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BUCURESTI, 13 IANUARIE 2010: In urma aparitiei in mass-media a mai multor articole referitoare 

la recentul meu demers juridic, as dori sa mentionez urmatoarele:  

Cererea de chemare in judecata a Statului Roman pe care am depus-o recent la Tribunalul 
Bucuresti este reactia fireasca si pe deplin justificata a oricarui cetatean roman caruia i s-au incalcat 
flagrant drepturile fundamentale, prevazute de Constitutie si de conventiile internationale la care 
Romania este parte. Retinerea fara nicio explicatie timp de peste 9 ore si, respectiv, ingradirea 
ulterioara a dreptului la libera circulatie timp de aproape 5 luni, in cursul anului 2004, sunt tratamente 
nejustificate ce mi-au fost aplicate pentru fapte care nu au existat – lucru certificat de altfel prin 
solutiile definitive dispuse de instantele de fond, apel si recurs din Romania, in toate ciclurile 
procesuale parcurse. Rezolutiile procurorului privind inceperea urmaririi penale nu au continut nici o 
referire la vreo proba pertinenta si nici o motivare asupra tratamentului ce mi-a fost aplicat. In speta, 
gravitatea situatiei deriva din masurile preventive luate de procuror si instante pe parcursul urmaririi 
penale, in anul 2004, prin restrangerea dreptului meu la libertate si la libera circulatie, incalcandu-se 
Constitutia si Conventia Europeana a Drepturilor Omului.  
 

Prejudiciile de imagine, in plan profesional si personal, ce mi-au fost aduse printr-un astfel de 
tratament inadecvat, gratuit si mai ales nelegal, sunt inestimabile. Prin cererea adresata recent justitiei, 
solicit reparatii de ordin material si moral cu stricta aplicare a legii din Romania. In acest sens, 
dispozitiile articolului 504 si urmatoarele din Codul de Procedura Penala prevad „dreptul la repararea 
de catre Stat a pagubei suferite de persoana cu privire la care s-a pronuntat o hotarare definitiva de 
achitare si care, in cursul procesului penal, a fost privata de libertate, ori careia i s-a restrans 
libertatea in mod nelegal, ipotezele nefiind limitative”. In virtutea acestor prerogative legale, am inteles 
sa formulez cererea de chemare in judecata, aflata pe rolul Tribunalului Bucuresti. 
  

Date fiind cele de mai sus, rog opinia publica din Romania sa ia act de faptul ca demersul 
judiciar demarat de mine este si un semnal de alarma tras asupra neajunsurilor Ministerului Public din 
Romania. Este esential ca tratamentele nejustificate ce mi-au fost aplicate mie sau altor romani (lucru 
certificat prin numarul semnificativ de dosare depuse de romani la CEDO), sa nu se transforme intr-un 
precedent periculos, care nu aduce beneficii nici imaginii Romaniei, nici sistemului judiciar si 
administrativ romanesc. 
 

In linia celor de mai sus, in cazul in care instanta se va pronunta in favoarea actiunii mele, banii 
obtinuti vor fi folositi in scop umanitar. Astfel, intentionez sa infiintez o fundatie care sa analizeze si sa 
sustina cazurile acelor cetateni abuzati din punct de vedere procedural si juridic si ale caror drepturi 
constitutionale au fost incalcate. 
 

Am incredere in justitia romana si in capacitatea sa de a restabili adevarul si a reabilita o situatie 
care a daunat imaginii mele atat ca simplu cetatean al acestei tari, cat si ca om de afaceri corect si 
respectat, implicat in mediul de business romanesc si international. 
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