
S-a solicitat atestarea  prezentului inscris:

DECLARATIE

Subsemnatul LUCACIU IOAN-TRAIAN, fiul lui (...), nascut la data de (...), 
domiciliat in (...), judetul (...), nr. (...), posesor CI (...), eliberata de orasul (...), CNP 
(...), cunoscand dispozitiile art. 292 Cod penal privind falsul in declaratii, declar pe 
propria raspundere urmatoarele:

L-am cunoscut pe Moldoveanu Mihai in perioada ianuarie – februarie 1996 

in arestul Inspectoratului Judetean de Politie Bihor. Precizez faptul ca am stat in 

aceeasi camera cu acesta, si  anume camera nr. 5, pozitionata in capatul holului 

arestului, pe partea stanga. In respectiva camera existau doar trei paturi.

Initial, am aflat de la gardienii care asigurau paza pe arest ca Moldoveanu 

Mihai era anchetat cu privire la o fapta de omor, si anume ca acesta ar fi ucis un 

taximetrist.

Moldoveanu Mihai era scos zilnic din camera la ancheta si, incepand cu a 

treia zi de la incarcerare, acesta era adus seara, inapoi in camera, batut. 

In a doua saptamana, intr-o dupa-amiaza, in jurul orelor 16.00, acesta a fost 

adus de doi politisti de la paza si abia se mai tinea pe picioare. Avea numeroase 

urme de lovituri pe corp (pe piept, pe spate si pe picioare) iar palmele si talpile ii  

erau extrem de rosii si umflate. Am inteles de la Moldoveanu Mihai - si ulterior mi-

au confirmat si gardienii de pe arest - ca acesta fusese batut de anchetatori. Tot de 

la  gardeni  am aflat  ca in ziua respectiva fusese  batut  foarte rau si  colegul  lui, 

Honciuc. 

Timp de aproape doua saptamani, intrucat Moldoveanu Mihai avea palmele 

mult prea umflate si nu putea nici macar sa tina lingura in mana, i-am pregatit eu 

mancare si l-am ajutat sa manance.

Am cerut sa ne mai introduca un om in camera pentru a preintampina ca lui 

Mihai sa i se intample ceva, dar cei din arest au spus ca au ordine ca numai noi doi 

sa fim in acea camera. Am stat impreuna cu Mihai cam doua luni si jumatate si  

spun ca in toata aceasta perioada, in special in primele 30-40 de zile, acesta era scos 
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aproape zilnic la ancheta si de fiecare data era adus inapoi batut. Am inteles de la 

Moldoveanu Mihai ca anchetatorii il bateau pentru a-l determina sa spuna ca el ar 

fi ucigasul unui taximetrist din Oradea.

Am urmarit  cum a  decursul  procesul  lui  Mihai  Moldoveanu si  am aflat 

ulterior ca acesta a fost condamnat de Tribunalul Bihor. 

Dupa aproximativ doi ani de zile dupa ce am fost pus in libertate, in toamna 

anului  1998,  anumiti  politisti  de Oradea (al  caror  nume il  voi  dezvalui  in fata 

instantei de judecata) m-au chemat si mi-au solicitat sa depun marturie impotriva 

lui Moldoveanu Mihai, cerandu-mi sa spun ca acesta mi-ar fi povestit, pe arest, ca 

el l-ar fi ucis pe acel taximetrist. Nu am fost de acord si, pentru a nu avea probleme 

cu politia, am decis sa ma mut din Oradea, impreuna cu sotia, intr-o alta localitate 

(in judetul Cluj). Precizez ca si in timpul cat am fost arestat si am stat in camera cu 

Moldoveanu Mihai am fost intrebat de catre politisti de la IPJ Bihor daca acesta 

nu mi-a destainuit aspecte cu privire la fapta pentru care este cercetat. 

Mentionez ca eu l-am contactat pe Moldoveanu Mihai, dupa ce l-am vazut la 

o emisiune la Kanal D si am aflat ca a fost pus in libertate, si m-am oferit sa vin ca  

martor la proces daca marturia mea ar putea avea vreo relevanta cu privire la ce 

s-a intamplat cu el in perioada in care a fost pe arestul I.P.J. Bihor.

Atat declar, sustin si semnez.

Actul este redactat în 4 (patru) exemplare, inmanandu-i-se partii 3; un  exemplar original rămâne  
în arhiva Cabinetului.

 
Semnatura,
…………………………

UNIUNEA AVOCATILOR DIN ROMANIA
BAROUL BUCURESTI

Cabinet de Avocat – 

In conformitate cu disp. art. 3, teza a 3-a din Legea nr.51/1995, atest data, identitatea 
partilor si continutul prezentului act.

Numar: 05       Data: 22.08.2013         Semnatura:
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