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Azi, 9 noiembrie 2005, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi audierea la Comisie a petentului 
Moldoveanu Mihai, aflat în stare de detenţie la Penitenciarul de maximă siguranţă Rahova, ca 
urmare a analizării petiţiei adresate Comisiei - în care acesta acuză statul român, respectiv 
instanţele judecătoreşti, de nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului, în procesele în 
urma cărora a fost condamnat. 

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absent dl deputat Gheorghe Albu 
din Grupul parlamentar al Partidului Democrat, iar domnul deputat Constantin Anton Călin 
Popescu Tăriceanu – Prim-ministru fiind reprezentat pe bază de delegaţie de dna deputată 
Monica-Mihaela Ştirbu 

Membrii Comisiei au hotărât să-l audieze, întrucât cazul petentului este unul de excepţie, 
în condiţiile în care instanţele de fond şi Curtea Supremă de Justiţie l-au găsit vinovat şi l-au 
condamnat la 25 de ani de închisoare, iar Curtea de Apel din Oradea l-a achitat, găsindu-l 
nevinovat, iar cazul acesta a ajuns să fie judecat în treia instanţă la Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, pentru încălcarea art.6 şi 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
de către instanţele judecătoreşti române. 

În urma prezentării pe care a făcut-o dl Moldoveanu Mihai şi a răspunsurilor date la 
întrebările adresate de domnii deputaţi, s-au desprins mai multe posibile încălcări ale drepturilor 
sale constituţionale, urmând ca - fără a se interveni în actul de justiţie propriu-zis - fie sesizate 
Ministerul Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a se putea verifica susţinerile 
acestuia şi lua măsurile ce se vor impune, dacă acestea se dovedesc a fi reale. 
 

PREŞEDINTE 
 

deputat Nicolae Păun 

Întocmit: exp. Gheorghiu V Laurenţiu 
 
 

Administrator
Original


	Comisia pentru drepturile omului, culte
	SINTEZA
	PREŞEDINTE


	deputat Nicolae Păun
	Întocmit: exp. Gheorghiu V Laurenţiu


