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Catre Ambasada Romaniei în Republica Elenă, 

Subsemnatul, GRIGORESCU MARIAN-EUGEN, cetatean roman, (...), 

persoana arestata preventiv si 

aflata in detentie in penitenciarul din Komotini, Grecia,  

prin avocat Ghilenschi Andra-Veronica, din cadrul Baroului Bucuresti, 

(...), 

respectuos solicitam de urgenta ajutorul si sprijinul statului roman 

avand in vedere abuzurile la care  sunt supus din momentul in care a fost 

incarcerat in penitenciarul Komotini din Grecia.  

Subsemnatul, in temeiul dispozitiilor art. 3 din Conventia Europena a 

Drepturilor Omului ce consacra urmatoarele: „Nimeni nu poate fi supus torturii, nici 

pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante”,  

reclam tratamentul inuman si degradant de care am parte in 

penitenciarul din Komotini, Grecia si va solicit ajutorul in calitate de cetatean 

roman. 
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In momentul in care am fost retinut de catre autoritatile elene si inchis, nu 

mi s-a permis pentru o perioada mai mare de o saptamana sa iau legatura cu 

familia si sa ii anunt ca am fost retinut si ca ma aflu in detentie in penitenciarul 

Komotini din Grecia. Mi s-a refuzat dreptul pe care il am in calitate de cetatean 

european de a anunta telefonic rudele si de a solicita aprijinul autoritatilor romane. 

Mai mult decat atat, in prezent, dorm pe jos, intr-o camera mica unde paturile sunt 

insuficiente si nu mi se permite ca familia sa imi transfere bani pentru a-mi cumpara 

o hrana decenta. Am remarcat ca ceilalti detinuti au posibilitatea de a primi bani 

de la familie, avand asupra lor actele de identitate, drept de care subsemnatul nu 

dispun. De asemenea, am fost nevoit sa port aceleasi haine timp de o luna, 

imbracaminte pe care seara o puneam la uscat pentru a o folosi a doua zi.  Acestea 

sunt doar simple exemple si nu prezinta o enumerare exhaustiva a abuzurilor 

exercitate impotriva mea de catre autoritatile elene.  

Subsemnatul sunt tinut in conditii de detentie in Penitenciarul 

Komotini din Grecia care constituie tratamente degradante. Pe langa 

nerespectarea drepturilor pe care le-am mentionat anterior, efectul cumulativ al 

aglomerării și al nerespectării reglementărilor în materie de igienă                                               

imi cauzeaza sentimente de disperare și inferioritate de natură să ma 

înjosească și să ma umilească.  

 Totodata, autoritatile elene incalca dreptul la aparare al subsemnatului, 

componenta a dreptului la un proces echitabil prevazut de art.  6 din Conventia 

Europena a Drepturilor Omului, precum si  art. 5 din Conventia Europena a 

Drepturilor Omului privind dreptul la libertate şi la siguranţă: 

- Art. 5 § 1: „1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni 

nu poate fi privat de libertatea sa, decât în cazurile următoare şi conform 

căilor legale: (...)” ; 
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- Art. 5 § 2: „Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel 

mai scurt şi într-o limbă pe care o înţelege, asupra motivelor arestării sale şi 

asupra oricărei acuzaţii aduse împotriva sa.”  

   Principalul scop al art. 5 din Convenţie este de a proteja individul împotriva 

unei lipsiri arbitrare sau nejustificate de libertate [McKay împotriva Regatului Unit 

(MC), pct. 30]. Dreptul la libertate şi la siguranţă capătă o deosebită importanţă 

într-o „societate democratică”, în sensul Convenţiei [Medvedyev şi alţii împotriva 

Franţei (MC), pct. 76; Ladent împotriva Poloniei, pct. 45]. 

Va rugam sa luati legatura de urgenta cu familia detinutului, respectiv 

cu fratele acestuia: domnul  GRIGORESCU NICOLAE (...). 

In drept, va solicitam sprijinul avand in vedere: 

- articolele 2, 6 și 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, îndeosebi articolele 4, 19, 47, 48 și 49: 

–  Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale (CEDO) (articolul 3, articolul 8), protocoalele la CEDO și 
jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Convenția europeană pentru 
prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante din 
1987, precum și rapoartele Comitetului European pentru Prevenirea Torturii 
(CPT); 

–  Declarația universală a drepturilor omului (articolele 3 și 5), Pactul internațional 
cu privire la drepturile civile și politice (articolul 7) și Convenția împotriva torturii și 
altor pedepse și tratamente crude, inumane sau degradante, 

–  Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York, la 20 
noiembrie 1989, 

–  Observații generale ale Comitetului pentru drepturile copilului: nr. 10 (2007) 
privind drepturile copiilor în justiția pentru minori, nr. 13 (2011) privind dreptul 
copilului la protecție împotriva oricărei forme de violență și nr. 17 (2013) privind 
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dreptul copilului la odihnă, timp liber, joacă, activități recreative, viață culturală și 
arte (articolul 31), 

–  normele minimale ale Organizației Națiunilor Unite privind tratamentul 
deținuților, precum și declarațiile și principiile adoptate de Adunarea Generală; 
având în vedere Normele minime standard ale ONU privind administrarea justiției 
juvenile (Normele de la Beijing), adoptate de Adunarea generală; având în vedere 
Orientările Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind justiția în interesul 
copilului; având în vedere recomandările Comitetului de Miniștri ai Consiliului 
Europei, îndeosebi Recomandarea CM/Rec (2006) referitoare la normele 
penitenciare europene, Recomandarea CM/Rec (2006) privind detenția provizorie, 
condițiile în care are loc și instituirea unor garanții împotriva abuzurilor, 
recomandările adoptate de Adunarea parlamentară a Consiliului Europei, 

–  rezoluțiile Parlamentului European din 18 ianuarie 1996 privind condițiile precare 
din penitenciare în Uniunea Europeană, din 17 decembrie 1998 privind condițiile 
din penitenciare în Uniunea Europeană: adaptări și sancțiuni alternative, din 25 
noiembrie 2009 privind programul multianual 2010-2014 pentru spațiul de libertate, 
securitate și justiție (Programul de la Stockholm) și din 15 decembrie 2011 
referitoare la condițiile de detenție în Uniune, 

–  Declarația scrisă 0006/2011 din 14 februarie 2011 privind încălcarea drepturilor 
fundamentale ale deținuților din Uniunea Europeană, 

–  convențiile, recomandările și rezoluțiile Consiliului Europei referitoare la 
problemele legate de penitenciare, 

–  Cartea albă a Consiliului Europei din 28 septembrie 2016 privind supra-
aglomerarea închisorilor, 

–  Recomandarea CM/Rec(2012) a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei 
către statele membre referitoare la deținuții străini (adoptată de către Comitetul de 
Miniștri la 10 octombrie 2012), 

 

 Cu deosebita stima,     Semnatura, 
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