E RĂU DE TOT.
#1. PERCHEZIȚII DOMICILIARE
SITUAȚIA: Alin e un tra cant de droguri cunoscut în
comunitate. Acum îl știu și procurorii, care i-au deschis
anchetă. Din probele procurorilor rezultă că Alin vinde
marijuana, motiv pentru care procurorii fac o percheziție
la domiciliul său.
PROBLEMA: La percheziție Alin predă - pentru că
poate - 200 de grame de marijuana. Ce nu știu procurorii e
că mai are o cantitate de 2kg de cocaină la subsolul casei.
Nici nu vor a a prea curând, pentru că se schimbă regula perchezițiilor
domiciliare, astfel: bunurile căutate trebuie să e „precis determinate”
și, dacă sunt predate, procurorul și polițiștii nu mai pot continua
percheziția pentru a găsi și eventuale alte ilegalități. Dacă percheziția
continuă, procesul-verbal va nul, iar probele (cocaina) nu vor
putea folosite la proces.

#2. MAI GREU CU PROBE VIDEO
SITUAȚIA: Daniel stă pe balcon și observă pe
geamul de la casa alipită un bărbat care loveşte, cu
brutalitate o femeie. Îi smulge bijuteriile de pe
corp şi părăseşte în fugă casa cu o geantă mare.
Daniel are prezenţa de spirit să lmeze scena cu
telefonul mobil.
PROBLEMA: Daniel nu e una din persoanele expres prevăzute de
lege, iar înregistrarea ne ind făcută de o cameră de supraveghere sau
în public, nu poate folosită în dosarul penal întocmit.
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#3. AUDIEREA DE MAXIM 6 ORE
SITUAȚIA: Procurorii
identi că un martor cheie
într-o cauză de tra c de armament.
Martorul cunoaște toate detaliile operațiunii: participanții, locurile
unde sunt depozitate armele, traseul stabilit, bene ciarii. Martorul
vorbește doar chineză și e nevoie de traducător pentru ecare întrebare
și răspuns. Începe audierea, iar până când martorul ajunge la indicarea
locurilor de depozitare și a detaliilor privind bene ciarii trec 6 ore.
PROBLEMA: Modi cările codului prevăd că nu ai voie să
audiezi mai mult de 6 ore într-o zi, chiar dacă martorul ar de
acord. Procurorul e obligat să încheie audierea iar martorul nu mai
poate găsit a doua zi . Toată acțiunea procurorilor este blocată, deși
armele puteau găsite dacă martorul mai era audiat 1-2 ore.

#4. ARESTAREA
SITUAȚII: Fetița ta se joacă
un cetățean - Eugen - și se
fața ei. Gigel fură un salam și
Mega Image pentru a avea de
săptămână. Dan cumpără facturi
din Colentina și face o evaziune scală
euro pe care îi cere de la stat ca TVA.

PREVENTIVĂ
în fața blocului. Vine
masturbează în
două pâini din
mâncare o
scale false
de 1 milion de

PROBLEMA: Eugen nu va mai putea arestat preventiv pe
motiv că prezintă pericol social, ci doar dacă fuge sau se ascunde,
încearcă să in uenteze martori, exercită presiuni asupra persoanei
vătămate sau a mai săvârșit o faptă. Judecătorii îl pot aresta pe Gigel
pentru pericolul pe care îl reprezintă pentru societate, dar nu și pe Dan.

citește și dă mai departe

#5. BIROCRAȚIA GÂNDITĂ PROST
SITUAȚIA: Într-un oraș mic de
provincie au fost 3 tâlhării în aceeași
noapte. Poliția prinde autorul și îl reține
pentru 24 de ore, audiază victimele, face
cercetări la fața locului, amprentează
autorul, face recunoașteri din grup. Cu 7
ore înainte să expire cele 24 de ore este dus la arestare.
PROBLEMA: Dosarul are 35 de pagini cu tot cu fotogra i și adrese.
Conform modi cărilor Codului de procedură penală, judecătorul este
obligat să îi ofere 6 ore să studieze dosarul, deși el ar putea să facă acest
lucru în mult mai puțin timp. Judecătorul va avea doar o oră să îl
asculte, să discute propunerea de arestare și să îl aresteze altfel va
nevoit să îl elibereze la expirarea celor 24 de ore. Și el poate să plece
oriunde fără să aștepte soluția. De asemenea, trebuie să îi dea dosarul
în formă electronică. Dacă parchetul sau instanța nu au scanner și
îi dau doar copii xerox, toată urmarirea penală se anulează.

Nu știm de ce vor guvernanții
să schimbe legislația penală
pe repede înainte, fără
dezbatere publică așezată.
Dar știm că dacă schimbările
vor trece, România se va transforma
în raiul infractorilor. Pe scurt,
Penalistan.
Intră pe www.penalistan.ro ca să vezi exact ce conțin
articolele din noul cod de procedură penală.
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#6. ȘTERGEREA IMEDIATĂ A DATELOR
SITUAȚIA: În computerul unui suspect pentru o
infracțiune oarecare, procurorii găsesc niște hărți cu
locuri încercuite și niște fotogra i cu copii la joacă. În
acel moment datele nu par de interes. Se trece mai
departe.
PROBLEMA: Conform modi cărilor, aceste date se șterg imediat
după percheziție. La câteva zile, 4 copii sunt răpiți din diverse zone, iar
părinții apelează la televiziuni pentru a-i găsi. Procurorul care a
efectuat percheziția recunoaște copiii din pozele a ate în calculatorul
percheziționat, dar nu mai poate face nimic pentru că noua lege la obligat să le șteargă imediat iar calculatorul a fost restituit.

#7. DECLARAȚII + PROBE =
SITUAȚIA: După multe beri, 5 tineri acostează o
fată care mergea spre casă. O violează. Victima
poate să indice că erau 5 băieți, dar recunoaște
doar 3 dintre ei (pe ceilalți 2 nu i-a văzut bine). Cei
3 inculpați recunoscuți indică autorităților faptul că și
ceilalți 2 au participat la viol, descriu fapta și ce a făcut
ecare, povestesc ce au făcut după.
PROBLEMA: Ceilalți 2 violatori nu mai pot condamnați, căci
condamnarea nu se mai poate întemeia pe declarațiile
inculpaților dacă acestea nu sunt con rmate de alte probe. Iar
în lipsa acestor probe, autoritățile nu au cum să îi plaseze pe cei doi la
locul săvârșirii infracțiunii și să îi condamne.

#8. DENUNȚUL > 1 AN =
SITUAȚIA: Mihai e șoferul care transportă fete în Dubai,
Italia, Cipru pentru a se prostitua și aduce sacoșe cu bani
pentru șe i rețelei. Mihai e prezent la o întâlnire în care se
stabilesc metodele de a da mită la graniță pentru a trece
fără probleme. Doi ani mai târziu, Mihai e prins pentru
deținere de droguri și riscă o pedeapsă destul de mare.
PROBLEMA: Nu și-ar turna șe i decât pentru o reducere de
pedeapsă. Până acum putea, dar modi cările codului îi asigură pe
șe i lui Mihai că el nu va scoate o vorbă dacă fapta de care știe e
mai veche de un an. Pentru că nu va mai bene cia de nicio reducere
și în penitenciar turnătorii pot avea viață grea.

#9. MAI PUȚINĂ TRANSPARENȚĂ
SITUAȚIA: Primarul Rică se apropie de
nalul unui mandat. E urmărit penal de DNA,
de ceva timp, pentru că a făcut un contract de
reparație drumuri cu rma verișoarei, fără a
face licitație, conform legii. Drumul a costat de
trei ori mai mult decât normal (s-a cheltuit 80%
din bugetul comunei). Bugetul local a suferit un mare prejudiciu.
PROBLEMA: Potrivit noilor modi cări, cetățenii vor putea
informați asupra existenței unei suspiciuni cu privire la faptele lui Rică
și ale verișoarei doar în cazuri excepționale. Rică va câștiga următoarele
alegeri și va obține votul de la cetățeni care nu au fost informați corect
despre existența unei investigații în curs sau a unei bănuieli bazate pe
indicii și probe.

VOR SĂ SCHIMBE CODUL
DE PROCEDURĂ PENALĂ
AU FĂCUT-O ÎN 3 ORE ȘI 6 MINUTE
E un timp record. Atât i-a trebuit Parlamentului
pentru a dezbate și vota toate cele 327 de
amendamente la Codul de Procedură Penală
(care se întind pe 311 pagini).

CE SE ÎNTÂMPLĂ ACUM?
La data redactării acestui material, Înalta Curte
de Casație și Justiție a contestat la CCR legea.
Dacă găsește nereguli, va trimisă iar în
Parlament, de unde va ieși modi cată.
De asemenea, Președintele României poate
refuza promulgarea ei o singură dată. Dacă
însă parlamentarii îi retrimit aceeași formă a
doua oară, Președintele e obligat să o
promulge, după care se publică în Monitorul
O cial și intră în vigoare.
Acest material informațional a fost realizat de
cetățeni pentru cetățeni, cu ajutorul
practicienilor în domeniul dreptului (juriști,
procurori, avocați), cei ce lucrează zilnic cu
Codurile Penale.

CITEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE
Intră pe www.penalistan.ro ca să vezi exact ce
conțin articolele din noul cod de procedură penală.

