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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1013/2012, adresată de Eduardo Raya Retamero, de cetățenie spaniolă, 
privind furtul unui nou-născut dintr-un spital din Spania și eșecul autorităților de a 
investiga în mod adecvat acest caz

Petiția nr. 1201/2012, adresată de Rosalía Gutiérrez Valdivia, de cetățenie 
spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital din Spania și eșecul 
autorităților de a investiga în mod adecvat acest caz

Petiția nr. 1209/2012, adresată de Maria Angustias Rodriguez Fernandez, de 
cetățenie spaniolă, însoțită de 2 semnături, privind furtul nou-născuților dintr-un 
spital din Spania și eșecul autorităților de a investiga în mod adecvat cazurile

Petiția nr. 1323/2012, adresată de Encarnación Murillo López, de cetățenie 
spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital din Spania și eșecul 
autorităților de a investiga în mod adecvat acest caz

Petiția nr. 1368/2012, adresată de Encarnación Moya Gómez, de cetățenie 
spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital din Spania și eșecul 
autorităților de a investiga în mod adecvat acest caz

Petiția nr. 1369/2012, adresată de Maria del Mar Guerrero Arjona, de cetățenie 



PE519.616v01-00 2/5 CM\1004011RO.doc

RO

spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital din Spania și eșecul 
autorităților de a investiga în mod adecvat acest caz

Petiția nr. 1631/2012, adresată de Maria del Carmen Gómez Heredia, de cetățenie 
spaniolă, privind furtul unui nou-născut dintr-un spital din Spania și eșecul 
autorităților de a investiga în mod adecvat acest caz

1. Rezumatul petiției nr. 1013/2012

Petiționarul și soția acestuia consideră că copilul lor, născut la 6 iunie 1990 la spitalul clinic 
din Granada, a fost schimbat la naștere cu un alt nou-născut care a murit câteva zile mai 
târziu. Testele genetice de laborator pe care le-au comandat în 2008 par să confirme 
versiunea, dar investigațiile poliției din 2010 contrazic acest lucru. Petiționarii nu au încredere 
în cercetările poliției și consideră că autoritățile spaniole se grăbesc să le închidă cazul. 
Petiționarul face referire la numeroase alte cazuri similare care au fost denunțate și care se 
află în curs de cercetare în prezent în Spania și acuză statul spaniol de crime împotriva 
umanității. 

Rezumatul petiției nr. 1201/2012

Petiționara consideră că i-a fost furat la naștere copilul său, născut pe 28 august 1969 la 
Spitalul Clinic din Granada, de către personalul care lucrează în spital. Ea explică faptul că o 
infirmieră i-a spus că nou-născutul este un băiat sănătos. După numai câteva ore, a fost 
informată că nou-născutul a decedat. În 2011, ea a înaintat cazul său autorităților din Granada, 
care l-au respins. Spitalul a informat că nu deține evidențe mai vechi de 1976. Petiționarul 
face referire la numeroase alte cazuri similare care au fost denunțate și care se află în curs de 
cercetare în prezent în Spania și acuză statul spaniol de crime împotriva umanității.

Rezumatul petiției nr. 1209/2012

Petiționarele denunță cazurile a doi nou-născuți despre care se presupune că au fost furați la 
naștere de personalul care lucra în Spitalul Clinic San Cecilio din Granada, Spania. Dna 
Rodriguez Fernandez explică faptul că sora ei, născută pe 18 iulie 1963 la reședința familiei, a 
fost dusă la spitalul menționat două zile mai târziu pentru ceea ce se presupunea a fi un 
examen de rutină. Personalul spitalului a trimis nou-născutul la terapie intensivă și se 
presupune că a interzis părinților să vadă copilul timp de două zile, după care părinții au fost 
informați despre decesul nou-născutului. Petiționara indică inconsecvențe grave în rapoartele 
medicale și în evidențele consiliului orășenesc și ale cimitirului. În mod similar, dna 
Ascension Sanchez Fernandez explică faptul că fiica sa, născută pe 25 august 1975 la același 
spital, a fost și ea furată. Petiționarele fac referire la numeroase alte cazuri similare care au 
fost denunțate și se află în curs de cercetare în prezent în Spania și acuză statul spaniol de 
crime împotriva umanității. 

Rezumatul petiției nr. 1323/2012
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Petiționara a dat naștere, la 6 iunie 1983, unui copil la Spitalul Clinic San Cecilio din 
Granada. Potrivit explicațiilor sale, i s-a spus de către personalul medical că copilul a decedat, 
dar nu a fost lăsată niciodată să vadă cadavrul. Petiționara este convinsă că bebelușul a fost 
furat de către personalul din spital. În aprilie 2011, a denunțat cazul autorităților din Spania, 
care, susține aceasta, l-au respins. Petiționarul face referire la numeroase alte cazuri similare 
care au fost denunțate și care se află în curs de cercetare în prezent în Spania și acuză statul 
spaniol de crime împotriva umanității.

Rezumatul petiției nr. 1368/2012

Petiționara susține că personalul din Spitalul Clinic San Cecilio din Granada i-ar fi furat la 
naștere copilul născut la 28 august 1970. Petiționara explică faptul că personalul medical i-a 
comunicat că fiica sa a decedat, însă aceasta susține că nu i s-a permis niciodată să vadă sau să 
înmormânteze trupul acesteia. În anul 2011, se pare că petiționara a denunțat cazul său 
autorităților din Granada, care l-au respins fără efectuarea unei anchete. Petiționarele fac 
referire la numeroase alte cazuri similare care au fost denunțate și se află în curs de cercetare 
în prezent în Spania și acuză statul spaniol de crime împotriva umanității.

Rezumatul petiției nr. 1369/2012

Petiționara susține că mama sa a avut un copil, născut în anul 1976 la Spitalul Clinic San 
Cecilio din Granada, care i-a fost furat la naștere de către personalul care lucrează în spital. 
Petiționara explică faptul că personalul medical i-a comunicat mamei sale că fiica sa a decedat 
la naștere, însă aceasta susține că nu i s-a permis niciodată să ia sau să înmormânteze trupul 
acesteia. În anul 2011, se pare că familia petiționarei a denunțat cazul său autorităților din 
Granada, care l-au respins fără efectuarea unei anchete. Petiționarele fac referire la numeroase 
alte cazuri similare care au fost denunțate și se află în curs de cercetare în prezent în Spania și 
acuză statul spaniol de crime împotriva umanității.

Rezumatul petiției nr. 1631/2012

Petiționara crede că i-a fost furat la naștere copilul, născut în 1980 într-un spital din Granada, 
de către personalul care lucra în spital. Ea explică faptul că el s-a născut viu și i-a fost arătat 
mamei, dar doar la câteva minute după personalul medical i-a spus că copilul a decedat. 
Ulterior, ea declară că nu i s-a permis niciodată să vadă și să înmormânteze corpul lui. În 
anul 2011, petiționara a denunțat cazul autorităților din Granada, care se pare că l-au respins 
fără efectuarea unei anchete. Petiționarele fac referire la numeroase alte cazuri similare care 
au fost denunțate și se află în curs de cercetare în prezent în Spania și acuză statul spaniol de 
crime împotriva umanității.

2. Admisibilitate

Petițiile nr. 1013/2012, 1201/2012, 1209/2012, 1323/2012, 1368/2012 și 1369/2012

Declarate admisibile la 20 martie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
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[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

Petiția nr. 1631/2012.

Declarată admisibilă la 24 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

În petiția nr. 1013/2012, petiționarul declară că el și soția lui au pierdut un copil la 
6 iunie 1990 la Spitalul Clinic din Granada. El susține că copilul lor nou-născut a fost 
schimbat în cadrul spitalului cu un alt nou-născut care a murit câteva zile mai târziu. 
Petiționarul susține că nu există niciun recurs efectiv împotriva acestor furturi masive de copii 
din spitale publice, deoarece există legături între medicii implicați și politicienii de la nivel 
înalt din Spania. Reclamantul consideră că au fost încălcate Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, precum și Convenția cu privire la drepturile copilului.

Petițiile conexate petiției nr. 1013/2012 privesc același subiect, și anume furtul de nou-născuți 
din unele spitalele din Spania, unele dintre presupusele fapte datând încă din anii 1960, altele 
fiind comise mai recent în anii 1980 și 1990.

Observațiile Comisiei

În principiu, competențele Comisiei în ceea ce privește acțiunile și omisiunile statelor membre 
se limitează la supravegherea aplicării dreptului Uniunii, sub controlul Curții de Justiție 
[articolul 17 alineatul (1) din TEU]. În ceea ce privește în mod special aspectele referitoare la 
drepturile fundamentale invocate de petiționar, Comisia reamintește că, potrivit articolului 51 
alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, dispozițiile cartei se 
aplică statelor membre numai atunci când acestea pun în aplicare dreptul comunitar.

Din informațiile furnizate de petiționari nu reiese faptul că, în ceea ce privește situația 
reclamată, statul membru în cauză a acționat cu adevărat în sensul punerii în aplicare a 
dreptului Uniunii. 

Se pare că respectivii copii au fost dați în adopție ilegal, fără cunoștința părinților. Astfel de 
acte și decizii pronunțate de autoritățile spaniole ar ține de domenii ale dreptului civil care nu 
sunt reglementate de dispoziții ale legislației UE. În stadiul său actual, legislația UE [în 
special Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 („Regulamentul Bruxelles IIa”)] reglementează 
exclusiv aspectele legate de aria de competență și de recunoașterea și executare a hotărârilor 
luate într-un alt stat membru.

Prin urmare, în ceea ce privește problema la care fac referire petiționarii, statele membre sunt 
cele care trebuie să asigure respectarea obligațiilor ce le revin cu privire la drepturile 
fundamentale, după cum decurg din acordurile internaționale și din dreptul intern.

Potrivit informațiilor deținute de Comisie, în Spania sunt deja în curs de desfășurare proceduri 
juridice pentru cazuri similare1. 

                                               
1 A se vedea Raportul anual din 2011 al Agenției pentru Drepturi Fundamentale. 
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Concluzie

Pe baza informațiilor furnizate în petiții, Comisia nu poate continua urmărirea acestei 
probleme. Petiționarii pot aduce cazul lor în fața autorităților naționale, inclusiv a celor 
judiciare și, dacă aceștia consideră că le-a fost încălcat oricare dintre drepturile lor 
fundamentale, pot depune o plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cadrul 
Consiliului Europei.

                                                                                                                                                  
(http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/2223-FRA-2012_annual-report-2011-chapter4_EN.pdf): „În 
Spania, atenția publică s-a concentrat asupra «copiilor furați» care, între anii 1940 și 1980, au fost dați spre 
adopție la spitale fără cunoștința sau consimțământul mamei. Se presupune că această practică este sistematică în 
unele spitale, implicând doctori, asistente și călugărițe. În iunie 2011, procurorul general a declarat că 849 de 
anchete au fost lansate, fiind găsite dovezi ale unei infracțiuni în 162 de cazuri pentru care au și fost depuse 
acuzații. Totuși, sunt tot mai multe indicii că această practică s-ar putea să fi implicat sute de copii. Reclamațiile 
depuse de diverse organizații – precum Asociația Națională a Victimelor Adopțiilor Neregulamentare 
(Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) și SOS – Bebeluși Furați (SOS Bebés Robados)
–, privind întârzierile în deschiderea registrelor pentru a permite căutarea rudelor pierdute 17 l-au determinat pe 
procurorul general să declare că anchetele vor necesita timp deoarece trebuie coordonate cu toate comunitățile 
autonome din Spania, întrucât se consideră că au fost implicate diverse rețele.”


