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DECLARATIE DE MARTOR
Anul

Nume:
Prenume:

2015

luna

02

ziua23

CHIRCU
GEORGE

posesor al actului de identitate CI, seria RX,
S,P,C.E.P. sector

Porecla

naçterii:

Locul

naçterii:

anul 1953 luna 04 ziua26
Mun. Bucureçti, sector 7

Numele çi prenumele

tatälui:

Numele çi prenumele

mamei: Chircu Ioana

Cetálenia'.
Starea civilä:
Situalia

militará:

Srudii:
Profesia ori

PROCUR

457556; eliberatá de

3,la datade 18.03.2014, C.N.P 1530426400051

Numele çi prenumele purtat anterior

Data

nr.

Chircu Niculaie

românä

cásátorit

subofiler întezervá
liceale

ocupalia:

Pensionar

AR,

2

Locul de muncä

Domiciliul çi adresa unde locuieçte efectiv (reçedinfa) BUCURE$TI,
L lvlu Rebreanu , nr. 37 , bl. Ml6, sc. 2, et. I,
Adresa aleasã pentru a-i
str. Liviu Rebreanu, nr.37, bl.
C al

fi

ap. 27

,

sector

str

3

comunicate actele de procedurá BLCURE$T1,

Ml6, sc. 2, eL. l, up.27, sector 3

itatea proc e sual ä anterioa rá în cauzä MARTOR

Raporturile dintre martor
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procesuali principali

(rue_tnþru.

futttil.iç ;.qu -þ$Í. .;et --qJ...;.u;pe.c-tulat . lnculp-qlului,.--pç-r.;.o-qnçi..y.Çttaruøtç

pqrÍi

din..preç.çJ.u!. penç!!,..dscq.

;e

în

ds

. çr.i....q!

rç.lqJii. d.e prietçn.i.ç...;.qu.dç

19t

dt¿;nqnlç- ç!4 qçe;tp-. pçrsqsud...!y(t- .sE .Aft=A tty . n qreßT. .ÇU_ .su.BIEçTll

des

P ß O Ç-E S U4I-T P R]-NçI P 4!-I

20(

c.e-lçtJ.q!.t.ç.

.ÇtÍ!q

Paguba suferitä în urma sävârçirii infracfiunii --

înd

Alte date pentru stabilirea situaliei personale --

Mi

s-a adus la cunoçtin!á cá urmeazásá

fiu audiat în calitate de martorcu

Cor

privire la acliunile represive çi sistematice desñçurate împotriva lui URSU
GHEORGHE EMIL în perioada când acesta a ñcut obiectul urmáririi informative

îar

çi judiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist.

lac

alri

Mi-a fost adusá la cunoçtin!ã obligalia de a da declaralii conforïne cu

aat

realitatea, aträgându-mi-se aten{ia cá legea pedepseçte infracliunea de märturie

nu:

mincinoasä, precum çi celelalte dispozilii preväzute de ar|. I20, art.l25 çi
din C. proc. pen.

Înainte de a fi ascultat ca martor am depus jurámântul religio

art.130

se1I

rnol

sldeclara\ia

plor

solemnä:

situ

"Jur cä voi spune adevärul çi nu voi ascunde nimic din ceea ce çtiu. Aça sä'
mi ajute Dumnezeu!"
(semnätura martorului)

Inu

"Má oblig

t/

spune adevärul

çi nu voi ascunde nimic din

ceea

(semnätura martorului)

çtiu."
Declar urmátoarele:

ce

unit

Þlec

PROCURO

ITAR,
)
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îmi rnenlin declara{iile date în dosarul în care au fost cercetali col Tudor
çi col. Creangä Mihail, declara{ii date în cursul urmäririi penale çi în fa{a

ÐgTr,

Stlnicá

jnsØn\ei de

judecatá'

M-am încadrat la Inspectoratul General al Mililiei

ruREgï,

-

penale

tç.

a.û..s!

íç

;qu...dç

/BIEçT!]

în anul 1983 în funclia de subofiçer
auto). Dupä încadrare am utmat un curs de 6 luni la $coala de

subofileri de pe ços. Oltenitrei din mun. Bucureçti'

În cadrul comparlirnentului arest mi-am desñçurat activitatea pâná în anul
ß87, cãnd am fost transferat,
desfäçurat
2002,,

la cerere, la Direclia Circulalie. Ulterior tni-am

activitatea la Serviciul Pirotehnic çi la Sec{ia 13 Politrie, pâná în anul

cànd m-am pensionat,

pe caz de boalá. În toatä

îndeplinit funclia de conducätor auto, eu

Îtr
martor

ri

cu

LRSU

lormative

forme

cu

márturie

çi

art,130

perioada

în aare mi-am

Compartimentului arest-transfer,
atribulii referitoare

la paza çi

desñçurat activitatea în cadrul

în calitate de conducátor auto îmi reveneau

supravegherea persoanelor arestate

transportului la instan\e,la penitenciar sau la locurile de muncá. Deçi

Aça

sá'

orului)

t çeea
lui)

ca

pe tirnpul

mi s-a adus

la

cunoçtin!á faptul cá în cursul anului 1985 am fost programat în serviciu pentru

a

asigura paza

nu

çi supravegherea arestalilor din arestul IGM-DCP, menlionez

cá,

îmi aduc însá aminte sá h ñcut efectiv de pazá în arest, de regulä mergeam çi

semnam condica de prezen!á çi

dupá aeeea stäteam la camera çoferilor. Din acest

procedura de preluare a schimbului
situalii

r.

aceastá perioadä arn

fiind de specialitate electro-mecanic.

motiv nu cunosc care era procedura de intoducere
leclara\ra

Direclia Cercetári

Cornpartimentul arest-transfer

(conducátor

ruþru. dt

-

în arest a unei persoane çi nici

în cadrul compartimentului. Au existat însä

în care am efectual"paza çi supravegherea arestalilor,

dar pentru perioade

scutle de

timp çi numai pe perioada în care titularul postului era plecat din arest.

tlì aceste

situalii titularul postului îmi indica culoarul pe care urrna sä patrulez.

Îmi aduc aminte cá într-o noapte din anul 1985 s-a dat alarma pe

toatá.

unihtea çi arn fost chernat de la domiciliu, întruc àt eram liber dupá serviciu.

Când m-am prezentat la serviciu am constatat cä o maçiná a unitá1ii era
þlecatá

cu un arestat la Spitalul Penitenciar Jilavu. În acea noapte a fost la

P*OC'JWIITAR,

MA
¿_,
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serviciu çi çeful Direcliei Cercetäri Penale, respectiv Scarlet Gheorghe, de

fapt

eraToatáconducerea unitä1ii inclusiv col. Tudor Stánicä, adjunctul direcliei.

În acea noapte nu am aflat de ce s-a dat alarma, spunându-ni-se doar cä era
nevoie sä suplimentäm posturile. Ulterior, însá, am aflat de la celalli colegi, ñrä
sá pot preciza care anume, faptul cá avusese loc un incident în arest, unul dintre

arestali hind agresat de un alt arestat, fapt care a necesitat transpoftarea celui

în

la spital. Cred cä delinutul respectiv a fost transportat

la

cauzá, de urgen\á,

Spitalul Penitenciar Jilava de cätre subohterul Dobre Ion çi de Anghel Vasile,
sanitarul unitá1ii.

Dupá revolulie am afla| cá arestatul care a fost agresat în arest se numea
Ursu Gheorghe Emil çi cá acesta a decedat în urma loviturilor primite de la un alt
arestat, cu care fusese în celulä.

Nu cunosc însá alte împrejuräri în legáturá cu agresarea lui Ursu Gheorghe

Emil. Cu siguran!á însä, despre acest incident cunosc detalii subofilerii care
ascultau înregistrãrile din arest. Îmi aduc aminte cä la camera TO, care se afla

la

etajul cládirii (etajul 1 sau 2) çi unde se ñceau ascultárile lucrau: ,,George",
,,Rizea" çi ,,Turcu", tu cunosc numele complet al acestora çi nici nu am fost
vreodatá în camera în care îçi desfäçurau activitatea. $tiu însá cá, în tot

arestul

exista tehnicä de ascultare çi erau ascultatri nu doar arestalii, ci çi noi subofitrerii.

Nu cunosc cine l-a anchetat pe Ursu Gheorghe Emil în perioada în

care

acesta din urmä s-a aflat în arestul IGM-DCP çi nici dacá acest arestat a fost

scos

din arest în aceeaçi perioadá de cätre cadre de securitate. Nu-mi aduc aminte de

nici o persoaná cu numele de Popescu Florea sau Pârvulescu Marin.
Alte aspecte nu mai am de precizat.
Atât declar çi semnez.
Declara{ia a fost luatá între orele 13,00 çi 14,30.

Declaralia nu a fost înregistratá audiolaudio video din lipsa mijloacelor
tehnice.
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