București, 18 februarie 2015
COMUNICAT DE PRESĂ
CEDO condamnă din nou România pentru abuzul poliției împotriva romilor
Ieri, 17 februarie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a publicat decizia în
cauza Ion Bălășoiu contra României. Aplicantul, reprezentat în fața CEDO de organizația Romani
CRISS, a reclamat decesul fiului său, Nelu, ca urmare a relelor tratamente primite în arestul
poliției. Curtea a reținut că a fost încălcat Articolul 3 – dreptul de a nu fi supus torturii,
tratamentelor inumane și degradante, sub aspect procedural, și a acordat daune morale în valoare
de 7500 EURO. Romani CRISS a contractat un avocat pentru reprezentarea aplicantului, tatăl
victimei, în fața instanțelor naționale. O hotărâre definitivă și irevocabilă a fost emisă de către
instanțele naționale în anul 2010, la 8 ani de la decesul victimei.
În data de 5 aprilie 2002, Nelu Bălășoiu a fost arestat pentru săvârșirea infracțiunii de furt
calificat și reținut în arestul Poliției din Târgu Carbunești. Fratele victimei a fost informat, la scurt
timp în urma arestării, că Nelu Bălășoiu era bătut de mai multe cadre ale poliției. Alte persoane
arestate, martore, au declarat că victima a fost bătută de către polițiști pentru a recunoaște alte
furturi cu autori necunoscuți, pe care aceștia nu le-au comis. La aproximativ două săptămâni de la
arestare, rudele victimei au sesizat actele de violență săvârșite de polițiștii din Târgu Cărbunești.
În data de 14 mai 2002, Nelu Bălășoiu a fost transferat din custodia poliției Târgu Cărbunești în
arestul poliției din Târgu Jiu, intrarea în această unitate consemnând o evaluare medicală cu
diagnosticul “clinic sănătos”. Ulterior, când starea de sănătate a victimei s-a agravat, acesta a fost
mutat la Spitalul Penitenciar Jilava, unde a decedat a doua zi, respectiv în data de 5 iunie 2002.
Până la data decesului, rudele nu au primit niciun răspuns din partea oficialităților, legat
de sesizarea actelor de violență.
CEDO a criticat modul superficial în care autoritățile române, mai cu seamă Parchetul, au
derulat investigația in acest caz, precum și faptul că a fost nevoie de mai multe hotărâri ale
instanțelor naționale pentru ca Parchetul să se conformeze dispozițiilor instanțelor și să
desfășoare demersurile solicitate.
Cauza de față se încadrează într-o serie de alte condamnări ale României în fața CEDO,
pentru abuzuri ale poliției față de romi: Stoica contra României1, Gheorghe Cobzaru contra
României2, precum și recenta cauză, Ciorcan și alții contra României3.

1 Hotărârea din 04/03/2008, Cererea nr. 42722/02
2 Hotărârea din 25/06/2013, Cererea nr. 6978/08
3 Hotărârea din 27/01/2015, Cererile nr. 29414/09, respectiv 44841/09
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Romani CRISS a subliniat și cu alte ocazii necesitatea ca statul român să ia măsuri pentru
a combate abuzurile poliției față de romi4. Reiterăm recomandarea adresată Consiliului Superior
al Magistraturii, de a identifica măsuri concrete pentru a împiedica gestionarea dosarelor într-o
manieră care să contravină flagrant principiilor fundamentale stabilite în Convenția Europeană a
Drepturilor Omului.
Pentru detalii, vă rugăm contactați:
Marian Mandache, director executiv Romani CRISS
Email: marian@romanicriss.org
Telefon: 0728878383
Oana Tabă
Email: oana@romanicriss.org
Telefon 0755056622

4 Vezi Scrisoarea deschisă a Romani CRISS din 4 iulie 2013, „Statul român poate evita pierderea de vieți omenești,
dar refuză să o facă”, disponibilă aici:
http://www.romanicriss.org/PDF/Scrisoare%20deschisa%20Romani%20CRISS%20abuzuri%20politie%204%20iuli
e%202013.pdf
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