Călărași:
gradul de
deși
a
agresiune

A avansat până la
comisar de poliție,
fost
acuzat
de
sexuală
A fost acuzat de agresiune sexuală,
dar cu toate acestea și-a continuat
cariera în cadrul Inspectoratului
Județean de Poliție Călărași, având,
la acest moment, gradul de comisar de
poliție. Este vorba de Decebal Bălan,
în prezent lucrător în cadul IPJ
Călărași,
Biroul
Investigații
Criminale – Direcția Patrimoniu.

Tentativă de viol
A fost acuzat de tentativă de viol, pe vremea în care acesta
activa ca șef de post pe raza comunei Ștefan cel Mare, din
declarațiile unor oficialități. Dosarul acestuia a fost
instrumentat de Parchetul Militar. Nu se cunosc date din
ancheta penală și nici de ce acesta și-a continuat cariera de
polițist. Sunt indicii că la acel moment au mai fost și alți
doi polițiști, acuzați de aceeași faptă. “Era în timpul
liber”, își amintește viceprimarul comunei Ștefan cel Mare,
Gheorghe Iacob. Și acesta se miră cum de Decebal Bălan a rămas
în continuare polițist, după respectivul eveniment. “Eu asta
nu-mi amintesc, pe cine a violat.” Tot scandalul s-a derulat
la un motel situat pe DN3, la câțiva kilometri de satul Ștefan
cel Mare. În prezent, la această dată, spațiul este folosit ca
dormitoare pentru lucrătorii din cadrul companiei Compet
Ploiești.
Îi fugeau ochii

Fata care l-a acuzat de agresiune sexuală pe polițistul
Decebal Bălan nu era din zonă. “Din câte știu eu, nu era de la
noi”, confirmă primarul Nicolae Pandea. Viceprimarul are o
altă variantă: “Era una care a făcut plângere pe urmă, pentru
că nu i-a dat banii”. Imediat după scandal, Decebal Bălan a
fost mutat de la postul de poliție din Ștefan cel Mare. “Știu
că l-au mutat atunci urgent… Pe la Fundeni, Frumușani.”
Viceprimarul din comună reușește să-și amintească întregul
episod: “Am discutat cu el, nu avea o lună și ceva. Și am
intrat în vorbă cu el și i-am zis, bă, fii atent, văd că-ți
cam fuge ochii după d-astea mici… Cu ăsta, cu Decebal. Aveam
mare încredere în el că era un polițist bun pe meserie. Adică,
când bătea cu pumnu-n masă… tăcea aștialalții. Nu că bătea,
dar avea frică de el, așa.”
Scandaluri sexuale în serie
Fata care a reclamat tentativa de viol era din municipiul
Constanța. “A fost în trecere, că era la hotel, producea și ea
un ban”. Situat la drumul principal, actualul spațiu care
funcționează drept dormitor găzduia un restaurant renumit în
zonă. A funcționat până în urmă cu 10 ani. “N-a plătit-o. I-a
dat două labe peste ochi și nu știu ce. Ceva-ceva îmi aduc
aminte. Nu a fost viol. Și aia l-a reclamat.” Comuna Ștefan
cel Mare este cunoscută, deja, pentru polițiștii cu apucături
de agresori sexuali. În urmă cu puțin timp, un alt ajutor de
șef de post a fost acuzat că a întreținut relații sexuale, cu
o minoră provenind dintr-o familie defavorizată, chiar în
sediul postului de poliție. Într-un alt caz, deja celebru, doi
agenți de la pază și ordine au abuzat sexual o minoră,
drogată, cu retard mintal și fugită dintr-un centru de
plasament. De scandalul sexual în care a fost implicat
comisarul de poliție Decebal Bălan își amintește un angajat al
companiei Conpet Ploiești.
Fără reacție
“Sunt 15 ani, fata a dispărut de pe aici”. Ne spune că Bălan

venea frecvent în zonă, câtă vreme aici funcționau o cârciumă
și un motel. Îl cheamă Alexandru Dobre și este pompier. “Știu
acuma, gata… Venea, era cârciumă, era mare… Mai venea.” L-am
contactat și pe comisarul Decebal Bălan, dar reacția acestuia
a fost cel puțin ciudată: ne-a închis telefonul imediat cum
ne-am prezentat. În schimb, într-un răspuns remis redacției
noastre, prin biroul de presă, IPJ Călărași ne comunică:
“…Instituția noastră nu este gestionara informațiilor
solicitate”, venind și cu recomandarea de a ne adresa
parchetului care a instrumentat acest caz.

