
Supliment de informaţie 
 

la plângerea împotriva Guvernului României, depusă la 22 mai 2006 de către 

Cofederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN la Comitetul pentru Libertăţi 

Sindicale al Organizaţiei Internaţionale a Muncii, înregistrată pe 25 – 26 mai şi 6 

iunie 2006 sub referinţa nr.2486 

 

 
 

 
Traducere din limba franceză 

Textul care are valoare juridică este cel din limba franceză 
 

         D-nei DOUMBIA 
     Directoarea Departamentului de Norme 

        Internaţionale de Muncă 
       Biroul Internaţional de Muncă 

         4, Strada Morillons 
         211 GENEVA 22 
          ELVEŢIA 

 
 
OBIECT: decesul unui sindicalist închis 
 
 

Eu, subsemnatul, Ion Popescu, preşedintele Confederaţiei 

Sindicale Naţionale MERIDIAN, confederaţie sindicală 

interprofesională, reprezentativă la nivel naţional, declar că am 

transmis la 1 februarie 2007 informaţii noi şi complementare la 

plângerea inregistrată de către Comitetul pentru Libertăţi Sindicale 

sub referinţa nr. 2486. 
 

În anexele II, III şi IV ale plângerii, Confederaţia Sindicală Naţională 
MERIDIAN atrăsese atenţia Comitetului pentru Libertăţi Sindicale al Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii asupra “condiţiilor de detenţie a sindicaliştilor închişi”, 
“ameninţările asupra sănătăţii sindicaliştilor inchişi”, “ameninţările asupra securităţii 
sindicaliştilor închişi”. 
 

În acest supliment de informaţie, Confederaţia Sindicală Naţională 
MERIDIAN aduce la cunoştinţă Comitetului pentru Libertăţi Sindicale faptele care s-
au desfăşurat de atunci, aşa cum au fost făcute publice de către presa română. 



Faptele 

 
Ionel Ciontu era liderul sindicatului de la mina Livezeni. El a fost condamnat la 

5 ani de închisoare la 28 septembrie pentru a fi “subminat puterea statului”, cu ocazia 
protestelor sindicale ale minerilor în 1999.În acelaşi proces, Miron Cozma, fostul lider 
al sindicatelelor minere din Valea Jiului a fost condamnat la 10 ani de închisoare, şi 
sindicaliştii Constantin Creţan, Vasile Lupu, Doris Loiş, Romeo Beja (acesta din urmă 
prin absenţă) la cinci ani. 
 

Joi, 11 ianuarie 2007, familia şi colegii lui Ionel Ciontu, închis de 16 luni, află 
din presă de decesul acestuia la spitalul închisorii Jilava (Bucureşti), ca urmare a 
gravelor probleme de sănătate. Şeful închisorii Barcea Mare (în judeţul Hunedoara, la 
400 km la N-V de Bucureşti) a declarat agenţiei Mediafax că acest responsabil 
sindical fusese transferat miercuri 10 ianuarie dimineaţa, cu ambulanţa, la spitalul 
penitenciarului Jilava. Văduva sa ne-a informat că autorităţile penitenciare nu vor livra 
rezultatele autopsiei decât în 45 de zile dupa aceasta. 
 

Ziarul Ziua (12 ianuarie 2007) îl citeaza pe comandantul închisorii din Barcea : 
“El era bolnav.Iniţial, i s-a făcut un control la spitalul din Deva (capitala judtului 

Hunedoara), şi apoi , el a fost transferat la Jilava”. 

 

Acum un an, în săptămânalul Replica, ediţia din 19 – 25 ianuarie 2006, Ionel 
Ciontu continua să-şi susţină nevinovăţia: “Sunt un deţinut politic.În faza de urmărire 
(adica inainte de arestarea sa  - NDLR), procurorul Sasarman mi-a dat patru variante 
la dispoziţie: “a-l infunda” pe Cozma, a demisiona din sindicat, a mă pensiona sau a 
intra în Partidul Democrat (partidul preşedintelui Băsescu - NDLR). În dosarul meu, 
nu există nici o declaraţie împotriva mea. Totuşi, am fost condamnat.” 
 
 

 

 

Concluzie    
 

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN, considerând faptele expuse în 
plangerea sa, depusă la 22 mai 2006 de către Confederaţia Sindicală Naţională 

MERIDIAN la Comitetul pentru Libertăţi Sindicale ale Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii, înregistrata la 25-26 mai şi 6 iunie 2006 sub referinţa nr. 2486, reafirmă că 
arestarea, condamnarea şi închiderea liderilor sindicali din sectorul minier, Miron 
Cozma, Constantin Creţan , Ionel Ciontu, Dorin Lois, Vasile Lupu şi Romeo Beja, 
constituie o limitare a  liberului exerciţiu a dreptului sindical şi a dreptului de 
organizare, aşa cum sunt garantate de către Convenţia nr.87 a OIT (articolul 3) care 
stipulează că “1. Organizţiile lucrătorilor şi ale angajatorilori au dreptul să-şi 

elaboreze statutul şi reglementările lor administrative, de a-şi alege în mod liber 



reprezentaţii, să-şi organizeze gestiunea şi activitatea lor şi să-şi formeze programul 

lor de acţiune. 2. Autorităţile publice trebuie să se abţină de la orice intervenţie de 

natură să limiteze acest drept sau să împiedice exerciţiul legal al acestuia”. 

Reamintim faptul că,Convenţia mai sus citată a fost ratificată de România. 
 

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN atenţionează Comitetul pentru 
Libertati Sindicale asupra faptului că decesul lui Ionel Ciontu în închisoare confirmă 
în mod integral îngrijorările noastre.  
 
 
 

 

 


