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DRAGNEA A CASTIGAT IN INSTANTA - Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a obligat Penitenciarul Rahova sa-i
permita fostului lider PSD sa munceasca pe perioada detentiei. Liviu Dragnea a fost retras de la munca pentru
discutia online purtata cu fosta sa consiliera Anca Alexandrescu, in care ex-presedintele PSD a facut
dezvaluiri despre Laura Kovesi si Florian Coldea (Minuta)
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Abuzul impotriva fostului lider PSD Liviu Dragnea a fost devoalat in instanta. Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
a admis vineri, 15 ianuarie 2020, contestatia facuta de Dragnea si a obligat Penitenciarul Rahova sa-i
permita acestuia sa munceasca. Hotararea este definitiva.
Liviu Dragnea s-a adresat instantei dupa ce conducerea Penitenciarului Rahova, acolo unde este incarcerat, l-a
retras de la munca pentru discutia online purtata de ex-liderul PSD cu fosta sa consiliera Anca Alexandrescu, in
care acesta a facut dezvaluiri despre Laura Kovesi si Florian Coldea (click aici pentru a citi).
Iata minuta Judecatoriei Sectorului 5 din dosarul 26253/302/2020:
"In temeiul art. 56 Legea nr. 254/2013, admite contestatia formulata de petentul-condamnat Dragnea Nicolae Liviu
impotriva incheierii nr. 1158/2020 a judecatorului de supraveghere a privarii de libertate de la Penitenciarul Rahova
(dosar nr. 1327/2020), in contradictoriu cu intimatul Penitenciarul Bucuresti-Rahova).
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Desfiinteaza incheierea atacata si rejudecand: obliga Penitenciarul Rahova de a lua masurile legale pentru a i
se permite petentului sa presteze activita?i lucrative cu caracter gospodaresc in cadrul Penitenciarului
Rahova. In baza art. 275 al. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate raman in sarcina statului. Definitiva".
Ingradirea dreptului la munca
Anterior, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a admis in 15 septembrie 2020 contestatia facuta de Liviu Dragnea in
procesul cu Penitenciarul Rahova, si a decis ca fostului lider PSD “i-a fost ingradit dreptul la munca
reglementat de dispozitiile art. 78 din Legea nr. 254/2013, in perioada 02.07.2020-15.09.2020”, hotararea fiind
definitiva (click aici pentru a citi).
Totusi, instanta a apreciat ca nu poate dispune o solutie in sensul obligarii penitenciarului la reintroducerea
petentului la munca pe care o presta anterior retragerii sale.
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