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DECLARATIE DE MARTOR

Anul 2015 luna 04 ziuaT

Nume: MAI,{DA

Prenume: GHBORGHE

Posesor al actului de identitate CI, seria RT, nr. 734708, eliberatä de

SPCEP 55 biroul ffi.2,Ia data de 04.03.2010, C.N.P 1310605400185

Numele çi prenumele purtat anterior

Porecla Gicá

Data naçterii: anul 1931 luna 06 ziua05

Locul naçterii: Mun. Bucureçti, sector 5

Numele çi prenumele tatälui: Manda Gheorghe

Numele çi prenumele mamei: Manda Paraschiva

Cetáfenia: româná

Starea civilä: váduv

Situalia militará: stagiu rnilitar satisñcut

Studii: 8 clase

Profesia ori ocupalia: pensionar
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Locul de muncä

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

¡lovaci, nr' 8, bl. P57, sc.2, ef.2, ap' 36, sector 5

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

,¡r, Novaci, ffi. 8, bl. P57, sc.2, et.2, ap.36, sector 5

Calitalea pro c e s ual ä anteri o ar á, în c auzá, MARTOR

Raporturile dintre martor çi subiec{ii procesuali principali (rue_ruþf.U d.ç

famiU.ç....;.qa -þç! fetr.-q.!...-;-u;pe-c.tw.lut iruculpqlului,...pçr.Ç.aq.nçi yqtaruqtç çü. q]
J.::::-..'-"-'-'''-'

cqlqlqltç .pqrli din.pr.o-Ç.e..s.al..penq!,. .ds,ca ;e q.fJq îrt rçlcúii. dç.priç.tç-n-i.ç. wu .de

ù4wqniç çu sÇç;le-. p-ç(saaud. l{U .SE 4II.A IN RAPQßT Çu_ SUEIEÇTI!

P ßQÇ E S UAI,I T R]- I:{ ç I P 4 -L I
Paguba suferitá în urma sávârçirii infracliunii --

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 ac{iunile represive çi sistematice desfãçurate împotriva lui URSU

GFIEORGHE EMIL în perioada când acesta a fãcut obiectul urmáririi informative

çijudiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist.

Mi-a fost adusá la cunoçtinjä obliga{ia de a da declaralii conforïne cu

realitatea, atrãgându-mi-se atenlia cä legea pedepseçte infracliunea de rnärturie

mincinoasä, precum çi celelalte dispozitrii preväzute de art. I20, art.125 çi art.130

din C. proc. pen.

Înainte de a fi ascultat ca martor am depus jurämântul religios/declaralia

solemnä:

"Jur cá voi spune

mi ajute Durnnezeu!"

"Má obli g eá voi spune adevárul çi nu voi ascunde nimic din ceea ce
çtiu." (semnátura rnarlorului)

Declar urmátoarele:

lçinu cunde nimic din ceea ce çtiu. Aça sá-

(semnátura martorului)
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Din câte îmi aduc aminte în data de 15 august 1985 am fost arestatpentru

¡eÍespectarea regulilor din comer{. Imediat dupá arestare am fost încarcerat în

arestul Procuraturii mun. Bucureçti, iar apoi transferat în arestul Inspectoratului

¡eneral al Mililiei - Direclia Cercetári Penale.

Având în vedere perioada mare de timp care a trecut din anul 1985 nu îrni

aduc aminte în ce camere am fost încarcerat çi nici numele arestalilor cu care am

stat în aceeaçi camerä.

Îmi aduc aminte cä am stat în arest 9 luni, 20 zile çi câteva ore çi am fost

eliberat în baza unui decret de graliere. Numele Ursu Gheorghe Ernil nu îrni

spune nimic çi nu îmi amintesc sä fi stat cu acestä persoaná în aceeaçi camerä în

arestul Inspectoratului General al Mililiei - Direclia de Cercetäri Penale.

Deçi mi s-a prezentat fotograha persoanei cu numele lJrsu Gheorghe Emil,

tot nu îmi aduc aminte sä fi stat cu acestä persoanã în aceeaçi camerá de arest.

Au trecut totuçi mai mult de 30 de ani de atunci.

Îmi aduc aminte cá, în legäturä cu aceleaçi aspecte, am mai fost audiat la

parchet. Prezentãndu-mi-se declaraliile date anterior, menlionez cáîmi recunosc

semnätura çi dat fiind faptul cä au fost date dupá o perioadä mai scurtä de tirnp de

la evenimentele cu privire la carc sunt audiat astázi, precizezfaptul cá îmi menlin
aceste declaralii întrucât nu aveam nimic de ascuns în legáturá cu aceastä

persoaná.

Personal nu am avut nici un incident cu persoanele cu care am stat în
aceeaçi camerä de arest çi nici nu-mi aduc aminte ca între persoaneie cu care am
$at în aceeaçi camerä sá fi existat neînlelegeri sau agresiuni.

Dintre numele de persoane Çare mi-au fost aduse ia cunoçtin{ä ca fiind
arestate în aceeaçi perioadá cu mine în arestul Direc{iei Cercetári penale al
lnspectoratului General al Mililiei îmi aduc aminte doar de Cimpoieru Vasile,
care a fost çeful complexului Hanul lui Manuc, unde arn lucrat çi eu în calitate de
hagazioner- Precizez, însá", cá eu nu am fost încarcerat în aceeaçi camerá cu
Cirnpoi.ru Vasile
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îmi aduc aminte cä în ultima perioadá a arestärii mele am fost mutat într-o

de arest din zona Catanga, mai precis în camera 31. Nu îmi aduc aminte

is perioada în care m-am aflat în camera 31 sá lt auzit despre incidente sau

între delinuli. Eu eram cel mai în vârstá dintre arestalii cu care am stat

încameráçi 
îmi vedeam de problemele mele'

Alte aspecte nu mai am de Precizat.

Atât declar çi semnez.

Decla ra[ia afost luatá între orele 09,15 çi . 1040.

Declara\ia nu a fost înregistratä audio/audio video din lipsa mijloacelor

tehnice.
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