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Numele çi prenumele purtat anterior Porecla

Datanaçterii:
Locul naçterii:

anul 1938 luna 08 ziua25

Mun. Bucureçti, sector I

Numele çi prenumele

tatälui:

Creangä Gheorghe

Numele çi prenumele mamei: Creangä Domnica

Cetälenia:
Starea civilä:
Situalia

militará:

Studii:
Profesia ori

românä

váduv
stagiu militar satisñcut (degradat militar)

liceale çi gcoala militarä

ocupafia:

pensionar
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Locul de muncá

Domiciliul çi adresa unde locuieçte efectiv (reçedinfa) BUCIIRE$TI, str.
Sg. Ni,tu Vasile, nr. 46,bL. 4, sc.2, et. 1, ap.28, sector 4
Adresa aleasä pentru a-i

fi

comunicate actele de procedurá BUCI-IRE$TI,

str. Sg. Nilu Vasile, nr. 46,b1.4, sc. 2, et.
C al itate a pro

ce

sualä anteri

o ar

á

l,

ap.28, sector 4

în catzá MARTOR
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Paguba suferitä în urma sávârçirii infracliunii --

Alte date pentru stabilirea situaliei personale --

Mi

s-a adus la cunoçtin!ä cä urme azá sá

fiu audiat în calitate de martor cu

privire la ac{iunile represive çi sistematice desfãçurate împotriva lui IJRSU
GHEORGHE EMIL în perioada când acesta a fãcut obiectul urmäririi informative
çi

judiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist.

Mi-a fost adusä la cunoçtin!á obligalia de a da declaralii conforne

cu

realitatea, atrágându-mi-se atenjia cä legea pedepseçte infracliunea de márturie
mincinoasä, precum çi celelalte dispoziçä prevâzute de art.

I20, art. I25 çi art.

130 din C. proc. pen.

Înainte de a

fi

ascultat ca martor am depus jurámântul religios/declaralia

solemná:

"Jur cä voi spune adevärul

mi ajute Dumnezeu!"

ascunde nimi c din ceea ce çtiu. Aça sá-

(semnätura martorului)

"Mä oblig cá voi spune adevärul çi nu voi ascunde nimic din ceea ce
semnätura martorului)

çtiu."
Declar urmätoarele:
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Am absolvit $coala Militarä de Ofi1eri de pe ços. Olteniçei din

mun.

Bucureçtii în anul 1958, specialitatea mililie. Dupä terminarea çcolii çi pânä în

anul 1980 am lucrat în cadrul Serviciului independent filaj, investigalii

çi

urmäriri.

În anul 1980 am fost mutat la cerere în cadrul Direcliei Cercetäri Penale Compartimentul arest. La acea datá arestul era al Mililiei Capitalei, dar deservea
Inspectoratului General al Mili{iei. Aveam gradul de maior.

$ef al Direcliei Cercetäri Penale era col. Scarlet, iar çef al arestului era col.
Alecu Ion. Colonelul Alecu provenea din cadrele securitä1ii.

Din câte çtiu, în anii '70 çtiu cá arestul a fost împär1it în douä, respectiv
securitatea çi-a creat propriul arest çi mililia propriul arest. Pânä atunci, arestul
aparjinea de securitate. O datä cu aceastä nouä organizare au fost preluali ofileri
çi subofileri de la securitate care au deservit arestul mililiei, în continuare. Printre
aceçtia se afla çi col. Alecu, dar çi subofileri pe care eu i-am mai prins în cadrul

Compartimentului arest.
Dupä ce mi-am început activitatea în aceastä structurä a arestului mi s-a çi
concretizat informalia cáîn cadrul arestului se folosea tehnicä operativä.

Tehnica operativä era deservitä de subofileri provenili din structura de
securitate. La etajul unde

îçi aveau birourile çefii Direcfiei Cercetäri Penale se

aflau, iniçial, 3 birouri unde era instalatá tehnica operativä de ascultare çi redare.

Tehnica operativä de ascultare era instalatä în zona aça zisá a ,,arestului

mare". Dupä câte çtiu, în toate camerele din aceastá zoná era instalatá tehnica
operativä de ascultare çi redare. În ,ona,,arestului mic" zis ,,Catanea" nu çtiu
dacá era instalatá tehnica operativä de ascultare.

Compartimentul T.O. era deservit de subofilerul Nicolae George, pe care

l-am cunoscut când am venit în cadrul serviciului în 1980 çi care, atunci când
m-am transferat la Serviciul control în 1993l-am läsat acolo.
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Acesta era persoana cqre se ocupa de partea operativä
compartimentului, fiind ajutat çi de alli subofileri.

çi tehnicä

a

Îi mai amintesc aici pe Rizea

Ilie, Turcu, Isac, mai erau çi allii dar nu îmi mai amintesc numele ior.

Cu toate cä erau în structura arestului, cei din Compartimentul tehnic
ráspundeau direct

în fa[a locliitorului direc]iei, respectiv a col. Tudor Stänicä

çi,

dupä ce a ajuns çeful direcliei, tot el s-a ocupat de acest Compartiment tehnic.
Elemente de detaliu a muncii celor din Compartimentul tehnic nu cunosc.
Ceea ce pot spune este cä documentele pe care le produceau erau trecute în

registre çi se predau, în principal, col. Tudor Stánicä, locliitorul direcliei, care le

dädea mai departe celor care aveau nevoie sá

le foloseascä, pe bazâ de

semnáturá, iar dupä consultare reveneau lucrärile, la fel, se semna de primire çi se

arhiva.
Pentru cä nu lucram direct cu cei de la Compartimentul T.O nu çtiu dacä
aveau çi un registru de consemhne, dar teoretic ar

fi trebuit

sä aibä.

Ît .."u ce priveçte arhivarea acestor documente, dupä câte çtiu, în acea
perioadä ele erau preluate

la Serviciul operativ, loc unde erau transmise çi

documentele privind informatorii.

Cu privire la activitatea de muncä informativä în arest declar cä, atunci
când era introdusä în arest o persoanä noi nu çtiam dacä este sau nu informator çi

pentru munca operativä în arest, dacä era cazul, noi recrutam dintre definuli
informatori. Pentru persoanele recrutate ñceam o verificare la evidenla operativá
çi aflam dacä erau înbaza de date ca informatori. Dacä erau îi foloseam, iar dacá

nu erau le întocmeam

documentele obligatorii pentru

a

fi

luafi în evidenfa

operativä (angajament çi mapá informator).

Cu siguran!ä delinulii Clitä Marian çi Radu Gheorghe zis ,,Gicufä" îmi
amintesc cä erau informatori. Despre Clitä Marian çtiu cä era informatorul

ofilerului Danciu Florin. La

acea datä acesta avea gradul de colonel

çi lucra în

cadrul arestului, iar ulterior, în a doua jumätatea a anului 1985, a trecut la un
serviciu din Direclia Cercetári Penale, cred cä Serviciul IV control.

PRopqrRgrTlrlrrAR,
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Mapele informatorilor erau trimise

la

evidenta operativã locul unde

i

ajungeau, çi notele operative pe care aceçtia

le dädeau çi erau consultate de cei

care le solicitau, iar la arest rámânea doar o eviden!ä nominalä a acestora.
Fac precizarea cä ajutorul meu era cpt. Ungureanu Marian.

Informatorii din arest erau scoçi doar de mine

iar

IJngureanu Marian,

scoaterile

çi de adjunctul

se consemnau în registru.

meu,

Pregátirea

informatorilor tot noi doi o fãceam.

Referitor la [Jrsu Gheorghe Emil çtiu cá a fost încarcerat în baza unui
mandat de arestare a unei procuraturi din Bucureçti, dosarul

schimb çi eu împreunä cu Tudor Stänicä am stabilit camera

lui fiind la çeful de
unde va fi încarceqat.

Dupä câte îmi amintesc camera în care a fost introdus a fost cea cu numárul 18.

În momentul în care s-a stabilit camera în care va fi încarcerat, çeful meu
direct, col. Tudor Stánicä, mi-a comunicat cä Ursu Gheorghe Emil este anchetat
de securitate

çi

cä

,¡u

este treaba noasträ".

Am în{eles cä Ursu Gheorghe Emil

nu este cercetat de direclie, ci de cätre securitate.

Dupä introducerea lui Ursu Gheorghe Emil în camera 18 nu m-am mai
preocupat de situalia

lui. Nu pot preciza cu exactitate dupä cât timp am fost

chemat la locliitorul direc{iei col. Tudor Stänicä, care mi-a ordonat sä-l duc pe

Ursu Gheorghe în altá camerá. Eu aveam asupra mea graficul camerelor cu
arestali çi împreunä am stabilit camera.

De astfel, decizia de mutare a definujilor dintr-o camerá în altä çi stabilirea
camerelor o luam împreuná cu locfiitorul direcliei çi, astfel, dumnealui çtia exact

locul în care se aflä definu{ii, în fiecare camerä. Eu îi spuneam colonelului Tudor
Stänicä cine sunt deJinuJii çi cu ce probleme sunt

în arest, având în

vedere

graficul pe care îl aveam asupra mea çi unde erau trecute aceste date, în special
structurile operative care aveau în anchetä pe aceçti definuli. Ordinul de mutare a
unui arestat dintr-o camerä în alta îl comunicam verbal çefului de schimb, care îl
executa çi îl consemna în registru.
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Mi s-a prezentat

astázi,

Ia

Secfia Parchetelor Militare, Registrul de

predare-primire în arest, pe schimburi, din anul 1985 çi apare în multe procese-

verbale de predare-primire a schimbului menfiunea cä un arestat din arestul

Direcliei Cercetäri Penale se aflá în arestul Direcfiei a VI-a a securitäJii. Nu
gásesc o explicalie a acestei mentiuni, dar dacá conseÍìnarea apare înseamná cá,

cu aprobarea conducerii direcfiei un arestat de drept comun a fost linut în arestul
securitäçii.

Cu privire la procedura de scoatere la anchetä a persoanelor încarcerate în
arestul DirecJiei Cercetäri Penale menfionez cá, ofilerul anchetator dädea telefon

çefului de schimb, comunica numele arestatului solicitat pentru anchetä çi solicita
aducerea acestuia în birou. Arestatul era condus de unul din subofilerii de la arest

în biroul ofi1erului anchetator çi îl preda acestuia din urmá în schimbul unui bon
de scoatere, semnat de anchetator. Numai în situalia în care arestatul era solicitat

de o altä persoanä din cadrul direcliei decât anchetatorul, bonul de scoatere
trebuia aprobat de çeful de serviciu al lucrätorului care solicita scoaterea.

Dupä terminarea anchetei, lucrätorul de mililie solicita çefului de schimb

de la arest prezenla unui subofiler care sä preia arestatul. Evidenla scoaterii
arestalilor din arest se finea într-un registru special, în care erau trecute ora
scoaterii çi ora introducerii în arest.

îIn perioada în care persoana
scoasä

din arest se afla în

biroul

anchetatorului sau a altui lucrätor de mililie care a solicitat scoaterea acestuia,

lucrätorii din Compartimentul arest nu cunoçteau çi nu puteau sä cunoascä
activitälile desñçurate cu persoana arestatä, fiind posibil sä plece în teren sau

sá

plece pentru desfãçurarea unor activitä1i în exteriorul direc{iei sau chiar sá fie

condus

la alte organe de cercetare,

inclusiv

la Direclia a VI

a

din

Departamentul Securitä1ii Statului.
Personal nu l-am scos niciodatä din camera de arest pe Ursu Gheorghe

Emil çi, cu atàtmai pulin, nu l-am condus în biroul çefilor ierarhici sau în biroul
vreunui anchetator din cadrul Directiei a VI

PRSJR
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Nu çtiu dacä Ursu Gheorghe Emil a fost scos din carrlera de arest de cätre
loc{iitorul meu în unna solicitärii conducerii direcliei sau;a anchetatorilor din
cadrul Direcfiei a VI

-

a a securitälii. Cu certitudine acesta nu mi-a spus, dar nici

nu l-am întrebat niciodatá intrucât,, aça cum am afirmat anterior, din momentul

introducerii în arest a lui lJrsu Gheorghe Emil, çeful meu direct, col. Tudor
Stänicá, mi-a spus cá lJrsu Gheorghe Emil este anchetat de securitate çi nu este
treaba noasträ.

Menlionez cá,, era foarte posibil ca un arestat din cadrul Compartimentului
arest

al direcliei sä fie condus la Direclia a VI

-

a a securitätii pentru a fi

anchetat.

Arát cá, în camera 18 a arestului era instalatä tehnicä operativä.

Conform evidenlelor aflate la dosar am constat cä arestatul Ursu Gheorghe

Emil, începând cu data de 18.10.1985 a fost mutat, în camera 30, împreunä cu
arestalii Clitá Marian çi Radu Gheorghe.

Astäzi mi s-a prezentat originalul Registrului pentru anchetä întocmit de
Compartimentul arest al Inspectoratului General al Mililiei pentru anul 1985, iar
la fila 94 este menlionat faptul cá în data de 18.10.1985,

în intervalul ora 09:30-

10:03, arestatul Clitä Marian a fost scos din camera de de{inere

la solicitarea

mea.

Fa!ä de aceastä situalie nu am nicio explicalie, nu-mi aduc aminte care

a

fost subiectul disculiei mele cu arestatul Clitã Marian.

Din acelaçi registru privind evidenla scoaterilor la anchetá, rezuhá cä în
perioada septembrie-noiembrie 1985 arestatul Clitä Marian

a fost scos din

camera de delinere în mai multe rânduri la solicitarea mea, o parte dintre aceste

scoateri având loc

în

perioada

în care Clitä Marian era încarcerat cu Ursu

Gheorghe Emil. Nu-mi aduc aminte dacä disculiile mele cu arestatul Clitä Marian

l-auvizat sau nu pe Ursu Gheorghe Emil; din câte çtiu Clitä Marian nu a întocmit
nicio notä informativáprivind pe Ursu Gheorghe Emil care sä-mi fie mie predatä.
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De asemenea, mi s-a prezentat $aportul de pedepsire întocmit în data de
15.10.1985

de subofilerul supraveghetor plt. Alexa lon, în care acesta a

consemnat cä arestatul lJrsu Gheorghe Emil ar

,,flu respectá programul ordonat

în

necorespunzátoare fafá de subofilerii

fi sävârçit urmätoarele abateri:

camera arestului, are

o

comportare

din post çi shdeazá cadrele din cadrul

conducerii direcliei prin modul lui de comportare". Acest raport de pedepsire are

avizul medical prin semnátura plt. Anghel Vasile, subofiler asistent çi acordul

lucrätorului de cercetäri penale.

La rubrica çeful

semnätura executatä de mine, acest raport

çefului direcliei, col. Tudor Stánicä.

Îl

compartimentului apare

fiind în hnal aprobat de locliitorul

legäturä cu acest raport de pedepsire arät

cä, mi-a fost prezentat de çeful de schimb, pe raport fiind semnáturile lucrátorului

de CP çi ale subofijerului asistent medical, eu am fost de acord cu propunerea de
pedepsire a lui Ursu Gheorghe Emil astfel încât, în final, am înaintat acest raport

locfiitorului çefului direcliei care l-a aprobat.

Din câte îmi aduc aminte camera de izolare era situatä pe holul mic al
arestului,

în apropieÍea zonei ,,Catanga", iar la vremea respectivá în

aceastä

camerä exista doar un pat care în cursul ztlei era ridicat la perete, astfel încât

în picioare sau se açeza direct pe podea. Nu çtiu ca
arestatul nostru Ursu Gheorghe Emil sá fi fost legat cu cätuçe la mâini în
arestatul putea sta doar

perioada celor trei zile în care a executat aceastä pedeapsä; din câte îmi aduc
aminte sistemul de prindere a mâinilor în cätuçe çi legat de perete a fost montat în
aceastá camerá mai tàrziu. Menlionez

cá,

nu era nicio diferen!ä între izolare çi

izolare severä, pedeapsa executându-se în aceleaçi condilii.

Menlionez faptul cä, din arest se putea ieçi direct în curtea Direcfiei a VI

-

a a securitálii printr-o uçä pe care o foloseam pentru transferul arestalilor

la

penitenciar. Nu am cunoçtintá ca aceastä uçä sä fi fost folosita pentru conducerea
unor persoane din arestul Direcfiei Cercetári Penale în sediul Direc{iei a VI

securitä1ii.

Nu cred sä fì fost scos vreun arestat pe

presupunea trecerea prin curtea Direcliei a VI

pnoOUnq,nfru,rrAR,
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Apreciez ch,

în mãsura în care un arestat încarcerat în Comparlimentul

arest al Direcliei Cercetäri Penale a fost condus la Direc{ia a Vi

- a a securitä1ii,

cel mai probabil, a fost folositä uça de legáturä din interiorul direcfiei, de la etajul

2. Menfionez cá biroul col. $tir era chiar la etajul 2, lãngá, uça de acces cätre
Direclia a VI - a a securitä1ii. Cred cä çi mr. Popescu Florea avea biroul pe
acelaçi palier.
Este posibil ca în momentul în care a fost scoasä situalia privind scoaterile

din arest ale lui Ursu Gheorghe Emil pentru a fi comunicatä Parchetului Militar,
col. $tir Mihai sä-çi fi exprimat nedumerirea afìrmând cä el nu l-a scos din arest
niciodatä pe ursu Gheorghe Emil. În prezent nu îmi mai amintesc.

În perioada în care Ursu Gheorghe Emil se afla încarcerat în zonaarestului

mic ,,Catanga" îmi amintesc cá lt.col. Damian Constantin, asistent medical çi el,
mi-a rel'atat cä Ursu Gheorghe Emil ar avea probleme medicale. Eu i-am spus sä

ia legátura cu doctorul Radu çi sä le comunice çi celor de la securitate aceastä
problemä, fiind anchetatul lor. Nu-mi mai amintesc dacä mi-a raportat cá ar ft
executat acest ordin, dar cu siguran!ä a executat ordinul.

Într-o zi de duminicä am primit telefon acasá de la asistentul Anghel
Vasile, care mi-a raportat cä Ursu Gheorghe Emil are probleme medicale çi
trebuie transferat la Spitalul Penitenciar Jilava. Am fost de acord çi i-am spus sä
ia çi aprobarea ohJerului de serviciu pe unitate.

În

ziua urmätoare, am aflat cá Ursu Gheorghe Emil a decedat la Spitalul

Jilava. Informalia a fost aceea cä a decedat dupä operafie.

Am

raportat ierarhic

aceastä informafie, respectiv col. Tudor Stänicä, care mi-a spus cä cei de la

Direclia a VI

-a

a securitälii se vor ocupa de aceastá problemá çi cä nu este
treaba noasträ. Nu arn desñçurat nicio o verificare în arest referitoare la lJrsu

Gheorghe Emil.

Nu-mi amintesc ca cineva de la procuratrurä

sä

fi

fãcut vreo anchetä la acel

moment. Eu, personal, nu am fost interogat de cineva, cu privire la acest aspect,
la momentul noiembrie 1985.
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Mi

se prezintá astâzi la Seclia Parchetelor Militare o declara[ie olograñ

din 17.03.1990. Îmi recunosc scrisul, nu-mi amintesc în

fa[a

cui am dat-o. De

altfel, pe care le-am dat în timp cu privire Ia cazul Usu mi le mentin.

Referitor la ofilerii de la Direclia a VI

dintre

ei îi

cunoçteam din vedere.

Pârvulescu Marin. Pe acesta çi pe al{ii

În

-

a a securitä1ii arát

aceastä categorie

se

cá,,

pe unii

încadreazá, çi

îi întâlneam la bufetul unitä1ii, dar relalii

apropiate nu am avut cu niciunul. Menlionez cá ofi[erii din cadrul Direcfiei a VI

-

a a securitä1ii nu mi-au sollicitat informalii despre Ursu Gheorghe Emil nici în

timpul în care acesta s-a aflat încarcerat în Compartimentul arest al Direcliei
Cercetäri Penale çi nici dupä ce acesta a decedat.

Prccizez cä,

în acea perioadä, eu împreunä cu o

escortä formatá din

subofileri, participam la supravegherea unor arestaji în timpul desñçurärii unor
activitä1i pe çantierul din zoîa Bäneasa a mun. Bucureçti. Lipseam din unitate de
dimineala pânä seara, cu excep!ia zilelor de duminicä çi a särbätorilor legale. În

lipsa mea activitä1ile din arest erau coordonate de locliitorul meu, Ungureanu
Marian.

Alte aspecte nu mai am de precizat.
Atât declar çi semnez.
Declaralia a fost luatá între orele 10:10 çi 16:15.

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