AMNISTIA MASCATĂ
BONUS: discount la noi furturi
Un material informativ sincer, făcut de cetățeni, pentru cetățeni

Proaspătul Ministru al Justiției, Florin Iordache (PSD), a făcut
miercuri, într-o ședință de guvern, ceea ce se zvonea că va
face. A lansat două ordonanțe de urgență care vizează
fapte penale (grațierea unor pedepse + modiﬁcarea
codurilor penale). Ca reacție, Președintele Iohannis a condus
ședința de guvern de miercuri (Constituția îi dă acest drept în
anumite cazuri) și a vorbit despre nevoia ca aceste
documente să nu ﬁe „băgate peste noapte”.

GRAȚIERE

COD PENAL

CE PREVĂD ORDONANȚELE?
Grațierea totală a pedepselor de
până la 5 ani, care se poate aplica
și infracțiunilor de corupție
prevăzute de Legea 78/2000,
precum abuzul în serviciu sau
șantajul săvârșit de o persoană care
exercită o funcție publică.

Deținuții de peste 60 de ani vor
ﬁ eliberați, indiferent de
infracțiunea de care au fost găsiți
vinovați, deși unele articole din
proiect susțin că pentru unele
infracțiuni grave nu se aplică
această măsură de clemență.

Infracțiunea de abuz în serviciu
din Codul Penal va ﬁ redeﬁnită,
astfel că se va răspunde penal
doar dacă prejudiciul este mai
mare de 200 de mii de lei.

Cei care denunță fapte penale nu
vor mai ﬁ protejați de lege dacă
denunțul lor e depus după șase
luni de la săvârșirea faptei.

Vor scăpa de pedepse și
persoane care au primit
condamnări cu
suspendare.

HOȚI
NOI
www.bit.ly/g4d-RO

MECHERIA E CĂ...
Amnistia a fost mascată sub pretextul că închisorile din România sunt supra-populate și astfel,
prin grațiere, se vor elibera 2500 de locuri. Ce uită să explice Ministerul Justiției e că prevederile se
aplică, în mod bizar dacă ne gândim la pretextul declarat, și unor fapte care au pedepse cu
suspendare (adică cei condamnați nu intră la închisoare). Cum e cazul lui Liviu Dragnea.

DE CE OUG-URILE SUNT RELE?
Nimeni din sistemul de Justiție nu
a văzut proiectele până ce ele nu
au fost puse pe site-ul Ministerului
miercuri, după ședința de guvern în
care au fost anunțate public.

După ce au reușit să se uite peste
ele, specialiștii au zis că „în
niciun caz nu-s de bun augur” și că
nu rezolvă problema
supra-populării penitenciarelor.

Presa și ONG-urile au criticat și ele
faptul că OUG-urile au fost date
„cu dedicație”, într-un secret
ținut până în ultima clipă, fără
consultare publică.

DNA, DIICOT, Procurorul General, Președinta Înaltei Curți de Justiție, Uniunea Națională
a Judecătorilor din România s-au pronunțat cu toții împotriva ordonanțelor. Procurorul
general spune că autorii ordonanțelor „au subestimat IQ-ul românilor”.
OUG privind grațierea colectivă este
și neconstituțională, existând un
articol 73 care zice că aministia și
grațierea colectivă se aprobă
doar prin Parlament (așa cum s-a
întâmplat și în trecut).

Dincolo de neconstituționalitate,
mai e și problema că în legea
546/2002 scrie că nu se grațiază
pedepsele cu suspendare.

CINCI ADEVĂRURI
Ordonanța i se aplică în mod
convenabil șefului PSD, Liviu
Dragnea, care a fost condamnat
cu suspendare în dosarul
Referendumului (din 2012). Tot el
e judecat într-un dosar în care
prejudiciul e mai mic de 200.000
lei. Ordonanțele l-ar scăpa de
ambele probleme.
E un adevăr vechi faptul că
pușcăriile din România chiar sunt
aglomerate și oferă condiții destul
de inumane, datorită unei lipse
cronice de investiții în ultimii 25 de
ani. CEDO a cerut din 2012 statului
român să remedieze problema.

Dacă s-ar da, oricât de
neconstituționale și anulate vor ﬁ
ele ulterior, ordonanțele privind
amnistia și grațierea intră în
vigoare imediat și produc efecte
care nu se pot anula.

Dragnea nu e singurul care ar
beneﬁcia: între 25 și 30 de
parlamentari, consilieri locali și
primari ar putea ﬁ achitați prin
noi modiﬁcări propuse Codului
Penal, unde conﬂictul de interese
ar ﬁ tratat mai blând.

La fel de adevărat e și că grațierea nu rezolvă problema
decât pe termen scurt: s-au mai făcut grațieri în masă în
România și după un an numărul deținuților a revenit la
nivelul de dinaintea grațierilor. O soluție pe termen lung, pe
lângă construcția de noi închisori, ar ﬁ scăderea pedepselor
și de pus accentul pe alternativele la încarcerare, cum ar ﬁ
măsuri pentru reintegrarea foștilor deținuți pentru
prevenirea recidivei (aproape 75% din cazuri, conform
APADOR-CH).

CE POȚI SĂ FACI?
DISTRIBUIE ACEST TEXT:
Descarcă-l de pe
www.bit.ly/oug-psd și pune-l în
cutiile poștale din bloc sau dă-l
pe Facebook / mail.

SCRIE MINISTERULUI
Până pe 24 ianuarie se
primesc sugestii pe
dean@just.ro

FII VOCAL
Ieși în stradă dacă trebuie. 4000
de români au făcut-o miercuri,
după ședința de guvern.

PE BUNE DESPRE ORDONANȚE
VRĂJEALA DE LA TV

ADEVĂRUL DE LA EXPERȚI

Închisorile sunt supra-aglomerate, trebuie
să grațiem urgent 2500 de oameni, că
altfel ne pune CEDO să plătim mulți bani,
că-s condiții inumane în pușcării.

FALS! Da, condițiile sunt de rahat, dar
ordonanțele astea sunt date cu dedicație
pentru boșii care au probleme cu legea și
vor să le rezolve pe șestache, fentându-ne.

Ministrul Justiției zice că ordonanțele nu i se
aplică lui Liviu Dragnea, condamnat cu
suspendare în dosarul referendumului.

FALS! Presa a citit în detaliu ordonanțele și a
descoperit că, de fapt, Dragnea ar ﬁ unul
dintre beneﬁciarii acestor noi legi.

Ministrul Justiției mai zice că grațierea din
ordonanță n-are treabă cu fapte de
corupție. Zice că se va putea recupera în
continuare prejudiciul pe astfel de
infracțiuni.

FALS! De fapt se grațiază și fapte de
corupție. Dacă se dau ordonanțele, Dragnea
poate ﬁ premier mai repede, Voiculescu
scapă a doua zi și ciuciu prejudiciu. Nu e clar
dacă li se aplică lui Ponta, Tăriceanu, Severin
sau Ghiță.

Se zice la TV că grațierea din ordonanță
n-are treabă cu infracțiuni împotriva
persoanei, precum violul, omorul sau
pedoﬁlia.

FALS! Sute de infractori de peste 60 de ani,
unii condamnați pentru viol, omor, pedoﬁlie,
vor scăpa de jumătate din pedeapsă. Te
vei putea întâlni cu ei la piață și nici n-ai ști.

Trebuie să dăm ordonanță urgent-urgent,
altfel ne amendează CEDO cu sute de
milioane de euro pentru condițiile
inumane din pușcării.

FALS! Condițiile sunt inumane, dar CEDO nu
te obligă să plătești bani, nici să faci grațieri
în masă. Doar îți zice să rezolvi problema.
Rămâne decizia țării cum o rezolvă.

DE CE SĂ NE CREZI PE NOI
ȘI NU PE CEI
DE LA TV?
Ei au interese și iau bani să zică
ce le dictează patronii. Noi
suntem oameni normali ca și tine,
singurul nostru interes e că vrem
dreptate și lege pentru toți, nu
infractori liberi pe străzi.

DĂ INFORMAȚIA MAI DEPARTE
Am muncit ore întregi să căutăm
adevărul. Ajută-ne să-l ducem și la
colegii, vecinii, prietenii și familia
ta. Tipărește materialul (ia-l de pe
www.bit.ly/oug-psd) sau pune-l pe
Facebook. Când suntem mulți,
chiar contăm. Ne găsești pe
www.bit.ly/g4d-RO

