Traducere neoficiala articol cotidian danez Politiken (3 februarie 2018)

Ambasadorul Romaniei : ”Ne facem temele”
“Politiken” s-a aflat in contact cu ambasada romana timp de doua luni pentru a obtine un interviu cu
ambasadorul Alexandru Gradinar. Tema s-a referit la conditiile din inchisorile din Romania care
sunt atat de precare incat in luna mai anul trecut Curtea Suprema daneza a oprit trimiterea
infractorilor romani inapoi in tara din estul Europei.
Saptamana aceasta, vineri, am tras lozul castigator. Ambasadorul a avut timp pentru un interviu la
ora 12, si nu a fost absolut intamplator. Cand in debutul interviului i-am explicat ca ne asteptam sa
publicam interviul saptamana viitoare, a zambit si a afirmat ca este de parere ca il vom publica mai
devreme. ʺProblematica este interesantaʺ, este de parere ambasadorul.
“A fost de fapt tara pe care o reprezint cea care a solicitat Danemarcei sa trimita persoanele cautate
de autoritatile romane in Romania. Si Curtea Suprema daneza a fost aceea care a blocat solicitarea
noastra. Este interesant. Partea romana i-a solicitat inapoi, partea daneza a acceptat ”desigur”, iar
Curtea Suprema a venit si a spus ca nu ii pot trimite inapoi, motivul fiind ca nu pot fi asigurate
conditii de detentie, spatiul minim de 3 mp “, spune Alexandru Gradinar.
Ne facem temele de casa
Cei 3 mp sunt punctul central dintr-o sentinta anterioara a Curtii Europene a Drepturilor Omului,
care concluzioneaza, ca tocmai cei 3 mp, reprezinta limita minima, pentru spatiu personal, de care
un detinut trebuie sa beneficieze in orice inchisoare din tarile membre ale Consiliului Europei.
Spatiul insuficient este privit de catre Conventia europeana a Drepturilor Omului ca o incalcare a
articolului 3 referitor la conditiile inumane sau injositoare. Pe baza acestei decizii, Curtea Suprema
daneza a decis, in mai anul trecut, ca infractorii romani nu pot fi extradati pentru efectuarea
pedepsei cu inchisoarea in Romania. Chiar daca Romania este membra a Consiliul Europei,
inchisorile din Romania nu au un nivel corespunzator, s-a mentionat in sentinta care a suscitat atata
atentie.
“Dar in octombrie 2017, Romania a spus “Ok, ne ocupam de asta, va rugam sa reinnoiti solicitarea
de a ii extrada in Romania”, spune Alexandru Gradinar si continua:
“Noi ne facem temele, va rugam sa retransmiteti cererea de predare. Au facut acest lucru, iar noi
garantam spatiul minim solicitat. Iar astazi avem situatia in care prima persoana va fi predata
autoritatilor competente romane peste doua ore”, spunea dansul vineri dupa-amiaza (n.n. vineri,
2.02.2018).
Pentru ca ati garantat spatiul in inchisori?
“Exact”, raspunde dansul si zambeste convins ca vestea a modificat, brusc, deadline-ul celor doi
jurnalisti.
Faptul ca Danemarca nu a putut trimite acasa infractorii romani a condus la mari frustrari in
guvernul danez, iar politicienii din opozitie nu au pregetat sa sublinieze absurditatea situatiei. In
toamna, ziarul BT a descris un caz, in care politia din Jutlanda de Nord a arestat doi romani, care
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erau condamnati pentru incalcari grave ale legii in tara lor. Oficialitatile romane au emis, la acel
moment, un mandat european de arestare pentru cei doi, urmand ca acestia sa fie predati, insa
deoarece spatiul in inchisorile romane era insuficient, autoritatile judiciare au anuntat procuratura
din Jutlanda de Nord ca predarea nu poate fi acceptata. Iar cei doi au fost eliberati.
Dupa o perioada, prim-ministrul Lars Løkke Rasmussen (Partidul Liberal) a abordat subiectul, cand
pe 24 ianuarie 2018, a luat cuvantul la Consiliul Europei. Cu aceasta ocazie, el a subliniat
problematica creata de faptul ca multe tari nu pot indeplini conditiile dupa diverse decizii ale
CEDO. “Este inacceptabil. Nu doar pentru acele persoane, care savarsesc pedepse in aceste
inchisori, dar si pentru tarile, care respecta standardul minim impus de catre conventie”, spune
Løkke: “Este pur si simplu nedrept ca tari ca Danemarca sfarsesc prin a gazdui infractori straini, din
cauza conditiilor nefavorabile din tarile acestora.”
La Ambasada, Alexandu Gradinar a remarcat discursul.
“Am luat nota de discursul premierului la Consiliul Europei. Dar nu am privit-o ca pe o critica
directa la adresa Romaniei”, spune el si explica de ce: “Nu este vorba despre Romania, este vorba
despre o decizie a Curtii Supreme intr-o tara, care interpreteaza decizii ale CEDO. Tinand cont de
aceasta, nu am considerat-o ca pe o critica directa la adresa tarii mele. Mai degraba ca pe o suprainterpretare a anumitor decizii ale CEDO de catre instantele din anumite state.”
Romania a lansat un plan pe sapte ani de imbunatatire a conditiilor din inchisori. Ambasadorul nu a
dorit sa specifice cati romani vor fi returnati in Romania in urmatoarele luni. In jurul a 10 persoane,
plus minus cinci in viitorul apropiat. Insa, in viitor, Romania va garanta, judecând fiecare caz
separat si dupa solicitarea partii daneze, ca un condamnat va beneficia de 3 mp intr-o inchisoare
romaneasca.
De fiecare data? “Nu stiu, ce se va intampla in 10 ani, dar raspunsul este da”, spune dansul.
Deci condamnatilor predati din Danemarca li se vor garanta conditii mai bune decat romanilor,
care nu au fost in Danemarca? “Nu”.
Insa nu toti condamnatii in Romania beneficiaza de 3 mp in ziua de astazi? “Depinde de regimul de
detentie. Deschis, semi-deschis, inchis. Este o discutie ampla, dar cu siguranta nu se face o
discriminare a celorlalti condamnati. Spun doar, ca urmare solicitarilor daneze, garantam spatiul
minim de detentie de 3 mpʺ.
Dar cum veti face asta, avand in vedere ca vor trebui sapte ani pentru a implementa planul de
modernizare a inchisorilor? “Poate pentru ca avem spatiu suplimentar. Consider ca trebuie sa
privim spre viitor si nu in trecut”
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