Decizie definitivÄƒ - Voiculescu va fi eliberat condiÈ›ionat!
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Fostul senator va fi eliberat condiÈ›ionat, decizie luata de Tribunalul BucureÈ™ti, care se pare cÄƒ ar fi definitivÄƒ.

În prima instanÅ£Äƒ, decizia a fost de eliberare condiÅ£ionatÄƒ a omului de afaceri. Dan Voiculescu este internat sub pazÄƒ
Spitalul Universitar de UrgenÅ£Äƒ BucureÅŸti. ExistÄƒ posibilitatea ca acesta sÄƒ fie eliberat în cursul acestei zile, au decla
surse medicale pentru News.ro

Dan Voiculescu a fost condamnat, în 2014, la 10 ani de închisoare cu executare în dosarul privatizÄƒrii Institutului de CercetÄ
Alimentare.

?Condamnatul nu îndeplineÅŸte condiÅ£iile pentru liberarea condiÅ£ionatÄƒ. A câÅŸtigat 57 de zile din muncÄƒ ÅŸi 330 de
elaborarea de lucrÄƒri ÅŸtiinÅ£ifice. Este o disportie vÄƒditÄƒ între ele. Comportamentul acestuia rezultÄƒ ÅŸi din concluzi
comisiei din penitenciar, care a arÄƒtat cÄƒ nu îndeplineÅŸte condiÅ£iile ÅŸi cÄƒ scopul pedepsei nu a fost atins. În motivar
sentinÅ£ei JudecÄƒtoriei Sector 5 (care a decis liberarea condiÅ£ionatÄƒ n.red.) nu s-a fÄƒcut nicio referire la concluziile
comisiei din penitenciar. InstanÅ£a nu ÅŸi-a motivat înlÄƒturarea concluziei comisiei din penitenciar care a dat aviz negativ
, a arÄƒtat procurorul DNA, care a continuat ÅŸi a arÄƒtat cÄƒ în timpul detenÅ£ie
ceea ce priveÅŸte liberarea condiÅ£ionatÄƒ?
Voiculescu nu a avut ?un comportament merituos, ci unul normal?. ?Condamnatul nu a achitat prejudiciul ÅŸi nici mÄƒcar
, a arÄƒtat procurorul.
cheltuielile judiciare cÄƒtre stat?
În replicÄƒ, avocatul acestuia a arÄƒtat cÄƒ aceastÄƒ contestaÅ£ie a DNA este nefondatÄƒ.

?Nu e posibilÄƒ o hotÄƒrâre de condamnare dupÄƒ o decizie de achitare. Nu comisia din penitenciar observÄƒ comportamen
condamnatului, ci subofiÅ£erii din penitenciar. (?) Comportamentul acuzatului rezultÄƒ din caracterizÄƒrile de la dosar
întocmite de supraveghetori. A fost recompensat de 12 ori. Asta e o dovadÄƒ de îndreptare. A menÅ£inut relaÅ£ii
neconflictuale cu ceilalÅ£i condamnaÅ£i. A câÅŸtigat 1800 de credite ÅŸi a fost selectat pentru a face curÄƒÅ£enia interioar
, a arÄƒtat apÄƒrÄƒtorul lui Voiculescu.
participat la programul de pregÄƒtire pentru libertate?

Cu privire la neplata prejudicului, avocatul a susÅ£inut cÄƒ este vina ANAF cÄƒ nu a reuÅŸit în trei ani sÄƒ vândÄƒ doar o
proprietate dintre cele puse sub sechestru de judecÄƒtorul care l-a condamnat definitiv pe Voiculescu.

?El are toatÄƒ averea sechestratÄƒ. Nu are un leu disponibil, cu excepÅ£ia pensiei. ANAF nu a pus nici azi în executare deciz
de condamnare. DacÄƒ le valorifica poate se acoperea prejudiciul. Statul o are la dispoziÅ£ie dar nu o face. Dan Voiculescu
e un om de 71 de ani pe care detenÅ£ia îl chinuie. Are ÅŸi o serie de probleme medicale pentru care va rog sÄƒ pÄƒstrÄƒm
a mai arÄƒtat avocatul Florian Surghie.
confidenÅ£ialitatea. Cert este cÄƒ nu s-a însÄƒnÄƒtoÅŸit?,

