiind o instituție colegială a episcopilor spanioli 

care aparțin de Roma, astfel încât diocezele sunt autonome și depind în mod direct de Papa. 

Astfel, sfera de competență a Conferinței episcopale este oarecum redusă. 

El explică faptul că arhivele parohiale există de pe vremea Conciliului Tridentin (al 

șaisprezecelea sinod) și conțin informații privind ceremonii religioase (botezuri, nunți etc.). 

La ele au acces persoanele interesate (cu respectarea legii privind protecția datelor), dar că, în 

cazul în care datele sunt cerute pe cale judiciară sau de către Parchet, nu există niciun motiv 

care să împiedice deschiderea arhivelor. El declară că Conferința nu are niciun mandat asupra 

diocezelor și că fiecare parohie este subordonată unei dioceze. Cu toate acestea, episcopul 

poate fi abordat în cazul în care există un interes legitim și este sigur că nu ar fi nici o 

problemă în accesarea informațiilor din arhive. Arhivele sacramentale ale instituțiilor civile 

aflate în parohii au fost transferate instituțiilor statului; în 1987, s-a modificat legea privind 

adopțiile și actele de stare civilă, iar statul a redobândit prerogativele pe care le aveau 

parohiile.  

Modurile de accesare a arhivelor: prin intermediul parohiei de botez, se garantează accesul și 

confidențialitatea terților. Dl Tamayo se declară dispus la o colaborare maximă în limitele 

cadrului juridic în vigoare. O situație diferită există în cazul congregațiilor religioase, care 

sunt complet autonome și depind în mod direct de Vatican. 

Julia Pitera adresează o serie de întrebări cu privire la corespondența dintre datele din 

certificatele de naștere și cele din actele de stare civilă. Aceasta precizează că, odată cu 

creșterea numărului de nașteri în spitalele publice din capitalele provinciilor începând cu a 

doua jumătate a secolului XX, datele de naștere se regăsesc, mai degrabă, în actele de stare 

civilă, având în vedere că botezul are loc mai târziu. Datele privind decesele copiilor se 

regăsesc în actele de stare civilă, și nu în registrele ecleziastice. 
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Eleonora Evi întreabă dacă au existat motive ideologice în ceea ce privește disparițiile și dacă 

au existat conspirații locale și consideră că, în vederea unei mai bune înțelegeri a tragediilor 

personale ale victimelor, ar fi necesară crearea unei comisii de investigare. 

Marina Albiol afirmă că disparițiile bebelușilor în perioada 1940-1990 sunt rezultatul 

represiunii ideologice, devenind, ulterior, o afacere profitabilă. Ea consideră că congregațiile 

religioase, orfelinatele și cu nașterile secrete au constituit un sistem care a favorizat această 

situație. Întreabă dacă Biserica va realiza o investigație proprie și dacă arhivele congregațiilor 

vor fi deschise (și păstrate pe termen nelimitat). Aceasta mai întreabă dacă Biserica va 

colabora proactiv în această privință și dacă le recomandă membrilor săi cum să acționeze în 

fața acestei tragedii. 

Josep-Maria Terricabras solicită, de asemenea, ca Biserica să colaboreze mai proactiv cu 

privire la această problemă, așa cum a făcut recent cu privire la alte probleme, cum ar fi 

cazurile de pedofilie.  

Răspunzând la întrebări, Jose Maria Gil Tamayo condamnă pe deplin faptele care, în opinia 

sa, nu au nicio justificare. El afirmă că situația trebuie înțeleasă din punct de vedere istoric, 

sărăcia și onoarea fiind foarte importante în acea perioadă. El solicită ca vinovații să fie 

pedepsiți, dar să nu se păteze renumele și activitatea anumitor ordine religioase din cauza 

infracțiunilor comise de unele persoane. Jose Maria Gil Tamayo consideră că au existat cazuri 

de adopții clandestine, ca urmare a lipsei de reglementare. El consideră că ar fi oportună 

adresarea de recomandări generale cu privire la arhivele consiliilor locale și ale congregațiilor 

religioase, menținând întotdeauna drepturile terților. Acesta se angajează să elaboreze o serie 

de orientări pentru episcopi cu privire la arhive și să le solicite colaborarea în această privință. 

El exclude ideea că Biserica, ca instituție, ar acționa ca o conspirație și susține acest lucru, 

pornind de la premisa că anumite persoane au comis infracțiuni privind adopții false și răpiri 

de copii, fapte care trebuie considerate infracțiuni și atentate la adresa drepturilor 

fundamentale. 

Jude Kirton Darling întreabă dacă Biserica poate să se alăture într-un mod proactiv 

Ministerului Justiției și să-și pună la dispoziție arhivele, cu acordul Agenției pentru protecția 

datelor. Dl Tamayo răspunde că datele din arhivele parohiale sunt stocate în mare parte pe 

microfilm (de către mormoni) și, în ceea ce privește cooperarea cu serviciile de documentare 

din cadrul Ministerul Justiției în scopul asigurării accesului la arhivele ecleziastice, este sigur 

că punerea acestora la dispoziția Ministerului de Justiție nu ar constitui o problemă, atâta timp 

cât drepturile terțelor părți sunt respectate. 

În concluzie, Jude Kirton Darling își exprimă speranța că sensibilitatea mai mare a Papei 

Francisc față de acest tip de subiecte, cu care s-a mai confruntat în Argentina, va contribui la 

soluționarea situației într-o anumită măsură, în ceea ce privește deschiderea arhivelor. 

Dna Evi întreabă dacă există vreun indiciu că aceste cazuri fac parte dintr-o rețea organizată 

sau dacă au un element ideologic. Biserica răspunde că nu consideră că este vorba de o rețea 

organizată, ci de mai multe acte efectuate de persoane fără scrupule. 

Observații generale  

Vizita delegației deputaților în Parlamentul European a fost una intensă, atât în ceea ce 
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privește conținutul, cât și în ceea ce privește programul vizitelor și a fost relatată pe larg de 

către mass-media. Membrii delegației ar dori să le mulțumească tuturor instituțiilor pentru 

primirea acestora. Tema furturilor de bebeluși și a adopțiilor ilegale în anii dictaturii și în 

primii ani de democrație i-a impresionat profund pe deputații în Parlamentul European, care 

au dorit să-și exprime solidaritatea cu victimele și cu familiile acestora. Vizita a apărut din 

necesitatea de a evalua domeniul de aplicare și amploarea problemei in situ și de a constata ce 

fel de măsuri au fost luate și ar putea fi luate pentru a aborda preocupările victimelor, pentru a 

stabili adevărul și pentru a evita ca astfel de situații să se întâmple din nou. 

Contradicțiile clare dintre declarațiile diverselor autorități, victime, jurnaliști și avocați au 

lăsat o impresie și au ridicat multe întrebări.  

Deputații în Parlamentul European au salutat recunoașterea și acceptarea de către toate părțile 

implicate a faptului că răpirea nou-născuților a avut loc după războiul civil, în timpul 

dictaturii lui Franco, precum și în timpul guvernărilor democratice. Cu toate acestea, există 

divergențe în ceea ce privește numărul persoanelor afectate stabilit de părți, fapt care nu 

contribuie la evaluarea adecvată a amplitudinii acestei probleme. Există, de asemenea, criterii 

diferite pentru a se stabili dacă furtul de bebeluși a fost instrumentat de o rețea de trafic 

instituționalizat sau de infractori care acționau independent. Având în vedere aceste diferențe 

privind criteriile, s-au constatat în mod evident lipsa de încredere a victimelor în instituții și 

sentimentul lor că acțiunile le erau obstrucționate, fie deoarece acestea nu consideră că 

investigațiile realizate au fost adecvate, fie deoarece consideră că nu victima trebuie să facă 

dovada infracțiunii. Membrii delegației ar dori ca Parchetul să aibă o atitudine mai proactivă 

și să acționeze din oficiu în toate cazurile, fără ca victima să suporte sarcina procesului 

judiciar. De asemenea deputații au considerat că victimele ar putea fi sprijinite mai bine și mai 

proactiv, atât la nivel psihologic, cât și din punctul de vedere al consilierii juridice și al 

informațiilor administrative furnizate în cazurile reclamate. Deputații au fost, însă, în mod 

unanim de acord cu privire la faptul că există o problemă gravă, care necesită dreptate, 

memorie și despăgubiri. 

Deputații au subliniat cât de importantă a fost cooperarea dintre Biserică și sistemul judiciar 

prin asigurarea accesului la documentația arhivată ca sprijin pentru activitatea acestuia. De 

asemenea, deputații au salutat angajamentul exprimat de Conferința episcopală, de a pune la 

dispoziția Ministerului Justiției arhivele proprii și și-au exprimat regretul că acest lucru nu s-a 

întâmplat deja în mod urgent. 

Recomandări 

Având în vedere toate considerațiile de mai sus, Comisia pentru petiții prezintă autorităților 

naționale responsabile următoarele recomandări: 

1. regretă cazurile de neîndeplinire a obligațiilor de către autorități raportate de petiționari, 

victime și asociații ale victimelor și eșecul autorităților de a-i proteja sau de a investiga 

în mod adecvat afirmațiile lor până în prezent; solicită autorităților spaniole să se 

angajeze să stabilească la timp un dialog consolidat și constant, stabil și concret cu 

petiționarii și cu asociațiile persoanelor afectate;  

2. recomandă crearea unei funcții de procuror special, care să trateze toate presupusele 

cazuri de răpiri și adopții ilegale de nou-născuți; 
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3. invită Parchetul să aibă o atitudine mai proactivă și să acționeze din oficiu în toate 

cazurile de acest tip, fără ca victima să suporte sarcina procesului judiciar; 

4 subliniază faptul că statul spaniol este obligat să respecte pe deplin Convenția ONU 

privind drepturile copilului și Declarația ONU privind protecția tuturor persoanelor 

împotriva dispariției forțate; consideră, prin urmare, că, în cazul copiilor furați, statul 

spaniol ar trebui să aibă o abordare instituțională, în completarea tuturor măsurilor 

necesare, pentru a se asigura că cadrul legislativ național este în deplină conformitate cu 

obligațiile ce decurg în temeiul dreptului internațional; 

5. consideră că statul spaniol ar trebui să ratifice Convenția ONU privind 

imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, recunoscând 

totodată crimele comise în legătură cu cazurile de copii furați drept crime împotriva 

umanității; 

6. este ferm convins că eventualele infracțiuni legate de cazurile de copii furați în timpul 

dictaturii franchiste, pe lângă cele comise ulterior, ar trebui să fie investigate în mod 

eficace și eficient și că nimeni nu ar trebui să beneficieze de amnistie; în consecință, 

invită autoritățile spaniole să adopte măsurile legislative și judiciare necesare pentru a 

invalida orice interpretare a dreptului național care este contrară realizării efective a 

acestui obiectiv;  

7 solicită să se stabilească clar cine sunt autoritățile responsabile de anchetarea cazurilor 

victimelor care au reședința într-un alt stat membru, în conformitate cu Directiva 

privind drepturile victimelor, articolul 17, și îndeamnă la o mai bună cooperare între 

toate autoritățile implicate; 

8. solicită ca Interpolul să monitorizeze activitatea desfășurată de autoritățile de anchetă 

privind cazurile transfrontaliere; 

9. îndeamnă autoritățile spaniole să identifice și să aplice cu prioritate și de urgență soluții 

administrative și juridice specifice, în coordonare cu victimele și asociațiile respective, 

inclusiv asistență pentru a acoperi cheltuielile judiciare ale acestora, pentru ca sistemul 

judiciar și procurorul să efectueze o investigație din oficiu privind presupusele răpiri de 

nou-născuți, astfel cum au fost descrise de către cetățenii UE în petițiile lor adresate 

Parlamentului European, și să ofere sprijin proactiv victimelor; 

10. subliniază necesitatea ca autoritățile spaniole să consolideze căile de participare și 

dialog direct cu victimele și cu asociațiile acestora, pentru a răspunde necesității de a 

găsi o soluție prin intermediul unei medieri reale, care să sporească încrederea 

victimelor în investigațiile viitoare; 

11. reamintește că, astfel cum se arată în urma examinării petițiilor și plângerilor depuse, 

majoritatea cazurilor s-au înregistrat în perioada cuprinsă între 1940 și 1992; recomandă 

guvernului spaniol să recunoască faptul că, în timpul dictaturii franchiste, statul a fost 

implicat sistematic în furtul și adopțiile ilegale de copii sau le-a trecut cu vederea, acesta 

putând fi un prim pas spre asigurarea dreptului victimelor la adevăr, justiție și 

despăgubiri și oferi o garanție că astfel de situații nu se vor mai repeta niciodată; 

12. îndeamnă autoritățile spaniole să ia imediat măsurile necesare pentru a angaja guvernul 
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să furnizeze resurse și să ia măsuri pentru a ajuta la soluționarea tuturor presupuselor 

cazuri de furturi de bebeluși și adopții ilegale și să își intensifice angajamentul prin 

lansarea de campanii de informare care ar trebui să includă, de asemenea, utilizarea 

rețelelor de socializare pentru a crește gradul de conștientizare în rândul tuturor celor 

implicați cu privire la necesitatea de a colabora și de a lucra în legătură cât mai strânsă 

cu asociațiile victimelor;  

13. recomandă înființarea unei bănci naționale de ADN publice și dedicate care să fie 

accesibilă în mod special pentru aceste cazuri, care să permită verificarea încrucișată a 

informațiilor despre victime, pentru a le ajuta să-și găsească familiile reale; solicită ca 

testele ADN să fie furnizate gratuit prin intermediul INTCF, în toate cazurile raportate 

de presupuși bebeluși furați, fără a fi necesară o ordonanță din partea unei instanțe sau a 

unui procuror și cu participarea și/sau sub supravegherea reprezentanților asociațiilor 

legal constituite ale victimelor;  

14. recomandă adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a se garanta siguranța 

identificării nou-născuților și stabilirea filiației materne fără nicio urmă de îndoială, prin 

efectuarea testelor medicale, biometrice și analitice necesare;  

15. își exprimă regretul cu privire la „progresele limitate” făcute de guvernul spaniol în 

punerea în aplicare a recomandărilor formulate în raportul din 2014 al Grupului de lucru 

al ONU pentru disparițiile forțate sau involuntare și invită guvernul spaniol să pună în 

aplicare de urgență aceste recomandări, în special adoptarea unui plan național pentru 

căutarea persoanelor dispărute; 

16. recomandă ca majorarea finanțării Biroului de asistență pentru victimele posibilului furt 

de nou-născuți, din cadrul Ministerului Justiției, să asigure victimele de angajamentul 

ferm al autorităților spaniole de a suporta costurile pentru sprijinul psihologic, 

consilierea juridică, protecția în materie de securitate socială și accesul la informațiile 

administrative ale acestora, luând în considerare Directiva privind drepturile victimelor 

(2012/29); 

17. salută decizia unor parlamente regionale (de exemplu, Navarra) de a acorda victimelor 

asistență juridică gratuită și recomandă guvernului spaniol să instituie mecanisme și 

măsuri legislative similare la nivel național, necesare pentru ca toți cetățenii și toate 

familiile afectate să poată primi sprijin egal și protecție egală pe întregul teritoriu 

național, inclusiv să aibă acces gratuit la sistemul judiciar și la prelucrarea completă a 

cererilor lor în fiecare caz; 

18. ia act de orientările și măsurile concrete cuprinse în cadrul propunerilor fără caracter 

legislativ aprobate de Comisia pentru justiție din cadrul Congresului Deputaților cu 

privire la investigarea furtului de nou-născuți și la sprijinirea victimelor, la 

5 aprilie 2016 și la 10 iunie 2014; 

19. salută faptul că, în bugetul general de stat pentru anul 2017, grupurile politice au 

convenit alocarea unei sume de 100 000 de euro din bugetul Ministerului Justiției care 

să contribuie, astfel cum o arată datele rezultate în urma analizelor, la îmbunătățirea 

gestionării și a soluționării plângerilor persoanelor afectate și recomandă o revizuire 

timpurie pentru a se asigura de disponibilitatea resurselor adecvate; de asemenea, ia act 

de acordul încheiat prin intermediul unui amendament de compromis, care evidențiază 
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un angajament clar în vederea creării unei platforme tehnologice pentru acordarea de 

asistență persoanelor afectate și pentru cercetarea profilurilor genetice; 

20. salută orientările emise de Parchet în Circulara nr. 2/2012 cu privire la unificarea 

criteriilor în cadrul procedurilor vizând răpirea de minori nou-născuți și recomandă 

Consiliului General Judiciar să analizeze posibilitatea unificării criteriilor pentru a 

împiedica prescripția acestor infracțiuni; recomandă să se asigure și să se faciliteze 

accesul la arhivele registrelor de stare civilă și la vechile registre de nașteri din spitale; 

21. îndeamnă autoritățile spaniole să furnizeze sprijin psihologic constant gratuit pentru 

victime, oferit de profesioniști specializați;  

22. îndeamnă la protejarea deplină și eficace a persoanelor care se presupune că au suferit 

de pe urma răpirilor și a adopției ilegale de bebeluși prin intermediul unui statut special 

de victimă acordat atât părinților, cât și copiilor identificați, inclusiv posibilitatea de a 

beneficia de compensații din partea statului, luând în considerare Directiva privind 

drepturile victimelor; 

23. subliniază necesitatea ca autoritățile ecleziastice să recunoască implicarea lor potențială 

în cazurile de răpiri de bebeluși și adopții ilegale și să își ceară scuze victimelor; 

îndeamnă autoritățile ecleziastice să colaboreze în mod proactiv și mai eficace cu 

Ministerul Justiției și să pună arhivele parohiilor și ale congregațiilor religioase la 

dispoziția victimelor, acordând acces deplin și asigurând un grad maxim de 

transparență, pentru a facilita investigațiile instanțelor, încurajând reîntâlnirile, atunci 

când este posibil; 

24. salută faptul că Biserica Catolică le-a cerut scuze femeilor care au fost victime ale 

adopțiilor forțate din Regatul Unit și încurajează recunoașterea, în mod similar, a 

victimelor din Spania; 

25. recomandă, în cele din urmă, înființarea fără întârziere a unei comisii de investigare în 

cadrul Congresului Deputaților care să contribuie la o mai bună înțelegere a problemei, 

să evalueze dacă rezultatele INTCF sunt reprezentative, să stabilească dacă situația a 

fost rezultatul activității unor persoane fără scrupule sau a unei rețele de traficanți 

instituționalizate și să propună măsuri îmbunătățite în vederea facilitării clarificării 

faptelor, cu scopul evitării unei situații similare în viitor; asociațiile victimelor, 

Ministerul Justiției și OMC (Organizacion Medica Colegial) ar trebui să fie reprezentate 

în cadrul comisiei; 

26. consideră esențial să se creeze o unitate judiciară specializată, dotată cu mijloacele 

financiare și polițienești necesare, care să investigheze presupusele cazuri de copii 

furați; 

27. solicită crearea unei rezerve de judecători care să desfășoare anchete ad hoc, având în 

vedere numeroasele plângeri care fac referire la evenimente de aceeași natură;  

28. subliniază că există o serie de constatări potrivit cărora actele săvârșite în legătură cu 

cazurile de copii furați sunt de natură asociativă și sistemică; invită autoritățile spaniole 

să desfășoare toate activitățile anchetei în mod exhaustiv, ținând seama pe deplin de 

toate plângerile și documentele justificative relevante prezentate de cetățenii în cauză; 
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29. subliniază cât este de important ca guvernul spaniol să colaboreze și să coopereze pe 

deplin cu anchetatorii în cazul investigațiilor internaționale de răpiri de bebeluși și 

adopții ilegale, în special cauza 4591/2010, de care se ocupă judecătoarea argentiniană 

María Servini de Cubria, și investigația deschisă recent de Parchetul mexican; 

30. invită Comisia, Ombudsmanul European și Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE 

să ancheteze și să monitorizeze, în cadrul domeniului de aplicare al competențelor lor, 

eventualele încălcări ale drepturilor victimelor disparițiilor forțate sau involuntare de 

către autoritățile spaniole;  

31. solicită președintei Comisiei pentru petiții să transmită acest raport tuturor petiționarilor 

și asociațiilor legal constituite ale victimelor furtului și adopțiilor ilegale de copii, 

Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, Comisiei Europene, 

Ombudsmanului European, Agenției pentru Drepturi Fundamentale a UE, Guvernului 

Spaniei, guvernelor comunităților autonome din Spania, Ombudsmanului spaniol și 

grupului de lucru al ONU pentru disparițiile forțate sau involuntare.  
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Opinia minoritară a grupului PPE  

 

Grupul PPE susține dreptul la o investigație judiciară independentă și eficientă pentru 

victimele răpirii de bebeluși în Spania.  

 

Susținem gratuitatea testelor ADN pentru toate victimele; solicităm Bisericii să se asigure că 

arhivele sale sunt accesibile familiilor afectate; sprijinim decizia de a majora în mod 

substanțial finanțarea biroului din cadrul Ministerului Justiției care acordă sprijin victimelor și 

sprijinim comisia de investigare din cadrul Congresului Deputaților, îndeplinind astfel 

cerințele petiționarilor.  

 

Având în vedere caracterul foarte sensibil al acestei vizite de informare, suntem convinși că 

raportul trebuie să fie echilibrat și să se bazeze pe fapte. Prin urmare, am sprijinit proiectul 

inițial al raportului șefei misiunii. 

 

Regretăm faptul că raportul final concluzionează, în recomandările sale, că aceste infracțiuni 

au fost perpetuate de statul spaniol, astfel cum se menționează la amendamentele 23 și 74 

prezentate de Grupul GUE/NGL. Subliniem faptul că nu există dovezi pentru o astfel de 

concluzie. Deplângem impresia că astfel de declarații servesc câștigurilor politice interne. 

Subliniem, în cele din urmă, că este de competența sistemului judiciar, și nu a Comisiei pentru 

petiții, să constate dacă aceste infracțiuni au fost săvârșite de persoane fizice sau de o rețea de 

traficanți instituționalizată.  
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