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Invinovatirea saraciei

Invinovatirea saraciei

- comertul ambulant (tigari, haine, porumb, castane coapte...) - comertul ambulant (tigari, haine, porumb, castane coapte...)
va fi amandabil cu 6 luni de inchisoare si cu 3750 euros.
va fi amandabil cu 6 luni de inchisoare si cu 3750 euros.
- locurile de cazare improvizate (adaposturi, tabere de corturi,
de caravane, de camioane) sau chiar constructii proprii (cabane, …) pot fi evacuate si distruse in mai putin de 48 ore la
ordinul prefectului.
Optimizarea supravegherii in viata cotidiana
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- montarea a 40 000 noi camere de supraveghere, si autori- - montarea a 40 000 noi camere de supraveghere, si autorizatia firmelor private de a filma spatiu public. Statul poate zatia firmelor private de a filma spatiu public. Statul poate
constrange primariile pentru a instala camerele video.
constrange primariile pentru a instala camerele video.

- Turnatori in slujba politiei. Supraveghere si denuntare va fi - Turnatori in slujba politiei. Supraveghere si denuntare va fi
munca acestor noi informatori invizibili.
munca acestor noi informatori invizibili.
- agentii securitatii private, paznici, vor avea atributile politiei: - agentii securitatii private, paznici, vor avea atributile politiei:
perchizitie, verificarea actelor…
perchizitie, verificarea actelor…
- Circulatie interzisa pe strazi pentru minorii sub 13 ani.

- Circulatie interzisa pe strazi pentru minorii sub 13 ani.
Represiunea

Represiunea

- pedeapsa minima se aplica de la primul delict in caz de violenta agravata (adica in caz de rani sau violenta impotriva politistilor). Pentru un delict de acest tip, pedeapsa este de
minimum 6 luni de inchisoare fara suspendare. Pentru delictele care erau sanctionate cu amenda, legea prevede pentru
acelasi fapte (cum ar fi aruncarea cu oua in politisti in circumstante agravante constituind grupuri organizate armate) o pedeapsa mai mare de minimum 6 luni de inchisoare.
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acelasi fapte (cum ar fi aruncarea cu oua in politisti in circumstante agravante constituind grupuri organizate armate) o pedeapsa mai mare de minimum 6 luni de inchisoare.

Legea pentru optimizarea si performanta securitatii interioare
este un nou mijloc de a gestiona, de a stapanii, de a supraveghea si de a pedepsi « clasele periculoase ». Singura solutie a puteri este de a condamna saracia, minoritatile, si de
a zdrobi toate tipurile de resistanta si a tot ce nu intra in
proiectele sale de planificare.
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PentRu maI multe InfORmatII desPRe legea
lOPPsI, datele vIItOaRe de adunaRe sI de sedInta PentRu autO-ORganIsaRea luPteI :
http://abasloppsi.flext.net
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