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Marturii din Infern: Povestea romanului care a
executat 5 ani de inchisoare in China
Reprezentantii clujeanului Marius Balo, inchis de 5 ani in China pentru o
frauda de 80 de dolari, au trimis o inregistrare audio tulburatoare in care
acesta povesteste ororile prin care a trecut. „Am trec prin umilinte si torturi de
care mi-e doare sa-mi amintesc”, spune acesta. Marius Balo s-ar putea intoarce
in doua saptamani in Romania.
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Clujeanul Marius Balo, inchis de mai bine de 5 ani in conditii inumane in inchisorile chineze, va
ajunge acasa: autoritatile din China au aprobat transferarea acestuia in Romania dupa ani intregi
de demersuri si amanari. Informatia a fost confirmata si de casa avocatura care l-a reprezetat pe
acesta, care a multumit ministrilor Justitiei Ana Birchall si Catalin Marian Predoiu pentru sprijin.
Reprezentantii clujeanului au trimis si o inregistrare audio in care Marius Balo povesteste ororile
prin care a trecut, potrivit adevarul.ro..
„Doresc sa aduc prinos de recunostinta in primul rand bunului Dumnezeu pentru ca m-a ocrcotit si
m-a intarit in acesti ani, astfel incat teroarea acestui sistem aservit raului si uratenia acestui loc
infiorator n-au fost in stare sa-mi sfasie sufletul. Cu cat m-au lovit mai abitir, cu atat puterea mi-a
crescut”, spune clujeanul in inceputul inregistrarii. Apoi povesteste cum a ajuns sa fie condamnat
la 8 ani de inchisoare pentru o frauda de 80 de dolari, pentru care in China putea sa fie
condamnat chiar la moarte.

„Am trec prin umilinte si torturi pe care ma doare sa mi le amintesc. Mi-a fost atata teama... Se
zvonea ca voi primi pedeapsa cu moarte, care in China se da si in cazuri financiare”.
Mai jos, inregistrarea audio a marturiei tulburatoare a lui Marius Balo:
„Teoretic, in 2 saptamani Marius Balo ar putea ajunge in Romania”
„in dimineata zilei de 9 ianuarie 2020, am fost informati atat de catre ambasadorul Romaniei la
Beijing, Excelenta Sa Basil Constantinescu, cat si de catre Directia de Drept International si
Cooperare Judiciara din cadrul Ministerului Justitiei, de faptul ca Ministerul Justitiei al Republicii
Populare Chineze si-a dat acordul la transferarea cetateanului roman Marius Balo”, a declarat
avocatul Eugen Iordachescu, aparatorul lui Marius Balo alaturi de avocat Ioana Bonda, echipa
SCA Iordachescu & Asociatii. „in acest moment sunt indeplinite toate conditiile pentru preluarea
din China a lui Marius Balo; urmatorul pas apartine Ministerului Afacerilor Interne care, prin
Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, trebuie sa intreprinda in cat mai scurt timp
demersurile pentru transferul propriu-zis. Teoretic in 2 saptamani Marius Balo ar putea ajunge in
Romania,” continua avocat Ioana Bonda.
Doi ministri au facut diferenta
„Pe aceasta cale, multumim in primul rand doamnei Ana Birchall pentru ajutorul si implicarea sa in
procedura de transferare in Romania a cetateanului Marius Balo. Acest transfer nu ar fi fost
posibil fara cooperarea si efortul d-voastra. De asemenea, multumim domnului Catalin Marian
Predoiu, Ministrul Justitiei, care a continuat sa depuna toata eforturile in vederea transferarii in
Romania a d-lui Marius Balo. Nu in ultimul rand, multumim mass media, care au promovat cazul
dramatic a lui Marius Balo si care au avut un rol hotarator in procedura de transfer”, precizeaza
avocatul Eugen Iordachescu.
Cine este Marius Balo
Reamintim, Marius Balo era stabilit in China din 2010, initial ca expert strain in cadrul Grupului de
Tehnologie si Educatie New Oriental din Beijing. in 2014, Marius Balo a fost arestat pentru o
presupusa infractiune de frauda contractuala, al carei prejudiciu era de 80 de dolari. Absolvent al
Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, Marius Balo a petrecut urmatorii cinci ani in
inchisoare, in conditii de supra-aglomerare, fara apa calda sau caldura, fara contact cu vorbitori
de romana sau engleza, uneori legat si dus la interogatorii, si fortat sa munceasca peste 12 ore
pe zi pentru a-si castiga dreptul la mancare. Echipa SCA Iordachescu & Asociatii solicita
Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala ca, in acest moment in care exista toate
aprobarile necesare, sa efectueze demersurile de preluare din China a lui Marius Balo cat de
repede posibil.
Povestea lui Marius Balo
Clujeanul Marius Balo (38 de ani) s-a stabilit in China in 2010, unde s-a angajat ca expert strain
in cadrul Grupului de Tehnologie si Educatie XinDongFang (New Oriental) din Beijing. Angajat ca
profesor la prestigioasa universitate Renmin University din Beijing, romanul parea realizat
profesional si totul mergea cum nu se putea mai bine in cariera sa.
Totul s-a naruit, insa, pe data de 28 martie 2014, cand a fost arestat de autoritatile chineze
pentru savarsirea infractiunii de frauda contractuala, prejudiciul fiind de 80 dolari. Asta dupa ce,

spune Balo, a primit 80 de dolari din partea unui chinez, fara sa stie ca este un infractor.
Dupa ce a petrecut doi ani in arest, in conditii infioratoare, romanul a fost condamnat la opt ani de
inchisoare cu executare si la plata unei amenzi echivalente cu 13.600 de euro. Amenda a fost
achitat la scurt timp, dupa ce unchiul lui Marius Balo, Mihai Felecan, a vandut un apartament in
Cluj si a platit penalitatea.
Marius Balo spune ca in acelasi caz a fost implicat, aflandu-se intr-o situatie identica, un cetatean
britanic. Acesta a avut insa parte de o judecata dreapta, mai spune profesorul, iar dupa o
perioada a fost eliberat.
S-a simtit abandonat de autoritatile romane
in tot acest timp, detinutul a solicitat sa fie transferat intr-o inchisoare din Romania, motivandu-si
cererea prin faptul ca drepturile sale au fost incalcate in puscariile chineze. Pentru asta, a trimis
mai multe memorii pe adresa Ambasadei Romaniei la Beijing, dar si Ministerului Justitiei si
Ministerului de Externe, precum si presedintelui Klaus Iohannis. A primit un singur raspuns, din
partea Ministerului Justitiei, prin care era instiintat ca intre Romania si China nu exista tratat in
privinta transferarii persoanelor condamnate, astfel ca autoritatile romane nu pot interveni in
acest caz.
Avocatul Eugen C. Iordachescu, cel care il reprezinta pe profesor, contrazice aceasta afirmatie.
„Din cunostintele noastre, au mai fost transferati cetateni romani pentru executarea pedepsei in
Romania”, a afirmat acesta.
„Aceasta situatie extrem de grava este ignorata cu desavarsire de Ministerul Justitiei al Romaniei,
care refuza sa isi indeplineasca obligatia de a apara interesele si drepturile unuia dintre cetatenii
sai. in ciuda unor memorii si adrese repetate catre doamna Ministru Ana Birchall, dar si catre
Ministerul de Externe, Presedintele Romaniei si alte institutii cu atributii in apararea drepturilor
cetatenilor romani, autoritatile nu au luat nicio masura, au oferit doar raspunsuri generice si au
refuzat sa acorde audiente privitoare la acest caz“, au sustinut sustin cei de la Casa de avocatura
Iordachescu si asociatii
Obligat sa lucreze timp de 12 ore pe zi, in schimbul unei singure mese pe zi, care consta in doua
linguri de orez
Mariu Balo spune ca se simte abandonat si spune ca traieste un adevarat calvar in puscariile
comuniste. Profesorul sustin ca, timp de doi ani, perioada in care a fost tinut in arest inainte de a
fi condamnat, i-au fost incalcate drepturile. intr-un memoriu, Balo descrie ce a trait in inchisoare.
„De doua ori pe luna eram scos din cusca si dus intr-o alta, legat fedeles de maini si de picioare
intr-un scaun de metal ce semana izbitor cu un scaun electric in timp ce mi se repeta obsesiv ca
singura mea sansa este ca, odata ajuns in fata judecatorului, sa ii implor mila cu lacrimi in ochi”, a
scris romanul.
Ulterior, el a fost transferat intr-un penitenciar de maxima siguranta din Shanghai. Aici, el ar fi fost
obligat sa lucreze timp de 12 ore pe zi, in schimbul unei singure mese pe zi, care consta in doua
linguri de orez. „Statul roman ignora de peste 5 ani suferinta si tratamentele inumane indurate de
Marius Balo si amana demersurile necesare pentru a-l transfera in tara, in vederea executarii
pedepsei in Romania”, au conchis reprezentantii profesorului.

„Marius Balo, un profesor si antreprenor clujean sufera intr-o inchisoare din China pentru o fapta
care in Romania nu este infractiune. Condamnat la 8 ani de inchisoare, el este detinut in conditii
inumane si este fortat sa munceasca mai bine de 10 ore pe zi doar pentru a castiga dreptul la
hrana in inchisoare“, mai spun cei de la Casa de avocatura Iordachescu si asociatii.
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