ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LANGA

DOSAR NR. 32lP/20T4

DECLARATIB DE MARTOR
Anul

2015

luna 04 ziua 08

Nume:

CIMPOERU

Prenume:

VASILB

Posesor
SPCLEP

al actului de identitate cI, seria IF, nr. 14592I, eliberatá de

Bragadiru,la data de 07.05.2007, C.N.P 1550403400719

Numele çi prenumele purtat anterior
Porecla

Datanaçterii:
Locul naçterii:

anul 1955 luna 04 ziua03
Com. Iepureçti jud. Giurgiu

Numele çi prenumele

tatälui:

Cimpoeru Stancu

Numele çi prenumele

mamei:

Cimpoeru Dumitra

Cetálenia'.
Starea civilá:
Situa{ia

militarä:

cäsátorit
stagiu mlitar satisfãcut

medii

Studii:
Profesia ori

româná

ocupa{ia:

primar orui B.ugadiru
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Locul de muncá Prirnária oraç Bragadiru

Domiciliul çi adresa unde locuieçte efectiv (reçedin{a) Bragadiru, str
13, bl' P9, sc' 1, et' 1, ap' ,.iud' Ilfov

Florilor,nt.

Adresa aleasá pentru a-i

fi

comunicate actele de procedurá Bragadiru, str.

bl. P9, sc' 1' et' 1, ap' ,jud' llfbv
tlorilor, nr.13,
C alitate a p ro c e s u al ä ante r i o ar â în c auzâ MART
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;E-

în.rç!øÍii

{fLÃ It{

çti

.q!.

dç.pt:iç.tç.n.i.ç...;.au d'e

RAPQ.ßT ÇU- SU.EIEÇTII

P KII,{ CI P ALI

P R OC ES UALI
-' ---"
:.:.:.----"

Paguba suferitá în urma sävârçirii infracliunii --

Alte date pentru stabilirea situaliei petsonale --

Mi s-a adus ia cunoçtin!á cá uimea zá sâ fiu
privire

la acliunile

GHEORGHE

represive

çi

audiat în calitate de maftor cu

sistematice desfãçurate împotriva

EMIL în perioada când

acesta a

lui

URSU

ñcut obiectul urmáririi informative

çijudiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist.

Mi-a fost adusä la cunoçtin!ä obligalia de a da declaralii conforme cu
realitatea, atrágându-mi-se aten{ia cá legea pedepseçte infracliunea de márturie
mincinoasá, precum çi celelaite dispozitrii prevázute de ar1. 120, art.l25 çi art.130
din C. proc. pen.

Înainte de a

fi

ascultat ca martor am depus jurämântul religios/declara{ia

solemnä:

"Jur cá voi spune

(semnátura maftorului)

mi ajute Dumnezeu!"

"Má

obli

g

aãL

nu voi ascunde nimic din ceea ce çtiu. Aça sá-

voi

árul çi'nu voi ascunde nimic din ceea
semnätura martorului)

çtiu."

Declar urmätoarele:

PROCUROR MILITAR,
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ce
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în data de 16 septembrie 1985 am fost relinut
inftacli..i

de organele de mililie pentru

economice, întrucât la acea datâ eram çef unitate alimenlatie publicâIa

Buda, jud. Argeç çi am fost introdus în arestul Inspectoratul
¡,otelul-restaurant
al Militriei-Direclia Cercetári Penale la camera 18.
General

Dupä cca. 2 sáptárnâni în aceeaçi camerá de arest a fost introdus çi Ursu
Emil, cu care am stat cca. 10-15 zile dupá care eu am fost mutat într-o
aÍl fost mutat din
camerá, respectiv la camera 5. Din câte îmi amintesc eu

Gheorghe

alñ,

çamera

18 în data de 4 sau 5 octombrie 1985'

în perioada în care am stat în aceeaçi camerä de arest cu Ursu Gheorghe
perchezilie la domiciliu, undeva în
Emil, am aflat de la acesta cá i s-a ñcut o
zona1o çi

Min, ocazie cu care i s-a gäsit

cca. I2-18 dolari. În timpul perchezitriei

pe
i s-a gásit çi un jurnal personal în care critica regimul comunist, în special
Nicolae çi Elena Ceauçescu.

Mi-a spus câ a avut acea valutä întrucât cálátorea des în
noaptea circula çi

stráinätate,

ziua vizita diferite obiective turistice. De asemenea tni-a spus

câ,îndata în care afost arestat, a venit cu o bicicletá care i-a fost restituitá f,rului
säu. Mi-a mai spus faptul câ avea o latáîn Statele Unite çi cä aceasta vroia sä-l ia
çi pe

fratele sáu în America.

În perioada în

care am stat în aceeaçi camerá de arest cu Ursu Gheorghe

Emil, acesta din urmá a fost scos o singurä datá Ia anchetá. Datoritá timpului
scurs nu-mi mai amintesc data

çi ora din zi Ia care Ursu Gheorghe Emil a fost

scos la anchetä.

Cu certitudine însá, Ursu Gheorghe Emil s-a întors în camerá foarte agitat

1 çi speriat çi mi-a

spus cä a fost scos de cei de

la securitate, Iará. sá-mi

spuná

numele anchetatorului çi cá acum a scápat uçor luând doar douá palme, pentru cä
în ziua açeeanu a avut timp de el çi cá la urmätoarea întâlnire o sá-i aplice un alt
tratament.
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în ace.açi perioadá în camera 18 s-a mai aflat un arestat al cárui nume nu

I

rni-lniai
un

vas

amintesc. Ceea ce îmi amintesc este faptr.rl cä era un láutar care cânta pe

de croazierá,, cate circula pe fluviul Dunárea'

în aceeaçi celulá s-a mai aflat un
ilJmea,,Rornicä".
câ,t

arestat despre care

Am observat cä acesta ne provoca la discu{ii çi încerca sá afle

mai multe despre noi, inclusiv despre Ursu Gheorghe

avea

îmi amintesc cä se

Emil. Acelaçi arestat

un tratament diferit çi era aproape în fiecare zi scos la cercetäri, dându-ne
câ era informator al rnilitriei. În ceea ce îl priveçte pe domnul lJrsu

impresia

Gheorghe

Emil nu era nevoie sä fie ,,tras de limbá" întrucât era o

persoaná

viala lui.
volubilá, nu avea nici o relinere çi ne-a povestit foarle multe despre
Eu am fost {inut în arestul IGM-Direclia Cercetári Penale aprox. 40 de ztle
dupá care am fost transferat la Penitenciarul Rahova. Menlionez câ am fost
judecat çi ulterior achitatpentru infracliunile cu privire

la carc am fost cercetat.

Alte aspecte în legáturä cu persoana lui lJrsu Gheorghe nu am mai aflat în
timpul în care m-am aflat în arestul IGM-DCP. Ulterior, dupä revolulie, am afl'al"
din presä

faptul cá Ursu Gheorghe Emil ar

f,r decedat

Menlionez cá am mai fost audiat

în

în timp ce era arestat.

legáturá cu persoana

lui Ursu

Gheorghe Emil çi cá îmi menlin în întregime declaraliile date anterior.

Alte aspecte nu mai am de Precizat.
Atât declar çi semnez.
Declaralia a fost luatá între orele 10,10 çi 1 1,30'

Declaralia nu a fost înregistratä audio/audio video din lipsa mijloacelor
tehnice
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