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Pe data de 29 septembrie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

care a avut  pe ordinea de zi audierea domnului Liviu Aurel Man, la 

solicitarea acestuia. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 11 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, 

Mircea Lubanovici, Mihai Stroe, Lucian Riviş-Tipei, Pop Virgil, 

Gigel-Sorinel Ştirbu şi Varga Attila. A fost absent: domnul deputat 

Victor-Viorel Ponta - din Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat care este Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. 

Petentul le-a prezentat deputaţilor cele mai importante 

încălcări ale legii, în opinia sa - care s-au produs cu prilejul arestării 

sale în 2006 - menţionând că procurorii din cadrul DIICOT Cluj, 

care au comis abuzurile la adresa sa, s-au pensionat între timp, 



pentru a permite muşamalizarea neregulilor din cazul său, în timp ce 

procesul privind acuzaţiile ce i se aduc se judecă în continuare. 

Dânsul a mai solicitat membrilor Comisiei să analizeze 

cauzele pentru care DIICOT Cluj refuză să aplice o sentinţă 

judecătorească a justiţiei române din data de 7 mai 2008, prin care 

se ridică sechestrul asigurător dispus de DIICOT Cluj asupra 

bunurilor sale cu prilejul arestării preventive abuzive şi a evidenţiat 

că o plângere în acest sens se soluţionează deja în Camera a III-a la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg.  

Membrii Comisiei au arătat că vor lua act de noile documente 

depuse la dosar de petent faţă de anul 2007 şi că se va lua o decizie 

ce-i va fi comunicată acestuia, urmând să folosească cazul său ca 

jurisprudenţă pentru elaborarea unei posibile iniţiative legislative 

care să prevină apariţia unor încălcări ale drepturilor omului şi să 

recurgă şi la măsurile de control parlamentar conferite de 

Constituţie şi Regulamentul Camerei Deputaţilor republicat. 
 

 

PREŞEDINTE 

 
deputat Nicolae Păun 

 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu 
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