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MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGA
îNarra cURTE DE cASAIIE ¡I JUSTIIIE
SEC lIA PARCHETELOR MLITARE
BUCURESTI, Bd. Libertãlii, nr. I2-14 sector 5,
cod poçtal: 050706/ 040129 ; tel. 02 I/3 I 93833, 02 I/3 I 93856
fax 02 t /3 I 93889, e-mail: sesizøre@mpublic'ro
Operator date cu catacter personal nr' 3883
DOSAR NR. 32lP/2014

DECLARATIE DE MARTOR
Anul 2015 luna 05 ziua13

Nume: NISTOR
Prenume: ELENA

al actului de identitate CI, seria RX, nr'458480, eliberatä
Sector 6 la data de t9.03.2014

Posesor
SPCEP

C.N.P z 2540731400335
Numele çi prenumele purtat anterior: Porecla: Data naçterii: anul 1954 luna

07

z\ua 3t

Locul naçterii : Sector 3 Mun.Bucureçti
Numele çi prenumele tatálui: NISTOR GFßORGHE
Numele çi prenumele mamei: NISTOR DUMITRA
Cetäfenia: românä

Stareacivilá: necäsãtoritá
Situalia militarä: stagiu militar satisfãcut

- ofiler înrezewá"

(lt.col. r)

Studii: superioare, Facultatea de Drept
Profesia ori ocuPalia: Pensionar

Locul de muncä: -

MILITAR,
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Domiciliul çi

adresa unde locuieçte efectiv (reçedin!a): Mun. Bucureçti,

Sector 6, str. Vlädeasa

rr.I2,bl. C.42, sc.1, et.10, ap.80.

fi

Adresa aleasá pentru a-i

comunicate actele de procedurá

:

Mun.

Bucureçti, Sector 6, str. Valea Cálugáreascá nr.l5, bl. Z 1, et.5,ap.32.
C alitate a pro

ce

s

ual ä anteri

o ar

á în c atzâ: m ar t o r .

Raporturile dintre martor çi subieclii procesuali principali
.fqryú.lie...sqa

(m.e.mbr\..d'-9

pç$qqne-i..vqlqm.qïe .o-ri .ql
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c-ç!çrlq.ltç..pqrli .din.pra..ç.ç;u!. p-e.nsl,..dpcã ;e-..qf!q..în r.e-lqÍii de.prie-tçnie -Í.qu-.dç
dasutqn!ç..çu...qç.e;.|.e-..p-ery.qq.ue;.--!.v...8p.

aflä...Îq...{ape.Í...eu.. suþi.ç.ç.lä..prqçp.qu-ali

p..riqçip.ali.

Dacã martorul este în situalia prevãzutã de art. I I7 alin. (1):

Mi s-a adus la cunoçtin!á

cä am dreptul de a refuza sá dau declaralii în

calitate de martor çi declar cä sunt de acord sä dau declarafie.
Paguba suferitá în urma sávârçirii infracliunä: nu am suferit paguba-

Alte date pentru stabilirea situaçiei personale

Mi s-a adus lø cunoçtínlã cã urmeazã
cu

sã

firã

alte date'

fiu audiatã în calitate

de martor

privire la qctivìtatea mea deffiçuratã la Serviciul Arhívã din cadrul CID al

DSE respectiv ca gestíonar þnd arhivã inþrmatívã împreunã cu ofiçerul Ciotec
Romicã dupã lgg0, cu referire expresã la dosarul de urmãríre ínformativã în
ceea ce-l priveçte pelJtsu Gheorghe Emil.

Mi-a fost adusä la cunoçtin!á obtigalia de a da declaralii conforme

cu

realitatea, atrágându-mi-se atenlia cä legea pedepseçte infracliunea de märturie

mincinoasä, precum

çi celelalte dispozilii preväzute de art. I20, art.125

çi

art.130 din C. proc. pen.
Înainte de a fi ascultat ca martor am depus jurámântul religios/declarafia
solemnä
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Aça
"Jur cã voi spune adevãrul f i nu voi ascunde nimic dín ceea ce çtiu.

sõ-mí aiute

(semnãtura

Dumnezeu!"

martorului.

"Mã oblig cã voí spune adevörul çi nu voi
çtiu.

nìmic din ceea ce
s emnãtura martorului-)

as cunde

Declar urmãtoarele:

în anul lg74 m-am încadrat ca angapt civil în cadrul Centrului de
fost
Informaticá çi Documentare, dupä care la data de 01 aprilie 1976 am
continuat
trecutá în corpul subofilerilor cu gradul de sergent major' Mi-am
1983 pânä
studiile la $coala de ofileri activi Báneasa, la curs färä frecven!ä din
de
în 1986. La absolvire, în 1986 am fost trecutá în corpul ofiçerilor cu gradul

locotenent çi mi-am continuat activitatea în aceeaçi unitate'
cadrul
începând cu anul 1991 m-am înscris la Facultatea de Drept din
de licen!ä în
Academiei de Polilie ,,Al.IoanCuzd', absolvind studiite cu examen
de arhivisticä prin
anul 1994. Mi-am continuat pregätirea profesionalá cu studii

studii post-universitare.

în

Nu pot precizacu exactitate luna çi anul, dar dupä ce am náscut copilul
detaçatã
iulie 1gg0 mi-a fost destul de greu, fiind singurá çi am solicitat sä fiu

de
la o altä structurä în aceeaçi unitate, dar care îçi avea sediul mai aproape

locuinla mea.

Efectiv mi-am început activitatea

la Serviciul Arhivá

din cadrul CID prin

aprilie 1991.
când am ajuns la acest Serv. Arhivä, çef de serviciu era col. constantin
cpt'
Aioanei. $eful de birou care räspundea de depozitul informativ era
Troncotá Cristian.

Nu pot preci za cu exactitate anul, dar dupä col' Aioanei,

comanda

serviciului a fost preluatä de dl. Pintilie Florin, eu nu mai eram însã acolo'
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Am plecat de la Serviciul Arhivá, cred cá prin 1994 - 1995 çi imediat
dupá plecarea mea Arhiva çi Centrul de Calcul s-au separat devenind structuri
independente.

çi

Ajungând sä lucrez la serv. Arhivá, am fost numili, eu
Ciotec Romicä, ca gestionari

2

la fondul informativ.

colegul meu

Acest fond informativ avea

colegul meu
depoz\te . Dupá ce am fost numili am luat hotárârea împreuná cu

a depozitelor având în vedere importanla
s-a
materialelor depozitate acolo çi çinând cont de faptul cä preluarea inilialã
sá procedám 1a o inventariere strictá

fãcut scriptic, nu pe obazáde inventariere fapticá'

Am efectuat aceastä inventariere fapticá într-o perioadá pe care o apreciez
a fost
de circa un an çi jumátate sau mai bine. Procedura pe care am adoptat-o
scripticá
aceea de a porni de 1a nr. 1 çi a verifica strict ce era trecut în eviden{a

cu ceea ce se gásea faptic, în cutii, pe

raft. La procesul de inventariere a

participat çi $tefãnescu Eugen.
procesele verbale pe care le-am întocmit zilnic ca urrnare

activitãli se gásesc la Arhivä. Nu pot sä precizez

dacá au fost

a

acestei

situalii sä gäsim

inadvertenle între scriptic çi faptic, dat dacá au existat astfel de inadvertenle,
le-am trecut în document çi am raportat imediat conducerii.

Verificând dosarele pentru a stabili realitatea între scriptic çi faptic am
constatat cá dosarul informativ era într-o mapá, iar materialele de tehnicã-

operativä însoleau dosarul într-o altâ mapä. Toate aceste documente
cutie din
susmenlionate erau pästrate, cu scopul de a f,r protejate, ftzic, într-o
carton,

în cazulîn care actele nu aveau un volum foarte mare, constituite în mai

în care volumul acestor documente era substanlial
mai mare, fiind parte integrantá a aceluiaçi dosar dar legate, în mai multe

multe dosare sau,

în

cazul

volume, acestea din urmá erau pástrate în mai multe cutii. Menlionez câ, frecate
cutie era açezatá în pozilie verticalä, pe raft çi avea un capac de carton, orientat
cätre interiorul raftului, astfel cä la vedere, era cotorul sau partea nedestinatá
spre deschidere, din fabric a!\e, a cutiei. Pe aceastä parte a cutiei, lucrätorul care

PR
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gestionase sau gestiona acest fond, la momentul în care introducea documentele
corespun zátoare

în cutie, aplica pe cotorul

acesteia

o etichetá, iar pe

aceastá

sau
etichetä conselnna numärul sau numerele de dosare care se aflau în cutia
respective. Dacá dosarele erau ambalate în mai multe cutii, cutiile

cutiile

conlinând dosarele respective erau açezate pe acelaçi raft, în ordine crescátoare,
de la numärul cel mai mic cátre numäruI cel mai mare.

în c.ea ce privesc dosarele de tehnicá operativä,

acestea erau puse într-o

punea
cutie separatá, |a finalul volumului sau volumelor dosarului respectiv, se
se
o etichetá pe cutie respectivá pe care era scris ', nu se dá la consultare" çi nu
microfilmau. Cât am lucrat eu în Arhivá nu s-a distrus niciun document din

cele prevázute a

fi

distruse (tehnica operativá) conform instrucJiunilor la

termenele stabilite.

Nu cunosc cu exactitate care era procedura de microfilmare înainte

de

1990, întrucât nu am lucrat çi nu am fost interesatä'
ce
ceea ce pot sä spun este cá, ce se microfilma trebuia sä corespundä cu

era faptic în Arhivä.

pentru studierea dosarelor din fondul informativ era necesará aprobarea
prin
din partea çefului de serviciu, aprob are cate se transmitea la depozit,
ofilerul care lucra la sala de studiu çi care avea obliga!\a sä stea în permanen!ä
aläturi de cel care studia dosarul.
de
Aprobarea de studiu noi o treceam în registru anume constituit, semna
sä
preluare ofi1erul de la sala de studiu, cu obliga\ia ca la sfârçitul programului

restituie dosarul. Era interzis a se face vreo intervenlie pe dosar' Verificam
integritatea dosarului la preluare.

Atunci când s-a lucrat la elaborarea,,cä4ii Albe a securitä1ii"o parte din
dosare au fost studiate nu la sala de studiu, ci în biroul çefu|ui de serviciu'

Cel care studia dosarele era dl. Mihai Pelin, care çtiu cä a decedat. $i în
ceream sá se
aceste condilii veneam cu registrul çi notam predarea dosarelor çi
semneze de preluarea

lor, iar \aterminarea programului mi

AR'

se restituiau'
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În perioada în care am lucrat la Serviciul Arhivä çtiu cä au fost câteva
situafii în care s-au çi microfilmat documente, dar nu din gestiunea noasträ.
Microfilmarea se fãcea într-un spafiu din incinta serviciului. Era singurul
moment în care un dosar putea

fi

desfäcut pentru a putea

fi microfilmat,

dupä

care era recusut, parafat çi sigilat.

Prezentându-mi-se astázi, la parchetul militar,
copertä volumul 1, dosar

I

în copie xerox, Anexa

2

1099046lJrsu Gheorghe Emil (variantä microfilm),

document provenind de la CNSAS, aça cum apare çtampila de pe colçul dreapta
sus al

filei, arät cá este o copertä de dosar fond informativ pe care este trecut

,,dosar nr.(cu litere bolduite) 227825" (cifre scrise de mânä) urmeazâ menliunea

,,volum nr". (cu litere botduite) ñrá a fi menlionat ceva în continuare. Urmeazá
o altä rubricä,, privind (litere bolduite) nume lJrsu Gheorghe Emil (litere scrise

de mânä dar caractere tipar), la rubrica ,, datá" (cu litere bolduite) nu este
menlionat nimic, apoi este o çtampilä în interiorul cáreia sunt menlionate datele
azi 29.09.1987 UM 0680 Buc. Semnáturä ,,Dascálu $tefan". Scrisul în

interiorul acestei çtampile este un scris de mânä, nu çtiu cui aparline. În colçut
din dreapta jos, ultima rubricá ,,urmeazá vol.nr. (cu litere bolduite) çi scris în
continuare cifra 2, scris de mânä çi literele TO scrise de mânä cu majuscule".

În calitate de arhivist, citind aceastä copertä, rezultá cä dosarul a fost
microfilmat çi cä urmätorul volum ar trebuie

sá conlinä tehnica operativä.

Nu-mi amintesc despre acest dosar cum l-am gäsit când am ñcut
inventarierea Arhivei, dar în procesul-verbal de inventariere, fãcut Ia acea datá,
despre care am menlionat mai sus, trebuie sä se regäseascä elemente din care sá
rezulte ce a conlinut dosarul atunci când noi l-am inventariat.

Mi se prezintä, M\ la procuraturá,
informativ, Anexa 1 copertä vol. 1, dosar

altá filá xeroxatä de dosar fond

I

1099046

- Ursu Gheorghe Emil

(variantä pe hârtie) document provenind de la CNSAS, aça cum apare çtampila
de pe colçul stânga sus al f,rlei, arät

cä çi acesta

ar f,t o copertá de dosar fond

informativ, care la rubrica pe care este trecut ,,dosar nr.(cu litere bolduite)

PRqGUR9RïVIILITAR,
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227825"

(cifre çtanlate)

urmeazá menliunea,,volum

nr". (cu litere bolduite)

çi

cifra 1 scrisä de mânä. IJrmeazá o altä rubricä ,, privind (litere bolduite) nume
Ursu Gheorghe Emil (litere scrise de mânä dar caractere tipar) la rubrica ,,
datá" (cu litere bolduite) trecutä data LOCT.l987 çtanlat, apoi este o çtampilä

în interiorul cäreia sunt menlionate datele

azi

29.09.1987

UM 0680 Buc.

Semnäturä Dascálu $tefan . Scrisul în interiorul acestei çtampile este un scris de

Îtt collul din dreapta jos, ultima rubricä ,,umeazá
vol.nr. (cu litere bolduite çi scris în continuare cifra 2 (scris de mâná) ñtá amai

mânã, nu çtiu cui aparlin..

unna altá menliune.
Constat cä existä diferen!ä între cele douä imprimate, cu toate cä nu ar

trebuie sä fie vreo diferen!á. La acest moment nu am nicio explicalie privind
aceastä diferenfä.

Mi se prez\ntâ celelalte 6 volume suport hârtie ale dosarului fond
informativ 227825. Constat cä la volumul 2 nu este copertä de arhivä, la
volumul 3 apare copertä de arhivá cu menliunea nr. de dosar 227825,(çtanfat) cu

nr. vol. 3 (scris de mânä) numele este LJrsu Gheorghe Emil scris de mânä cu
majuscule tipar çi pare a fi scrisul meu, la rubrica datä çi la rubrica utrneazâ
volum numár nu este trecut nimic

Mi

.

se prezintá copertá dosar vol. 4, datele de pe copertä sunt nr.dosar

227825 çtanfat, nr.volum

4, cifrá çtanlatä, numele Ursu Gheorghe Emil scris de

mâná cu majuscule tipar çi pare a

fi

scrisul meu, la rubrica datä nu este trecut

nimic, iar larubrica urmeazávolum nr. cifra 5 çtanlatä.

Mi se prezintâ coperta vol.

5, datele de pe copertä sunt nr. dosar 227825

de mânä cu
çtanfat, vol. nr. 5 cifrä çtanlatä, numele Ursu Gheorghe Emil scris
majuscule tipar çi pare a fi scrisul meu, la rubrica datä nu este trecut nimic, iar
la rubrica urmeazâvolumul nr este trecutä cifra 6 scrisá de mâná.

Mi

se prezintá coperta vol. 6, datele de pe copertá sunt nr. dosar 227825

(färá prenumele
çtanlat, vol.nr. 6 (cifrä scrisä de mânä), numele Ursu Gheorghe
Emil), scris de mânä cu majuscule, la rubrica data3.02.1993 (cifre de mânä) iar

PRop\uRøñlqrLITAR,
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la rubrica urmeazávolum, nr.7 (cifrä scrisä de mânä). Pe aceastä copertä nu este

scrisul meu.

Mi se prezinrá volumul 7

carc are

o copertá din hârtie, ftrá însemnele

oficiale scris doar vol.7 cifre çi litere scrise de mânä, care nu sunt scrise

de

m1ne.

La filele

|

çi

2

din volumul 2, sunt decupaje din presa vremii, ziarul

pe colçurile
,,România Liberá" referitoare la asasinarea lui Ursu Gheorghe, iar

din dreapta, pe ambele decupaje sunt douâ date, identice ,,25.02.1993"
recunosc ca posibil scrisul col. Aioanei. Dacä acest dosar mi-ar
mânä, ar

fi trebuit

sä

fi

çi

trecut prin

fie scrisul meu. Nu este scrisul meu.

La volumul 7, fiIa 2, pe colçul din dreapta apare consemnat cu scris de
mânä ,,primit de la col. Bogdan Teodor la 28 iulie 1994" çi semnátura pe care o
recunosc pare a fi a col. Aioanei. Consemnarea de mai sus pare a fi tot a col.

Aioanei ca çi semnätura.

Nu cunosc împrejurárile în care au fost consemnate aceste notäri.
Referitor la faptul cá îmi recunosc unele însemnäri de pe coperlile mai
sus arátate,

mi le explic prin

aceea cá mi-a

fost cerut sä completez

aceste

coperte, însä eu nu am vázttt conlinutul dosarelor. Nu îmi amintesc ca eu sá fi
vâzttt conlinutul acestor dosare. De obicei când lucram pe un dosar, din

curiozitate atunci când era vorba de personalitãt1i,îl räsfoiam.
Despre numele Ursu Gheorghe Emil çi situalia

lui am aflat din presa

de

dupä anul 2000.

Dacá s-a umblat pe dosarul informativ trebuie sä existe în Registru
eviden!ä arhivã orice moment de acces la dosar. Eu nu am ñcut nicio
modificare în Registru eviden!á arhivä. Dacä apar modificäri în acest registru,
doresc sá-mi fie prezentate pentru a vedea dacá este scrisul meu, ceea ce afirm
cá nu este posibil sau sá recunosc scrisul colegului meu, sau al altcuiva.
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Voi da toate explicaliile necesare la momentul când voi fi solicitatä.
Atât declar çi semnezlaacest moment.
Declaralia a fost luatä între orele 10.00 çi 13.45.
Declarafia nu a fost înregistratä audio/audio video.
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