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Italia: Pedepse reduse, in cazul romului ars de
viu la Torino
Dupa aproape doi ani de judecata, in cazul cetateanului roman de etnie roma,
ars de viu, in tabara din Torino, doi dintre cei trei inculpati au fost pusi in
libertate, la recurs, iar pentru cel de-al treilea, pedeapsa a fost redusa de la 24
de ani, la16 ani.
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Curtea de Apel din Torino, care a judecat recursul, a modificat sentinta din ucidere in primul grad,
a lui Vasile Doicescu (40 de ani), intr-o infractiune cu incadrare inferioara si i-a eliberat pe doi
dintre inculpati, iar celui acuzat de crima i-a redus pedeapsa de la 24 de ani, la16 ani, informeaza
ADN Kronos, citata de Adevarul de Italia.
in ziua de Paste a anului 2008, Doicescu a fost internat la Urgenta cu arsuri foarte grave pe toata
suprafata corpului. Dupa o luna de agonie a murit pe patul de spital. Doicescu locuia in tabara de
romi „Lungo Stura Lazio” din Torino, iar, initial, vecinii lui au relalat politiei ca si-a dat foc singur
pentru ca vroia sa se sinucida.
Procurorii au demarat o ancheta aprofundata si au ajuns la concluzia ca a fost vorba despre o
crima. In urma audierilor, au arestat trei prezumtivi faptuitori ai crimei, toti prezenti in tabara:

Florin Goman (34 de ani), Adrian Oprea (33 de ani) si Mures Stanescu (29 de ani). Cei trei au
fost condamnati in prima instanta la 24 de ani de inchisoare, cu acuzatia ca l-ar fi stropit pe
Doicescu cu lichid inflamabil si apoi i-ar fi dat foc, pentru a-i lua bunurile, dupa ce, toti patru au
consumat mai multe sticle de bauturi alcoolice.
Recursul a schimbat insa substantial scenariul acuzarii. Goman si Oprea au fost eliberati pentru
ca „nu au existat, la dosar, probe concludente penrtu a fi acuzati de comiterea crimei”, iar lui
Stanescu i-a fost redusa pedeapsa la 16 ani, fiind considerat, de instanta, singurul faptuitor.
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