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DE CE SE IMPUNE AMNISTIA – In Saptamana Mare, fostul director Forum Invest, Bogdan Popovici, avertizeaza
asupra puscariilor supraaglomerate: "Nicaieri in lume tortura psihica si fizica continua, pedeapsa excesiva in
mizerie, arestarile interminabile si ura riguroasa poreclita 'stat de drept' nu pot insanatosi societatea". Cu banii
pe care statul ar fi obligat de CEDO sa-i plateasca celor 34.000 de detinuti pentru conditiile inumane din
inchisori, s-ar construi locuinte pentru 25.000 de oameni
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Fostul director al Forum Invest, Bogdan Popovici (foto), condamnat la 6 ani de inchisoare in dosarul "Trofeul Calitatii", alaturi de Adrian Nastase, a postat, in preajma Sarbatorilor Pascale, pe blogul personal – www.bogdanpopovici.com – doua articole in care deplange conditiile inumane din penitenciare, comparate cu lagarele de exterminare, si face apel la amnistie. In lumea civilizata spre care tindem, lume fundamentata pe morala
crestina, criminalitatea este redusa prin preventie, nu prin pedeapsa, sustine Bogdan Popovici in "Preafericitul Daniel si ratarea moralei crestine", text publicat la 13 aprilie 2014. Fostul director al Forum Invest critica actuala putere pentru lasitatea cu care a evitat in repetate randuri sa-si asume responsabilitatea amnistiei, desi aceasta se impune ca o necesitate imediata.
Intr-o alta postare – "Preafericitul Daniel si contabilitatea penitenciara" – din 9 aprilie 2014, Popovici arata ca banii pe care statul ar fi obligat de CEDO sa-i plateasca celor 34.000 de detinuti, pentru tratamentele inumane la care acestia sunt supusi din cauza supraaglomerarii din inchisori, ar echivala cu suma necesara pentru construirea a peste 6.000 de apartamente cu 2 si 3 camere, prin care s-ar asigura locuinte pentru mai mult de
25.000 de suflete.
Prezentam postarea lui Bogdan Popovici din 9 aprilie 2014:
"Prea Fericitul Daniel si contabilitatea penitenciara – partea intai despre banii risipiti si arderea in iad
„unde Prea Fericitul afla cu adanca mirare”
Cu 340 milioane de euro se pot construi peste 6.000 de apartamente cu 2 si 3 camere de calitate ridicata, in care pot locui peste 25.000 de oameni!
34.000 de detinuti condamnati definitiv traiesc azi in puscariile din Romania in conditii inumane de supra-supraaglomerare si mizerie absoluta. Normele Curtii Europene a Drepturilor Omului-CEDO prevad ca un detinut trebuie sa aiba minimum 4 metri patrati de spatiu vital in celula. Adica 2 metri patrati patul si doi metri patrati langa pat. Sa se poata ridica in picioare!
In puscariile din Romania NU se respecta deloc aceasta norma OBLIGATORIE si MINIMALA in Europa. Statisticile inselatoare prezentate publicului din Romania sunt cu „un detinut primeste… 6 m2”, luandu-se in calcul… inaltimea camerei, chiar daca NU are unde pune picioarele langa pat. Iar pe langa cei 34.000 condamnati definitiv prezentati oficial mai sunt multe mii de arestati preventiv in aceleasi puscarii, in aceeasi aglomerare de
lagar de exterminare, neprinsi in statistici.
In penitenciarul Jilava sunt aproape 2.000 de detinuti, condamnati definitiv, pe 700 de locuri dupa norma CEDO si pe 1.200 de locuri dupa norma romaneasca cu metri cubi. Aglomeratia este animalica, cu trei paturi puse unul peste altul, cu coloanele de paturi lipite una de alta in camere sufocate care aduc aminte de camerele de gazare. Curtile de plimbare sunt extrem de mici, intr-o stare de degradare avansata, arhipline.
Din cei 2.000 de detinuti muncesc ORICE doar vreo 500. Restul de 1.500 de barbati ZAC unul peste altul. Gata de eutanasiere. Intr-o putoare de nedescris. Dezumanizandu-se zi de zi.
In Penitenciarul Targsor dorm cate 2 femei in pat de 80 cm. Pentru reabilitare definitiva.
Daca cei 34.000 ar face plangere la CEDO pentru conditiile de detentie ar castiga toti. Absolut toti! Desi CEDO da despagubiri mici, statul roman ar trebui sa plateasca cel putin 340 milioane de euro catre acesti detinuti!!!
Cu 340 milioane de euro se pot construi peste 6.000 de apartamente cu 2 si 3 camere de calitate ridicata, in care pot locui peste 25.000 de oameni!"
Prezentam postarea lui Bogdan Popovici din 13 aprilie 2014:
"Prea Fericitul Daniel si ratarea moralei crestine – partea a doua despre cruzimea, ipocrizia si prostia oamenilor
“unde Prea Fericitul se cutremura de egoismul si pacatele Legiuitorilor”
Situatia din inchisori se putea rezolva de mult. Ca si abuzurile din justitie! Coruptia poate fi pedepsita firesc, legal, ca in toate tarile europene sau SUA. Fara exagerari pline de complexe.
Prima amnistie a fost ratata in iulie 2012. De abia instalati, pe fundalul greselilor, abuzurilor si coruptiei uriase a guvernelor anterioare, politicienii USL NU au avut stiinta de comportament national si international si forta sa dea amnistia pentru cel putin 10.000 dintre cei care NU ar fi trebuit sa fie in puscarie. Dupa normele Uniunii Europene din care facem parte.
Blocati de condamnarea la inchisoare a lui Adrian Nastase in celebrul dosar politic (fara probe) “Trofeul Calitatii” – 974 de martori ai procuraturii NU furnizeaza NICI O PROBA – blocati si de lupta pentru demiterea lui Basescu Traian, politicienii USL nu au stiut sa explice poporului roman si comunitatii internationale realitatea din justitie si inchisori, nevoia dreptatii si a iertarii.
A doua oara s-a ratat amnistia in decembrie 2012 imediat dupa alegeri. Ratare mult mai urata. USL avea 70% in parlament. Poporul alesese dreptatea pana la capat. Crin Antonescu promitea ipocrit ca se va face dreptate pana la capat. Dreptate pana la capat trebuia sa fie si pedepsirea coruptilor de “stanga” dar si de “dreapta” si repararea abuzurilor si greselilor monstruoase din justitie. “Statul de drept”
trebuia sa propuna “un nou inceput” echilibrat si drept tuturor romanilor. Lupta impotriva coruptiei trebuia depolitizata! Nevinovatii trebuia sa fie eliberati din inchisori!
A treia oara amnistia a fost ratata de Paste in 2013! Timp al renasterii si iertarii in morala crestina de cand lumea. Politicienii si poporul roman au petrecut veseli sarbatorile de Paste fara sa se gandeasca ca peste 10.000 de oameni sunt lipsiti de libertatea la care aveau dreptul si sunt tinuti in adevarate lagare de gazare cerandu-li-se sa se “reabiliteze”. Stranie morala crestina, mai ales ca apasarea ca l-ar fi eliberat pe Adrian
Nastase trecuse. Acesta terminase prima lui pedeapsa din “Trofeul Calitatii”. Nevinovatii presupusi complici ai lui Adrian Nastase, fara dovezi, eram tot in inchisori. Noul circ popular era Gigi Becali, proaspat arestat necredibil in dosarul transferurilor de terenuri. Impreuna cu Victor Babiuc si Dumitru Cioflina, trecuti bine de 70 de ani.
A patra ratare a amnistiei in decembrie 2013, celebra “martea neagra”. Nici un politician roman nu avea curajul, taria, stiinta si profilul moral sa explice poporului ca amnistia este obligatorie. Ca cei aproape 15.000 de oameni deja trebuie sa fie eliberati si nu trebuie amestecati cu interesele politicianiste si lupta obligatorie impotriva coruptiei. Ca nu pun societatea in pericol. Ca imunitatea pe care o vor politicienii nu are
legatura cu nevinovatii din inchisori.
Cei 15.000 vor iesi oricum. Dar fara amnistie vor iesi peste un an, doi, trei, patru, cinci ani. Vor fi inraiti, decuplati de viata sociala, cu familii distruse si cu sentimentul violent al nedreptatii unor pedepse aberante, fara legatura cu realitatea si lumea Europei de azi.
In lumea civilizata spre care tindem, lume care are fundament de morala crestina – UK, Franta, Germania, SUA – scade criminalitatea datorita preventiei, NU datorita pedepsei prostesti. Asta spun studiile profesioniste ale anului 2013 in tarile europene celelalte.
A cincea oara s-a ratat amnistia prosteste si aproape criminal in februarie 2014. Noul Cod Penal introdus la 1 februarie 2014 NU a facut dreptate pana la capat. 15.000 de romani au ramas inghesuiti claie peste gramada in conditiile animalice din inchisori pentru ca politicienii NU si-au facut meseria: Sa spuna poporului adevarul pana la capat! Sa spuna unui popor roman dornic de morala crestina ca sunt abuzuri,
greseli care au trimis oameni nevinovati in puscarii, ca trebuie eliberati cei care sunt acolo din EXCES! Exces al unei justitii perfide si mincinoase.
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S-au irosit in continuare inutil bani care puteau fi folositi la spitale si scoli. Crin Antonescu s-a ascuns de poporul sau langa Basescu. S-a folosit lupta impotriva coruptiei ca arma politica a unora impotriva altora.
De ce nu iese zilnic ministrul Justitiei de azi Robert Cazanciuc? Sa explice tuturor ca:
-oamenii stau ca animalele cate 30-40-60-100 in camere pentru 10-12-20-30 de detinuti supraaglomerati distrugator;
-detinutii nu se reabiliteaza deloc, programele de reeducare neatingand in realitate (ele sunt triumfale pe hartie) decat maxim 10% din detinuti;
-nu exista “munca” pentru detinuti care stau multi ani complet degeaba, “invatand” sa comita infractiuni “fara egal” unii de la altii??? N-au alta treaba;
-se inraiesc ca animalele turbate stand sufocati, turbati ani de zile de mizeria napraznica, devenind periculosi datorita izolarii interminabile de societate;
-se arunca uriase sume de bani mutiland nevinovati. S-au pierdut cel putin 100 de milioane de euro doar de la revenirea USL in mai 2012 cu cei 15.000 de detinuti care ar trebui sa fie liberi. Adica s-au pierdut bani pentru patru spitale cu cladiri uriase egale cu Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti si patru inchisori cu capacitate de 1000 de detinuti fiecare conform normelor CEDO;
Morala crestina a poporului roman, dornic sa fie recunoscut european – iubitor de dreptate – spune ca iertarea si renasterea aproapelui sunt obligatorii pentru sanatatea unei societati care vrea sa se dezvolte. Nicaieri in lume tortura psihica si fizica continua, pedeapsa excesiva in mizerie, arestarile lant interminabile si ura riguroasa poreclita “stat de drept” nu pot ascunde saracia si NU POT insanatosi societatea.
Pedepsele trebuie sa fie drepte, intelepte, eficiente. Iertarea este parte din pedeapsa cu sens. Cei 15.000 care stau nedrept in inchisori trebuie eliberati.
Ei sunt cei care trebuie sa-i ierte pe cei de afara care i-au bagat in inchisori!
Se apropie Pastele 2014. Un nou timp al impacarii si iertarii. Vor rata romanii a sasea oara amnistia aruncand pe fereastra si putinii bani pe care-i mai au? Chinuind oameni asemenea lor cu indiferenta, lasitate si cruzime?
A cui renastere o sarbatoriti de… Sfintele Pasti?"
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