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DETENTIE NELEGALA RECUNOSCUTA DE PROCURORII DNA – Politistul judiciar Gheorghe Radu a obtinut la
CAB 110.000 euro daune morale pentru 11 luni si 5 zile de temnita nedreapta. Ofiterul a fost arestat abuziv de
procurorul PNA Vasile Doana si achitat de ICCJ pe motiv ca faptele de luare de mita si favorizare a
infractorului „nu exista”. Avocatul Marius Catalin Predut, aparatorul ofiterului: „Grav este ca si Curtea de Apel
a perpetuat aceleasi erori” (Comunicatul)
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Directia Nationala Anticoruptie a Laurei Codruta Kovesi nu a avut nicio problema in a recunoaste, in fata instantelor
civile chemate sa repare prejudiciul intr-un caz de eroare judiciara, nelegalitatea masurii arestarii preventive
dispuse de procurorul PNA Vasile Doana (foto), pe vremea cand parchetul anticoruptie era condus de actualul
judecator CCR Daniel Morar. Victima privarii nelegale de libertate (eroare judiciara in acceptiunea vechilor dispozitii
procesual penale – art. 504 VCPP) este politistul judiciar Gheorghe Radu. Aparat de avocatul Marius Catalin
Predut din Baroul Bucuresti, ofiterul a castigat irevocabil, marti 7 iunie 2016, la Curtea de Apel Bucuresti, 110.000
euro daune morale (cu 10.000 euro mai mult decat acordase TMB in prima instanta) si 42.306 lei daune materiale.
Iata minuta deciziei CAB nr. 558/07.06.2016 (dosar nr. 32788/3/2012):
Cu majoritate jud. Grigore Daniela si Moraru Daniela: Respinge recursurile declarate de Statul Roman, prin
Ministerul Finantelor Publice, si Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justite-DNA.
Admite recursul reclamantului. Modifica in parte sentinta recurata, in sensul ca: Obliga paratul sa plateasca
reclamantului suma de 110.000 euro, in echivalent in lei la data platii, reprezentand despagubiri pentru prejudiciul
„
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moral. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei. Obliga pe intimatul parat Statul Roman, prin MFP, la plata catre
recurentul reclamant a sumei de 4.500 lei cheltuieli de judecata in recurs. Irevocabila. Opinie separata Jud.
Dorina Zeca: Respinge recursul reclamantului. Admite recursurile declarate de Statul Roman, prin Ministerul
Finantelor Publice, si Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justite-DNA. Modifica in
parte sentinta recurata, in sensul ca: Obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 50.000 euro, in echivalent
in lei la data platii, reprezentand despagubiri pentru prejudiciul moral. Mentine celelalte dispozitii ale sentintei.
Irevocabila”.
11 luni si 5 zile de arest preventiv pentru fapte inexistente
In 2003, Gheorghe Radu a fost arestat preventiv de procurorul Vasile Doana, masura prelungita timp de aproape 1
an de instante, intr-un dosar in care a fost acuzat si trimis in judecata de PNA pentru luare de mita si favorizare a
infractorului. Politistul a executat in total 11 luni si 5 zile de arest preventiv si a fost condamnat de Curtea de Apel
Bucuresti la 3 ani inchisoare. La recurs insa, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a achitat definitiv, pe motiv ca
„faptele nu exista” - decizia ICCJ nr. 2348/03.07.2012 (dosar nr. 7043/2/2007).
DNA: „Detentia a fost nelegala”
Odata castigat procesul penal declansat in mod nejustificat de procurorii PNA impotriva sa, ofiterul a dat statul in
judecata, cerand Tribunalului Bucuresti sa oblige Ministerul Finantelor Publice sa ii plateasca 2 milioane euro
daune morale si materiale, drept reparatie pentru traumele suferite in arest. In incheierea de sedinta care a
precedat pronuntarea in prima instanta - pe care o vom prezenta in curand alaturi de sentinta civila si de alte acte
din dosarul penal -, se arata ca insasi DNA a admis caracterul nelegal al detentiei: „Directia Nationala
Anticoruptie, prin reprezentant, solicita instantei admiterea in parte a daunelor materiale. Cu privire la
prejudiciul moral, suma este exagerata. Pronuntarea unei solutii definitive de achitare intruneste conditiile
prevazute de art. 504 alin. (1) Cpp. Invoca dispozitiile art. 5 din CEDO. Detentia a fost nelegala”.
Magistratul de la fond, judecatoarea Sanda Paun de la Sectia a V-a civila a Tribunalului Bucuresti, care i-a acordat
victimei 100.000 euro daune morale, a retinut in sentinta ca „cele 11 luni si 5 zile de arest preventiv in care nu
s-a dat eficienta apararilor invocate de reclamant constituie o imprejurare susceptibila a produce suferinte
pe plan moral, social si profesional de natura sa lezeze profund demnitatea si onoarea acestuia”.
Prezentam in continuare comunicatul Cabinetului de Avocati „Marius Catalin Predut”, aparatorul
politistului Gheorghe Radu, emis imediat dupa pronuntarea deciziei civile a CAB:
Statul Roman obligat la plata a peste 120.000 euro pentru erorile judiciare ale procurorilor anticoruptie

„

Marti, 07.06.2016, Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat definitiv in procesul intentat de domnul Radu Gheorghe
impotriva Statului Roman, pentru repararea prejudiciilor morale si materiale suferite ca urmare a erorilor judiciare
savarsite de procurorii Parchetului National Anticoruptie (in prezent, Directia Nationala Anticoruptie).
In anul 2003, impotriva domnului Radu Gheorghe, politist judiciar, a fost inceputa urmarirea penala ca urmare a
unei presupuse actiuni de santaj a mai multor persoane acuzate de sustrageri de combustibil din conductele
detinute la acea vreme de PETROTRANS S.A., persoane care, in fapt, erau cercetate de catre acesta. Fara probe
sau minime indicii, impotriva domnului Radu Gheorghe a fost luata masura arestarii preventive, care a fost
mentinuta pana in anul 2004, cu toate ca s-au formulat nenumarate contestatii si cereri de revocare si de inlocuire
a acestei masuri abuzive.
Trimis in judecata, Curtea de Apel Bucuresti a dispus condamnarea domnului Radu Gheorghe la pedeapsa de 3
ani inchisoare cu executare. In urma rejudecarii cauzei de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, s-a dispus
achitarea acestuia, pe motivul ca faptele pentru care a fost trimis in judecata si arestat preventiv nu exista.
In anul 2012, dupa achitarea politistului, a fost intentata actiune impotriva Statului Roman pentru erorile judiciare
ale procurorilor si judecatorilor care au dispus lipsirea de libertate, trimiterea in judecata si condamnarea pe
nedrept a domnului Radu Gheorghe.
Tribunalul Bucuresti, ca instanta de fond, a acordat daune de 100.000 euro pentru prejudiciul moral suferit si
aproximativ 10.000 euro daune pentru prejudiciile materiale. In urma judecarii recursurilor declarate de toate partile
impotriva Sentintei pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Curtea de Apel Bucuresti a modificat hotararea instantei de
fond, in sensul ca a marit cuantumul daunelor pentru prejudiciul moral suferit, de la 100.000 euro la 110.000 euro,
si a mentinut toate celelalte dispozitii ale instantei de fond.
Avocat Marius-Catalin Predut, membru al Baroului Bucuresti: 'Statul Roman a fost obligat sa acorde aceste
despagubiri ca urmare a erorilor savarsite de procurorii P.N.A. incepand cu anul 2002, cand au dispus
inceperea urmaririi penale si au solicitat arestarea preventiva a domnului Radu Gheorghe. Starea de arest a
fost solicitata de procurori si mentinuta nejustificat de judecatori pe o perioada de 11 luni si 6 zile, timp in
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care s-au formulat numeroase contestatii si sesizari impotriva acestei masuri abuzive. Grav este ca si
Curtea de Apel a perpetuat aceleasi erori, dispunand condamnarea la inchisoare cu executare a domnului
Radu Gheorghe'.
'Aceasta solutie reprezinta o indreptare a unui sir lung de erori judiciare si o sanctionare a abuzurilor
savarsite de procurorii anticoruptie, confirmate de judecatorii investiti cu solutionarea acestui dosar penal.
Este un semnal ca toate actiunile si judecatile impotriva oricarei persoane trebuie sa se circumscrie, strict,
intr-un cadru temeinic si legal, ca nicio persoana nu poate fi supusa unor restrictii de libertate sau
condamnata fara existenta unor probe concludente', a mai declarat Marius-Catalin Predut, avocatul care l-a
reprezentat pe domnul Radu Gheorghe in procesul de raspundere a Statului Roman pentru erorile judiciare ale
magistratilor.
Decizia de condamnare a Statului Roman la plata a peste 120.000 euro este definitiva si urmeaza a fi pusa in
executare”.
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