
Comunicat de presa 

Declaratie de greva foamei 
Pentru identificarea si refacerea in vederea trimiterii cat mai grabnic in instanta a dosarului disjuns in 2003 de 

procurorul Dan Voinea privind participarea ofiterilor de securitate, si in special a principalului vinovat, tortionarul 

PIRVULESCU Marin, la uciderea in tortura a lui Gheorghe Ursu in 1985 

Pe 17 noiembrie 1985, tatal meu a fost asasinat la ordinul si cu participarea directa a Securitatii, pentru “intensa 

activitate dusmanoasa” indreptata impotriva dictaturii ceausiste, printre care scrisori la Europa Libera, afise anti-

totalitare expuse la serviciu, relatiile cu disidenti din tara si strainatate cu care cauta cai de rezistenta, jurnalul sau 

ce pe parcursul a zeci de ani devenise o fresca a falimentului moral si material al regimului Ceausescu. Si mai ales 

pentru nu a acceptat sa-si denunte prietenii cu “conceptii dusmanoase”.  Pe 15 noiembrie 1985, probele arata ca 

Gheorghe Ursu fusese torturat in mod fatal de anchetatorul sau direct, maiorul de securitate PIRVULESCU Marin.  

De mai bine de 24 de ani astept rezolvarea acestui caz, simbolic pentru bestialitatea regimului ceausist, de catre 

institutiile post-decembriste. Intrucit am epuizat toate celelalte optiuni prin care am cerut autoritatilor sa nu-i mai 

protejeze pe ofiterii de securitate - plangeri la Procurorul General, CSM si Ministrul Justitiei, scrisori deschise catre 

primul ministru si presedintie, declar greva foamei, incepind de marti 21 octombrie 2014, ora 9:00. 

Prin aceasta actiune cer identificarea si inregistrarea, iar in caz ca nu va fi gasit, refacerea dosarului disjuns in 2003 

de procurorul Dan Voinea in vederea trimiterii in instanta, conform legii si probelor existente, a principalului 

vinovat de moartea lui Gheorghe Ursu, tortionarul PIRVULESCU Marin. Solicit ca investigatia pentru identificarea 

acelui dosar sa fie facuta in regim de urgenta, de un procuror integru, din afara SPM. 

Dosarul procurorului Dan Voinea contine, conform rezolutiei de disjungere, un bogat probatoriu care dovedeste ca 

“Ursu Gheorghe Emil, in timpul detentiei, a fost supus unui regim dur, de exterminare, actiunile convergente ale 

lucratorilor de militie si securitate ducind la eliminarea fizica a lui Ursu Gheorghe Emil prin uciderea sa”. Aceste 

probe exista si pe situl Fundatiei Gheorghe Ursu. Si totusi, de mai bine de 11 ani acest dosar se afla in nelucrare la 

Sectia Parchetelor Militare (SPM). Seful SPM, domnul procuror VASILACHE Ion pretinde ca ar fi fost conexat cu o 

alta plangere a mea din 2007, si deci ca ar fi fost solutionat in 2013 la Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti (TMTB). 

In realitate dosarul disjuns nu se afla la TMTB, si nici o alta institutie judiciara nu a primit acel dosar de la SPM, desi 

a fost solicitat cu insistenta. Rezolutiile in dosarul plangerii mele din 2007 specifica in mod expres ca se refera doar 

la acea plangere, nu si la dosarul disjuns in 2003. 

*** 

Multumesc Grupului pentru Dialog Social pentru permisiunea de a desfasura aceasta actiune in incinta sediului sau 

din Calea Victoriei nr. 120. Intentionez sa ma deplasez in fiecare din zilele lucratoare, in fata Ministerului Justitiei 

intre orele 10:00-10:30 si in fata Parchetului General intre orele 10:30-11:00, atit timp cit voi putea face aceasta 

deplasare.  Totodata invit pe cei interesati sa participe marti 21 octombrie 2014 ora 13:00 la sediul GDS la 

conferinta de presa ocazionata de aceasta actiune, unde se vor expune mai multe detalii despre dosarul 

tortionarului PIRVULESCU.  

 

Andrei Ursu,  
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