ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGÃ
îNnrra cURTE DE cASA¡IE ¡r JUSTI¡rE
SEC lIA PARCHETELOR MLITARE
BUCURESTI, Bd. LibertãDii, nr. I2_14 sector 5,
cod poçtal: 050706/ 040t29; tet. 02 I/3 I 93833, 021/3 I 93g56
fax 0 2 I / 3 I 9 3 88 g, e -mail : s e s izare@,mpublic. r o

poõiul

Operator date cu

"*u.t.,
DOSAR NR.
32lP/2014

nr. 3gg3

DECLARATIE DE MARTOR
Anul 2015 luna 05 ziua

Nume:

ll

TRONCOTÄ

Prenume: CRISTIAN
Posesor al actului de identitate CI seria RT
de SPCEP 55, biroul nr.l

,la

nr. 625456,eliberatä de Ia dara

datade 06.01 .2009

C.N.P : 1540112400351
Numele çi prenumele purtat anterior

:

Porecla:

naçterii:
Locul naçterii:
Data

anul 1954 luna 01 ziua 12
Sector 7 Mun.Bucureçti

Numele çi prenumele

tatälui:

Troncotä Gheorghe

Numele çi prenumele mamei: Troncotä Jeana

Cetálenia:
Starea civilä:
Situa{ia

militarä:

Studii:

românä
cäsätorit, 3 copii majori
stagiu militar satisfãcut

superioare Facultatea de Istorie çi Filozofie

MARTOR,

)
Profesia ori ocupafia: pensionar militar

Locul de muncá

:

profesor titular la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Domiciliul çi adresa unde locuieçte efectiv (reçedin{a) BUCUREgTI, sector
5, Bld. Prof.dr. Gheorghe Marinescu nr.5, bl. Corp B

Adresa aleasä pentru a-i

fi

comunicate actele de procedurä BUCURE$TI,

sector 5, Bld. Prof.dr. Gheorghe Marinescu nr.5, bl. Corp B
C

alitatea pro ce sual ä anteri

oa

rá

în

cauzä
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Paguba suferitä în urma sävârçirii infracliunii --

Alte date pentru stabilirea situaliei personale --

Mi

s-a adus la cunoçtin!ä cä urmeazá sá f,ru audiat în calitate de martor în

legáturä cu modul în care au fost gestionate la Arhiva CID a fostei Securitä1i

dosarul de urmárire informativä a

lui Ursu Gheorghe Emil de la

momentul

arhivärii çi pânã la momentul transmiterii dosarului spre structurile judiciare.

Mi-a fost adusá la cunoçtinfä obligalia de a da declaralii confoffne

cu

realitatea, afrágãndu-mi-se atenlia cä legea pedepseçte infracliunea de märturie
mincinoasä, precum çi celelalte dispozilii preväzute de art. 120, art.IZ1 çi art,130

din C. proc. pen.

Înainte de a fi ascultat ca martor am depus jurämântul religios/declarafia
solemnä:

"Jur cä voi spune adeváruI çi nu voi ascunde nimic din ceea ce çtiu. Aça sämi ajute Dumnezeu!"
(semnätura martorului)

"Mä oblig cä voi spune adeväruI çi nu voi ascunde nimic din ceea ce
çtiu."

semnätura martorului)
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Declar urmätoarele:

Am absolvit Facultatea de Istorie în 1980, fiind încadrat prin repartilie
guvernamentalá, ca profesor la $coala generalä 104 Bucureçti, unde am activat
pâná în ianuarie 1984.

Am urmat un curs de 4 luni de iniliere çi am fost încadrat ca ofiler în
Ministerul de Interne, specialitatea Arhivä çi repartizat la Biroul de documentare
istoricä. Aici am activat pânä în 1994, când prin examen am ocupat postul de

lector la Institutul Superior de Informalii (actuala Academie Nalionalä de
Informa{ii ,,Mihai Yiteazu"). Aici am lucrat pânä în anul 20og când m-am
pensionat.

La Arhiva unde am fost repartizat la momentul respectiv era çef lt.col.
Bänicá $tefan, urmat de col. Bara Traian (1986-1988) çi apoi de col. Câmpeanu
(1988-1989). La momentul evenimentelor din decembrie, Arhiva nu avea
comandant, fiind lásat la comanda col. Dinescu Constantin (luna decembrie).
Acesta fiind bolnav a fost internat în spital. La înfiinlarea SR[, în martie 1990 ta

Arhivä a fost numit comandant col. Aioanei Constantin, dupã care col. Pintilie
Florin.

În data de 14 decembrie a fost dat ordinul

de

alarmá çi am venit

toli la

unitate. Am stat în unitate to!i, iar în data de 20 decembrie 1989, în afarä de

mine, ceilalli au fost mobilizali pentru mitingul ce uffna sä aibá loc în Piata
Palatului, în dimineafa de

2l

decembrie 1989.

Eu nu am plecat din unitate, însá dintre colegii mei numai o parte

au

revenit la unitate, dupä miting.

Arhiva era în structura Centrului de Informaticá çi Documentare care,
avea sediul în centrul Capitalei. Comandant în 1984 al acestei institulii era
general cu o stea Zagoneanu Gheorghe, dupä care din 1987 a fost lt.col. Dan

AR,
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Nicolici, (zis Americanul). A urmat la comandä col. Ion Corondan (zis Rusu).
Dupä Corondan a urmat col. Doru Paçcu.

În

cadrul centrului funcliona

çi Oficiul de Informare, Documentare

Analizá, Sintezä, condus de col. Vasile Gheorghe. Acest oficiu se ocupa de
întocmirea buletinelor informative care mergeau spre conducerea superioarä de
partid çi de stat.
Procedura la acest oficiu era urmätoarea : documentul redactat mergea Ia
çeful DSS, care direcliona materialul spre Cabinetul

I çi II sau spre alte destinalii

în funclie de natura evenimentului. În toamna anului 1987, çef al DSS a fost
numit general Vlad Iulian, iar Tudor Postelnicu, fostul çef, promovat ministru de
interne.

Documentele

de Ia

Cabinetul

I,

nicioadata

nu purtau rezolulia

destinatarului, se citeau çi se restituiau.

Arhiva aveaîn componenfä mai multe birouri

-biroul primiri documente.

:

Îtt cadrul acestui birou se primeau toate

documentele care intrau în Arhivä de la direcliile operative (Direcfia I, Direclia

II, Direclia III, Direcfia IV, Direclia V çi Direclia VI, tribunalele çi procuraturile
militare); Din acest birou au ñcut parte mr. Tonghioiu, Gavrilescu çi un ofiler
care a murit în zilele revolufiei.

-biroul de cercetare . În acest birou mi-am desñçurat çi eu activitatea. Tot
aici au mai lucrat col. Bobocescu Vasile, col. Dumitru Sultan, col. Neagu o scurtä
perioadä çi col, Nátälelu tot o scurtä perioadä, col. Câmpeanu Mircea;

-biroul de gestionare

a

gestionate de cätre subofiferi.

fondurilor arhivistice. Aceste fonduri

erau

La fondul informativ erau 2 depozite :

unul

gestionat de cätre subofi1erul Rotaru Anton Tonel, iar cel de-al doilea de cätre

subofilerul Cszar losif. Ulterior, la fondul în discutie au lucrat Dincä Marin
ofilerii Nistor Elena çi Ciotec Romicä, dupä 1990.
Procedura la Arhivá era urmátoarea

MILITAR,
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Biroul primiri documente primea materialul primar care era analizat

de

unul din lucrätori, care verifica dacä materialul cuprinde toatä procedura stabilitã
prin ordinul 001050/1977 çi, în situalia în care nu respecta procedura se restituia.

Dacä materialul respecta procedura, ofiçerul îi dädea un numär din
Registrul Inventar Arhivã. Exista Registru Inventar Arhivä pentru flrecare
fond în parte. În situalia în care, persoana sau persoanele a cäror dosare
aduceau

la clasat

aparea

se

în Cartotecä ca existente, materialul era conexat la

numärul anterior.

În situalia în care pe lângá dosarul informativ

se trimitea çi material de

tehnicä operativä, acestea erau anexe, dar era obligatoriu ca acest material sä fie
trecut în adresa de trimitere çi consemnate în Registrul inventar arhivä, ca volum

separat. Se specifica obligatoriu, numärul de file la fiecare dosar. Pe ultima filä
a fiecärui dosar, dupä çnuruire, se sigila çi se fãcea menfiunea numärului de file,

iar gestionarul fondului semna çi punea çtampila.
Prccizez cá înainte de a intra dosarul în Arhivä, dupä ce primea numäruI de
înregistrare, dosarul de urmärire informativä se trimitea la microfilmare. Nu

se

microfilmau materiale de tehnicä operativä (TO) care se {ineau în mape separate,
aläturi de dosarul DUI. Conform regulilor arhivistice çi a ordinelor în vigoare,
dupä o perioadá de 5 ani de la clasare, aceste dosare de tehnicä-operativá erau
trimise la topit. Men{ionez câ dupá 1989 çi pâná în 1994, când eu am plecat din
Arhivä, nu s-au trimis la topit dosare de tehnicä-operativä.

Era interzis ca astfel de dosare odatä înregistrate sä fie scoase din sediu.

Nici consultarea nu

se fäcea pe suportul de hârtie, decât cu aprobäri speciale, în

rest studierea în interes operativ se fãcea dupá microfilm la sediul din centrul a

CID-ului (la sediul cunoscut sub denumirea ,,Lalan!uri").
Microfilmarea se realiza la sediul din centru, dupä care dosarul revenea la
Arhivä, era din nou verificat çi introdus în cutii, la fondul respectiv.
Precizez cá, atãt la Serviciul Arhivä cât çi la Serviciul de microfilmare din

centru, lucrau colective de pensionari din fosta Securitate.
AR,

Ei

fãceau toate
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procedurile tehnice care presupuneau munca
fizicá (cusut, numerotat, sigilat,
microfilmat, etc') Cel care ñcea microfilmarea îçi
trecea numele çi data când
efectua procedura.

Începând cu luna ianuarie 1987 în planul de muncä
al Biroului Arhivä a
fost trecutá' ca sarcinä studierea tuturor dosarelor operative
clasate în urmä cu 2
ani' Acest studiu se realiza de cätre ofilerii din biroul
de documentare istoricã
folosindu-se fiçe de studiu. Pe aceastã fiçä de studiu
erau obligatoriu trecute
urmätoarele aspecte :

-forma de lucru operativä (dosar de urmärire informativä,
mapä

de

verificare sau supraveghere informativä);
-vârsta obiectivului (persoana urmäritá);

-profesia çi locul de muncä;
-durata acfiunii informative (când s-a deschis, când

s_a

închis);

-metodele çi mijloacele specifice muncii de securitate
utilizate în caz
(verificarea sau interceptarea corespondenfei, tehnicä-operativä
TO, filaj,

investiga{ii, perchezilie secretä, releaua

informativã dirijarea

agenlilor,

exploatarea presei sträine, dezinformärile, jocuri operative,
legenda informativä);
-mäsurile preventive luate ( influenf areapozitivä, atenfionarea,
avefüzarea
cu aprobarea procurorului militar, punerea în dezbatere publicä
çi cercetarea
penalä atunci când mäsurile preventive nu-çi atingeau
scopul).

Fiça de studiu, dupä completare era numerotatä înregistratä
ca document
çi
secret' Dupä finalizatea studiului, aceastä fiçä se clasa
la fondul coresponden{ä.
Termenul de pästrare era de 5 ani, dupá care trebuiau distruse.
La fel ca çi tehnica
operativä, aça cum am atátat mai sus în perioada 1990-1994,
cãnd.eu am plecat
de la Arhivä nu s-a trimis ra topit nicio astfel de f,rçä.
Dupä ce dosarul era introdus în fondul arhivistic putea
cu totul special, cu aprobarea de la conducerea DSS sau

fi

studiat, cu totul çi

a conducerii de

stat.

Studiu se ñcea într-o camerä specialä, în prezenfa gestionarului
Arhivei çi era
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interzis orice manoperä pe document. obligatoriu se trecea
în opis çi cel care
studiase dosarul . De asemenea, persoana care studiase
semna de autenticitate.

Aceeaçi procedurã se aplica inclusiv ofilerilor de la
biroul de cercetare. Nu

aveam voie sä relinem peste noapte dosarele asupra
noastrã,
depozitului çi le reprimeam în ziuaurmätoare. Când studiam

le restituiam

dosarele în birou era

interzis sä rämânem singuri, întotdeauna trebuia sä fim
minim douä persoane. îr,
biroul în care lucram eram 6 ofiçeri.

Nu s-a întâmplat niciun eveniment în perioada în care eu am lucrat
în
Arhivä care sä încalce regulile de manipulare a documentelor
secrete.
Dupã 1990 au mai fost situaçii, în care s-a încälcat acest regulament,

în

sensul cã s-au cerut dosare de cãtre conducerea CID-ului,
respectiv plecau
dosarele din Arhivä la sediul din centru
çi acolo se redacta adresa de trimitere

a

dosarului cátre solicitanfi. De la Arhivä cätre centru nu pleca
dosarul cu adresa,
ci doar prin consemnarea în Registru de consultare. Cine prelua dosarul
de la
Arhivä, semna. De obicei semnau ofilerii de la transportul corespondenfei,
se
asigura paza înarmatä a transportului.

În Registrul inventar arhivä

era interzisá orice modificare. Dacä, se fãcea

vreo completare (conexare) la rubrica ,,Observafii" se detalia
aceastä problemä çi
sernna cine a ñcut notificarea, respectiv gestionarul.
Începând cu anul lgg2,în Planul de muncä al

Arhivei çi al Centrului

de

Informaticä çi Documentare a fost trecutã redactarea,,Cá4ii Albe
a Securitä1ii,,.
La acest proiect au participat ofiJeri specialiçti de la Arhivã
adicáistoricii dar

,

çi

ofilerii informaticieni de la Centrul de Calcul. În acest context
au fost întocmite
mai multe dosare documentare de caz. Cazul inginerului
Gheorghe [Jrsu, fiind
unul dintre ele' Un astfel de dosar era întocmit pe baza informaçiilor
çi a
meterialelor rezultate din studierea surselor deschise (presä
scrisä, audio
çi

vizualá).

Aceste materiale nu puteau

fi

în fondul informativ, ele puteau
înso{i fondul informativ dacä era nevoie nici nu se
microfilmau. Clasarea
çi
clasate
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dosarelor documentare la fondul informativ a fost o decizie care
s-a luat dupá
plecarea mea de la Arhivä, aspect constatat asfázi,la parchetul
militar, cu ocazia
audierii.

Referitor la dosarul Ursu mi se prezintá, astázi,la parchetul militar
mai
multe adrese : prima cu numäruI 0700031 din 15.02.1990 emisä de
uM 050g3
Bucureçti. Prin aceastä adresä se cerea punerea la dispozilie pe timp de I0
zile a
materialelor ce le delinea Arhiva privind pe Gheorghe Ursu. Adresa
a intrat la

CID pe 16.02.1990 çi are nr.01760042 fünd, secretä. În partea din stânga
pusä rezolufia cu numele ,,cpt. Troncotä"
çi o semnäturá. carc aparline

este

çefului

CID-ului, col' Dan Nicolici. Aceasta înseamnä ca adresa a fost direclionatä de
çeful CID-lui cätre solulionare la Arhivä çi nominaliz area mea s-a datorat
faptului

cä nu era çef numit la Arhivä, â$â cum am arátat mai sus, fiind la

comandä cu gradul cel mai mare.

Dupä ce mi-a fost repartizatá lucrarea, eu am verif,rcat în Cartoteca
documentare çi am identificat 2 dosare privind pe Gheorghe Ursu Emil, unul
la
fond informativ cu nr. 227825 çi altul la fond penal cu nr. 66142.

Cele douä dosare au fost transmise la conducerea centrului, ñrã adresä,
doar prin consemnarea predärii lor în registrele de consultare a dosarelor. Cel
care le prelua trebuia sä semneze de primire în registrele de consultare.

Dupä ce le prelua, dosarele respective ajungeau la centru, în clädirea de la
,,cre[ulescu", unde îçi avea biroul çeful centrului lt.col. Nicolici Dan.
Plecarea dosarului din CID cätre solicitant o dispunea
çeful centrului, pe
bazá de adresä.
Constat cä în adresa de trimitere a celor douä dosare n¡. 07600 42 ICID din
16'02'1990 cátre L]M 05083 Bucureçti, nu se consemn eazá, contrar ordinului,

numäruI de file al fiecärui dosar çi numärul de volume. Adresa de înaintare
este
semnatá de çeful CID-ului. La fel, pe aceastä adresä apare cä
dosarele au fost

preluate

la

aceeaçi datá

de cätre douä persoane ale cäror nume sunt

indescifrabile.
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A doua adresã cu ff. s/704201 din 29 nov. lgg0,
(fostã trM 05083 Bucureçti) cätre uM
05045 Bucureçri

a

(rM 05007 Bucureçti

(fost cID) prin care se

men{ioneazá restiTtrirea dosarului fond penal
66142 privind pe Gheorghe ursu
Emil' Lucrarea mi-a fost repartizatá, mie de cätre
comandantul de la acea datá,
It'col' Ion corondan ' Precizez cã în aceastã
çi
adresä nu s-au respectat
procedurile privind precizarea numärului
de volume çi file. Dupã primire, eu am
predat dosarul la fondul penal, cu efectuarea
tuturor procedurilor. subofilerul
gestionar al fondului penar nu mi-a raportat
nereguri.

Mi se prezintá, astázi, la
1438/27'02'2015, referitoare

la

parchetul militar, Nota CNSAS s/DI/
coperta dosarului microfilmat de urmärire

informativä nr. 227g25,privind pe ursu
Gheorghe Emil, copertã pe care apare
la rubrica ,¡)tmeazá. volumul nr.2 To", ceea
ce potrivit procedurii înseamnä cä
ar urrna ca în volumul 2 sä existe materiale
oblinute din folosirea tehnicii
operative.

În opinia mea' consider cá, ar trebui verificat

a intrat dosarul cu
materiale de tehnicä operativä în Arhivä, având
în vedere cã inifial a fost transmis
doar dosarul de urmärire informativä fãrä
tehnicä operativä.
Mi se ptezintá çi coperta de pe suportul de hârtie al
dosarului de urmärire
informativä privind pe ursu Gheorghe Emil.
Este clar cä existá diferenfe
când

vizibile

atât în ce priveçte modul în care a fost scris
numäruI dosarului, pe cel microfilmat
este scris cu cifre de mânä, iar pe cel pe
suport de hârtie çtanfat. Apare o altä
diferenfä la rubrica ,,Vol. Nr. pe coperta microfilmatä
nu aparenicio cifrä, iar pe
coperta suport de hârtie apare cifra I scrisä
de mânä. A treia deosebire, la rubrica
''¡trmeazá vol' nr.", dreapta jos pe suportul de hârtie, este
trecutä doar cifra2,în

timp ce pe coperta microfilm atá,

apare çi menfiunea TO.
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Nu cunosc în ce condiçii s-au fãcut aceste
modificäri pentru cä plecasem de
la Arhivä' cel care poate sä dea relalii este pe
de o parte çeful Arhivei col.
Aioanei constantin çi gestionarii fondurui
informativ.
În calitatea mea de istoric, dupä anul 2000 am
ñcut unele investigalii pe
documente publice pe care le-am publicat
în lucrarea ,,Duplic itarä,,.Aici existä

un subcapitol cu privire

la

cazul ursu, pe care l-am intitulat Revenirea
,,
la
metodele represive din anii 50 Gheorghe
lJrsu". în acest subcapitol al cä4ii

-

este punctul meu de vedere referitor

la

aces

t

caz, çi anume demonstr

ez

crr

argumente istorice cä organele de securitate
au încälcat legea.
Alte aspecte nu mai am de precizat.

Atât declar çi semnez.
Declarafia a fost luatä între orele 10.00
çi 16.35.
Declaralia nu a fost înregistratä audio/audio
video din lipsa mijloacelor
tehnice
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