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DECLARATIE DE MARTOR
Anul 2015 luna 04 ziua2&

Nume: ROTARU
Prenume: ANTON
Posesor

TOI\EL

al actului de identitate CI, seria RR, nr. 873431 , eliberat de

SPCEP Sector

4 la data de 05.01-2012

C.N.P :1570101400970
Numele çi prenumele purtat anterior: Porecla: Data naçterii: anul 1957 luna 01 ziua 01

Locul naçterii : Oraç Fierbinli

- Târg Jud. Ialomita

Numele çi prenumele tatálui: ROTARU TOMA
Numele çi prenumele mamei: ROTARU MARIA
Cetäfenia: românã
Starea

civilä: necäsätorit, I copil major

Situalia militarä: stagiu

militar satisfãcut - ofifer în rezervä

Studii: superioare
Profesia ori ocupalia: jurist

Locul de muncä: pensionar
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Domiciliul çi adresa unde locuieçte efectiv (reçedinþ): Mun. Bucureçti,
sector 4, str. Tulnici nr.8, b1.44, sc.2,ap.60

Adresa aleasá pentru a-\

fi

comunicate actele de procedurá

:

Mun.

Bucureçti, sector 4, str. Tulnici nr.8, b1.44, sc-2,ap.60
C

alitatea proc e sualá anterio

ar á

în catzá:

m

ar t or

.
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Dacã martorul este în situalia prevãzutã de art. I 17 alin. (I):

Mi s-a adus la cunoçtinþ cä am dreptul

de a refuza sá dau declaralii în

calitate de martor çi declar cá sunt de acord sä dau declaratie.
Paguba suferitá în urma sávârçirii infracfiunii: nu am suferit paguba-

Alte date pentru stabilirea situaliei personale: firã alte date.

Mi s-a adus la cunoçtinlã cã
cu

urmeazã sã fiu audiat în calitate de martor

privire la activitatea mea des/ãçuratã la Serviciul Arhivã din cadrul CID al

fost clasat spre arhivare un dosar
de urmãrire inþrmativã pe numele (Jrsu Gheorghe Emil, precum çi perioada

DSS, în perioada în care la aceastã unitate

a

la Serviciul Arhivã aflat în componenla SRI, cu
dosare privind pe (Jrsu Gheorghe Emil - dosar fond inþrmativ

desfãçuratã dupã 1990 tot

referire

la

227825.

Mi-a fost adusä la cunoçtin!ä obligalia de a da declara{ii confonne cu
realitatea, aträgându-mi-se atenfia cä legea pedepseçte infracliunea de mãrturie

mincinoasä, precum

çi celelalte dispozilii preväzute de art. 120, art.I25 çi

art.130 din C. proc. pen.
Înainte de a fi ascultat ca martor am depus jurämântul religios/declara{ia
solemná:

f

ic din ceea ce çtiu. Aça

"Jur cã voi spune adevãrul çi nu voi

sã-mi ajute

(semnãtura

Dumnezeu!"

martorului.
çtiu.

tt

"Mã oblig cã voi squne adevãrul çi nu vol ascunde nimic dtn ceea ce
martorului.)
Declar urmätoarele:
În prezent sunt pensionar.

Am fost încadrat în cadrul fostei Securitali -UM 0680 Bucureçti în 1983
ca subofiler cu gradul de plutonier . Aceastä unitate militarä era Centrul de
Informaticä çi Documentare în structura cäreia se gäsea çi serviciul Arhivä îtr
care eu mi-am început activitatea.

dupä care
$eful unitálii CID la aceea datá erageneralul maior Zagoneanu,
a

venit mr. Nicolici, cred cä prin 1985-1986.
La momentul în care am început activitatea, çef

co|. Tudoricá Ion, iar dupä pensionarea acestuia

în

al Serviciului Arhivä

era

1984, a venit col. Bara

Traian. Acest ofiler s-a pensionat cred cä prin 1988 iar pâná în 1990 funcfia nu
a mai fost încadratä, dar a

fost giratá,comanda de dl. col. Câmpeanu Romeo'

cadrul serviciului mai activau ofilerii Cristian Troncotã, lt.col.
Protopopescu Ioan (decedat), col.Sultan Dumitru, lt.col. Tonghioiu , mr' Ion

În

Dumitru (decedat)

çi

lt.col. Bänicá $tefan Acest din urmá ofiler (decedat în

prezent), coordona problemele tehnice arhivistice. Mai erau çi alli ofileri

de

care nu îmi mai amintesc.

În cadrul Serviciului Arhivá existau 5 fonduri:

-fondul informativ care avea

2

depoz\te.

La Primul depozit de la 1 -

93.000 gestionar de fond informativ eram eu iar cel de-al doilea depozit era
gestionat de plt.adj. Cszar Iosif care prin

anii 1986-1987 s-a pensionat

çi

gestiona dosarele de la 93.300 pânä la ultimul dosar clasat.

Dupä pensionarea d-lui Cszar gestionarea a preluat-o plt.maj. Dincá

Marin care atrecut în rezervä la mijlocul anului 1990 sau

1991

.Precizez faptul
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cála 23 august 1989 am fost avansat în corpul ofi{erilor, la gradul de locotenent,

iar func{ia de gestionar al depozitelor unde se pästra fondul informativ a fost
preluatä dupä 1990 de 2 persoane, respectiv ofilerii Nistor Elena çi Ciotec
Romicä;

- fondul coresponden{ä çi fondul neoperativ, care aveau de asemenea 2
depozite . Aceste 2 depozite erau coordonate de lt.col. Protopopescu çi mr. Ion
Dumitru. Mai lucrau la acest fond çi 2 subofileri pensionari, pläti1i în sistem cu
ora;

-fondul penal avea un depozit, gestionat de un subofiler cu gradul

de

plt.adj, al cärui nume nu mi-l amintesc, dar çtiu cä era de etnie maghiarä.
-fondul re{ea cu un depozit çef de depozit fiind plt. Miricä Alexandru;
-fondul documentar cu un depozit gestionat de acelaçi plt. Miricá.

Conform procedurilor de
informativ

se

la

acea datá, dosarele clasate

la

fondul

microfilmau, mai pulin volumele constituite din documentele de

tehnicä operativã (TO), atunci când se oblineau sau ofileruL de caz considera cä
trebuiau clasate. De asemenea çi dosarele

din fondul retea se microfilmau, mai

pulin mapele anexe cu notele informatorilor çi volumele de tehnicä operativä.

Evidenla dosarelor clasate la fondul informativ se tinea în Registrul
inventar arhivá al fondului constituit din mai multe volume çi erau pästrate de
cätre gestionarul care avea în primire fondul informativ. Îtt acest registru de

eviden{ä se menliona data clasärii dosarului, numärul de volume clasate,
persoana

Ia care se referea dosarul, semnätura gestionarului câ a

preluat

dosarele din cadrul fondului çi rubrica observalii în care se fãceau eventualele

modificäri ale situaliei dosarelor (trimis la alte unitã(i definitiv, conexat la un
alt numär de dosar din cadrul aceluiaçi fond, etc).

Nu sunt sigur dacä se ñcea Ia aceastä rubrica çi

mentiunea ,,de

microfilmat".
Procedura de preluare a unui astfel de dosar la fondul informativ era
urmätoarea

: Direclia operativä trimitea la clasare dosarele de urmärire
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mapä de lucru' etc' la fondul informativ'
informativá,
supraveghere
informativä,
felul
adresä se menliona nurnele persoanei'
aceastá
Îr,
adrese
"
bazaunei
în
numäruI de
S.I., etc), numáruI de volume çi
dosarului trimis spre clasare (D.U.I.,
materiale de tehnicä
e. Dacá un dosar conlinea çi
în
volum
fiecän¡i
al
file
se rnenliona çi acest lucru'
operativä, constituite în volume distincte,
(DuI) primeau un nume
Precizez cã dosarele de urmárire informativä
acestui dosar' odatä cu

-

p

conspirativ

çi ull

numár

cu

ocazia deschiderii

privind persoana câreia
introducea unei fiçe tip ,,în aten{ie",

i

se deschidea

dosarul de urmárire"

la serviciul Arhivá unde erau
Adresa cu dosarele men{ionate se trimiteau
desñçurau activitäli specifice de
care
desemna{i,
anume
ofi1eri
de
preruate
Dacá
admitere sau respingere de la clasare'
parte
în
dosar
çi
frecärui
a
verificare
ordinele în materie çi se clasau la
respectate
erau
cá
însemna
dosad
se admitea
din Registrul inventar al fondului

fondul informativ primind un numár

nu fi clasate, din lipsa unor documente
informativ. Dacä erau respinse, pentru a
reglementa problema'
25'05 '!g77
din
001050
ordinul
în
expres
'care
specificate
erau returnate\acei care le-au trimis'

predate gestionarilor fondurilor în
Dupá admiterea clasárii, dosarele erau
ceea ce má priveçte' eu primeam
În
acordat.
arhivá
de
numárul
de
funclie
peste acest numár dosarele se dádeau
iar
93.000,
la
I
numáruI
la
de
dosaretre
gestionau depozitul 2'
colegului meu' respectiv celor care
la studiu dupá clasare li se ataçau
Dosarele care erau clasate çi erau cerute
care studiau respectivul dosar"'
un imprimat tip numit ,,tabel cu ofilerii
de la început acest tabel sau
Nu pot sä precize z dacâtoate dosarele aveau

numaidinmomentulîncareeraucerutecelpulinodatálastudiu.
sá se facä urmätoarele
Fiecare dosar primea coper[i pe care trebuiau
nr' volumului' numele persoanei
informativ,
fond
de
dosarului
nr.
:
menliuni
data clasárii (data ruärii în eviden{ä
specifice
çi
activitätrii
obiectur
fãcuse
care

AR'
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în R.egistrul inventar arhivä al fondului informativ). Dacä erau mai multe
volume se trecea câuttneazä volumulz

"""

la
Dupä copertare, nurnerotare, certificare çi sigilare, dosarul se trimitea
care se
microfilmare unde se realiza operalia de microfilmare, dupä

Biroul

unitatea militarä care a
çtampilä ce conlinea ,data microfilmárii,
Dupá realizarea
efectuat microfilmarea çi persoana care efectuase opera{iunea"'

aplica

o

borderou la
acestei activitäli, dosarul se restituia pe bazá, de condicä sau
se pozilionau
depozitul Arhivä, unde se introducea în cutiile de protec{ie çi apoi
pe raft.

unei

pe baza
Consultarea dosarelor de arhivä fond informativ se putea face
numele çi
delega{ii emisä de unitatea solicitantä în care se menliona gradul,

cota
prenumele persoanei care urmeazä sá efectueze studiul precum çi
Arhivei'
arhivisticä ( fond çi numár). Aceastá delegalie rämânea la sediul

gestionarului
Studiul dosarului se ñcea într-o camerä anume creatá,în prezenla
adnotarea ,
sau altei persoane din cadrul Serv. Arhivá. Era \rfterzis sublinierea'

microfilmate
ruperea sau scoaterea vreunei file din dosar. Dosarele care erau
situalii
puteau fi studiate pe microfilrn pentru proteclia documentelor. Existau çi

în care se solicita studiul dosarului la sediul unitã1ilor operative, pe un termen
limitat.

în

aceastä situalie se întocmea un document

în care se treceau datele de

identificare a unitä1ii solicitante' precum çi date despre dosare, numár

de

volume, file, respectiv numele persoanei aflate pe coperta dosarului'
Dupä întocmirea adresei çi aprobarea acesteia de persoana îndrituitä,
'dosan-ll se trimitea

la unitatea solicitantä sau dacä era o situalie de urgen!ä,

preluare pe
documentele erau preluate de delegali ai solicitantului, semnând de
condicä sau pe exemplarul2 al adresei de înaintare"

La termenul stabilit , dosarul revenea în depozitul de arhivá, se verifica
integritatea dosarutui çi dacä nu erau probleme se ñcea menfiune în tabelul

MILTTAR,
j;
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a luat
despre care am fäcut vorbire mai sus, pentru a se çti în orice moment cine

la cunoçtin!ä de datele din dosar.
Fac precizarea câlamomentul Decembrie 1989, la sediul Arhivei nu au

pátruns persoane neautorizate

çi nu a dispárut niciun dosar din fondurile

existente în acel moment. îtr permanenþ din data de 16 pânä

în22 dec. 1989 s-a

fäcut de serviciu, respectiv permanenJa în cadrul Sectorului Arhivä'

Mi s-a prezentat, astâzila parchetul militar,

dosarul fond informativ cu nr.

227825 privind pe Ursu Gheorghe Emil.

precizez cä eu nu am lucrat acest dosar la momentul clasärii, din datele
prezentate. Spun acest lucru pentru cá numäruI dosarului se regäsea în gestiunea

altui coleg.
pentru a se stabili cu certitudine persoana care a preluat çi a înregistrat
acest dosar în 1987, în R-egistrul inventar arhivä al fondului informativ, doresc
sá se verifice acest registru precum çi verificarea persoanei caÍe a ñcut
numerotarea

çi

certificarea. Acest lucru se poate stabili

cu

certitudine

verificându-se microfilmul dosarului.

Prezentându-mi-se adresa Direc{iei

a ll-a a DSS din volumul 7

al

dosarului,,DI-II" aflatlaparchet care are numáruI de intrare la Serviciul Arhivá
00756574 din 3 septernbrie 1987, tentltá cá la numäruI curent 14 apare
men{ionat numele Ursu Gheorghe Emil, urmeazá menliunea DUI cu

apoi scris cu cifre de mânä nr. 227825
Recunosc scrisul cu cifre de mânä ca

çi

ff.

15712'

în cifre dactilografiate 160 file.

fiind ale of,rlerului Gavrilescu Antonie,

ceea ce înseamnä cä acest of,r(er a verificat acest dosar çi i-a dat verdictul ,,bun

de clasat" çi a trecut acest numár format din 6 cifre.

Din confinutul adresei mai sus arâtate,la nr. crt. 14 Ursu Gheorghe Emil
nu rezultä cá o datä cu dosarul

DUI

15712 s-a clasat çi un alt volum compus din

materiale operative (TO).

Dacá, ulterior, aceeaçi unitate care a trimis spre clasare dosarul DUI
15712, ñrä materiat TO inilial, a transmis un astfel de volum sau volume

MILITAR,
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trebuie sä existe o altã adresä care sä menlioneze acesflucru precum çi menliuni
în Registrul inventar arhivä la nr. 227825,rubrica numár de volume'

Mai doresc sá precizez cá dosarul de tehnicä operativä aflat la oricare
dosar de fond informativ nu se dädea la studiu decât unitätii creatoare sau cu
aprobári speciale pentru alte cadre. Exista çi o etichetá pe dosar pe care se scria
,,nu se dä la consulatare".

Doresc sä se verifice acest lucru, în acest registru.

Mi

se prezintádin dosarul vol. I

cu ofi{erii care au studiat dosarul"

çi

DUI aflatlaparchetul militar,fila

,Jabel

constat cä existá 2 men{iuni: la nr"crt.l

apare men{iunea data studierii 13.06.1990, continuat

cu menliunea trimis la

I_lM 05083 pentru studiu cu adresa nr. 0760042 din16.02.1990.

La

nr.crt.

2

apare menliunea data studierii 14.08.1990, continuat cu

men{iunea studiat de lt. fägorean Fetru - UM 05083.
Cele 2 men{iuni îmi aparfin. Despre prima menliune referitoare la modul

în care acest dosar a fost transmis pentru studiu în afara Arhivei la UM 05083
nu îmi amintesc în ce condilii çi cum a fost trimis. Despre a doua men{iune este
cert cä s-a prezentat la sediul Arhivei, persoana indicatä cu delega{ia sau adresa

certificatä prin care era delegat sä studieze dosarul çi i s-a pus la dispozilie.
Mi s-a adus la cunoçtin!ä de cätre procurorul militar, nota Colegiului

CNSAS

nï. S

lDl/L438127.02.2015,

prin care la pct.

inadvertenfe arhivistice" se concluzioneazá
coperlile vol.

cá

I

,¡econcordante çi

existä inadvertenle între

I microfilmat al dos. 227825 çi coperta vol. I

suport hârtie cu

acelaçi numãr. Pentru a putea comenta acest aspect trebuie sá se solicite

fondului informativ unde inilial s-a fäcut
înregistrarea, dupä care studiindu-l pot face un comentariu cu privire la cele

Registrul Inventar Arhivä
douä coperli, referitor

la

al

existenla sau inexistenfa volumului TO.

Fac precizarea cä în perioada 1996-1997, am fost numit çef Birou Arhivä

când acest birou trecuse în subordinea Secretariatului General al SR[, am
îndeplinit aceastä funclie pânä în 2007. Cu privire la documentele cqre s-au

MARTOR,

::
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227825, dupä 1997 se impune a se
transmis la parchet , dosar fond informativ
a transmis aceste acte' respectiv
vedea documentele originale prin care SRI
adresele în original"

vor fi solicitate documentele
Referitor la aceste ultime probleme, dupä ce
mai arnintesc succesignea lor' voi
oblinute çi le voi vedea, pentru cá nu îmi
document emis în aceea perioadá'
putea data toate relaliile cu privire |a vreun
Atât declar çi semnezla acest moment'
21'30'
Declaralia a fost luatá între orele 17'00 çi
video'
Declara{ia nu a fost înregistratã audio/audio
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