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Ieri, 28 martie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut  

următoarea ordine de zi : 

1. Audierea dlui Liviu Man - preşedintele trustului « Gazeta de Cluj » 

pentru încălcări ale drepturilor omului.  

2. Proiectul de lege pentru susţinerea financiară de către statul român a 

Schitului românesc Prodromu de la Muntele Athos. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 

corupţie. 
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La şedinţă au fost prezenţi un număr de 13 deputaţi din numărul 

total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga 

Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, 

Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Cătălin Lucian Matei, 

Nati Meir, Ioan Aurel Rus, dl deputat Kovacs Attila şi Petru Tărniceru. 

Au fost absenţi: dl deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al 

PD, dl deputat Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu - din 

Grupul parlamentar al PNL, precum şi dl deputat Dumitru Becşenescu 

- fără apartenenţă la un grup parlamentar. Şedinţa a fost condusă de 

domnul deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

La punctul 1 al ordinii de zi, dl Liviu Man - inculpat în dosarul 

« Gazeta » a prezentat drepturile ce i-au fost încălcate : prezumţia de 

vinovăţie, dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil, dreptul la 

imagine, susţinând, în plus, că nerespectarea Codului de procedură 

penală de către procurorii DIICOT Cluj - constând în aceea că avocaţii 

săi nu au avut acces la audierea martorilor şi părţilor vătămate pe 

parcursul urmăririi penale - face ca întreg rechizitoriul să fie nul de 

drept. În continuare, el a acuzat, în context, modul ilegal în care s-a 

derulat procedura judiciară. Astfel, atât el, personal, cât şi celelalte 

persoane inculpate în dosarul «Gazeta », nu au fost înştiinţate de 

procurorii DIICOT Cluj că împotriva lor a fost începută urmărirea 

penală. Mai grav este şi faptul că deşi era arestat preventiv, a fost 

 2



deţinut în penitenciar timp de 145 de zile, în acest răstimp fiind ţinut în 

izolare totală timp de 60 de zile, ceea ce încalcă flagrant legea şi 

drepturile omului, întrucât pedeapsa cu izolarea se aplică numai ca 

pedeapsă deţinuţilor şi nu şi arestaţilor preventiv, fiind - chiar în cazul 

pedepsirii deţinuţilor recalcitranţi - de maxim 10 zile şi nu de 60 de 

zile !  Un alt fapt fără precedent este că, deşi trebuia menţinut în arest 

preventiv  în arestul inspectoratului judeţean de poliţie, procurorii 

DIICOT Cluj - dna Daciana Deritei şi dl Mircea Hrudei - au cerut 

expres ca petentul să fie trimis în penitenciar. 

 Pe perioada izolării i s-a cerut să facă declaraţii 

compromiţătoare despre oameni politici şi magistraţi, iar co-

inculpaţilor din dosarul în care este acuzat de « şantaj şi aderare la un 

grup infracţional » li s-a solicitat să facă declaraţii denunţătoare la 

adresa sa. În final, dl Liviu Man a arătat că persoanele care au făcut 

plângere penală împotriva sa sunt aceleaşi care au fost deranjate de 

investigaţiile ziarelor trustului pe care-l conduce, pierzând anterior 

procese de insultă şi calomnie, pe care tot aceştia le-au intentat 

domniei sale. 

Deputaţii au propus o serie de măsuri pentru verificarea 

susţinerilor pententului audiat, constând în invitarea şi audierea la 

Comisie a şefilor ierarhici ai celor responsabili de posibilele abuzuri la 

adresa drepturilor constituţionale ale petentului, inclusiv audierea la 

Comisie a dlui Alexandru Şerban, directorul general al Administraţiei 
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Naţionale a Penitenciarelor. În plus, preşedintele Comisiei a afirmat 

că, personal, urmează să înceapă o serie de deplasări la penitenciarele 

din ţară, ca şi ceilalţi deputaţi din Comisie, întrucât s-au primit prea 

multe sesizări privind încălcări flagrante ale drepturilor omului din 

penitenciare.  

 Membrii Comisiei au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, 

iniţiativa legislativă de la punctul 2, considerând-o binevenită.  

 Deputaţii au acordat un aviz negativ cu majoritate de voturi şi 1 

abţinere pentru iniţiativa legislativă de la punctul 3.  

În finalul lucrărilor, preşedintele a declarat şedinţa închisă. 

 

 

PREŞEDINTE 
     
                deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: expert Laurenţiu V. Gheorghiu 
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