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 În şedinţa din data de 9.XI.2005, membrii comisiei au audiat pe condamnatul 
Moldoveanu Mihai, aflat în prezent în Penitenciarul Rahova, ca urmare a unui 
memoriu adresat comisiei. 
 La dezbateri au mai luat parte, în afară de condamnat, Camelia Dutoiu - avocat 
şi Alina Cojocaru – avocat stagiar din partea Cabinetului de avocatură “Graziela 
Bârlă”, apărătoarea acestuia în instanţă la Curtea Europeană pentru Drepturile 
Omului, unde s-a alcătuit, în urma plângerii depuse de Moldoveanu Mihai împotriva 
statului român, dosarul PP 31642/2001 Moldovan C./România ce are ca obiect 
încălcarea de către instanţele române a art.(6) şi (10) Convenţie. 
 Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ioan Aurel Rus. Domnia sa face parte 
din subcomisia care a făcut o serie de deplasări la penitenciarele din ţară şi căruia i-a 
fost repartizat acest caz în urma sesizării primite pe adresa comisiei şi deplasării pe 
care a efectuat-o personal la Penitenciarul Rahova în legătură cu acest caz. 
 Domnul deputat Ioan Aurel Rus a dat cuvântul în deschiderea dezbaterilor 
condamnatului Moldoveanu Mihai. Acesta se consideră nevinovat şi a solicitat 
declanşarea unei anchete privind: 
- modul în care a fost judecat şi condamnat, 
- tratamentul la care a fost supus în arest, 
- încălcarea drepturilor omului prevăzută în legislaţia română şi în Carta Europeană 

a Drepturilor Omului, 
- legătura cu autorităţile de stat române şi refuzul acestora de a soluţiona cauza sa.   

La data de 11.01.1996 a fost arestat în mod abuziv şi prin Sentinţa penală 
nr.134/8.06.1998, pronunţată de Tribunalul Bihor, în dosarul 2319/1996, rămasă 
definitivă şi irevocabilă, a fost condamnat în lipsă la 25 de ani închisoare. 

La data de 7.05.1999, prin admiterea de Curtea Supremă de Justiţie, Secţia 
Penală a recursului declarat de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, 
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împotriva Deciziei penale nr.992/A/1999, pronunţată de Curtea de Apel Oradea, se 
dispune achitarea inculpatului Moldoveanu Mihai. 

Pe data de 7.XI.2000, Curtea Supremă de Justiţie admite recursul făcut de 
Parchet, dar procesul se judecă fără să fie asistat legal de vreun apărător şi prin 
Decizia 4332/2000, Curtea Supremă de Justiţie, Secţia Penală a dispus casarea 
deciziei pronunţată de Curtea de Apel Oradea şi menţine ca temeinică Sentinţa penală 
134/8.06.1998. 

Pe data de 26.01.2001, deoarece “se luase hotărârea să se atenteze la 
integritatea mea fizică, m-am predat în direct în emisiunea “În Justiţie” a postului de 
televiziune TL7abc”. 

“Deşi toate probele şi martorii din dosarul penal, în baza căruia am fost 
condamnat, indicau faptul că nu eu sunt autorul acelui omor, s-au făcut tot felul de 
abuzuri pentru condamnarea mea, în final, la acea pedeapsă. Nu se poate crede că 
domnul Groza Gheorghe şi doamna Roman Florica, judecători la Curtea de Apel 
Oradea, au fost atât de “naivi” încât să hotărască o achitare, fără să se bazeze pe probe 
concrete. E greu de crezut că dânşii nu au fost conştienţi, că pot fi traşi la răspundere 
pentru punerea în libertate a unui <criminal extrem de periculos>”. 

În continuare, Moldoveanu Mihai a informat că a trimis nenumărate memorii la 
Ministerul Justiţiei, Parchetului General şi Consiliului Superior al Magistraturii, 
lovindu-se de birocraţie şi nepăsare. Cererea pentru iniţierea unui recurs în anulare a 
fost respinsă pe motiv că nu ar fi întemeiată, fără însă ca cineva să-l audieze. 

Cererea pentru contestaţie în anulare a fost respinsă iniţial pentru că nu este de 
competenţa Curţii Supreme de Justiţie, pentru ca, ulterior, după un an de zile, să fie 
totuşi competenţa acestei Curţi, dar instanţa hotărăşte că această cerere să fie judecată 
în lipsa sa şi bineînţeles, este respinsă. 

La revizuirea cauzei, cu toate că s-au adus probe şi martori noi, instanţele de 
judecată au considerat că nu sunt motive de revizuire.  

Au trecut peste 9 ani şi jumătate de când încearcă să atragă atenţia autorităţilor 
că nu este normal ca un asemenea caz să fie tratat cu atâta indiferenţă, dar nimeni nu a 
făcut ceva în acest sens, chiar dacă se ştie că justiţia este coruptă.  

Personal, consideră că i-au fost încălcate, în mod flagrant, o serie de drepturi 
ale omului, cum ar fi: 
- prezumţia de nevinovăţie, 
- dreptul la apărare, 
- interzicerea discuţiilor confidenţiale cu avocaţii săi, 
- bătăi aplicate sistematic în perioada reţinerii de către: colonel Simea, maior Matei 

Eugen, maior Săsărman, căpitan Crainic Crişan, locotenent Soroz, 
- dreptul de a se exprima liber prin intermediul presei, 
- lipsa probelor concludente în sprijinul condamnării sale, 
- dreptul la un proces echitabil. 

    După expunerea făcută, avocatele Camelia Dutoiu şi Alina Cojocaru au susţinut 
în faţa membrilor comisiei că deţin probe prin care pot dovedi nevinovăţia 
condamnatului, precum şi, că pentru condamnarea acestuia au fost confecţionate 
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probe în vederea condamnării învinuitului, sub acuzaţia că a înfăptuit două încălcări 
ale legii în acelaşi timp. 

    După expunerea faptelor de către condamnat şi avocaţii săi, a luat cuvântul 
domnul deputat Attila Varga – vicepreşedintele Comisiei, care a făcut unele precizări 
în legătură cu această audiere. Domnia sa a apreciat că, prin invitarea condamnatului 
la comisie, s-a creat un precedent periculos, inducându-se ideea falsă că o comisie 
parlamentară poate rezolva probleme de acest gen. Trebuie înţeles bine, de către cei 
care adresează memorii, că Parlamentul nu se poate imixtiona în hotărârile luate de 
justiţie. Nu se poate interveni în actul de justiţie, cel mult, Comisia se poate adresa 
Ministerului de Justiţie, aducând la cunoştinţa acestuia faptele prezentate în memoriu, 
pentru a fi reanalizate în cazul în care membrii comisiei vor ajunge la concluzia că 
acest lucru trebuie făcut, precum şi audierea celeilalte părţi. 

    Domnul deputat Chiper Gheorghe, împărtăşind întrutotul punctul de vedere al 
domnului Varga, a precizat că, după audierea condamnatului şi a celor două 
reprezentante ale cabinetului de avocatură, membrii comisiei pot concluziona şi sesiza 
organele implicate pentru a fi traşi la răspundere cei care s-au făcut vinovaţi de 
abuzuri şi încălcarea legii, dar a subliniat că, în actul de justiţie, nu se poate interveni. 
Trebuie însă demonstrat că această acţiune nu a fost inutilă, pentru a se putea trage un 
semnal de alarmă. 

     În încheiere, domnul deputat Rus a pus o serie de întrebări condamnatului, 
întrebări care au adus o serie de clarificări, şi a concluzionat, subliniind acelaşi lucru 
ca şi domnii deputaţi antevorbitori, şi anume că această comisie, neputând să intervină 
în actul de justiţie, are dreptul să urmărească în ce fel au fost respectate drepturile 
omului, atât în desfăşurarea anchetei, cât şi în timpul stării de detenţie a 
condamnatului, prin audierea în continuare a reprezentanţilor instituţiilor implicate.  

 
 

  
  

PREŞEDINTE, 
 

                                                    Nicolae Păun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Sef Cabinet Atena Chisnăr 
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