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Nume:

Prenume:

BACANU

PBTRE

Posesor al actului de i

Numele çi prenumele purtat anterior

Porecla

Data naçterii:

Locul naçterii:

Numele çi prenumele tatälui:

Numele çi prenumele mamei

Cetälenia: ROMANA

Starea civilá: VAOUV

Situalia militarä:

Studii:

Profesia ori ocupa{ia:
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Locul de muncá

Domiciliul çi adresa unde locuieçte efectiv (reçedinla) BLCURE$TI, str.

Presei, nr.5, bl.2I, sc. B, et. l, ap.21, sector 1

Adresa aleasä pentru a-i fi comunicate actele de procedurä BUCURE$TI,

str. Presei,nr.5,b1.21, sc. B, et. 1, ap.21, sector 1

C al itate a proc esual ä anterio a rá, în cauzä MARTOR

Raporturile dintre martor çi subiec{ii procesuali principali (mem_þru..dc

fumtlie ;.qu..fo-;.t-. -q-o-l q'! ;u;pçclt'tlui, .inçutpqtu.!.pti,.-p-er;aa-uei yqtø.ruqtç qri ql

ce-lçrlqltç psrÍi din.prcçe.$ul..pçryq.1, da,cq.;e qÍlq în rçlqlä de- priçÍç.ni.e_.q.q.a..dç.

Ø,tpaKratç...c-!4..eç.e-s.tç..pçr;.ç.qud NU.SE Aru,_A I!:{ MpasT c_u .S_{IBLEÇ_T{I

P R o Ç_ E S U-At !. P Rr-!\! Ç I P.4 I.!
Paguba suferitá în urma sávârçirii infrac{iunii --

Alte date pentru stabilirea situaliei personale --

Mi s-a adus la cunoçtin!á cä urmeazá. sá, fiu audiat în calitate de martor cu

privire la acliunile represive çi sisterrratice desñçurate împotriva lui URSU

a fãcut obiectul urmäririi

rmative çi judici" ffiffi*
comunist.

Mi-a fost adusä la cunoçtin!á obligalia de a da declara{ii conforme cu

realitatea,aträgându-mi-sen*1ffiinfrac!iuneademárturie
mincinoasã, precu e de arl. 120, ar1..125 çi

art.130 din C. proc. p T

Înainte de a epus jurämântul religios/declaralia

solemnä:

"Jur cá

sá-mi ajute

martorului)

voi spune adeváruI çi nu voi

"Mä oblig 3ä spunf ffi nimic din ceea ce

c din ceea ce çtiu. Aça

(semnäturat

çtiu."
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Declar urmátoarele: 
I

În anul 1989 lucram la Ziarul România Liberá împreunä cu ANTON

llNCU, MIHAI CREANGÄ çi tipogratul ALEXANDRU CHIVOIU.

În acest grup s-a luat hotârârea cu circa un an înainte sá editám un ziar

clandestin intitulat ,,România". Pentru acesta aveam nevoie de litere tipografice

çi de un dispozitiv de tipärire. Literele au fost aduse din tipografia Combinatului

Scânteia de cätre tipograful ALEXANDRU CHIVOru, iar aparatul de tipárire

l-am improvizal într-un atelier din Bucureçti. Locul unde s-au tipärit aceste

pagini ale ziarului România a fost un apartament al doamnei ELENA

GHEORGHE. Am reuçit sá tipárim un numär çi am fost descoperitri.

Tot grupul mai sus arätat am fost arestali de cätre organele de cercetare

penalá ale securitäTii. Aläturi de noi a mai fost arestat un inginer specialist în

compiutere $TEFAN NICULESCU MAIER.

Cei care ne-au cercetat au fost ofilerii de securitate colonel BURLOI,

maiorul pÂnVUIESCU, colonelul CO$ARCÀ çi încá câ1iva ale cäror nume

pot fi gäsite în dosarele noastre penale.

De la început am fost relinuJi çi depuçi în arestul securitá1ii de pe Caleà

Rahovei. Eu am fost anchetat în principal de colonelul BURLOI çi de câteva ori

d.e maiorul PÂRVULESCU.

Am fost aça cum arátat çi relinut în perioada de arest am petrecut-o în

spafiile arestului securitá1ii.

Din câte îmi amintesc arestul securitätrii avea circa l2 celule, la demisolul

cládirii. Una din celulele în care am fost relinut avea vedere în curtea interioarä

çi era ultima. Se auzeau glasuri de copii çi cred cá acolo era o grádini1á.

Între arestul securitä1ii çi arestul Inspectoratului General al Mililiei se

trecea printr-o uçá metalt.Ui,P. Rut-eltrece dintr-o parte în alta fãra probleme çi

fárá. a se çti acest lucru. Era neces ar Ça subofitrerul de la mililie sá apese pe

soneria de la uça metalicä çi sá-l treacá p" delinut în partea cealaltä. Fac

precrzarea cárcunosc acestá situalie întrucât dupä o anumitä perioadá de
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în arestul securitä1ii am fost dus în zona arestul militriei trecând prin aceastl
intrare çi dus într-o camerä de grefã a acelui arest pentru a mã întâlnii cu
procurorul civil care mi-a intrumentat un dosar de drept comun pentru aça zisá,
infracliune de speculä. La aceastä întâlnire a participat çi ofilerul de securitate
BURLOI care întocmise personal acest dosar de speculá. Nu m-am întâlnit cu
niciun ofi1er de mililie cu care sä port vreo disculie despre aceastã faptá.

Dupa câte îmi amintesc procurorul cu care am discu tat a fost domnul
JIPA

Referitor la modul în care am ajuns sã fiu anchetat çi pentru o fapta de
drept comun arát urmätoarele:

Arestarea noasträ s-a ñcut pentru infrac{iuni politice, respectiv complot çi
propangandä împotriva orânduirii socialiste. Arestarea a fost dispusã de un
procuror militar pe nume $TEFANESCU. Referitor la procurorur

$TEFANESCU, afirm cá, vázãndu-I, mi-am dat seama cã nu are nici o influenfá
asupra ofiçerului de securitate care mä ancheta, se obsela cä acesta din urmä îl
domina pe procuror çi l-a linut în picioare în birou . Cu ocazia arestárii mele nu a
fost prezent niciun avocat. Dupä circa 3 luni de zile de arest atât mie cât çi
colegilor mei, asta am aflat ulterior de la ei, ni s-a propus sã ne gândim sã luäm
fiecarea asupra noasträ comiterea unei infracliuni de drept comun. Mie mi s-a
propus sä aleg între o infracJiune de tentativä de viol çi speculã care consta în
vãnzarea maçinilor pe care le-am deJinut timp de 20 de ani. Am rámas surprins
la infracfiunea de tentativá de viol çi replica mea a fost: cum este posibil aça

ceva' Ofilerul anchetator mi-a dat räspunsul imediat în sensul cã vor gäsi o
definutä care sä recunoascá cä am agresat-o sexual pe care o vor trasforma
ulterior în martor. M-am gândit sä accept ideea cu specula întrucât cândva
puteam sá fac dovada contrarä. colegilor mei li, s-au propus çi astfel de

tranzac\ü despre care am aflat dupä ce ne-au pus în libertate. Se poate verifica
acest lucru pentru fiecare în parte. Acceptând aceastá infracliune de drept
comun am aJuns sä stau de vorbá cu procurorul civil. Declara{ia

ITAR,
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semnat-o în fatra procurorului civil fusese scrisá de mânä de cätre colonelul

BURLOI, noi doar am semnat-o, nici de aceastä datá nu a fost de fa!á niciun

avocat. Referitor la avocat arát cá am avut o disculie aprinsá cu colonelul

BURLOI çi nu am acceptat un avocat din ohciu çi în final la tribunal am fost

asistat de un apâráfor ales. Avocatul ales de familie a fost VIOREL PASCIJ çi

referitor la proces arát cá acesta s-a judecat într-o zi de sâmbátä la Judecätoria

Sectorului 1, în salä fiind numai lucrätori de la securitate. Nu cunosc numele

judecátorilor çi procurorului de çedin!á dar în anul 1990 am aflat cá acel

procuror caÍe a fost în sala de judecatá a mers personal la preçedintele instanlei

çi a declarat cá a participat obligat \a acea çedin!á çi a cerut rejudecarea cauzei.

Acest lucru s-a realizat çi am fost achitat. Eu nu am fãcut nici un demers în

acest sens.

Acestea au fost circumstanlele în care am fost cercetat în paralel pentru

infracliuni politice çi infrac{iuni de dept comun.

Referitor la modul de anchetä de la securitate arát cá existau ofi1er mai

bânzi çi unii foarte duri, unul dintre aceçtia au fost çi mr. pÂnVUfESCU. Când

era vorba de violen!ä în achetá, în ceea ce mä priveçte era chemat

mr.PÂRVULESCU. Acest lucru s-a întâmplat în trei rânduri, cea mai durä

situatie a fost atunci când în urma unei declara{ii în care am scris lucru care erau

imposibil de realizat, cred cá au fost mustruluili de superiori çi s-au rázbunat

asupra mea, respectiv mi-a zdrobit degetul mijlociu de la mâna dreaptá în uçá çi

mi-a tumefrat fa\a. Acelaçi ofiler a avut o atitudine agresivä çi cu ocazia

percheziliei ce mi-a fost ñcut înainte de relinere, când a intrat în camera

bäiatului care l-a acea datâ avea I 6 ani çi pe care l-a lovit çi l-a aruncat din patul

în care dormea fiind pe la ora2 noaptea.

În data de22 decembrie 1989, dupä orele 13 am fost pus în liberatate fãrá

vreun document la mânä. Pânä la aceea datä eu nu aflasem ce se întâmplá în lará

neavând nici un mijloc de informare. Dupä ce am fost pus în lilerate am putut

sã realizez ce se întârnplase în arest, începând cu data de 17 decem

r
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respectiv figurile obosite çi speriate ale ofilerilor de securitate pe care îi vedeam
Iîn diferite momente. Am aflat çi care era cavzaacestei stári de fapt, respectiv ei

fuseserá trimiçi la Timiçoara, unde se pare cã au fost anchetatori în zilele
Revolutriei din acest oraç.

Mi-am reluat activitatea dupä ieçirea din arest la ziarulRomânia Liberä.

lrtru pot pteciza cu exactitate dala, însá ca localizare în timp în perioada în
care s-a înfiin{at grupul de dialog social (GDS) am primit la biroul meu de la
ziar vizita unui cetá{ean, pe nume CLITÄ. Nu-l cunoçteam dar l-am primit.

Precizez cä pâná la acel momentul ziarul România Liberä prin semnätura

mea çi a aitora scrise numeroroase articole referitoare la cazul URSU, respectiv

decesul lui inexplicabil în arest. Acest cetálean CLITÀ, dupä ce s-a recomandat

mi-a supus cä el l-a omorât pe IJRSU. Atunci cât noi am scris articolele despre

cazul URSU, noi nu çtiam nimic despre acest om çi despre vreo implicare a lui
în dosar. L-am ascultat çi din relatarea lui am aflat cá,la acea datã el ar fi trebuit
sä fie în arest çi cä se aflä îrr învoire, lucru care mi s-a pãrut foarte curios dar nu

am putut verifica niciodatä acest fapt. Din relatarea lui CLITA a rezultat faptul
cä l-a lovit pe URSU cu piciorul în zona ombilicalá çi acest fapt a determinat

decesul omului. Am înleles sã el dorea sä se çtie cä el este autorul faptei çi cä

trebuie sã publicäm acest lucru. Dupä câte çtiu aceeaçi relatare a fãcut-o çi la
GDS, unde a çi fost înregistrat çi pe peliculá çi cred cä existä douá filme cu el.

În ceea ce má priveçte eu nu am avut timp sä înregistrez autodenunlul pe

bandä magneticä, cu toate cä aveam posibilitatea. Pe lãngáaceastá márturisire

çocantá în ceea ce-l priveçte CLITA mi-a mai poveçtit cá în nenumärate rînduri
în timpul arestului,delinutul URSU era scos la cercetári çi cä atunci când era

readus în celulã era ,,fezandat" prin acest termen se înlelegea cä anchetatorii îl
supuseserä la violen\â fizicá. Eu având experienla arestului l-am întrebat pe

CLITÀ dacá çtie cine-l ancheta. A evitat sä de-a un räspuns trançant spunând cá

doar IJRS{J se afla în arestul Inspectorului General al Mililiei. Dupä ce a plecat

P OR MILITAR, R,
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la un timp, am aflat de la unii membri ai GDS-ului cá acest CLITA a fost çi pe
I

la ei çi a fãcut declara{ii asemánátoare.

Cu circa un an sau doi în urmä, 2012-2013 am cerut la CNASS date

depre perioada arestárii mele. Cu aceastá, ocazie printre altele am aflat cä în
timpul arestului, am fost supravegheat în celulä audio çi video, existä o

înregistrare video pe care eu am vázut-o. Aceasta denotä faptul cá exista tehnicä

în arest de supraveghere sub aceste modalitä{i. Mai arát faptul cä în celula în

care am fost înregistrat video mai era un arestat, respectiv un cetälean care

fusese director la o fabricä de lactate çi care mi-a spus cä a fost adus cu mine în
celulä çi cä este arestat de drept comun çi adus din arestul mililiei în arestul

securitä1ii. Acest cetälean apare çi el pe fìlmule{. Despre acest cetälean eu

mi-am dat seama cá a fost introdus în celulá cu temä de cátre securitate pentru

cá l-a un moment dat a deschis o discuJie despre apiculturä. Acest subiect eu îl
discutasem la un moment dat cu colegul meu [IÌ.{CU. Era clar cá fusese çi în
celula lui IINCIJ. Dupä punerea noastrá în libeftate, discutând acest aspect cu

LINCU, mi-a confirmat cä respectivul a stat çi cu el în celulä. Acest aspect legat

de urmárirea mea audio çi video în perioada arestului sunt de acord sä fie fãcut

çi public.

Mai pot relata un aspect pe care l-am aflat de la un alt arestat din perioada

noiernbrie decembrie 1989, respectiv RADIJ CHESARU. Acesta mi-a
povestit cá în timpul arestárii a fost çi el victima pr.PÂRVULESCIJ, cu toate cä

nu-l ancheta direct pÂnvurEscu ci acelaçi col. BURLOI. Din päcate

CHESARU s-a sinucis. El fusese anchetat tot pentru infracliuni la secur itatea

statului, respectiv constituirea unei organiza[ä cu denumirea ,,VULTURUL
ERÂNCOVENESC".

Atât declar çi semnez.

Declara{ia a fost luatã între orele I 1,15 çi 12,35.

Declaralia nu a fost înregistratá audio/audio video dìn lipsa rnijloacelor
tehnice

MILITAR,
<_

oR OR,





púrntii Noms

Str. ap.21
900 Valabll¡tatoAlalrdlte¿Veli dily

13.05,05-1î.:f 2.2ø65I.N

I D ROUtsA C ANU<<PET RE<<<<<<<<

Dp 1 1 25 1 8<é 13.241 1 21 1 0Mó5 1 21 1 61 400035 1

(




