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 Ieri, 5 decembrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut pe ordinea de zi  

audierea, în urma solicitării pe care a adresat-o Comisiei, a domnului Florentin 

Scaleţchi, profesor universitar doctor şi preşedintele Organizaţiei pentru Apărarea 

Drepturilor Omului (OADO). 

   La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi 

din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Ştefan 

Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Cătălin 

Lucian Matei, Monica-Mihaela Ştirbu, Nati Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru, 

Longher Ghervazen şi Attila Varga. Au fost absenţi: dl deputat Călin Constantin 

Anton Popescu-Tăriceanu, din Grupul parlamentar al PNL şi dl deputat Gheorghe 

Albu - din Grupul parlamentar al PD. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei.     
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În cadrul audierilor, dânsul a reclamat că i-au fost încălcate unele drepturi 
constituţionale, atât în momentul arestării cât şi în faza de cercetare penală. 

 
Astfel, i-au fost ilegal ascultate telefoanele, nefiind respectată procedura 

prevăzută de Codul de Procedură Penală în astfel de cazuri şi a fost privat de 
dreptul de apărare în faza organizării flagrantului. 

În plus, nici până la soluţionarea în instanţă a cererii sale de a fi judecat în 
stare de libertate, nu i-a fost comunicat nici dânsului, nici avocaţilor săi 
rechizitoriul întocmit de procurori. 

La audieri a fost prezent şi domnul Gelu Voican Voiculescu, preşedinte 
interimar al OADO, care a arătat că dl. Scaleţchi « este victima unei răzbunări 
politice, fiind supus unei execuţii publice ».  

 
Deputaţii au luat hotărârea de  trimite o adresă Serviciului Român de 

Informaţii (SRI) pentru a informa de la ce dată s-a început ascultarea telefoanelor 
d-lui Florentin Scaleţchi şi în baza cărei legi. 

În final, membrii Comisiei au hotărât ca într-o şedinţă viitoare să analizeze 
toate aspectele puse în discuţie precum şi materialele care privesc încălcarea  
flagrantă a drepturilor omului, depuse de dl. Florentin Scaleţchi şi de  avocaţii 
dânsului, urmând să formuleze concluzii pe care să le înainteze tuturor celor 
implicaţi în cazul de faţă. 

 

      
 

 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica  
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