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 Ieri, 13 septembrie 2006, orele 11,00, membrii Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor l-au audiat în sala 

Comisiei - la cererea sa - pe dl Ovidiu Lucian Tender, asistat de avocata sa, 

dna Laura Vicol. 

 La şedinţă au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi din numărul total 

de 15 - respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, Sasu Ion, Varga Attila, 

Chiper Gheorghe, Cutean Vasile Emilian, Iustian Mircea Teodor, Longher 

Ghervazen, Matei Cătălin Lucian, Monica-Mihaela Ştirbu, Meir Nati, Rus 

Ioan Aurel,  dl deputat Buciuta Ştefan. Au fost absenţi : domnul deputat 

Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - din Grupul parlamentar al PNL 

dl deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al PD şi dl deputat 

Tărniceru Petru - care este bolnav. 

 Potrivit solicitării adresate Comisiei, dl Ovidiu Lucian Tender, 

împreună cu avocata domniei sale, au prezentat Comisiei date importante cu 

privire la aabuzurile comise de autorităţi la adresa sa, în cursul anchetei 

penale, la care a fost supus, precum şi detalii referitoare la drepturile omului 
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ce i-au fost încălcate, potrivit articolelor din Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului şi din Convenţia pentru apărarea drepturilor 

omului şi libertăţilor fundamentale. 

 Astfel, dl Ovidiu Tender a declarat că i-a fost încălcată prezumţia de 

nevinovăţie, în timpul derulării anchetei penale. precum şi alte drepturi 

fundamentale. El  a apreciat că mandatul de arestare emis împotriva sa a fost 

ilegal , aducând în sprijinul acestei afirmaţii şi faptul că instanţa de judecată 

a dispus iniţial eliberarea sa. Petentul a mai afirmat că asupra Parchetului  s-

ar fi făcut presiuni pentru a nu fi eliberat, deşi instanţa de judecată a 

dispusese acest lucru. Mai mult, el a spus că şi reîncarcerarea sa s-a produs 

fără ca instanţa să dispună în acest sens. De asemenea, el a acuzat şi 

tratamentul la care a fost supus în timpul arestării, susţinând că starea 

sănătăţii sale a avut de suferit, deoarece nu i s-a acordat asistenţa medicală 

cuvenită. 

 Deputaţii au adresat unele întrebări lămuritoare pe marginea 

susţinerilor dlui Ovidiu Tender, rămânând să se pronunţe asupra cazului 

audiat, după studierea documentelor probatorii depuse la Comisie de petent. 

 

 
 

 PREŞEDINTE 
  
                                              

Nicolae Păun 
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