Român condamnat în Portugalia: „Stăteam închis fără să vină vreun gardian să vadă
dacă mai sunt viu”
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Români arestați

Un tânăr roman se luptă cu sistemul judiciar de aproximativ un an și jumătate. El a fost extrădat într-un
penitenciar din Portugalia cu toate că și-ar fi dorit să își execute pedeapsa în România.
Alexandru Glass, un tânăr de 29 de ani din Botoșani, se luptă cu sistemul judiciar de aproximativ un an și jumătate. După
ce a executat o pedeapsă în penitenciarul din Oradea, a fost reținut din nou, iar în data de 22 iunie 2017 a fost extrădat în
baza unui mandat european de arestare emis pe numele lui în Portugalia. De atunci și până în prezent el este în EPL
Lisabona (n.r. - Estabelecimento Prisional de Lisabona).
Acuzat de furt caliﬁcat, participare la un grup infracţional organizat şi tentativă de furt, Alexandru Glass a fost condamnat
în lipsă la 3 ani şi 10 luni de închisoare cu executare, iar autorităţile portugheze l-au dat în consemn prin Interpol,
solicitând încarcerarea lui.
Cu toate că el a dorit să rămână să își exercite pedeapsa dată de cei din Portugalia într-unul din penitenciarele din
România, nimeni nu a făcut ceva în sensul acesta. Ajuns în penitenciarul din Lisabona, nu s-a lăsat bătut și a făcut trei
cereri de transfer înapoi în țara lui. Și-a angajat avocat și a cheltuit aproximativ 3.000 de euro cu această luptă împotriva
sistemului uneori nedrept pentru cei închiși.
„Autoritățile române nu trebuiau să mă extrădeze pentru că sunt cetățean român și puteam executa pedeapsa în
România", spune Alexandru Glass.
Pe lângă faptul că nu are prieteni sau rude în Portugalia și nu are cine să îl viziteze, condițiile din penitenciar lasă de dorit.
„Condițiile sunt foarte rele, este regim semi-deschis. Mâncare este foarte rea, iar curățenia este inumană. Suntem două
persoane într-o cameră de 11 mp fără apă caldă, iar duș avem de două ori pe zi. Sunt opt dușuri la 310 deținuți și
funcționează doar câte o oră, de la 10:30 la 11:30 și de la 16:00 la 17:00", povestește Alexandru.
De programe recreative sau de reabilitare nici nu mai este vorba. Pentru că nu știe limba, a fost lăsat pe margine.
„Nu am participat la nicio activitate pentru că nu știu să vorbesc portugheza", spune tânărul.
Cu toate că este liniștit și a încercat să stea departe de conﬂictele interne, Alexandru a fost băgat la carceră 45 de zile fără
motiv. El susține că din cauza gardienilor care ar fi rasiști.
„Gardienii sunt rasiști. Am fost băgat pe izolare 45 de zile fără nici un motiv. La carceră stăteam 23 ore pe zi închis fără să
vină vreun gardian să vadă dacă mai sunt viu. Nu aveam nici sticlă la geam. Când ploua intra ploaia în camera", a mai
adăugat Alexandru.
După ce a executat 1 an și 5 luni din pedeapsa primită în Portugalia i-a fost aprobată cererea de transfer într-unul din
penitenciarele din România. Însă mai are de așteptat până va putea primi vizitele rudelor și prietenilor întrucât transferul
se face foarte greu. Trebuie parcurse mai multe considerente pe care peocedura de transfer le cere: sumele de bani

necesare aducerii sub escortă, logistica necesară aducerii sub escortă și nu în ultimul rând numărul de persoane
condamnate în Portugalia și care doresc transferul în România, toate acestea desfășurându-se prin intermediul direcției de
specialitate din Ministerul Justiției care poate dura și 3 sau 4 luni. Însă Alexandru este încrezător și așteaptă cu nerăbdare
să ajungă în România, aici unde îi este locul.
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