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DECLARATIE DE MARTOR
Anul

Nume:
Prenume:

2015

luna 04

ziua2l

SCARLET
GHEORGHE

Posesor al actului de identitate

BI, seria Y, nr. 293294, eliberat de Sec{ia 5

Mililie, Ia data de 06.11.1'971, C.N.P 1270718400291
Numele çi prenumele purtat anterior Porecla

naçterii:
Locul naçterii:
Data

anul 1927 luna 07 zinta 18
com. Traian, jud. Brãila

Numele çi prenumele

tatälui:

Scarlet Marin

Numele çi prenumele

mamei:

Scarlet Tudora

Cetä{enia:
Starea civilä:
Situa{ia

militarä:

Studii:
Profesia ori

româná
cäsätorit
general de brigadä în rezervä

Universitatea Bucureçti- Facultatea de Drept

ocupa{ia:

pensionar
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-
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Locul de muncä

Domiciliul çi adresa unde locuieçte efectiv (reçedinfa) BUCURE$TI,

str.

$tefan Mihäileanu,nr.26, sector 3 Bucureçti
Adresa aleasä pentru a-i

fi

comunicate actele de procedurá BUCURE$TI,

str. $tefan Mihäileanu,nr.26, sector 3 Bucureçti
C al

itate a proc e sual ä anteri

o ar á.

Raporturile dintre martor
fq.rylLiç

în

cauzá"

MARTOR

çi subieclii procesuali principali (AetAb-r-u.-.dç.

pri

q!

qflq în rç-lqÍii dç priçtçniç ;qw
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Paguba suferitá în urma sävârçirii infracliunii --

Alte date pentru stabilirea situaliei personale --

Mi

s-a adus la cunoçtin!á cá urmeazásá f,ru audiat în calitate de martor cu

privire la ac{iunile represive çi sistematice desñçurate împotriva lui URSU
GHEORGHE EMIL în perioada când acesta a fãcut obiectul urmáririi informative
çi judiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist.

Mi-a fost adusã la cunoçtin!ä obligalia de a da declaratii conforme

cu

rcalitatea, aträgându-mi-se atenlia cá legea pedepseçte infracliunea de márturie
mincinoasä, precum çi celelalte dispozilii preväzute de art. 120, art.125 çi art.130

din C. proc. pen.
Înainte de a

fi

ascultat ca martor am depus jurämântul religios/declaraçia

solemnä:
çl nu vol

"Jur cä voi spune

(semnätura martorului)

mi ajute Dumnezeu!"

"Má oblig cã voi

nimic din ceea ce çtiu. Aça sá-

spune

árul

çl nu vo i ascunde nimic din ceea ce
semnátura martorului)

çtiu."
Declar urmätoarele
l' '.

i.

PRO CURORMILITAR,
ì.í

RTO

J

Am absolvit Facultatea de Drept în anul 1952 la Universitatea Bucureçti.
Am activat caprocuror militar çi apoi ca procuror civil în Regiunea Dobrogea.

Din anul 1973 am trecut din procuratura ca çef de Direclie cercetäri penale
în cadrul Inspectoratului General al Mililiei. Am îndeplinit acestá funclie pâná în
anul 1987, când m-am pensionat.

Nu dupä mult timp de la preluarea funcliei, am fost abordat de un ofiler din
cadrul Arestului, respect de mr. Bucur Cornel, care mi-a adus la cunoçtin!á faptul

cä în Arest este instalatá tehnicä operativä de ascultare çi mi-a çi prezentat
camerele de ascultare çi de redare. Acestea erau situate la subsolul cládirii, lângá

Biroul çefului de arest. Acestá activitate era direct în subordinea çefului de arest
iar persoanele care deserveau tehnica operativá erau tot din cadrul Arestului çi a
Direcliei. Tehnica operativá a funclionat în arest în toatä perioada în care am fost
çeful Direcliei cercetári penale. Funclionarea tehnicii operative era reglementatá
la nivelul unui ordin, dat de ministerul de interne. Dupä câte îmi aduc aminte
toate materialele de la unitate de ascultare erau trimise la securitaÍe Ia Unitatea

TO care räspundea de tehnica operativá pe minister.

Arät faptut cä çi în arest se foloseau informatori. $eful de arest era cel care
cunoaçtea situalia informatorilor çi putea dispune cu privire la folosirea lor.

Despre arestatul lJrsu Gheorghe Emil eu nu am çtiu nimic pânä dupá 1990
când am revenit la conducerea Direcliei cercetári penale. În presä la acel moment
au apárut informa{ii despre acestá persoanä çi cá ar

Arestul IGM

fi fost arestatá în anul 1985 în

- Direclia cercetäri penale.

Atunci am cerut çi eu date despre acestã situalie çi îmi explic faptul cá nu

çtiu nimic despre el prin aceea cá în vara çi toamna anul 1985, pe lângä
activitätile curente am participat la lucrárile unei comisii interministeriale de
modificare a codurilor iar problemele curente erau în sarcina locfiitorior.
Aça îmi explic faptul cá nu am avut cunoçtin!á despre situalia arestatului

Ursu Gheorghe Emil. Locliitori la acel moment erau ofìlerii Tudor Stänicã çi
I
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Coca lrlicolae. $ef de arest era la acea datä ofilerul Creangä Mihail. Acesta
venise
în Directie de la Securitate cu circa un an, un jumätate înainte de
çi

anul lgg5.

Toate problemele legate de arest erau în responsabilitatea
çefului de arest.
Precizez faptul cã exista o cale de acces directä înre arestul Direcliei cercetîri
penale a IGM çi arestul direcliei a VI-a a Securitãlii. Nu-mi amitesc acum
unde
era poziçionatä aceastã uçá. Mai exista o uçä de trecere la etajul 1, între
Direclia

a

6-a çi Direclia cercetäri penale.

Ofilerul Popescu, care a avut în lucru dosarul Llrsu, nu mi-a adus la
cunoçtin{ä nimic despre probleme din dosar.

Ptecizez cä eu i-am cunoscut, oc zional, pe ofitrerii de la Direc(ia a 6-a a
Departamentului Securitälii Statului. Pe ofilerul Pârvulescu îl
çtiam çi arn vorbit
de foarte pu{ine ori cu el.
Precizez cä nici çeful Direcliei a 6-a, colonelul Vasile Gheorghe nu mi-a
spus niciodatä cä ei se ocupä de dosarul Ursu, deçi eram prieteni,
çi nu am çtiut
cã în perioada în care Ursu se afla în Arestului IGM
-DCP, cei de la Direc{i a a 6a securitätrii ñceau rapoarte cu privire la situafia acestuia.

Nu am avut nici o discu{ie cu procurorui Manea Drägulin despre cazul
Ursu çi nici nu am çtiut cä acesta s-ar fi ocupat de un asemenea dosar.
Declaratii pe care le-am dat în timp cu privire la Usu Gheorghe Emil mi le
menlin.

Alte aspecte nu mai am de precizat.
Atât declar çi semnez.
Declaralia a fost luatá între orele 12,30 çi 14,5g.
Declaralia nu a fost înregistratä audio/audio video din lipsa mijloacelor
tehnice.
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