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parchetelor militare este reprezentat de procuror Mora Ioan Gabriel.

-

Seclia

Pe rol pronuntarea asupra verificarea legalitä1ii sesizãrii instanfei cu rechizitoriul nr.
32lPl20l4 al Parchetului de pe lângá Înalta Curte de CasaJie çi Justilie - Direclia Secfia
parchetelor militare, a legalitátii administrärii probelor çi a efectuárii actelor de cátre

organele de urmärire penalä, precum çi verificarea legalitátii çi temeiniciei mäsurilor
preventive dispuse fafá de inculpaJii Pârvulescu Marin, Hodiç Vasile, Postelnicu Tudor çi
Homoçtean George.
Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de çedintã din data de 04 octombrie
2016, care face parte integrantá din prezenta încheiere, când instanfa având nevoie de timp
pentru a delibera, a amãnat pronunfareala data de 19 octombrie 2016.

JUDECÄTORUL DE CAMENÃ PNNT,IMINARÃ
Deliberând asupra cererilor çi excepfiilor formulate,înfaza camerei preliminare, de
cätre inculpa\ä Pârvulescu Mørin, Hodiç Vasíle, Postelnícu Tudor çí Homoçteøn George
constatä urmátoarele:
Prin rechizitoriul din data de29.07.2016, emis în dosarul m.32lPl20l4 al Parchetului
de pe lângá Înalta Curte de Casalia çi Justi{ie, Sec{ia Parchetelor Militare, s-a dispus
trimiterea în judecatä, în stare de libertate, a inculpaJilor:
- mr. (rez) Pârvulescu Marín, fost ofiter în cadrul Direcfiei a VI-a Cercetäri penale
din Departamentul Securitälii Statului, pentru sãvârçirea infracfiunii contra umanitä1ii,
preväzutä çi pedepsitá de art. 439 alin.l lit. e, g çi k din Codul penal;
- col. (rez) Hodíç Vøsíle, fost ofiler în cadrul Direcfiei a VI-a Cercetäri penale din
Departamentul Securitá{ii Statului, pentru sávârçirea infracliunii contra umanitä1ii, preväzutá
çi pedepsitá de art. 439 alin. I lit. e, g qi k din Codul penal;
- cív. Homoçtean George, fost ministru de inteme, pentru complicitatea la sávârçirea
infracfiunii contra umanitáçii, preväzutä çi pedepsitä de art. 48 Cod penal rap. la art. 439 alin.
1 lit. e, g, k din Codul penal;

L

-

citt" Tudor Postelnicu, f-ost çef al Departamentului Securitätii Statului. pentru
conrplicitate la sävârçirea infracfiunii contra umanitáçii prevázutá pedepsitä de art.
4g rap.
çi
la art. 439 alin" 1 lit. e, g çi k din Codul penal.
Sub aspectul situa{iei de f-apt, prin actul de sesizare, au fost refinute, în esenfä,
urmátoarele:

Inginerul disident Ursu Gheorghe Emil a fost încadrat la Institutul de Cercetári
;i
Proiectare pentru Sistematizare [,ocuin{e çi Gospodärire Comunalä Bucuregti
çi avca
de a nota, zilnic, impresiile çi párerile personale, ñrá însã ca aceste însemnári sä le'biceiul
discute
cu cineva, nici mäcar cu membrii familiei. În clecursul timpului a acumulat zeci dejurnale
nrirtt¡scris pe care le avea depozitate la domicilir¡l säu.
Totodatä, s-a re{inut cõ Ursu Ghcorghe Ernil a fost ulul ilintre pu{inii români care
au
primit dreptul de a se deplasa în afara lagärului comunist. A cãlãtorit astfel în Grecia, Turcia,
Spania, ElveJia, FranJa, Olanda. De altfel, la sfârçitul anului 1984 oblinuse chiar viza
de a
cälätori, împreunã cu soJia sa, în SUA, unde era stabilitä fiica sa, împreunã cu familia.
Acest
lucru rezultã din Nota extras rtr. 2721DU09.0 1 . l 9g5 (vol. 1 g/56-5 s).
Conform uzan{elor vremii, la revenirea în !ará, cei care cälãtoreau în strãinätate
redactau o notä despre cälãtorie, persoanele cu care s-au întâlnit, discufiile purtate,
chiar dacá
tìu aveat¡ nicio legäturã cu structurile securitätrii. Astt'el dc informári au fost datc
çi tle Ursu
Gheorghe Emil ofijerului de securitate care avea în arondare institutul la care lucra,
aça cum
rczultá, din dosarul de urrnárire informativä.
Securitatea a avut, în permanenfä, ca obiectiv monitorizarea cetáfenilor români
care
plecau în scop turistic, în strãinätate. Aceastä activitate a purtat
denumirea conspirativä
,)

în scop
turistic, în färile din vestul Europei erau verificate înainte de plecare un întreg
mecanlsm
çi
era pus în funcJiune, respectiv informatorii erau dirijafi pentru a obfine date referitoare
la
persoanele în catzá, (vol. I 8127-28, 3l-33, 36, 42-43, 44-45 sursa Dan
- Casa Sima, 46-47
sursa Alecu - Casa Sima). Structurile specializate întocmeau rapoarte detaliate (vol.
1g/1922,34-35,37-38) çi oblineau caracterizâri de la locul de muncäpentru stabilirea profilului
moral al persoanei.

În condifiile în care, în urma verificärilor efectuate, rezultau suspiciuni în ceea ce

priveçte înapoierea în {arã, lucrãtorii de securitate interziceau plecarea persoanei
din }arä çi
aceasta nu primea viza de la direcfia de paçapoarte.

Fiind bine informat, ing. Ursu Gheorghe Emil a ftcut uz de actele juridice
internafionale la care România a aderat çi a solicitat în permanenfá vizã pentru
cälätorii
turistice în Europa, dar çi pentru întâlnirea cu f,rica sa,
$tefan Olga, plecatä definitiv din
România, din anul 1983, în SUA (vol. 1, fila4l).
Din acel moment

verificári ample, în vederea aflãrii unor amänunte legate
de aceastä cälãtorie çi a fost activatä reJeaua informativã din institut.
Este de precizat cä, releaua informativá activä din
{arä a fost principalul instrument
de control al Securitátrii asupra populatiei, deopotrivä prin atribu{iile pe
l" îndeplinea çi
"ur"
prin amplitudinea la care a ajuns sä funcfioneze.
Ofiferul de obiectiv aparfinând de Dirccfia a II-a a Departarnentului Securitäfii
Statului a dirijat refeaua informativá pentru a culege date legate de intenfiile lui
Ursu
Gheorghe Emil, fapt ce rezultã din dosarul de urmärire informativä (vol.lg/42-47).
au început
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În cursul urmáririi penale, în prezentul dosar s-au stabilit idcntitãr1ilc t'calc ¿rlc
informatorilor care au activat în cadrul institutului, respectiv Alteliu $erban ali¿rs
,,RACOPCEANU", Enescu Cristian alias ,,ENE" (vol. 61146-156), Gheorghiu Georgc alias
,,ALECU" (vol. 61170-1S3). Identificarea lor s-a putut face prin intermediul rnaterialelor
trimise de C.N.S.A.S (vol. I4ll44, 146). Notele informative predate ofiferului de obiectiv
referitoare la Ursu Gheorghe Emil se gäsesc în dosar (vol. 1 8/46 -47 , 68-7 | , l8I)
Conform datelor existente la dosar, verificärile nu au relevat aspecte negative çi la
data de 02.10.1984, Direc{ia a II-a din Departamentul Securitá1ii Statului a avizat ,,pozitiv"
plecarea în SUA, învizitá la fiica sa (vol. 18149), urmând a se elibera paçaportul turistic de
cátre U.M. 0200 Bucureçti.
La data de 22.12-1984 prin ,,nota de semnalare în cadrul S.I" nr. 865 din22.I2.1984
a fost transmisá informa{ia cá o lucrátoare din cadrul Institutului pentru Sistematizare
Locuinfe çi Gospodärire Comunalá, desenatoarea Croitoru Pârgufa, ,,împreunö cu colegi de
serviciu Petre Elena, $erban Liviu, Mihai Viginia, Stãnciulescu Maria, Bobei Remu$ au
observat cã çeful de colectiv, numitul Ursu Gheorghe, aproape zilnic, Jãcea însemnãri întrun registru cu coperli cartonate, pe care îl [inea în sertarul biroului sãu, printre dosare. În
una din zile, în lípsa acestuia, subalternii i-au luat registrul, curioçi, sã vadã ce conline çi au
constatat urmãtoarele: majoritatea însemnãrilor se refereau la viala sa intimã, precum çi la
caracterizarea membrilor colectivului pe csre îl conduce, carqcterizãri calomnioase. La
mijlocul registrului au gãsit mai multe pagini în care numitul Ursu Gheorghe Emil avea
ficute însemnãri culomníoase la adresa conducãtoruluí partiduluí çí statului nostru".
(vol. 18/48)
Fosta Direcfie a II-a din Departamentul Securitáfii Statului, care avea în supraveghere
informativá Institutul de Cercetãri çi Proiectare pentru Sistematizare Locuinfe çi Gospodárire
Comunalä Bucureçti, aflând despre existenfa acestui jurnal çi de confinutul lui, a dispus, la
data de 04.01.1985, deschiderea urtti dosar de urmãrire informativã cu numele conspirativ
,,Udree", cu toate cä, din punct de vedere juridic, simpla consemnare a unor impresii çi
páreri într-un jurnal intim, lará a le face publice çi fãrá a le discuta în public, nu avea nicio
relevanJá penalá (vol. 1 8/5-10).
Astfel, ca o primá mäsurá, s-a solicitat Direcfiei de Paçapoarte anularea aprobärii de
ridicare de cátre Ursu Gheorghe Emil a paçaportului pentru efectuarea vizitei în SUA, la
fiica sa (vol. 18/49-51).
În cadrul planului de mäsuri din dosarul de urmärire informativá s-a stabilit rcalizarea
urmátoarelor activitä1i :
- ,,instruirea informatorilor Si dirijarea acestora pentru a stabili cu exactitate care
sunt reøcliile acestuia, pânã la efectuarea cercetãrii informative, côt çi dupã;
- disculii cu persoanele din baza de sprijin pentru a stabili activitatea zilnicã
desJã;uratã Si atitudinea safa¡õ de sarcinile profesionale;
- verificarea însemnãrilor din jurnalul personal, paragrafele cu conlinut ostil la
adresa conducerii superioare de partid Si de stat, persoanele core au luat cunoStinlã de
"

acest înscris.

-

efectuarea de perchezilii pentru
înscrisuri cu acelaçi caracter ostil;

a stabili
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- veriÍicarea relaliilor pe care subiectul Ie are clt ttlte pet soane, a
legòirurilor s,ale
în timpul urmãririi informative,.
- investigalti la domiciliu (perchezifii secrete) çi în cooperqre cu ofi¡erii (J.M.

r{oved

cxPli'

0800/F' se vor lua mðsuri de supraveghere a subiectului în afara
programului de lucru, prin
relequa irtfonnativti u uceslei unitãli;

untttt

- verificarea s'ubiectului la domiciliu prin mijloace T.o (tehnicã operativã) pentlt
s'lubilirea lcgãturilor suspecle din larã;'i slrãinãtate inrenfiile
de viitor ale acestuia,.
;i
- relaliile subiectului cu membrii bibliotecilor americane

adr

çifranceze,.
- verifìcurca anturaiului subiectului cu lumea scriitorilor sau poelilor
români (Nina
l-,tn.ì.,"'
lr.,,"l:.,
/-r ^ ^ n
r
Lu";;;iii/ì, if\,",^
tí¡rì Lre:ÌiirL
Geo
ßogzu, Eugen
,iebeieanu ;i al¡ii¡ ;i ttucti ace;tia au vreo influertla
asupra lui,'
- tterificarea dacã are legãturi cu persoane cr¿ autnifestðri o,çtile regimultti
;i clacã
desJã; oarã manifestãri propagandistice
;
- verificarea tuturor materialelor de corespondenlã elin
larð çi strãinãtate,,
Toate aceste mãsuri crau motivate numai prin aceea cä, susnumitul avea
un jurnal la
locul de muncã, în care nota diferite aspecte cu caracter anticomunist
çi anticeauçist.
In primele zile ale lunii ianuarie 19g5, Securitatea nu
çtia çi nu era interesatä de vreo
infracfiune de rlrept comun. Importantä era fapta politicá.
,,Reaclia promptã" a Securitä1ii
constituia, în fapt, o nouä posibilitate de a-çi dovedi loialitatea
fafä de partid.
Astfel, la data cle 07.01.1985 çi data de 16.01.1985, inculpafii mr. (rez.) pârvulescu
Marin çi col. (rez.) Hodiç Vasile, din cadrul Departamentului Securitã1ii
Statului _ Direclia
cercetári penale, au ridicat, pe bazä de
,,dovadä", de la ing. Ursu Gheorghe Emil mai multe
caiete- urnal

-1983), un manuscris cu poezä, extrase din ziare
Ursu Gheorghe de cätre fiica sa çi ginerele säu din
Soljeni!în, tipäritä în 1976, respectiv un manuscris
Aceste însemnöri conlineau atât pðreri despre colegii
çi colegele tJe birou, disculii
profesionale, legðturi cu priete.nii din larã strãinãtate, problcmc
si
de familie, obtritærea de
bani (valutã) pentru cãlãtoriile pe core urma sã le
facã, dar çi impresii despre politica
statului, despre conducätorii partidului
çi statului comunist, Nicolae çi Elcna ccauçescu,
clespre discu(iile cu prietenii din lumca literarã (Nina Casian,
Dan Deçliu, Geo tsogza),
despre postul de radio Europa Liberä.

Cu ocazia perchezifiei efectuatä în data de 17.01.1985, la domiciliul ing.
disident

Ursu Gheorghe Emil au fost gãsite çi ridicate: diferite sume de bani
în valutá (5 dolari SuA,
l0 mãrci vest german4 40 coroane daneze, 40 mãrci est germane, I shekel israelian,
3000
lire italiene), mai multe volume de note-jurnal, mai multe publicafii occidentale
(revÌstele
,,Ethos" nr. I/1973 çi 2/1975, respectiv,,Limite,'nr. 13, 14, I5/1g73; 3/1974; 24,
25/1977;
26' 27/1978) çi o plachetá' de poezii ale autorului Gheorghe Tomazin (vol.
17/19, vol.
23112-13). Publicatiile erau editate de subseclia de la paris
a,,Europei Libere,, .
Dupá efectuarea perchezifiei domiciliare din 17.01.1985
çi raportarea gäsirii unor
noi ,,probe" ale,,vinoväfiei" inginerului Ursu Gheorghe Ernil,
Securitatea avea drum liber sä
ancheteze o lume de care-i era teamá
lumea artisticã çi literarä care se opunea lui
Ceauçescu, dar çi socialismului.

-

-
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Faptul cá se cáuta un moment prielnic sá se ajungä la astlbl clc ¡rcr.sonalitirli. ìl
clovedeçte planul de måsuri din data de 04.01.1985 -,,DUI Udrea", unclc cstc mcn[ionatir
cxplicit poetaNina Cassian: pct. 9,,Prin Direclia I-a se va stabili ducã <Udrccu npure în
unturaiul Ninei Cassian sxu e altor scriitari sau poeli români, cu ce problen,te apore suu
dacã aceçtia au vreo influenlã asupra lui t(Idrea>".
Nu numai cá s-a activat urmärirea informativä a poetei, dar principalele întrebári
adresate de cátre inculpaJii Pârvulescu Marin çi Hodiç Vasile disidentului Ursu Gheorghe
Emil, atât în perioada ianuarie 1985-iunie 1985 (perioadá în aare a fost cercetat de
Securitate) cât çi în perioada septembrie-noiembrie 1985 (perioadä în care a fost cercetat de
Direcfia Cercetári Penale din cadrul Inspectoratului General al Miliçiei), au vizat discu[iile
cu scriitorii din anturajul sdz Qllina Cassian, Dan Deçliu, Eugen Jebeleanu, Geo Bogza,
ç.a), respectiv modul în care a luat legötura cu angajali ai postului de radio "Europa
Liberã", Monica Lovinescu, Virgil Ierunca çi alfi colaboratori ai acestui post de radio,
români din diaspora, stabilili în Franta, cerându-i-se totodatá çi numele prietenilor care apar
înjurnal, lucru pe care l-a refuzatexpres.
De altfel, momentul refuzului de a menfiona numele prietenilor care apãreau în
jurnal a fost discutat de Ursu Gheorghe Emil çi cu familia sa, fapt ce rezultä din declaralia
fiului säu Ursu Andrei Horia, carc aratá cä, din acel moment, tatäl sáu çi-a dat seama cä
cercetarea urma sä ia o altá întorsáturä çi cã de fapt, se dorea implicarea mai multor
persoane - în special prietenii din lumea artisticä çi literarä situafie cu care nu a fost de
acord, asumându-si orice risc în acest sens (declarafie Ursu Andrei Horia 29.03.1985 vol.
17lt32-r3s).
Despre importan{a cazului ,,Europa Liberä" çi a persoanelor din acest mediu
(Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Mioara Cremene, Paul Barbäneagrá, ç.a) vorbesc toate
planurile de muncá ale conducerii Departamentului Securitä1ii Statului. Actiunea ,,Eterul"
privea supravegherea persoanelor care audiau sau aveau legáturi cu acest post de radio.
În toate planurile de muncá ale Departamentului Securitá1ii Statului, pentru anii
1985-1986) era menlionat acest obiectiv. Informafiile despre persoanele care aveau
asemenea preocupäri ,,periculoase pentru regim" erau analizate, periodic, de conducerea
departamentului, respectiv de grupa operativä çi biroul executiv ale Departamentului
Securitáfii Statului.
Este astfel foarte clar cä unul din motivele principale ale cercetárii disidentului ing.
Ursu Gheorghe Emil avea legãturä directä cu ,,Acfiunea Eterul". Vasta problematicä a
,,Acliunii Eterul" çi preocuparea Departamentului Securitä1ii Statului pentru ea, a fost
analizatá' de C.N.S.A.S çi o regásim în documentarea acestei cauze þrocesul-verbal din data
de 05.04.2016 çi cele douá CD-uri aflate în vol. 4l7B-79).
Având o asemenea preocupare, disidentul ing. Ursu Gheorghe Emil a fost considerat
ca fiind cel care putea face legãtura între lumea scriitorilor anticeauçiçti çi un post de radio,
care erau catalogati çi consideraJi rivali personali ai fostului preçedinte comunist Nicolae
Ceauçescu.

Concluzia: Securitatea era interesatä în anchetarea disidentului Ursu Gheorghe Emil,
în mod special de relafiile sale cu postul de radio ,,Europa Liberl',lumea literarä sau
artisticá din farä çi din diaspora çi nu de operafiunile cu mijloace de platä sträine.
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Aceastã eoncluzie rczuhádin studiul C.N"S.A.S transmis
Secfiei parchetelor Militare
II - Alte informatii utile pentru
solufionarea cererii Farchetului de pe lângá Înalta Curte
de Casalie çi Justigie,;- uncle se aflã
gi declaralii luate de ineulpatul Fârvulescu Marin lui Ursu Gheorghe
Emil, în perioacla
ianuarie-mai l9B5 existetttc, în original, la dosarul de urmãrire
informativã ,,Mira,,al poetci
Nina cassian, doct¡mente care nu se regðscsc însã în dosarul întocnri[
çi
lui ursu Gheorghe
Emil (vol' 14/14-16), precum çi din alte documente de interes pentru
securitate legate de
aceastá persoanä, respectiv fiça de consultare a dosarului
de urmärire informativã ,,Mira,, Nina Cassian (vol. 14148-112), Nota strist secretä rn. 0610/l5l/30.05.19g5
privind
transcrierea unei interceptäri (vol l4ll2g-14.2)
st:ricrile
mernorialistice ale poctci Nina
¡i
Cassian (vol. 14/ 124-L2g).
Un alt fapt important de precizat este acela cá, audierile ing.
çi
Ursu Gheorghe E'ril
priveau, pe lângä activitatea ostilä regimului, insistându-se
doar pe relafiile cu persoane din
lumea literará çi artisticã din anturajul säu, respectiv relafia
cu persoanele de la postul de
radio "Europa Liberä", ¡i activitatea legatá de cälátoriile în
sträinätate çi opera[iunile cu
mijloace de platä stráine.

prirr Ì'Jota nr. P3a7/15 din 04"03.2015, respectiv "Cap.

Cu privire la acest al doilea aspect, se remarcä o situafie ineditä.
La momentul în
care i se luau declarafii lui Ursu Gheorghe Emil, cauza
sa era înregistratä doar la Dirccfia a
vl-a cercetäri Penale a Departamentului securitä1ii statului. cu toate
acestea, declarafiile
din datele cle 09.05.1985 (Ursu Andrei Horia), 22.04.1985 (martor
Badralaxi Nicolae),
18'01'1985,22'01.1985, 05.03.1985, 06.03.1985, respectiv
18.04.1985 (declaralii olografe
ale ing' Ursu Gheorghc Emil), luate de cál"re anchetatorii
de securitate inculpa{ii pârvulescu
Marin çi Hodiç Vasile, sunt contrasemnate de aceçtia din urmã pe prima
paginã însä, peste
semnäturã, nu este aplicatä
çtampila Direcliei a VI-a Cercetäri pcnale a Departarnentului
Securitä1ii Statului' ci este aplicatä
;tampila cu nr. ,,2" q Inspectoratului General al Mili¡iei
- Dire clia Cerce tãri P enale (vol. 20 I ll g- I 3 7).
Aceste declarafii le regásim doar în dosarul de drept comun
ce i s-a întocmit lui Ursu
Gheorghe Emil, de cätre Inspectoratul General al Miliflei
- Direcfia de cercetãri penale çi
Procuratura Sectorului 6 Bucureçti, constatare care a fost prezentatáde
cätrc C.N.S.A.S prin
Nota nr. P 307llí din04.03.2015, punctul 3 (vol. l4ll3).
Din verificárile efectuate de Secfia Parchetelor Militare. cu privire
la aceastä situafie,
arczultat cä într-adevär lnspectoratul General al Mililiei Direclia
Cercetäri penale avea în
dotare douä çtampile, una cu nr. ,,1"
Çi a doua cu ff. ,,2',. Aceasta din urmã çta¡rpilá se
pästra la ofiferul de serviciu, pentru situalii urgente,
dupä orele obiçnuite ale programului.
Acest fapt a fost stabilit de cätre Inspectoratul General al poliçiei
Române - Direclia
Control' care a comunicat Secfiei Parchetelor Militare situalia la
data de 14.09.2015, prin
adresa nr. 3 8 5 437IÀ4R/DCI I 5 2 I I 4.09.20 15 (vol. | 4 /261 -263).
De remarcat este çi faptul cä inculpa{ii Pârvulescu Marin
çi Hodiç Vasile au încheiat
douã procese verbale de perchezilie, datate 17.01.1985,
al cäror confinut este însä diferit.
Astfel în procesul verbal aflat în volumul 17 fila 19 se face referire
la notele-jurnal,
publicafiile occidentale çi placheta de poezii, în timp ce în proccsul
verbal aflat în volumul
23 fila 12-13 se face referire numai la sumele cle bani în
valutä ridicate de la'clomiciliul i'g.
Ursu Gheorghe Emil.

6

'rtitoorn

tc/,o\u

Mr\itz
it-rtta<

pfoc
ç¿ìl)
SC

(,,Í

d
T

4ilitare
pentru
;e

aflà

ioada

cefei
8åe
de
,r_
?d
la

Un alt aspect care trebuie relevat este çi faptul eá nici referatul din data rlc l4.0ll. l()1{5
întocmit de Direcfia Cercetãri Penale din cadrul Departamentului Seeuritá1ii St¿rtulLri ¡i rri,,:i
rczolulia de neîncepere a urmãririi penale din data de 15.08.1985 a Direc{iei Proouraturilor'
Militare nu poartá pe ele numärul dosarului sub care s-a ñcut ancheta, referitor l¿r
infracfiunea politicá, prev. çi ped. de art. 166 alin.2 din Codul penal.
Aceste acte au fost înregistrate mai întâi în registrul de dooumente secrete al
procuraturii, consemnându-se despre starea de fapt, mai multe date, dupá care în registrul
cauzelor penale ale aceleiaçi institufii apare consemnat numárul dosarului (561P11985), ñrá a
se trece data înregisträrii, un nume de ñptuitor (,,Ursu Gheorghe Emil"), obiectul dosarului
(,,art. 166 alin. 2Codpenal"), solu{ia çi data adoptárii ei,,NUP 15.08.1985".
La fel çi dosarul prin care s-a dispus declinarea de competenJá pentru infracJiunea de
definere çi operafiuni interzise cu mijloace de platá stráine. Procedura a fost identicá, dosarul
penal purtând numärul 55/P/1985, ftrá, data înregistrárii, iar solufia procurorului (declinarea
de competenfá) poartä data de 31.07.1985.
Concluzia care se poate trage este cá, securitatea anticipase posibilele probleme
legate de cercetarea,,politicá" a disidentului ing. Ursu Gheorghe Emil çi, pentru a disimula
adevãratul obiect al cercetärii, a procedat în acest fel pentru a putea face ,,dovada" cä nu

existä un dosar politic pe numele lui Ursu Gheorghe Emil çi cä cercetarea priveçte o
infracfiune de drept comun (art. 37 alin. I çi 3 din Decretul rtr.2l0ll960 privind regimul
mijloacelor de platä sträine). De altfel, în final, dupä decesul ing. Ursu Gheorghe Emil
aceasta a fost çi motivarea oficialã a reprezentanfilor statului român, aça cum vom aráta în
cele ce urmeazá,.

Inculpafii mr. (rez.) Pârvulescu Marin çi col. (rez.) Hodiç Vasile nu au putut sá dea o
explicalie plauzibilä acestei situafii, dar aça cum am arátat, consideräm cä faptele sunt
relevante cu privire la modul în care se practica disimularea.
La data de 21.09.1985, Procuratura Localä Sector 6 Bucureçti, l-a solicitarea
Direcfiei Cercetári Penale a Inspectoratului General al Milifiei, a dispus arestarea preventivä
pe o perioadá de 30 de zile a disidentului ing. Ursu Gheorghe Emil, pentru sãvârçirea
infracçiunii de operaJii interzise cu mijloace de platá stráine, prev. de art.37 alin. I çi 3 din
Decretul nr.21011960, inculpatul fiind introdus în Arestul DirecJiei Cercetäri Penale din
cadrul Inspectoratului General al MiliJiei.
Întrucât nu ar fi obfinut arestarea preventivä doar pentru infracfiunea de definere de
mijloace de platä sträine - art.37 alin. 1 din Decretul21011960 (la percheziyie se gásiserá
sume infime, aça cum am arätat anterior) çi Securitatea dorea sá-l aibá în arest pe Ursu
Gheorghe Emil, pentru a obline informatiile pe care credeau cá acesta le de{ine referitor la
postul de radio ,,Europa Liberã" çi despre unele persoane foarte cunoscute din mediul literar
çi artistic, pe baza celor consemnate de acesta în jurnalele sale, organele de securitate au
,,inventat" çi infracfiunea de operaliuni interzise cu mijloace de platá sträine (art. 37 alin.3
din Decretul nr. 210/1960), infracfiune sanclionatá cu închisoare de la 6 luni la7 ani,pentru
care se putea cere arestarea preventivã.
Aça cum rezultá din declarafiile anchetatorului de milifie Popescu Florin (decedat),
ing. Ursu Gheorghe Emil a recunoscut chiar de la începutul audierilor fapta refinutä în
sarcina sa, astfel cä nu a fost necesarä folosirea altor mijloace, eventual violenfe, pentru
obfinerea declarafiilor de recunoaçtere.
7

e¡-l loate aeestea, î¡r intcresu.Ì anehetei eaÌ'e a eontinuat sá fìe efèeluatã c{e eãtr.e
ineriipa'çii nii". (i:ez.) Fârvulescu lvdarin çi eoi. (r'ez.) Élodiç Vasile, eirsrclentLrl t-Jrs' Gheor.ghe
$'l¡rril ,¡ lhqí crrnrrc ttntti roøøÃw ¿éø Eaç¿L¿e4!oç
¡€at,¡mti- açßt0Eúev,
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LlLlLg Þl pslnlee
exercitate atât cle eåtre de{inu{ii eu earc a fost înearecrat în aceeaçi eelulá, dar cle eátre
eei
çi
eloi ineulpali. la cal"e a fost asocial un regårm sen,er sle c{årceyã. clispus ilegal de eãtre
eondueerea Arestului Ðirecfiei Cercetãri Penale din cafllll Inspeetoratului General al
N4ililiei.
"

Din declaraliile martorilor audiaJiîn eauzá, medici, subofiteri de arest delinufi, a
çi
tezultai cã Llrsu Gheorghe Emil a fost introdus în cclule în eare se aflau clefi'ufi fuarte
agresivi, informalori ai militiei clirijali de conduecrea- a-restului sð ob{iná dc la acesta
inf'ormatii eu privire la relatiile sale din lumca artistieã
çi liturará si eu prsl*l cle raclic
,,Europa Liberã". De asemenea, arezultat cá de nercwmãrøîe oyi ing. {/rsu Gheorghe Ezaaii
eru udus în pãturã de la snchelã, în speciø! noapteø, ior din putinele tfi,scu{ii paertute,
cíìnd se înfâlnea Ia toaletä cu altri tlelinuli, {Jrsu Gheorghe Emil spuneü cã a
fost bãtut Ia

Secc4ritste"

Maltratarea ftzicá' çi psihicá a disidentului Ursu Ghcorghe Emil s-a ñcut cu
compiicitatea conciucerii arestuiui çi a Direcliei Cercetári Penale din cadrul Inspectoratului
General al Mililiei, care dãcluse clispozilie sá nu se intervinä în cazul Ursu Ghcorghe trmil.
Astfel, în perioada în care a fost încarcerat în Arestul Direefiei Cercetäri penale din

cadrul Inspectoratului General al Milifiei, ing. Ursu Gheorghe Emil a fost supus la
numeroase acte de violenJä fizicá, çi psihicä, împotriva acestuia fiind i¡stituit un r-egim
cle
cielinere ia iimita subzisten{ei. cie naturä sã conducã la prcjuclicicrea gr-avá
a sãnãtäfii yi
integritã1ii sale corporalc.

Refuzul ing. Ursu Gheorghe Emil de a le furniza date çi probe cu privire la
personalitá1ile menlionate în jumalul sãu a avnt ca rezultat intensifiearea violen{elor
fizicc
çi, în special, a celor psihice, împrejuräri în care starea de sänátate a ing. disident Ursu
Gheorghe Emil s-a agravat rapid, fiind necesarã transportarea sa la Spitalul penitenciar
Jilava, unde în data de 17.11.1985, a fost operat de urgenfä. Cu toate îngrijirile medicale
acorda[e, în aceeaçi zi, la orcle 1450, ing. disident Ursu Gheorghe Emil a fost declarat
decedat.

În Spitatul Penitenciar Jilava, din

echipa de medici care l-a operat pe ing. Ursu
tlmil a tãcut parte çi martorul meilio Costandache loan, vechi prieten cu victima,
care se afla în executarea unei pedepse çi carc lucra aláturi de lnedicii spitalului
peniteneiarulu-i.
Gheorghc

Din declarafia medicului definut,

Ursu Gheorghe Emil, dupá ce çi-a dat
iii
irancezá pentru a nu fi înfeieçi cie cei din jur
çi i-a
spus cá ø fost maltrstat de anchetatori
cã
este
arestat
pentru
nu
valutã,
ci pentru
çi
consemnãrile cu caracter polítíc din iurnalele íntime, ritlicate cu ocazia perchezÍ!íei.
Se impune ptecizarea cá cei doi medici, atãt cel care era de gardá,, respectiv
Marinescu Sorana, cât çi medicul delinut Costandache Ioan
çi-au îndeplinit atribuliile de
serviciu, în sensul cá au consemnat în foaia de observalie clinicã toate urmele de violentá
constate pe corpul victimei Ursu Gheorghe Emil.
Aça cum rezultä din cuprinsul actelor de urmärire penalá efectuate în cauzá, dupá
încarcerarea lui Ursu Gheorghe Emil în Arestul Inspectoratului General al Milifi
ei în baza
oÂôñô
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¡rrandatului de arestare emis de cátre Frocuratura Sectorului 6 BucLu'csti. ¿rtit lìrrrrili¿r. crìl si
¡rrietenii acestuia din {arä qi strãinãtate au cerut lámuriri eu privire la motivclc arcstirrii si.
ulterior, despre cauzele deeesului.

În acest sens, Departamentul Securitá1ii Statului çi Ministerul de Interne au prilnit dc
la Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei României de la V/ashington çi
Ambasadei României de la Paris, mai multe solicitäri formulate de persoane din legislativul
SUA sau din lumea politicá americaná, respectiv de persoane publice din Franfa.
Relevantá este scrisoarea congresmanului american Sydney Yates din 08.10.1985
cätre ambasadorul Gavrilescu Nicolae, prin care se cereau explica(ii párfii române cu privire
la arestarea lui Ursu Gheorghe Emil, dar çi solicitarea expresä de a permite vizitarea lui în
deten{ie de cätre avocat çi familie. În telegrama cätre Centrala Ministerului Afacerilor
Externe, ambasadorul aratä cá solicitantul (congresmanul Sydney Yates) este considerat de
partea românä ,,Ltnul din membrii cei mai influenli ai Cqmerei Reprezentanlilor, este o
relafie apropiatã ambasadei care a sprijinit dezvoltarea relaliilor româno-americane".
Dupá primirea ei de cätre ministrul de externe, telegrama a fost transmisá
inculpatului Homoçtean George (ministru de interne) çi adjunclilor sái, martorii Iulian Vlad
çi Aristotel Stámätoiu (vol. 12195).
La data de 17.10.1985, o altä personalitate a politicii americane, çeful SubComitetului Congresului American pentru Europa çi Orientul Mijlociu - senatorul Lee
Hamilton s-a adresat Ambasadei României la Washington. Politicianul american a
men{ionat çi solicitat în acelaçi timp: ,,În¡eleg cã a dispãrut de la biroul sãu pe 21.09.1985,
cð este re[inut de Securitatea Romônã... Cer ca autoritãlile române sã revadã cazul Si sã-l
elibereze grabnic" (vol. l2ll07, 109-1 13).
La data de 15.11.1985, o altá scrisoare a unui membru al Comisiei de Afaceri
Externe a Congresului American, a fost trimisá cátre ambasadorul Gavrilescu Nicolae. Este
vorba de senatorul Mark Siljandor care a scris urmátoarele: ,,Din ziua arestãrii, membrilor
familiei lui Ursu Gheorghe Emil din România li s-a interzis sõJ vadõ sau sã vorbeascã cu
autoritãlile romône în legãturð cu cazul lui, în ciuda încercãrilor continue çi zilnice, înleleg
cã domnul Ursu Gheorghe Emil este relinut Jãrã o acuzalie volidã çi i se interzice sã-çi
vadã familia sau avocatul. Familia mi-q comunicat îngrijorarea lor cã este linut în detenlie
abuzivã Si izolare totalã. Domnule qmbasador, dupã ce am contactat Departamentul de
Stat, am luat cunoçtinlã cõ ei au contactat deja Guvernul Român privinduJ pe Ursu
Gheorghe Emil çi înleleg cã Guvernul dumneavoastrõ nu a rãspuns. Nu pot lãsa acest caz
neobservat! Fi¡i sigur cã nu voi înceta persistenla pânã când aceastã situa¡ie e rezolvatã.
Açtept rãspunsul Guvernului dumneavoastrð. Promptitudines dumneavoastrã în aceastã
situalie vafi apreciatã..." (vol. 121108).
Prin telegrama din data de 23.11.1985 (vol. 12180, 92) a ambasadorului de la
Washington, martorul Gavrilescu Nicolae, s-a cerut Centralei Ministerului Afacerilor
Externe noi precizäri legate de Ursu Gheorghe Emil, despre care în SUA se aflase deja cá, a
decedat în detenfie.
Ambasadorul a solicitat ,,informafii urgente cu privire la situaJia realá", aça cum
tezultá, din notárile de pe document. Aceastá telegramã (vol. l2lS0) a fost transmisä
inculpatului George Homoçtean (ministru de inteme) çi inculpatului Tudor Postelnicu (çeful
Departamentului Securitã1ii Statului).
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Exista astfel o preoeupare majorã a statelor occidentale (în spe{ä Franfa
çi SUA) eu
privire la problemele legate de respeetarea drepturilor omului în România, în ea-zul
Ursu
Ghcorghe Emil.
Mai mult, în luna noiembrie 1985, urma sá aibã loc la Bucureçti vizita Secretarului
de Stat al SUA tle la acea vrcmci G. Schultz, în poftolìrliul rlc disculii cu oficialii
români
existâncl çi problema respectãrii drepturilor omului în Ro¡râ¡ia, sub sa¡c{iu¡ea ridicärii
de
cätre SUA a clauzei nafiunii celei tnai favorizatc acorclate Ro¡râniei.
În aceste condilii, detenfia lui Ursu Gheorghe Emil çi, ulterior, decesul sãu, erau
lucruri grcu cle justihcat"
Teleornmelo rln lo nnla rlnrrõ urrrvq.rduL
or".l.ooo,-1o,.^,.,,'.,1r.,,.
^: -"-rr\'v\")lrrrtl î*,,x
rtròú1 ìl
ulr --!--I¿lspulls.
Deçi dusarul irrg. tlisiclent Llrsu Gheorghe Emil nu se mai afla în ccrcctarea organelor
de securitate, decât informativ, Departamentul Securitáfii Statului a propus ministrului
de
interne de la acea datä, inculpatul Homoçtean George, întocmirea unei note în care sã
se
evidenlieze cá ,, [Jrsu Gheorghe Emil, ca cetãlean al Republicii SocialÌste România,
a
beneficiat de o lihertate deplinõ, cd a cãlãtorit în mai multe
din
Europa, încã tJi, anul
lãri
1974 si, cã doar Japtele sale de drept comun definerea operafittnile cu mijloace
de platõ
çi
strðine, prev. de art. 37 alin. I çi 3 din Decretul nr. 210/1990, auJãcut obiectul
cercetãrilor
-

penale çi nicidecum -faptele sale cu cqracter politic:", fãrä a se face nicio referire
la
cercetärile efectuate de Departamentul Securitä{ii Statului în tot cursul anului l9g5 (pânä
la
cleces) cu privire la dosarul politic având ca obiect infracfiurea de propagandä
împotriva
orânduirii socialiste, prev. çi ped. de art. 166 alin.2 cod penal 196g.
Printr-o notã de cahinct, Ia duta ùe 22.10,1985, inculpalul Homoçtean George a
înaíntat minisÍrului de externe $tefan AndreÍ (dccedøt), rãspunsul întocmit de inculputul
Pôrvulesca MarÍn (vol. 18/195) çí însuçit de ínculpatul Tudor Postelnícu, în calitate
de
çef al Departamentului Securitã¡ii Støtului.
De altfel inculpatul Homoçtean George a fost informat çi de cátre Inspectoratul
General al Mililiei - Direcfia Cercetãri Penale cu privire la situafia disidentului
Ursu
Gheorghe Emil, atât cu privire la dosarul politic cât cu privire la dosarul de
drept comun.
çi

(vol.l2ll02)

Astfel' în alineatul 2 al documentului menJionat anterior intitulat ,,Notõ privind
situalia numitului Ursu Gheorghe Emil, ce a /öcut obiectul telegramei adresqtã M.A.E ¿le

Ambasada .¡?.,S.R din Washington", document nesemnat, dar care are pe verso
trecute
inilialele celui care a redactat-o ,,F.c/p.v/3 ex." çi data ,,l2.oct. 19g5,', se consemneazá:
,,Din relatärile ofilerilor ce instrumenteazá carf,za, a mai rczultat cä sus-numitul (n.r. Ursu
Gheorghe Emil) a fost cercetat de organele de securitate în perioada ianuarie-mai
19g5,
pentru activitatea duçmänoasá, faptápentru care s-a luat mäsura avefüzárä',.

În notä mai sunt informalii legate dc dosarul aflat în lucru, la acea datá,laDirecfia
cercetäri Penale din cadrul Inspectoratului General al Milifiei.
De asemenea, la datø de 26.11.1985, dupã decesul íng. disident ursu Gheorghe
EmíL, Departømentul Secar¡tãl¡í Statuluì, prín Direcliø Paçøpoørte, Evidenla
Strãínitor çí
Controlul Treceríi Fronlierei, a întocmil øtlresa nr. 0408966 (vol. I2/S5-56) în cuprinsul
cãreia a reiterst aceleaçí neødevãruri, menlionûntl cã víctimø în cøuzã eFa
,,un infrøctor
de drept comun' speculant notoriu, ale cãrui fapte nu øu øvut un caracter politic,
iar
decesul sãu nu are nici o legãturã cu retinerea
cercetarea
lui
de
cãtre
orgønele
de
çí
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Aserliunile apar în doeumentul intitulat "Notð privind rãspun,s'ul t'ut'a l)t(,ltut¡(,ttt tt lt
lransmis de Ministerul Afacerilor Externe în legãturõ cu ing. (Jrs'u Ghartrghc lirttil" (rrri
12/87)- Acest ráspuns ,propws" de iracwipølul Tudor Poslelnica" în calitatc tlc ¡cf irl
Departamentului Securitäçii Statului, çi însuçit de inculpatul Homoçtean Georg¿, în r:¿rlilrrtrr
de ministru de interne, apare în telegrama pe care Ministerul Afacerilor Bxternc. ¡tlirr
adjunctul ministrului Aurel Duma (decedat), a transmis-o, la data de 26.1l.l9ti5.
ambasadorului României la Washington çi ambasadorului României la Paris (vol" l2l81 ¡i
e4).

În

cuprinsul materialului nu s-a ñcut nicio referire la faptul cá, declanqarca
cercetárilor qi anchetarea ing. disident Ursu Gheorghe Emil s-a fãcut din inifiativa çi dc
cãtre organele de securitate, începând cu data de22.12.1984, respectiv când Direclia a II-a
din Departamentul Securitä1ii Statului a întocmit ,,nota de semnalare în cadrul SI" unde se
consemneazá cá ing. Ursu Gheorghe Emil çine un jurnal în care ,,a fãcut însemnõri
calomniosse la adresa conducãtorului partidului çi støtului nostru" (vol. 1S/48).
De asemenea, cu toate cä Departamentul Securitäfii Statului cunoqtea diagnosticul çi
cauza realá a decesului ing. Ursu Gheorghe Emil, în cuprinsul materialului elaborat au fost

transmise datele false menfionate în raportul medico-legal, întocmit de medicul legist
Anastase Cavaliotti (decedat) de la Institutul Medico-Legal ,,Mina Minovici" Bucureçti.
Cercetárile efectuate în prezenta caùza au reliefat cä medicul legist în cauzá era
informator al Departamentului Securitä1ii Statului - fapt constatat de cátre Consiliul
Nafional al Studierii Arhivelor Securitã1ii, prin Nota nr. P307/15 din 30.03.2015.
Toate aceste neadeväruri au fost însuçite cu bunä çtiinfä de inculpatul Tudor
Postelnicu, în calitate de çef al Departamentului Securitä1ii Statului, çi de inculpatul
Homoçtean George, în calitate de ministrul de inteme, çi au fost consemnate în documente
oficiale ale statului român care au fost transmise, în cursul lunii octombrie çi noiembrie
1985, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, cátre Ambasadele Republicii
Socialiste România de la Paris çi Washington, disimulând astfel, în mod intenlionat,
caracterul represiv çi politic al ac{iunilor îndreptate împotriva lui Ursu Gheorghe Emil, în
perioada în care acesta a ñcut obiectul urmäririi informative çi judiciare pentru opinii
considerate ostile regimului comunist.
Inculpatul Tudor Postelnicu, în calitate de çef al Departamentului Securitá1ii
Statului, çi inculpatul Homoçtean George, în calitate de ministru de interne, se aflau în
vârful sistemului de represiune din acel moment al administraliei comuniste çi prin ac{iunile
lor au acoperit faptele de poli{ie politicá îndreptate împotriva opozan{ilor regimului
comunist, cum este çi cazul ing. Ursu Gheorghe Emil, un cetáfean al Republicii Socialiste
România ,,vinovat" de un singur lucru, gândea altfel decât conducätorii çi, culmea,
Constitufia comunistä îi permitea acest lucru."
Pe baza situaliei de fapt anterior menfionate, sub aspectul încadrãrii juridice, prin
rechizitoriu, au fost reJinute urmátoarele:
-faptele inculpatului maior (rez) PÂRVIILESCU MARIN care, în calitate de ofi1er
în cadrul Direc{iei a VI-a Cercetãri penale din Departamentul Securitä1ii Statului, cu intenlie
directã, a exercitat acliuní represíve çí sistemøtice (lilaj, urmãríre ínformatìvã, perchezì¡ìi,
1L

sislern*tíce, øcle de vioëercfã fizåcã çd psåkied] asupra victimei
inginer disident Ursu
Gheorghe Emil, în perioada ianuarie - noiembrie i985,
în care aeesta a fäcut obiectul
urmãririi informative çi judiciare pentru aete sau fapte eonsiderate
ostile regimului comunist,
acliøeni cßre ßu avut ca aruraüre prodwcerea de swferinle
lizãce saa psikic:e grßve çi auþsl
de møturã sã-i aducõ o alingere grattã ø drepturilor
çi ÍibertãlÍtor fitnilumcnÍale, îre
princípøl dreptului ta viølã întrunesc elementele constitutive
ale infracfiunii contro
umanitãfii prevãzutõ dc art. 439 alin. I rir, c, g k din codulpennl;
çi
-faptele ineulpatului colonel (rez.) HoDIg YASILE care, în
calitate de ofifer în
cadrul Direcfiei a vl-a cercetãri penale din Departamentul
securitä1ii statului, cu itrtenlie
directã, a exercitat acliuni represive sistemørice (filoj,
çi
urmãrire informatív,ã, pcrclcezilii,
audíeri sisternutice, acte de violenlã
Jizicù çi psihícã/ asupra victimei ingi'er disiclert grsu
Gheorghe Emil, în perioada ianuarie - noiembrie 1985,
în care acesta a fãcut obiectul
urmáririi inf'ormative çi judiciarc pentru acte sau fapte considerate
ostile regimului comunist,
actìuní care øu avut ca utmare producerea de suferin¡eÍizice
çi psihice grave çi aufost tle
nalurã sã øducã o øtíngere gravã a drepturílor
çí líbertã¡ítor fundamentale, în principal
dreptalui Ia viaÍã', întrunesc elemcntele constitutive ale infracfiunii
contra umanitä{ii
prevãzutã dc art. 439 alin. 1 lit. c, g k din Coclul penal;
çi
-faptele inculpatului civ. HOMÙ$TEAN GEùRGE
care, în calitate de ministru de
interne, ca intenlíe directã, în cursul lunilor octombrie
çi noiembrie 19g5, a lransmis
documente oJicíale øle statului român, prin intermediul
MÍnísterului Afacerilor Externe,
cátre Ambasadele Republicii Socialiste România de la
Paris çi WashingtÀn (telegramele nr.
5105097 din data de 01.11.1985
nr.
5/05674
dindata de 26.11.19g.5),prin core, disit*uløt
çi
caracterul represiv çí polìlìc d acliunilor întrcprinse de inculpalii
muior (rez) pârvulescu
Marin çi col' (ren) Hodíç vasile împotrivo lui ursu Gheorghe
Emil,în perioada în care
acesta a ñcut obiectul urmãririi informative
judiciare
pentru opinii considerate ostile
çi
regimului comunist întrunesc elementele constitutive ale complicitãfii
la sãvârçirea
infrac{iunii contra umanitãfii prevãzutã de art. 48 din codul penal
rap la art. 439 alin.
1 lit. e, g çi k din Codul penal.
ttt¿dÊeri

-faptele inculpatului civ. TUDDR P\STELNICII care,
în calitate de çef al
Departamentului securitátrii statului, ca íntenlíe dírectã,
în cursul lunilor octombrie çi
noiembrie 1985, a comunicat, prin intermedìut Mínisteruluì
Afacerilor Exlerne, câtre
Ambasadele Republicii Socialiste România dc la Paris
çi Washington (telegramele nr.
5105097 din data de 01.11.1985
nr.
5/05674
dindata de 26.11.19g5), døte nereate prin
çi
care a disímulat carøcterul represív politic al aclìunÍlor
çí
întreprìnse de inculpalii maior
(rez) Pârvulescu Marín çì col. (rez.) Hodiç vasíle
împotrivø lui IIrsu Gheorghe Emil, în
perioada în care acesta a ñcut obiectul urmäririi
informative çi judiciare pentru acte fapte
çi
considerate ostile regimului comunist întrunesc elementele
constitntive ale complicitãfii Ia
sãvârçirea infracfiunii contra umanitãfii prevãzutã de
48 din Codul penal rap la art.
439 alin. 1 lit. e, g çi k din Codul penal.
rß

rl.

rß

Dosarul a fbst înregistrat pe rolul Îrraltei curfi de Casa{ie
çi Justi}ie la data de
01.08.201 6, sub nr. 27 641 I 12016/al.
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Prin rezo{a¿{øw jaadecãtorwlwi din data de 01.08.2016. s-a tlis¡rrrs. irÌ c'orrl(ìrrrl,rii' ( rt
;trl" 344 alin" 2 çi 3 din Codul de procedurä penalá, eomunic:rrcl rrrrt:i rt'lrii r'r'rlilir';tl, :r
reehizitoriului fiecáruia dintre ineulpaJi, aducându-li-se, totoclatir. le cttrrollirr(it ll,ir'r rrtl
procedurii în camera preliminarã, dreptul de a-çi angaja un apárãlor'çi tcnncrttrl ¡llniì ll t';rrr'
pot formula, în scris, cereri çi excepfii eu privire la legalitatea administriu'ii ¡rt'olx:lor li rt
efeetuärii actelor de cátre organele dc urmärire penalá, termenul penttu deputtclca cr:t'clilrrr'
fiind fixat la data de 7 septembrie 2016, iar termenul pentru discutarea propliu-zisit tr
acestora, la dafa de 23 septembrie 2016.
Procedurø de comunicare ø rechÍzitoriului s-a realizat în perioada augusl
septembrie 2016, dupä cum urmeazá:
- la data de 03.08.2016, actul de sesizare a fost comunicat inculpafilor Pârvulescu Marin,
Hodiç Vasile, Postelnicu Tudor çi pá4ii civile Ursu Andrei Horia (dovezile de primire
regäsindu-se la filele 13-16 dosar);
- la data de 09.08.2016, la adresa de domiciliu a inculpatului Homoçtean George a fost
afiçatá înçtiinJarea cu privire la actul procedural ce urma a fi comunicat çi termenul în care
avea posibilitatea de a se prezenta la sediul instanlei pentru ridicarea rechizitoriului (3 zile),
însä nu a dat curs acestei înçtiinJäri. Ulterior, la 20.09.2016, inculpatul a solicitat sá i se
comunice rechizitoriul arätând cä starea precarä a sänátäfii nu i-a permis deplasarea la
Bucureçti.Ca atare, judecätorul de camerä preliminará a dispus, prin încheierea din
23 .09 .20 I 6, recomunic ar ea r echizitoriului inculpatului Homo çtean George.
La data de 02.09.2016 partea civilã Ursu Andrei Horia a comunicat instanJei cä nu
formuleazá cereri çi excepfii încauzá,(fiI.23,24 çi 26 din dosar).
Inculpalii Pârvulescu Marin, Hodþ Vasile, Postelnicu Tudor çi Homoçtean George
au formulat, în scris, cereri çi exceplii cu privíre la legalitatea sesizãrii instan{ei, legalitatea
administrãrii probelor ;i a efectuãrii actelor de urmãrire penalã de cãtre organele de
urmðrire penalõ, dupã cum urmeazã:
Inculpalii Pârvulescu Mørin çi Hodiç Vøsíle au invocat, cu privire la urmärirea
penalä efectuatá în cauzá, nelegalitatea ordonantelor de începere a urmáririi penale, din
15.01.2015 çi de punere în miçcarea a acliunii penale, din25.05.2016, prin care s-a constatat,
în mod greçit, cá nu existá vreunul dintre cazurile care împiedicä punerea în miçcare a
actiunii penale preväzute la art.16 alin. I din Codul de procedurá penalã.
Sub acesta aspect, inculpafii au susJinut cá, exísta autor¡tate de lucru judecat, fünd
incident art.I6 alin. I lit. i din Codul de procedurá penalä, în raport cu hotárârea pronunfatá
în dosarul 156251312013 al Tribunalului Militar Teritorial Bucureçti, prin care a fost
solufionatã plângerea formulatä de Ursu Andrei Horia împotriva ordonantei de neîncepere a
urmáririi penale, din21.01.2013, emisä în dosarul nr. 17912012 alParchetului de pe lângã
Tribunalul Bucureçti.
Suplimentar, sub acest aspect, prin notele scrise, aceeaçi inculpali au învederat cá
Tribunalul Militar Teritorial a ñcut o analizá a situatiei din dosarul nt.I79lPl2012, relinând,
printre altele cä:
-,,încadrarea juridicá a faptelor nu se circumscrie infracfiunilor contra päcii çi omenirii, dupä
cum susfine petentul...; actele materiale comise împotriva lui Ursu Gh. E. ar putea întruni
elementele constitutive ale infracfiunii de omor".
- ,,la nivelul anului 1985 nu se mai poate considera cä exista o intenfie clarä de exterminare
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sistematieá a orieãrui opozant din partea autoritátilor statului";

- ,,exaet aceastá situa{ie premisà cie inten{ie sistematieä c{e exterminare

clin partea autoritátilor
faee diferenla dintre infraefiunile eontra päcii çi omenirii çi infraefir-rnile inclivìduale eu
aeeiaçi eiement matcrial, euprinse în celelalte capitole ale Codului penal (omor, supunere la

rele tratamente, torturã ete ")":
- ,,aceastã exterminare sistematicã trebuia sã fie tãcutã din motive politice; în spefä este totuçi
dificil de considerat cá victima a fost un adevárat disident politie. Este de irotorietate cá în

regimul eomunist orie e päräsire a färii era o adevãratá raritate";
- ,,victima, c,aÍe avea un fiu stabilit legal çi defrnitiv în S.U.A., nu numai cá nu a fost datä
afará din serviciu, dar a çi ñcut toate concediile numai în sträinátate, neexistând practic fará
din Europa nevizitatá, de aeesta""
Totodatä, au subliniat cä dupä ce instanJa s-a pronunfat în dosarul anterior men{ionat,
Procurorului General a infirmat solufia dispusá în dosarul rc. 17912012 al Parchetului de pe
lângä Tribunalul Bucureçti, ordonanfa de infirmare hind conf,rrmatã de Curtea Militarä de
Apel, prin încheierea din 12.11.2014, pronunfatä în dosarul rtr.l9l8ll20l4, în condiliile în
care aotul de infirmare nu cuprinde nicio referire la solu{ia definitivä a Tribunalului Militar
'l'eritorial, prin care a f'ost respinsä plângerea fomulatä de [/rsu Andrei împotriva rezolufiei
de
neîncepere a urmáririi penale nr. l79lPl20l2, ceea ce înseamnä cä instanfa nu a avut la
îndemânä toate elementele pentru a aprecia asupra cererii de redeschidere a urmáririi penale.
De asemenea, inculpafii au sus{inut cä la momentul emiterii actelor de urmárire
penalä a cáror legalitate se contestä. se împlinise termenul de prescriptie a rãspunderii
pcnalc, aça cum se constatase prin hotärârea judecätoreascä anterior mentiolatra, ca'z îrr care,
nu putea fi pusá în mi¡care sau exercifatã acJiunea penalã, potrivit art.16 alin. I lit. f din
Codul de procedurä penalä.
Totodatä, s-a învederat cá acliunea penalá nu putea fi pusá în miçcare çi pentru cä
infrac{iunea preväzutä în art.439 Cod penal nu exista în Codul penal din 1969, iar potrivit
art.l alin.2 din Codul penal, nici o persoanä nu poate fi sanc{ionatá penal pentru o faptä care
nu era preväzutá de legea penalá la data când a fost sävârçitä, norma dc incriminare neputând
fi aplicatä retroactiv. Ca atare, s-a susfinut cã prin refinerea în actul de sesizare a încadrárii
referitoare la art.439lit.e, g çi k Cod penal, se încalcá principiul ,, nullum crimen sine lege",
conform cäruia legea penalã trebuie sá fie anterioarä momentului când s-a comis fapta,
prcoum çi principiul neretroactivitá{ii legii penale noi.
Cu privire la acest ultim aspect, prin notele scrise, inculpatul Hodiç Vasile aratá cála
data sávârçirii faptei ce face obiectul acuza[iei nu era adoptat nici Statutul Cu(ii Penale
Internafionale.

De asemenea, a subliniat cä deçi în cuprinsul rechizitoriului se face analogie între
dispoziliile art. 439 din noul Cod penal çi dispozifiile art. 358 din vechiul Cod penal (1963)
care sanctiona - la data sävârçirii faptei (1985) - tratamentele neomenoase, din analizacelor
douä texte de lege rezultá cá nu existä o continuitate a incriminärii faptei preväzutä de
vechiul Cod penal (1968), în sensul cá aceastä faptä s-ar regäsi în cadrul elementelor
constitutive ale infracJiunii prev. de art. 439 lit. e, g çi k din noul Cod penal - infracJiuni
contra umanitá{ii.

În

concret, tratamentele neomenoase vizeazá supunerea la tratamente inumane a
persoanelor cázute sub puterea adversarului (ránifi, bolnavi, personalul Crucii Roçii,
1,4

prizonieri de râzboi, etc") iar infracfiunile prev. de art. 439 din Codul penal. irr r,ruiiurrclt'
refinute în aatzare, respectiv lit. e, g çi k, vizeazä sávârgirea acestor faptc în cadnrl unui irtrrr'
generalizat çi sistematic, lansat împotriva unei populafii civile.
Ca atare, nu se poate pune semnul egalitá{ii între tratamentele neomenoasc ¡i
infracfiuni contra umanitá1ii, întrucât situa{ia premisä, confinutul laturii obiective çi subiec{ii
pasivi ai infracfiunilor refinute în rechizitoriu sunt fundamental diferi{i.
Totodatá, a invocat dispozitriile art. 7 din Convenlia Europeaná a Drepturilor Omului,
dar çi jurisprudenJa CEDO care a atras atenfia, în repetate rânduri, cã este interzisã
extinderea domeniului de aplicare a unor fapte penale care nu constituiau infracfiuni la data
sävârçirii lor, aplicându-se interpretarea prin analogie, în defavoarea inculpatului (cauza
Dragotoniu çi Militaru - Pidhorni c. României, Hotárârea din 24.05.2007 în M.O.
nr.420123.06.2010 çi cauza Kokknakis c. Greciei, Hotárârea din 25.05.1993)
De asemenea, s-a subliniat cá potrivit jurisprudenfei CEDO, o infracfiune trebuie sä
fie clar definitá în lege, la data sävârçirii ei, astfel ca justiliabilul sä poatá çti care din
acfiunile çi omisiunile sale îl fac räspunzátor în fafa legii; totodatä, CEDO interzice
interpretarea lärgitä a legii în defavoarea inculpatului (cauza Del Rio Prada c. Spaniei, Hot.
din 10.07.2012).
Cu privire la tratatele internalionale, la care procurorul a ñcut trimitere în cuprinsul
rechizitoriului, respectiv Declarafia Universalá a Drepturilor Omului, Pactul Internafional cu
privire la Drepturile Economice, Sociale si Culturale, Rezolu1iile Adunärii Generale ONU
ç.a., inculpatul Hodiç Vasile, a susfinut cá nu atrag,în mod automat, aplicarea unor sancJiuni
penale, deoarece reglementárile mentionate confin principii (norme) de drept internafional
çi
dupä ratificarea lor, mai este necesar ca, prin legi penale interne, sä se incrimineze faptele cu
caracter penal çi sá fie preväzute sancJiuni corespunzãtoare întrucât nu se poate aplica o
sancfiune penalä potrivit tratatelor, ci potrivit legii penale interne. Or, singura lege internä
care prevedea infracfiuni çi pedepse - la data sãvârçirii faptei - a fost codul penal de la data
comiterii faptei, respectiv infracfiuni care împiedicá înfãptuirea justifiei (Codul penal din
1968), infracfiuni în prezent prescrise.

t
r'

Statutul Curfii Penale Internationale prevede infrac{iuni

çi sancfiunile
corespunzätoare însá aceastá reglementare se referá la procedura de urmat în cazul instanlei
internafionale çi aça cum s-a mai arátat, a fost adoptat ulterior sávârçirii faptelor çi nu se
poate aplica retroactiv.
În concluzie, inculpatul Hodiç Vasile a susfinut cá, rechizitoriul a fost întocmit cu
încälcarea legii, respectiv a dispoziJiilor art.327 lit. ateza a din Codul de procedurä penalá,
în sensul cä au fost refinute fapte care nu erau prevázute ca infracfiuni la data sávârçirii lor.
Totodatä, inculpatul Hodiç Vasile a invocat nelegalitatea administrärii probatoriului
çi a solicitat înläturarea probelor care au fost menfionate în rechizitoriu ca probe de
vinovã{ie, dar care nu au fost ob}inute direct çi nemijlocit de procurorii care au întocmit
pfezentul rechizitoriu, respectiv declarafiile martorilor Toader Florica, Cojocaru Gheorghe,
Palamariu Florin, Popa Dan, Alexa Ion, Martin Cristian, Pascale Ghe., Costandache lon,
Popescu Mariana, Ion Nicolae, Negurila Vasile çi Neamfu Egmont D-tru, declaralii pr.eluate
din alte dosare ale Secfiei de Urmärire Penalä çi Criminalisticã din Parchetul de pe lângä
Înalta Curte de Casafie çi Justifie, ale Sectiei Parchetelor Militare din parchetul de pe lângä
Înalta Curte cle Casafie çi Justifie, ale Parchetului de pe lângá Tribunalul Bucureçti din

çi
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dosarclc instan{elor.
În eeea ce priveçte legalitatea sesizárii, ineulpa{ii Fârvulescu Marin çi Flodiç \/asilo
au invocat cxcepfia de nulitate relativã a actului de sesizare, întrucât ntt este încleplinitã
eondifia impusä de art.328 din Codul de procedurá penalá, potrivit cáreia rechizitoriul se
limiteazá la fàpta çi persoana pentru care s-a efectuat urmárirea penalá.
Sub acest aspect s-a învederat cá rechizitoriul euprinde o istorie a instaurárii

eomunismului în R.omânia, rolul organelor de securitate clupã ce la conducerea fárii a ajuns
Guvernul condus de Petru Groza, în anul 1945,referiri la înfiinfarea unitätrilor de muncä în
anul 1950, anchetã efectrmtä în 1968, cu privire la abuzurile çi crimele securitá1ii, decretele
din 1963 çi 1964, prin care au fost pu¡i în lihertate condamnafii politie, drepturile çi

libertá{ile cctá{cnilor români, consfinfite prin Constitulia R.S.R. din 1965, adoptarea
codurilor penal çi de procedurá penalá din 1968, înfiinfarea Departamentului Securitá1ii
Statului în 1978 çi sarcinile acestuia (potrivit art.3 din decretul nr.l2lll978).
Pe lângä aceste referiri, copiate sau extrase din arhivele C.N.S.A.S. - Fond
documentar. cota D 19, aça cum rezttltâdin rechizitoriu, organul de urmárire penalä a sim{it
nevoia unor menfiuni privind metodele de anchetá ale Securitáfii, principala fiind tortura,
componenfa re[elci infunnative, ca principal instrumcut dc control ai Securitä1ii asupra
populafiei civile, cu definilii ale diferitelor categorii (persoaná de sprijin, informator,
rezident, casá conspirativä, casá de întâlniri) etc. Toate aceste mentiuni, ñrä vreo legäturá
cu faptele inculpaJilor, lasä impresia cá toate rclclc sávârçite de fostele organe de securitate
lc sunt imputabile çi acestora, împrejurare de naturá sá vatáme drepturile lor la un proces
echitabil.

În acest sens, s-a sustinut cá rechizitoriul face referire la o serie de fapte, care ar
intra în latura obiectivá a infrac{iunii refinute în sarcina inculpaJilor Pârvulescu çi Hodiç, ñrá
aprecizacine le-a comis, dar cu privire la care organul de urmärire penalä induce ideea cá ar
fi fost sávârçite de aceçtia. Din aceastä categorie fac parte referirile la Planul de mäsuri în
D.U.I."Udrea" (în care era urmárit Ursu Ghe. Emil), care nu a fost întocmit de cei doi
inculpafi, aceçtia neavând nici un fel de atribufii pe aceastã linie, susfirrerile din rechizitoriu
privind acfiunile de filaj çi urmärire informativá care ar fi fost desftçuratá de cei doi
inculpati, care nu aveau astfel de atribufii. Pe aceeaçi linie se înscrie solicitarea de anulare a
aprobárii de ridicare a paçaportului dc cátrc Ursu Ghe. Emil pentru a se deplasa în SUA,
'l'otodatá, organul dc
activitate care nu a fost lutreprinsá de inculpafii Pârvulescu çi Ilodiç.
urmárire nu a indicat probele din care rezultä cä inculpafii ar fi efectuat astfel cle activitã1i,
aça cum ar fi avut obligafia sä procedeze, potrivit art.328 din Codul de procedurä penalä;
În cuprinsul notelor scrise inculpa{ii Pârvulescu Marin çi Hodiç Vasile au subliniat,
cu referire la acelaçi aspect, cä rnenJionarea în rechizitoriu a unor faptc sau împrejurári care
nu au legáturá cu activitatea lor, ñrä o delimitare precisä între ceea ce au sävârçit ei çi ceea
ce au sávârçit al¡ä, prezentarea unei situalii de fapt cu un mare grad de ambiguitate, lásând
posibilitatea interpretärii greçite a activitátrii efectiv desñçurate este de naturá sã afecteze
dreptul lor la un proces echitabil, iar încálcarea dispozitiilor procedurale referitoare la
cuprinsul rechizitoriului atrage nulitatea acestuia'
În legáturä cu încadrarea juridicá a faptelor s-a arätat cá altâ problemá care ar trebui
clarificatä de organul tle unnárire penalä, înainte de începerea cercetärii judccátoreçti, este
aceea cá, deçi în actul de sesizare al instantei se motiveazá cá inculpalii l-au supus pe Ursu
16

Gh. Emil ,,unor mäsuli represive sistematiee (f,rlaj, urmárire inf'onrativ¿i. ¡rclclrezilii" ltr,lit'rr
sistematice, aete de violenfá fizicá. çi psihicá), acliuni care au t-ost clc natulit sit urlttcii rr
atingere gravá drepturilor çi libertátilor sale fundamentale, în principal dlcplulLri s¿lrr l¡r
viafä", afectarea dreptului la viafá se regäseçte în art.439 la lit.a din Codul penal çi ntr la cclc
indicate de organul de urmärire penalä , respectiv art.439lit. e,g çi k din acelaçi cod.
Cu privire la nelegalitatea actului de sesizare s-a susJinut cã acesta cuprinde pc lârrgir
texte, unele copiate din diverse lucräri, ñrá legãturá cu cavza, altele fiind interpretári
personale ale unor evenimente din istoria României sau prezumfii nefondate çi o serie de
inexactitäti, susfineri care nu îçi au suportul în probele administrate, cum ar fi menliunile
privind:
- constituirea unui dosar de urmärire penalä, în care actele de cercetare penalá au fost
efectuate de inculpafii Pârvulescu çi Hodiç, pentru operafiuni interzise cu mijloace de platä
sträine çi propagandã împotriva orânduirii socialiste, în condiliile în care împotriva lui Ursu

Gh. Emil nu s-a început urmärirea penalä pentru infracfiunea de propagandá, împotriva
orânduirii socialiste, iar infracJiunea de drept comun a fost cercetatá de un ofiler de la
Direcfia Cercetärii Penale a Milifiei;
- împrejurarea cá faptele ce constituiau infracfiuni la regimul mijloacelor de platá
stráine ar

fi

fost,, inventate" de cei doi inculpafi, deçi rezultau din înscrisurile ridicate de la
Ursu Gh.Emil, cu ocazia perchezifiilor efectuate cu respectarea dispozifiilor procedurale în
vigoare la acea datá;

- continuarea

anchetei de cätre inculpali çi dupá declinarea competenfei în favoarea
Direc{iei Cercetári Penale din I.G.M. În realitate, dupä declinarea competenJei, singurele
activitäfi desfäçurate cu Ursu Gh. Emil au fost aducerea la cunoçtinJa acestuia a soluliei de
neîncepere a urmäririi penale pentru propagandá împotriva orânduirii socialiste, conform

F
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dispoziliei procurorului militar care suptaveghea activitatea anchetatorilor de securitate çi
restituirea unor bunuri aparfinând acestuia, ridicate cu prilejul percheziJiilor;
- supunerea lui Ursu Ghe. Emil unor numeroase acte de violenfá fizicâ çi psihicá de
naturä sá conducá la prejudicierea gravä a sánátä]ii çi integritäjii sale corporale în perioada în
care a fost încarcerat în Arestul Direc{iei Cercetári Penale a IGM; cel în cauzâ a fost introdus
în celule în care se aflau delinufi foarte agresivi, informatori ai mil(iei, dirijati de conducerea
arestului sã obfiná de la acesta informaJii cu privire la relatiile sale din lumea artisticä çi
literarä - cei doi inculpaJi nu au nici o implicare în repartizarea lui Ursu în celule din Arestul
I.G.M., nici în dirijarea informaliilor Mili1iei, iar dupä declinarea competentei, inculpaJii
Pârvulescu çi Hodiç nu l-au mai anchetat (de altfel, din studiul dosarelor din prezenta cauzá,
nu a fost identifrcatá nici o probá care sá confirme aceastá susfinere a Parchetului). Ursu
Ghe. Emil a fost cercetat de inculpatul Pârvulescu în stare de libertate, de cele mai multe ori
în prezenta inculpatului Hodiç, iar dupá audieri pleca acasä, astfel încât orice act de violentä
asupra acestuia ar fi fost uçor constatatä de familia inginerului sau de cercul säu de relafii;
- participarea inculpatului Hodiç la audierile lui Ursu Gh. Emil, în calitate de
anchetator, deçi, în realitatea a participat conform ordinelor conducerii profesionale, întrucât
nu ñcea parte din niciunul din cele douä servicii din Direc\ia aYl-a, care erau constituite din
ofi1eri de cercetare penalã, ci pentru a preveni eventuale provocári din partea celui cercetat,
iar inculpatul Pârvulescu a fost la un curs de pregätire profesionalä în perioada septembrie octombrie I 985, organizat într-o altá localit ate, iar în acea perioadä a fost scos din activitätile
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curento ale Diree{iei a vÌ-a' i-)-¿' al[l-el,
verifìeärile etbetuatc în registrele cle
seoatcre eli'
ArestLrl I'G'lw" n¡¡ eonfìrmã sus{increa
eã ursu Ghe. Emil ar.fi fost seos
<Jin arest de ,v.reufirìl
din eei doi ineulpafi, iar seoaterea <Jin
arest ñrã a se consemna acest lucru
era imposihilã;
- îr'preiurarea eã see uritatea ar fi fatrricat acel dosar
de drept eornun pentru a masca
interesul aeestoi institulii fata <Je ursu
Ghe. Emil, pentru a nu sensibiliza opinia
publicä
iutet''afionalä çi eá asllbl cJe praetici
reprezcntau obiç,uintra. cu toate acestea,
în acea
perioadá' au fost arestaii, a'cheta(i
si eondamnafi pent.r propaganda împotriva
orâ'duirii
socialiste' e,rnplot" elc' trlai multe persoûne,
pri't.c care amintim pe Dumitru luga
(complot)' Radu Filipescu (propagandã
împotriva orânduirii socialiste), Andreescu
Gabriel
(trädare pdn transmitere de secrete),
etc;
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tmprclurártle rnorfii lui ulsu Ghe.
Emit au fbst
"\' !'Pi' u¡r9.,rr r\ruu" i:],]llÎ
suollnllno lll mat mulle rânduri cã acesta
a fost coleg cu
inculpafii astfel încât cereetãrile efcctuate
nu ar fi fost obiectivc çi cä î' urma acestor.
cfecf,,af r,

cercetãr

ului, cu scopul de a
De fàpt, cercetärile
n urrna acestora au
si sesizai parchelui.

înlãtura
au fost
rezultat
cãruia îi

- con{inutul unrtr înscrisuri redactatc dc ursu
Ghe. Emil prin care se încearcä a se
dovcdi cä acestea ar fi constituit motivul
pretinselor ac{iuni violente din partea
securitätrii,
împotriva celui în cauzá,. Astfel, în rechizitoriu
s

atât párcr.i tlespre colegii si colegele
de birou,

cälãtoriile Fe care urma sð lc facã,
dar
conducätorii partidului statului comunist,
çi
Nir
prietenii din lumea literarä (Nina Cassian,
Dar
"Europa Liberä"' cu toate acestea organul
de urmãrire penalä nu a ftcut nici
un demers
pentru a cunoaçte
çi a aprecia confinutul acestor însemnäri, care au fost publicate
în Revista
"22",în anul 1990.
acceptat sá dea declarafii cu privire
la faptele

anul de urmärire penalã cu privire la
unele
nume referitor la acele aspecte prezentate
în
,,adevãratul obiect al cercetãrii lui Ursu
Gh'Emil"' întrucât
"securitatea anticipase posibilelc probleme legate de cercetarea politicä
a
disidentului ing.Ursu Gh.Emil".
Unul din aceste aspecte ,,relevante" este
cä au fost întocmite douã procese
verbale de
ul
ar

ui
prin aceasta nici o normã proceduralä
un alt aspect, pe care organul de urmärire penalä
îl înfelege ca fiind o încercare de a
Emil este legat de împrejurare a cá laDirecfia
a
dosarului sub care s_a ñcut ancheta,
refèritor la
de art.l66 alin.2 C.pen. Explicalia, în
opinia
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penal de Direc{ia a Vl-il ;i
ineulpalilor, este f'oarte sirnplá: tlrsu Gh.Emil nu a fost unnárit
persoane sc înregistra r:n
numai atunci când se îneepea urmárirea penalá împotriva unei
numár de dosar penal pe numele aeesteia'
ursu Gh'Emil ar fi fost
De altfel, estc uçor de înfeles, at ptecizat inculpafii, eá dacá
propagandá' în eeea ce
urmárit penal de Direefia a VI-a, solutia pentru infraefiunea de
la infrac{iunea de
priveçte aplicarea pe declarafiile ce au fost incluse în dosarul referitor
nr'2 a Direcfiei de Cercetári
operatiuni interzise cu mijloace de platá stráine, a çtampilei
acea çtampilä numai pe
Penale a I.G.M., explica{ia este la fel de simplä: a fost aplicatá
fost trimise la Direc{ie atunci
declarafiile referitoare la infrac{iunea men{ionatá; acestea au
cercetárile çi au fost çtampilate la
când a fost sesizatá unitatea de Mililie pentru a continua
competent, cu propunerea de
aceastá unitate, atunci când dosarul ,-à trimis la Parchetul
trimitere în judecatá.
urmárire penale' dar 9i
Inculpatul Postelnícw Tudora invocat nelegalitatea actelor de
care nu ale
a rechizitoriului susJinând cá sunt fundamentate pe o norm de incriminafe
fapte çi nu detaliazá care au fost
corespondent în legea de la momentul comiterii presupuselor
în timp a mai multor norrne
considerentele pentru oare s-a refinut existenfa unei succesiuni
juridic potrivit cáruia' fãcând
penale de incriminare a faptelor çi care a fost raJionamentul
penalá mai favorabilá s-ar regási în noul
aplicarea art. 5 din codul penal, s-a considerat cá legea
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infracJiuni)'
cod penal (intrat în vigoare la 28 de ani dupä sávârçirea prezumtivei
o încálcare a
ca atare, s-a sus{inut cä modul în cure a procedat Parchetul reprezintá
judecatã, fiind puçi sub acùzare
dreptului la apárare al tuturor celor patru inculpaJi trimiçi în
facá
în mod voit, fiind obligafi în felul acesta sá-çi
çi cercetaJi pentru o faptá greçit încadratá
modului în care çi-au
apärárile çi sá încerce sá demonstreze legalitatea çi corectitudinea
la definilia legalá' la
îndeplinit atribufiile de serviciu la nivelul anului 1985, prin raportare
prevázute de legea penalá
situalia premisá çi la elementele constitutive ale unei infractiuni
cá orice eventuale apárári din faza
abia din anul 2014 (frind lesne de anticipat pentru Parchet
de judecatá ar schimba
cercetárii penale vor deveni ineficiente în momentul în care instanta
penale' cât çi trimiterea în
încadrarea juridicá a faptelor). or, atât începerea urmáririi
de art' 439 din
judecatá, au fost justificate permanent de sávârçirea infracliunii prevázute
Codul penal nou.
continuitate de
În acelaçi sens, s-a învederat cä çi în ipoteza în care ar exista o
ianuarie 1985 (data
incriminare penalá a faptelor pretins a fi comise, de la momentul
luna august 2016 (datatrimiterii
declançárii anchetei fa]á de Ursu Gheorghe Emil) çi pâná în
pentru care organele de
în judecatá a anchetatorilor acestuia), nu existá niciun argument
penalá mai favorabilá' în
urmárire penalä sá aleagá dispozi{iile tegii noi ca fiind lege
apárári în raport cu o normá
detrimentut legii penale mai vechi, çi sá îi oblige sá îçi facá
penalá care nu îi este aPlicabilä.
I)e asemenea, s-a subliniat cá nu puteau

h

ignorate nici cele mai recente hotárâri
judecátoreçti în alte douá cazurt notorii (în care urmárirea penalá çi întocmirea
deci, nu poate fi invocatá
rechizitoriilor s-a lácut tot de cátre secfia Parchetelor Militare çi,
instantele de judecatá) în
de cätre procurorul de caz necunoaçterea soluliilor pronunfate de
penal ) a fost
care încadrarea juridicä a faptelor din rechizitoriu (art. 439 din codul
vechi,
înläturatä de cätre instanfe, care au constatat caracterul favorabil al normelor
abrogate prin Codul penal din 2009'
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ln aeest sens, a f,ost meniíonatã deeizía nr.511A110.02..2016 pronun{atã în dq¡sarLll
penal nr, 3986/212014 al Înaltei Cur{i de Casa{ic dc Justi{ie, See{ia Fenalã, prin eare a f'ost
menfinutá sentinla nr. 1221F124.{}7.2015 a Cur{ii de Apel Rrrcrrre¡fi, de condanrnare a
ineuipatului Viçinescu Alexandru pentru sávârgirca infrae{iunii preväzute de art" 358 din
Codul penal din 1968 (în reglemcntarea în vigoare în perioacla cuprinsã între modificárile
aduse prin D.-L. nr. 611990 çi L. ff. l40ll9t)6)" Anterior pronun{ãrii sentinfei de
condamnare, Cuftea de Apel Bucureçti a dispus rnai întâi sehimbarea îneadrárii juridice
menfionate în actul de sesizare (art.439 eu apliearea art. 5 din Codul penal din 2009), în
eonformitate cu dispozifiile ar"t. 386 alin. I din C.pr.pcn.;
De asemenea, a fost men{ionatã sentin{a penalá nr. 58/F/30.03.2016 (nedefinitivä)
pronunfatä în dosarul m. 52021212014, al Cu4ii de Apel Bucureçti, plin ca-re a tbst
condamnat inculpatul Ficior Ioan pentru sävârçirea intiac(iunii prevázute de art. 358 din
Codul penal din 1968, dupá ce în prealabil a fost schimbatä încadrarea juridicä a faptei,
astfel curn fusese re[inutä prin rcchizitoriu (art. 439 cu aplicarea aft. 5 din Codul penal clin
2009).

În coucluzie, ittculpatul a subliniat cã fafá de cele mai rcccntc dczlcgari oferite de
^^,^^-¿y
- ttctil:: p(tnÍlt(.Ì
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rrr,)rrlillL,rr., JLlLltrL,(lrurL.ltr y¡¡vrtru
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rçltuçtç¡t
ç(r¡gu[¿r
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mill lílv()r¿ìDlle iìIÌlncl
când inculpafii sunt urmárifi pentru infrac{iunea contra umanitáfii prev. de art. 439 din
Codul penal nou, deçi faptele ar f,r fost sävârçite în timpul regimului comunist, nu existä
1.,^+^.,i.-1.-:...1...,.-,...-.....:
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niciun fundament legal care sä justihce punerea în miçcare a ac{iunii penale prin ordonanfa
din data de 26.04.2016 çi cercetarea sa pentru sávârçirea complicitã1ii la infractiunea contra
umanitä1ii preväzute de art. 439 din Codul penal.
Cu privire la nelegalitatea urmãririi penale s-a invocat încälcarea principiul obligatoriu al
aplicãrii efectuh¡i de clezincriminare al legii penale noi, consacrat prin dispozifiile art. 4 din
Codul penal, nefiind aplicabile dispozifiile art. 5 din acelaçi cod, cum, în mod greçit, a refinut
Ministerul Public prin rechizitoriu.
În acest sens, a învederat cá Ministerul Public a pornit, în mod greçit, de la premisa
cá infracfiunea contra umanitá1ii prcvázutã de art. 439 din Codul penal ar avea un
corespondent în vechea normá penalä (Codul penal din 1968), astfel încât sá poatä pretinde
succesiunea în timp a unor noÍne similare de incriminare, care sá îi permitá apoi sä invoce
aplicarea principiului legii penale mai favorabile. În realitate, fapta prevãzutá, de arl 439
clin Codul penal nou (2009) nu are o faptâ corespondentã în Uodul penal din 1968.
Sub acest aspect, a atátat cä existá diferenfe de substanfä, îndeosebi în ceea ce
priveçte situafia premisä care sä permitä organului de urmárire penalá sä nu relinä o
încadrare primará a faptelor (de exemplu, fapta de omor sau de lovire), ci sä facá o
încadrare mult mai gravä (astfel încât fapta de omor sau de lovire sä fie resorbitá într-o
infrac{iune contra umanitá}ii).
Totodatä, a arátat cä a avut loc o dezincriminare a infracfiunii de tratamente
neomenoase (prevázutä de art. 358 din Codul penal vechi), în actuala normã de incriminare
situaJia premisá fiind mult mai bine çi mai clar definitã. De altfel, ambele Coduri folosesc
noJiuni diferite pentru denumirea marginalä a infracfiunii, dar çi definilii care nu sunt
identice çi care pornesc de la situafii-premisá distincte.
Definilia legalá çi situatia premisá de la care porneçte încadrarea juridicá a faptei de
infracJiune contra umanitá1ii este una nouä pentru normele penale nafionale, care anterior
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anului 2014 nu a fost prevázutâ çi nu s-a aplicat deoarece nu s-a regásit niciodatá în ('oclul
penal din 1968 (norma generalä) sau în alte norme na{ionale cu caracter penal (nornrc
speciale).

Art. 439 din Codul penal din 2009 reprezintä o implementare în dreptul nafional a
unor norme intema{ionale recente, respectiv a Statutului Curfii Penale Interna{ionale
adoptat la Roma în 1998, ratificat de România prin Legea nr. 11112002.
Conform legii de ratificare, statul român çi-a însuçit începând cu anul 2002 nu doar
distincfia fãcutá între diverse categorii de infractiuni (crime de genocid, crime de rázboi,
crime împotriva umanitá1ii çi crima de agresiune), dar çi definilia legalá a acestor
infracJiuni.

I

Astfel, s-a subliniat cá în ceea ce priveçte situafia premisä, în art. 2 alin. I din
Statutul Curfii Penale Interna{ionale care defineçte crima împotriva umanitãtrii se prevede
cä aceasta ar fi ,,una dintre faptele menlionate mai jos, cônd aceasta este comisã în cadrul
unui atac generalizat sau sistematic lansqt împotriva unei populalii civile çi în cunoçtinlõ
de acest atac (...)" - definiJia fiind identicä çi cu definifia din norma interná, adicá art. 439
din Codul penal din 2009.
De asemenea, s-a învederat cá la art. 7 alin. 2 din acelaçi Statut sunt oferite mai
multe definifii legale (care, ca efect al ratihcãrii, au fost însuçite çi de cätre Statul Român),
printre care: ,,a) prin atqc îndreptat împotriva unei populalii civile se în[elege
comportqmentul care constð în comiterea multiplã de acte vizate la paragraful I împotriva
oricãrei populalii civile, în aplicareq sau în sprijinirea politicii unui stat ori a unei
organizalii având ca scop un asemenea atac".
Prin urmare, s-a subliniat cá atãt confinutul normei cadru de incriminare (art. 7 alin.
2), cãt çi definifia legalá a noJiunii de atac generalizat sau sistematic îndreptat împotriva
unei popula{ii civile (art. 7 alin.2lit.a din Statut) sunt de o importan{á majorä atât pentru
Ministerul Public (care a efectuat urmãrirea penalá çi a întocmit rechizitoriul), cât çi pentru
Înalta Curte de Casatie de Justitie (care a fost învestitá cu judecarea pe fond a dosarului),
deoarece în acelaçi Statut al Curfii Penale Interna{ionale se prevede la art.22 alin.2 câ
,, Definirea unei crime este de stricta interpretare çi nu poate fi extinsã prin analogie. în caz
de ambiguitate ea este interpretatõ în favoareø persoanei care foce obiectul unei anchete,
urmãriri s au condamnãri ".
Prin Statutul Cu(ii Penale Internafionale, la momentul interpretärii nofiunii de
,,etac generalizat sau sistematic" organele de urmärire penalä nafionale sunt obligate sá
finá cont çi sá se rapofteze întotdeauna la definifia oferitä de norma intemafionalä, în
conformitate cu art. 22 din Statut, orice altä interpretare ñcutä normei interne (a definiJiei
infrac{iunii prevázutá de art. 439 din C.pen.) constituind o încälcare a art. 11 din
Constitulie.
Ca atare, a sustinut inculpatul, în momentul în care în dosarul nr. 32lPl20l4 s-a
început urmärirea penalã, ori s-a pus în miçcare actiunea penalä, ori s-a extins urmärirea cu
privire çi la alte persoane (cum a fost cazul inculpatului Tudor Postelnicu), pentru organele
de urmärfup penalá era crucial ca mai înainte de a stabili modalitatea de sävârçire a
inflac$uli @nft umanitäçii (în oricare din formele preväzute la literele a-k), sä verifice çi
sunt întrunite cerinfele situafiei-premisä de sãvârçire a faptei, respectiv
cåtre inculpa\i ,,în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat
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împotriva unei populalii civile".
Acest lucru ar Íì presupus însã, în opinia incuipatuiui, ca \¡iinisterui Fubiic:

multiple care sá vizeze o colectivitate (fiind vorba despre cercetarea unei singure persoane,
ing. Ursu Gheorghe Emil);
corespondent pentru art.439 din Codul penal din2009, care sá pomeascã de la o situaJiepremisä similará (pre-existenla unei stäri de atac generalizat çi sistematic lansat împotriva
unei populaJii civile).

Însá, în oricare dintre cele douä variante, singura concluzie la care se putea ajunge
este aceea cä, începând cu data de 01.02.2014, ancheta penalá nu se putea desñçura. în mod
legal, atãtfa[á de Postelnicu Tudor, cât çi fa1á de ceilalfi 3 inculpa{i pentru cercetarea unei
infracfiuni a cárei modalitate de sävârçire (conform defini{iei art. 439 din Codul penal din
2014 çi a art.7 din Statutul Curtii Pcnale Internafionale) nu a fost preväzutã de legea penalä
naJionalä la data sávârçirii pretinselor fapte penale (ianuarie-noiembrie l9S5).
În atare condilii, solufia legalä pe care o putea dispune Ministerul Public nu putea
consta în a invoca aplicarea art. 5 din C.pen., deoarece nu existä o succesiune în timp a douä
sau mai multor legi care sá incrimineze fapta prevãzutá de noul Cod penal, ci, eventual, în
aplicarea art. 3 din vechiul Cod penal, prin dispunerea unei solufii de clasare întemeiatä pe
faptul câ ,,legea penalã se aplicö infracliunilor sãvârçite infracliunitor în timpul côt ea se
aflã în vigoare".

Tot cu privire la desñçurarea urmáririi penale çi întocmirea rechizitoriului

s-a

invocat încðloaroa prinoipiului fundamcntsl al cgalitãfii îrr fala legii. preväant cle art. 16 din
Constitulie, raportat çi la art. 35 alin. 2 din Codul penal nou (care a preluat integxal prevedcrilc
art.4l alin. 3 din Codul penal vechi).
Pornind de la premisa cá infracJiunea contra umanitä1ii prevázutá de art. 439 din
C.pen. este, prin natura ei, o infracfiune complexã, în sensul definit de art. 35 alin. 2 din
C.pen.: ,,(2) Infrucliunea este complexö când în conlinutul söu intrð, ca element constitutiv
sau cü element circumstanlial agravant, o acliune squ o inacliune carc consliluie prin ea
însõçi o foptð prevãzutã de legea penalã", încadrarea juridicä din rechizitoriul emis în
ptezenta cauzá. constituie o încðlcare flagrantã a prevederilor art. 16 din Constitufie, în
sensul cä pentru aceleaçi împre,iurári/elemente materiale pentru care inculpafii-condamnafi
Clitá Marian, Stanicá Tudor çi Creangä Mihail au fost judecati pentru infractiunea-premisã
(omor calificat), subsemnatul Tudor Postelnicu sä fiu judecat 13-17 ani mai tãrziu, pentru
infracJiunea complexã (infrac]iunea contra umanitaf i).
În legäturä cu împrejurãrile în care a murit ing. Ursu Gheorghe Emil çi a modului în
care s-a derulat ancheta penalä fafä de acesta în perioada în care s-a aflat în stare de arest
preventiv, deja au fost pronunfate douä hotãrârijudecätoreçti definitive prin care s-a dispus
condamnarea lui Clitä Marian (care în perioada oct.-nov. 1985 a fost coleg de celulã cu
victima), a lui Stanicä Tudor (adjunctul çefului Direcfiei de Cercetãri Penale din cadrul
Inspectoratului General de Milifie) çi a lui Creangá Mihail (çeful arestului Direcfiei de
Cercetäri Penale din cadrul Inspectoratului General de Mililie), încadrarea juridicä a
faptelor rcalizatá,de cätre organele de urmärire penalä a fost aceea de omor calificat, potrivit
art. 174-175 din Codul penal vechi, fiind aplicate pedepse cu închisoare foarte mari, care au
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fost çi executate în mod legal de cãtre inculpalii-eondamna{r.
În numeroase cauze penale anterioare Înalta Curte de ('asa(ic clc.lt¡stilic tlcirr s-rr
pronunfat în legáturá eu încadrarea juridicá'" ,,una çi aceeaçi./àplft cura con,:lilttitt tlr¡ttt'ttlttl
material al unei infracliuni nu poate constitui, în acelaçi timp, elementul ntutcrìul ¡i Ltl rtltri
infracliuni, organele judiciare având obligalia de a stabili o corectõ culificctt'c f uridi<:ti tr
faptelor cercetate, pentru a se evita confuzia çi dubla încødrare iuridicã a aceloru'yi /ir¡ttc.
Astfel, acliunile îndreptate împotriva persoanei sau împotriva unor bunuri nu pol con';liltti'
în acelaçi timp, atât infrac[iuni contra pãcii çi omenirii (al cðror obiect material constci.fic
în corpul persoanei, ca în cazul genocidului sau al tratamentelor neomenoas4 fie în bunul
asupra cãruia se exercitã acliunea incriminatã, ca çi în cazul distrugerii unor obiective çi

însuçirea unor bunuri, distrugerea, jefuirea sau însuçirea unor valori culturale), cât çi
infracliuni de omor, lovire çi alte violenle, vãtãmare corporalã, distrugere" - deciziapenalä
nr. 181/13.02.2012 a Înaltei Curfi de Casa{ie de Justifie, Secfiapenalã.
Cu privire la neregularitatea actului de sesizare a instantei inculpatul Postelnicu
Tudor a invocat cá nu au fost men{ionate çi parfile responsabile civilmente cu datele
corespunzätoare, fiind încálcate dreptnile procesuale ale acestora prev. de art. 81 din Codul de
procedurá penalá (prin raport are la art. 87 din Codul de procedurá penalä).
Prin declarafia datá în fala organelor de cercetare penalã \a26.01.2015, persoana
interesatá Ursu Horia Andrei (f,rul victimei Ursu Gheorghe Emil) s-a constituit parte civilä,
sä precizezeînsá çi cuantumul exact al pretenfiilor sale.
În aceste conditii, având în vedere cá în perioada sävârçirii pretinselor fapte (nov.
1935) inculpatul Tudor Postelnicu ocupa o func{ie de înaltá demnitate în cadrul structurilor

ñrä

autoritä1ii statale (Ministru secretar de stat, membru a Guvemului R.S.R., respectiv çef al
Departamentului SecuritäJii Statului, din subordinea Ministerului de Interne) în care a fost
numit printr-un Decret emis de Consiliul de Stat al R.S.R., se impunea încá din faza
cercetárii penale introducereaîncauzá, ca parte responsabilä civilmente, a actualelor entitätri

juridice care sunt succesoarele instituliilor menJionate.
Mai mult de atât, având în vedere cá tuturor celor patru inculpali (dintre care doi
erau çi of,rteri de mililie) li se imputá sávârçirea unei infracJiuni în legäturá cu exercitarea
atribuJiilor de serviciu pentru aplicarea autoritátii statului fafä de persoanele vizate de
ancheta penalä, trebuie analizatá çi oportunitatea introducerii în dosar, ca parte responsabilá
civilmente, inclusiv a Statului Român, prin Ministerul de Finan{e.
Aceastá chestiune a pãrfilor responsabile civilmente nu se reflectá çi în cuprinsul
rechizitoriului, care, conform art. 328 alin. 2 din Codul de procedurá penalä, ar fi trebuit sá
menJioneze în mod obligatoriu numele pärfilor din proces în vederea citárii de cätre instan]ä:
,,(2) în rechizitoriu se aratã numele çi prenumele persoanelor care trebuie citate în instanlã,
cu indicarea calitã¡ii lor în proces, çi locul unde urmeazã afi citate".
Prin modul în care a procedat Ministerul Public (întocmind rechizitoriul concomitent
cu audierea inculpafilor), nici mãcar nu li s-a da| ocazia inculpaJilor de a administra probe çi
cu privire la latura civilä çi, eventual, sä solicite citarea pä4ilor responsabile civilmente
pentru ca acestea sä poatá consulta dosarul, sä ia la cunoçtinJá despre pretenfiile pä{ii civile çi
sã propunä çi sá administreze probe ori sä formuleze cereri în apärare.
Ultima exceplie invocatã vizeazá tot neregularitatea actului de sesizare a instanJei, çi
se referä la nemen{ionarea motivelor de fapt çi de drept pentru care s-a dat o încadrare penalä
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activitãtrii ineulpatului Fostelnieu Tudor, ea fost çef al Departamentului Securitãtrii Statului, deçi
nu a psti:ip* çr nu s-a implicat în nicio formá (direet sau indirect) în activitatea de anchetã

efectuatá în perioada ianuarie-noiembrie 1985, omisiune care face imposibila stabilirea
obiectului sau a limitelor judecá1ii.
Sub acest aspect a susfinut cá pentru a-çi fàce o apárare eficientá çi a-çi demonstra
nevinová{ia, trebuie sä cunoascá elementele concrete care i se imputã, sau ce anume din
cornportamentul sáu a putut întruni elementele constitutive ale complicitá{ii la sávârçirea
infracfiunii contra umanitäçii pentru care am fost trimis în judecatä.

Din modul în care

este prezentatá situa{ia de fapt

din dosar, dar çi cronologia mai

multor elemente de anchetä, inculpatul a învederat cä nu çtie cu certitudine dacá i se imputá
sávârçirea infracfiunii contra umanitá1ii strict în perioada ianuarie-noiembrie 1985 çi exclusiv
în legáturä cu ancheta victimei Ursu Gheorghe Emil, sau i se imputã cá, ar Tt participat la
sávârçirea unei infracfiuni contra umanitä1ii desfãçurate pe întreaga perioadä a regimului
comunist, prin ac{iunile concertate ale mai multor structuri ale aparatului administrativ
central, în perioada 1945-1989, împotriva mai multor categorii de persoane/ de cetáfeni ai
färii (fãcându-se referire în rechizitoriu atât la de{inufii politici din penitenciare din perioada
1945-1989, dar çi la preoti apar(inând Bisericii Greco-Catolice închiçi în penitenciare în
perioada 1945-1989, sau la persoane anchetate în aresturile Ministerului cle Interne de cãtre
ofileri de securitate în aceeaçi perioadá 1945-1989).
În acelaçi sens, a subliniat cä nu existá nicio probä directä care sá ateste/sä confirme
pu{in
cel
cä a avut cunoçtin}ä despre pretinsele acJiuni abuzive exercitate de cátre
anchetatorii victimei Ursu Gheorghe Emil, singura motivare în ceea ce priveçte vinováfia çi
încadrarea penalä a faptelor refinute constând în niçte bánuieli ridicate la rang de prezumJie
absolutã de cätre procurorul de caz çi anume cä, deçi Departamentul Securitãlii Statului
cunoçtea diagnosticul çi cauza realð q decesului ing. Ursu Gheorghe Emil, în cuprinsul
materialului elaborat au fost transmise datele false menlionate în raportul medico legal
(..

.).

De usemeneu, inculputul Postelnicu Tudor a învederat cõ la filele 33,34 din
rechizitoriu s-u relinut cã ,,toute aceste neadevãruri au fost însuçite cu bunã çtiin¡ã de
inculpatul Tudor Postelnicu, în calitate de çef al Departamentului Securitðlii Statului, Si de
inculpatul Homoçtean George, în cslitate de ministru de interne, çi au þst consemnate în
documente oJìciale ale Statului Romôn care au.fost transmise în cursul lunilor octombrie Si
noiembrie 1985, cãtre ambasadele R.^S.R. de la Paris çi Washington, disimulând astfel, în
mod intenlionat, caracterul represiv çi politic al qcliunilor îndreptate împotriva lui Llrsu
Gheorghe Emil" , fiará, sä se indice çi mijloacele de probá pebaza cärora çi-a format aceste
supozifii prezentatc cu atâta convingere, în conditriile în care nici din docunente, çi nici din
declarafiile de martori nu reiese cá ar fi avut cunoçtin{ä cä nu erau reale aspectele
consemnate în comunicárile oficiale privind anchetarea victimei.
Totodatä, a arâtat cä în cuprinsul rechizitoriului s-a menJionat cá ,,din Nota
Departamentului Securitãfii Statului din data de l,5.08.1955 (...) se consemneazã: cazul este
cunoscut çi analizat Is nivelul conducerii Securitãlii Statului çi a Ministerului de Interne",
or, aceastä Notá nu confirmá decât cä era cunoscutá cercetarea lui Ursu Gheorghe Emil
(nicidccum çi prctinsclc abuzuri împotriva acestuia de cátre anchetatori), iar în al doilea rând
pretinsele fapte/elemente materiale care li se imputä co-inculpafilor Pârvulescu Marian çi
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Criticile formulate de inculpafii Pârvulescu Marin, Hodiç Vasilc. l)ostclttictt lLttlot' :.'i
Homoçtean George, prin cererile çi excep{iile invocate, prezentatc tnrti stts- itt tlctrtlitr. sc
circumscriu în esenfá urmátoarelor aspecte :
cu relèrirc cx¡rlicitii la
nelegalitatea ordonanlelor de începere a urmáririi penale, din 15.01 .2015 çi dc ptrncrc' îrr
miçcarea a acfiunii penale, din25.05.2016, privind pe inculpa[1i Pârvulescu Marin çi Htttliç
Vasile, prin care s-a constatat, în mod greçit, cá nu existá vreunul dintre cazurile care
împiedicá punerea în miçcare a acfiunii penale prevázute la art"l6 alin. I din Codul de
procedurá penalä, deçi exista autoritate de lucru judecat ori se împlinise termenul de
prescriptie a ráspunderii penale, fiind incidente dispozifiile art.l6 alin. I lit. i, f din Codul de
procedurá penalá. Cu privire la actele de urmárire penalá, inculpafii Pârvulescu Marin,
Hodiç Vasile çi Postelnicu Tudor au mai invocat fundamentarea nelegalá a acestora pe o
normá de incriminare care nu are corespondent în legea de la momentul comiterii
presupuselor fapte, întrucât infracfiunea prevázutáîn art.439 Cod penal nu exista în Codul
penal din 1969, iar potrivit art. I alin.2 din Codul penal, nici o persoanä nu poate fi
sancfionatä penal pentru o faptá care nu era prevázutä de legea penalä la data când a fost
sávârçitä, norma de incriminare neputând fi aplicatä retroactiv.
- nelesølitøtea administrãríí probelor determinatá de faptul cä în cauzá, martorii au fost
audiaJi anterior începerii urmáririi penale fatä de inculpatul Homoçteøn George, astfel cá
toate probele testimoniale trebuie excluse sub sancliunea nulitátrii relative. Nelegalitatea

administrárii probatoriului a fost invocatá çi de inculpatul Hodiç Vøsile care a solicitat în
ceea ce-i priveçte pe martorii Toader Florica, Cojocaru Gheorghe, Palamariu Florin, Popa
Dan, Alexa Ion, Martin Cristian, Pascale Gheorghe, Costandache lon, Popescu Mariana, Ion
Nicolae, Negurifa Vasile çi Neamfu Egmont Dumitru înláturarea declaraliilor date de aceçtia
în alte cauze çi ataçate în copie la prezentul dosar, întrucât nu au fost obfinute direct çi
nemijlocit de procurorii care au întocmit rechizitoriul.
- nelegølitøtea actuluí de sesízøre ø ínstanÍei a fost invocatã de toli inculpalií cu referire la
chestiuni vizànd neregularitäfi ale rechizitoriului ce atrag sancJiunea nulitáfii relative, cu
privire la: refinerea greçitá a unor fapte care nu erau preväzute ca infracJiuni la data sávârçirii
lor, respectiv a infrac{iunii prev. de art.439 din Codul penal, aplicarea eronatä legii penale în
timp, lipsa rationamentului juridic pe baza cãruia s-a considerat cä legea penalä mai favorabilä
este noul Cod penal, precum çi lipsa unei descrieri clare, explicite, a faptelor ce fac obiectul
trimiterii în judecatá çi a încadrãrii juridice a acestota, inclusiv prin raportare la norma de
incriminare în vigoare la momentul comiterii lor.

Inculpatul Postelnicu Tudor, cu referire la neregularitatea actului de sesizare

a

învederat çi omisiunea menfionárii parlii responsabile civilmente, a motivelor de fapt çi de drept
pentru care s-a apreciat cä fapta sa constituie infracJiune dar çi împrejurarea câ rechizitoriul
cuprinde o serie de inexactitáJi, care nu îçi au suportul în probele administrate.
Examinând cauza, în límítele impuse de art.342 dín Codul de procedurã penølã,
j uclecãto r ul de camerã prelimínarã constatã urmãtourele :
În conformitate cu dispozitiile art.342 din Codul de procedurä penalä, obiectul
procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, dupã trimiterea în judecatá, a
competentei çi a legalitäfii sesizárii instanJei, precum çi verificarea legalitá1ii administrãrii
probelor çi a efectuárii actelor de cátre organele de urmärire penalã.
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la dispozi{iile legale men{ionate, în cadrul procedurii camerei preliminare
judecãtorul dupä verificarea eompeten{ei instanJei, poate efèctua cxclusiv url control
cle
legalitatea a actelor de urmárire penalä, a rechizitoriului çi a protrelor administrate.
Examinarea legalitã1ii aetelor de urmärire penalä çi a actului de sesizare oonstã în
R-aportat

verificarea respectärii dispoziçiilor legale care reglementeazámodul de efectuare a acestora,
prin prisma incidenlei cazurilor de nulitatea absolutá ori relativä, reglementate în art.2ïl

f çi art.282 din Codul de procedurä penalä.
Potrivit art.282 alin.1, încálcarea oricäror dispozilii legale în afarc celor preväzute la
art.28l determinä nulitatea actului atunoi când prin nerespectarea ccrin{ei legale s-a adus o
vätämare drepturilor pá4ilor ori ale subiecfilor procesuali principali, care nu poate fi
alin. 1 lit. e çi

înláturatá altfel decât prin desfiinfarea actului.
În conformitate cu alin.2 al art.282 din Codul de procedurä penalá, nulitatea relativá
poate tì invocatä de procuror, suspect, inculpat, celelalte pãrfi sau persoana vátámatã, at¡nci
când existã un intetes procesual propriu în respectarea dispozifiei legale încãlcate.
Invocarea încälcärii unei dispozitrii legale, cu excepfia situafiei când este sancfionatã
cu nulitate absolutá, nu este suficientã pentru a opera sancfiunea procesualä a nulitalii
rclative, aceasta putâncl interveni doar dacá persona menJionatä în textul de lege mcnfionat
anterior face dovada unei vätãmäri çi a necesitäfii desfiinfärii actului.

Controlul legalitálii probele, procedeelor probatorii sau a mijloacelor de probä constá
în verificarea conformitá1ii acestora cu principiile legalitäfii çi loialitä{ii administrärii
probelor, potrivit art.l0l çi 102 din Codul de procedurä penalä, prin prisma preveclerilor
art.282 alin. 1 çi 2 din Codul de procedurã penalä, dar cu consecinfa excluclerii lor, în cazul
încãlcãrii dispoziliilor legale menfionatc.
În concluzie, fiind stabilite de cätre legiuitor limitele çi specificr¡l verificárilor ce pot
face obiectul camerei preliminare çi constatând cä nu au fost invocate în cauzá,încälcäri ale
legii care ar putea atrage nulitatea absolutä, judecätorul va examina, în aceste coordonate
particulare cererile çi excepfiile formulate în cauzapendinte.

I.În

ceea ce príveste comnetenfa de a Íudeca cauza,

Înalta Curte de Casafie çi Justilie a fost scsizatã în prezenta cauz.á, potrivit art. 40
alin. I din Codul de procedurá penalä, apreciindu-se de cätre procuror cä este competentä sã
judece în primä instanJã având în vedere calitatea de ministru de interne, la data
sävârçirii
faptelor ce fac ohiectul trimiterii în judecatä, a inculpatului Homoçtean George.
Deçi, potrivit art.40 alin.l din Codul de procedurápenalä, Înalta Curte de Casafie
çi
Justilie judecä în primá instanfä, printre altele, infrac{iunile sävârçite de membrií
Guvernului se constatä cä inculpatul nu mai are în prezent calitatea de ministru de interne,
care ar atrage competenfa personalä a acestei instanJe.

În cazul în care inculpatul a pierdut calitatea ce atrage competen{a Înaltei Curfi de
Casafie de Justilie, în conformitate cu art.48 alin.l din Codul de procedurá penalä, instanfa
rãmâne competentä sã judece chiar dacá acesta, dupá sävârçirea infracfiunii, nu mai are acea
calitate, în cazurile când:
a) fapta are legäturä cu atribuJiile de serviciu ale ñptuitorului;
b) s-a dat citire actului de sesizare a instanfei.
În cauzá, pebaza expunerii situatiei de fapt din rechizitoriu, se constatá cá existä o
coincidenfä temporalä dintre sávârçirea presupuselor fapte çi exercitarea mandatului de
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rrt/iì\r('r
gi regáturá dintre faptere ce ràc .bicctrl
ininistru de cátre Homoçtean George, dar
atribuliile sale de servieru'
('ocltrl tlc
art.48 alin.l lit' a clin
de
eonditria
Prev'
îndeplinitá
f,rind
Prin urmare,
oonrpctctr{a
Justi{ie este instan{a cáreia îi revine
procedurá Penalá, Înalta Curte de Casatie çi
primul grad de jurisdic{ie'
personalá de ajudeca Ptezenta cau:¿âîn
coustatá
sr

Înalta Curte

Marin' Hodiç Vasile çi Postelnicu Tudor Pentru
neîntemeiate eererile inculpa{ilor Pârvulescu
considerente ce vor fi expuse în conttnuare'
se circumscrie examinärii respectárii
controlul legalitáfii actelor de urmárire penalá
care
este contestatá çi dispoziliile legale
conformitáfii dintre actele a cáror legalitate
2 281
trebuie întocmite, respectiv art'286 alin'l çi çi
reglementeazá modul în care acestea
alin.1 din Codul de procedurá penalá'
dispune asupra
potrivit art.2g6alin.l çi 2 din codul de procedurá penalá, procurorul
dacá legea nu prevede
actelor sau másurilor procesuale çi solut ion"utâ "auzaptinordonantá'
altfel, iar ordonan{a trebuie sá cuprindá:
întocmeçte;

dupá caz'
, încadrarea juridicá a acesteia çi'
lPatului;
motivele
dupá caz, tipul solujiei' precum çi

de
e) date re
mäsurile Pre

de fapt çi

.

asl€ prátorii,

medical çi
másurile de siguranJá cu caracter

I urmáririi;

Prevázute de lege;
g) semnátura celui caÍe aîntocmit-o'

f¡ alte mentiuni

dispoziJiilor art'286

alin'l çi 2 din Codul de

prunulformal,exclusivcuprivirelaexisten{ei ordonanlelor de începere
rge ci nelegalitatea
m

a

urmáririipenale,din15.01.2015çidepunereînmiçcareaaacliuniipenale'din25'05'2076'
vreunul dintre cazurile care împiedicá
prin care s-a constatat, în mod greçit, cä nu existá
punerea în miçcare a actiunii Pe
deçi exista autoritate de lucru j
penale, fiind incidente disPoziti
Cu referire la actele de urmárire pen
Postelnicu Tudor au mai invocat fund
fapte'
de la momentul comiterii presupuselor
incr.iminare cafe nu are corespondent în legea
iar
nu exista în
infracfiunea prevázutá hart.439 Cod penal

întrucât

potrivitart.lalin.2dinCodulpenal,niciopersoanánupoatefiuo
data când a
laptá care nu era prevázutâ de legea penala la

de

incritninare ncputând h aplicatá retroacttv'
acest aspect' inculpafii au invocat existenþ
Açadar, sintetizând criticile formulate sub
pe parcursul desñçurärii urmáririi
la rnomontul lntocmirii actelor de urmärire penalá ori
ori exercitarea acjiunii penale,
t&{lf gsÊuri care împiedicau punerea în miçcare
penale
procurorul nu le-a dat
[ít. b, f çi i din Codul de Procedurá penalá, cárora
prevåantc

I
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relevanfá, eonstatând în mod eronat eá nu sunt incidente.
Constatarea inexistenfer eazurilor preväzute în art.l6 lit. b, f çi i din Codul de
procedurä penalá irrrpun îr fa:za cle umrárire penalá o analizá a datelor catzei çi a incidcnla
lor în raport cu aeeste date, fiind rezultatul aprecierii procurorului, aça încât critica vizeazâ

tcmcinicia accstci aprocieri gi nu de legalitate.
Dupá sesizarea instanfei, analiza incidenfei vreunuia clintre cazurile preväzute în
art.l6 clin Cotlul de procedurá penalä este indisolubil legatä de rezolvarca ac{iunii penale, în
conformitate cu dispoziliile art.396 alin.l,5 çi 6 din Codul de procedurä penalá.
Prin unnarc, critieile inculpa{ilor nu pot tace obicctul camcrci preliminare, ele
constituie apärári de flond cc pot facc obicct al examinärii în faza procesualã a judecalii.
De altfel, admilând prin absurd oá acesle critici ar putea fi exauriuate în aoeastá, fazá,
procesualá, art.346 nu prevede solufii de achitare sau încetare a procesului penal pentru
situa{ia în care s-ar constata incidenJa art.16 din Codul de procedurã penalá, iar refacerea
rechizitoriului pentru acest motiv nu este posibila din moment ce procuorul ar trebui sä
adopte o solufie de netrimitere în judecatá.
În concluzie, constatarea existenlei autoritátii de lucru judecat, a intervenirii
prescripJiei räspunderii penale, dezinuriminárii faptei ori a ueprevederii ei de cätrc legea
penalá sunt chestiuni care cxccd unei verificärii formale a legalitãlii în limitele stabilite
pentru faza procesualá a camerei preliminare, ci implicä adoptarea unei soluJii prin raportare
la art.16 din Codul de procedurä penalá corespunzätoate fazei de judecatä.
3. Sub aspectul lesalitãlíi adntínistrãrii probelor. Înalta Curtc constatö neîntemeiate

cererils inculpaJilor Homoçtean George çi Hodiç Vasile, astfel cum vor

fi

analizate în

continuare.

Cu referire la nelegalitatea adrninisträrii probelor, inculpatul Homoçtean George a
invocat, în esenfä, cä martorii Toader Florica, Cojocaru Gheorghe, Palamariu Florin,
Munteanu lon, Popa Dan, Alexa Ion, Ghebac Radu, Casapu Mitruç, Cimpoieru Vasile,
Martin Cristian, Caracoste Stere, Pascale Gheorghe, precum çi to{i ceilalfi martori, au fost
audiali anterior începerii urmäririi penale împotriva sa, în lipsa apärátorului säu, astf'el cä
toate probele administrate trebuie excluse, fiind lovite de nulitate relativä, în sensul att.282
din Codul de procedurá penalä, iar vätãmarea produsä este una evidentá în condiJiile în care
a fosf lipsit de apárare.
Cu prilejul dezbaterilor, procurorul aprecizat cá ac ;øa[äle care i se aduc inculpatului
Homoçtean George nu se probeazä cu martori, ci prin înscrisuri care se aflä la dosar. Prin
urrnare, chiar dacá nu a participat la audierea unor martori, depoziJiile acestora nu stau la
baza acuza\iilor aduse acestuia, iar apárätorul inculpatului a avut posibilitatea sá consulte
dosarul, astfel încât, nu i-a fost încálcat dreptul la apárare.
in cauzá,judecätorul constatä cá, martorii mentionali au fost audia{i dupä începerea
urmáririi penale in rem, dar înainte de a se dispune efectuarea în continuare a urmáririi
penale faJá de inculpatul Homoçtean George, însá, în raport cu pozilia exprimatä de
reprezentantul Ministerului Public, în sensul cã probafiunea testimonialä nu vizeazâ acuzatia
formulatá fala de acest inculpat, ascultarea martorilor în faza de urmárire penalä, chiar în
condiJiile nelegale invocate, nu a cauzat o vátãmare inculpatului çi, în consecinfá, nu impune
cu necesitate sancJionarea cu nulitate a actului procedural çi excluderea probelor testimoniale
astfel obfinute.
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.Èr,

probelor îutrucâl Vrrlttt'il-icrtt'crt
Do altfel, nelegalitatea invocatá nu impunc exeluderea
în laza de jtrclccat¿-t' câttcl
depliná a drepturilor apárárii vor putca fi realizate" eventual,
a aeestor miiloace dc probtl
inculpatul are posibilitatea sá solieite readministrarea nemijlocitá
la care a ñeut referire'
çi sá adrese întrebári martorilor
nelegalitatea
Cu privire la probele administrate, inculpatul Flodiç Vasilc a invocat
de martorii Toader Florica'
ataçárii la prezentul àosar a declarafiilor date în alte aavze
cristian, Pascale
cojocaru Gheorghe, Palamariu Florin, Popa Dan, Alexa Ion, Martin
Neguritra vasile çi Neamtu
Gheorghe, costandacho Ion, Popescu Mariana, Ion Nicolae,
de procurorii care au
Egmont Dumitru, întrucât nu au fost ob{inute direct çi nemijlocit

întocmit rechizitoriul'
declaralii fac
Martorii anterior mentionali au fost audiafi çi în prezenta cauzá çi aceste
în copie, la dosar, a declaraliilor
obiectul controlului de legalitate. În legáturá cu ataçarea
vreo vátámare, iar examinarea
date de aceeaçi marlori în alte cavze, inculpatul nu a invocat
valorii probatorii a acestora nu face obiectul camerei preliminare'
de
În concluzie, aspectele invocate de cei doi inculpati nu pot constitui motive
fi readministrate în faza de cercetare
nuritate relativá a mijroaceror de probá, probele putând
cu respectarea
judecätoreascá în conditii de publicitate, oralitate çi contradictorialitate çi
principiului nemij locirii.
de toli inculpalii cu
4,Nelesalitstea actului de sesizare ø ínstanÍei a fost invocatá
ce atrag sanc{iunea nulitáfii
referire la chestiun i vizànd ,rer"gularitáli ale rechizitoriului
erau prevázute ca infrac{iuni la
relative, cu privire la: retinerea greçitá a unor fapte care nu
din codul penal, aplicarea eronatá
data sávârgirii lor, respectiv a infractiunii prev. de art'439
considerat câ legea penalá
legii penale în timp, lipsa rafionamentului juridic pe baza cáruia s-a
descrieri crare, explicite, a faptelor ce
mai favorabilä este noul cod penal, precum çi lipsa unei
juridice a acestora, inclusiv prin raportare la
fac obiectul trimiterii în judecatá çi a încadrárii
norma de incriminare în vigoare la momentul comiterii lor.
de sesizare a
Inculpatul postelnícu Tudor, cu referire la neregularitatea actului
a motivelor de fapt çi de drept
învederat çi omisiunea menlionárii pá4ii responsabile civilmente,
împrejurarea cá rechizitoriul
pentru care s-a apreciat cá, fapta sa constituie infrac{itne, dar çi
probele administrate'
cuprinde o serie de inexactitáfi, care nu îçi au suportul în
juridice, modul
în primul rând, se impgne precizareacátemeinicia çi legaliøteaîncadrárii
dintre situalia de fapt refinutä, pe
în care s-a realizat aplicarea legii penale în timp, contradicliile
pe de altã parte, nu pot face obiect
de-o parte, çi probele administrate ori sustinerile inculpatilor,
care {in de
al examinärii în procedura camerei preliminare, fiind, în mod evident chestiuni
rezolvarea în fond a cauzei.

prin urmare, criticile privind refinerea greçitá a unor fapte care nu erau prevázute ca
timp, lipsa raiionamentului
infracfiuni la data sávârçirii lor, aplicarea eronatá legii penale în
penal çi
juridic pe baza cáruia s-a considerat cá legea penalá mai favorabilá este noul Cod
probator, nu pot fi examinate
menlionarea în rechizitoriu a unei situalii de fapt ñrá corespondent
în procedura camerei preliminare.
unor probe
De asemenea, criticile punctuale ale inculpafilor referitoare la inexistenJa
de vinová{ie, antameazâ chestiuni de temeinicie a probatoriului, care pot fi cenzurate
exclusiv în faza finalá a j udecá{i i'
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Tot astfel, stabilirea vinová1iei ori a rnäsurii în care probatoriul are aptitudinea de a
rásturna prezumfia de nevinová{ie nu eonstituie aspecte de legalitate ci clrestiuni de fund,
cáror rezolvare exeed limitelor proeedurii cle ca-merã preliminará.
Ît ceea ce priveçte nemen{ionarea în rechizitoriu a pá(ii responsabile civilmente cu
datele corespunzãtoaro menfionate în art.328 alin.2 din Codul de procedurä penalá, se impunc
precizarea cä stabilirea cadrului procesual la momentul întocmirii rechizitoriului este
atributul exclusiv al procurorului. Inexisten{a unor pä(i responsabile civilmente la momentul
trimiterii în judecatá a inculpafilor a determinat nemenfionarea lor în rechizitoriu, prin
uÍn{ìrc, nu poatc fi pusð în discufic nici încálcarca vreunui drept la apãrare.
Nu s-a solicitat înfaza de urmärire penalã çi nici în procedura de camerá prelirninará

¿-r

introclucereaîn c,attzá a unei a,nume pãrfi responsa-bile civilmente, pentru a putea ft analizatá,
îndeplinirea condiliilor prevázute de lege, ci a fbst invocatä de cätre inculpatul Postelnicu
Tudor omisiunea menfionärii în rechizitoriu, or, aceasta nu constituie o neregularitate dintre
cele care afecteazä valabilitatea actului de sesizare çi pentru o cörui rcmcdicrc nu cxistó altä
cale decât restituirea. De altfel, solicitarea de introducele fur cauzá, a pár[ii responsabile
civilmente poate fi formulatä în cursul judecä1ii, înainte de începerea cercetärii judecätoreçti.
Prin umrare, cererea de a se constata neregularitatea actului de sesizare cu privire ia
omisiunea de fi menfionatã partea responsabilá civilmente este neîntemeiatä.
În ceea ce priveçte legalitatea sesizärii, tofi inculpaJii, indiferent de modul concret de
formulare ori de argumentare, au criticat lipsa unei descrieri clare, explicite, a faptelor ce fac
obiectul trimiterii în judecatã prin raportare la încadrarea juridicá a acestora, inclusiv la
norrna de incriminare în vigoare la momentul comiterii presupuselor fapte.
in legäturä cu acuza\äle formulate s-a arätat cá, altáproblemä care ar trebui clarificatã
do organul de urmãrire penalö, îrrninte dc înccpcrca ccrcctárii judcoátoreçti, este aceea cã,
deçi în actul de sesizare al instanfei se motiveazä cá inculpatii l-au supus pe Ursu Gh. Emil
,,ulìor mäsuri represive sistematice (f,rlaj, urmárire informativä, perchezilii, audieri
sistematice, acte de violentä ftzicá çi psihicá), acfiuni care au fost de naturä sá aducä o
atingere gravã drepturilor çi libertåfilor sale fundamentale, 1n principal dreptului sáu la
viatä", afectarea dreptului la viafå se regäseçteîn art.439la lit.a din Codul penal çi nu la cele
indicate de organul cle urmärire penalä, respectiv afi.439lit. e,g çi k din acelaçi cod.
Totodatä, inculpatul Postelnicu Tudor a suslinut cä pentru a-çi face o apärare eficientä
çi a-çi demonstra nevinoväfia, trebuie sä cunoascä elementele concrete care i se imputã, sau
ce anume din comportamentul sáu a putut întruni elementele constitutive ale complicitáJii la
sävârçirea infracJiunii contra umanitäfii pentru care am fost trimis în judecatä.
Pentru verificarea claritäjii acuzatiei trebuie examinatä descrierea faptei, çi anume
dacä aceasta a fost realizatá cu o suficientä precizie, astfel încât sã permitá inculpa{ilor
înfelegerea deplinä a limitelor çi con{inutului faptelor ce li se imputá, dar çi indicarea
încadrärii juridice corespunzätoare faptelor deduse judecã1ii, din perspectiva existenJei unei
concordanle depline între datele factuale çi elementele de con{inut abstract ale unei
infracfiuni, astfel cum sunt preväzute în cuprinsul normei de incriminare.
În concluzie, verificarea regularitá[ä rechizitoriului poartã nu doar, formal, asupra
existenlei unei descrieri a faptelor çi a menlionárii unei încadräri juridice, ci çi asupra
concorelanleí dintre elementele factuale ce caracterízeazã conlinutul concret al
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rtc'¡"r;lt;r l;tr
imfrøcgianíi çi conlinwtul legøl sl irecriweieeñrüo întrucât discrc¡rarr(il tlilrllt'
imposibilá determinarea obiectului çi limitelor judecáJii'
Ca atare, fapta ce urmeazá a constitui obiectul judecäfii trcbuic dctct'trrirrit(rr itt
lit o rttlLttrlil¡ì
cuprinsul actului de sesizare într-o manierä care sá ateste neîndoielnic voca[ia
it lit¡rtclot'
încadrare juridicá, iar în cazul unei pluralitáti, este necesará determinarea distirlctir
ce se circumscriu fiecárei variante normative.

concret al faptelor ittt¡rtttatc
tlirt
inculpaJii pârvulescu Marin çi Hodiç Vasile, prin raportare la norma de incriminarc
acliuni
art.439 alin.l tit e,g,k din codul penal, procurorul a re(inut cä aceçtia au exercitsl
acle de
represive çi sistemøtice (fitøj, urmãrire ínformativã, perchezilii, audierí sßtematice,
perioada
violenlã Jízícã çi psíhicã) asupra victimei inginer disident Ursu Gheorghe Emil' în
judiciare
ianuarie - noiembrie 1985, în care acesta a ñcut obiectul urmáririi informative çi
pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist, acliuni care au avul ca urmare
producerea de suferinlefizice sau psihice gruve çí aufost de nøturã sã-i øducã o atingere
grøvã a drepturilor çi tíbertãlilorfundamenlale, în principal dreptuluí la vialã'
ce-i priveçte pe inculpafii Homoçtean George çi Tudor Postelnicu, procurorul
îr
"ã"u
a refinut, în esenjá, cá, în cursul lunilor octombrie çi noiembrie 1985, au trønsmis
Externe,
documente oJicíøle ale statuluí român, prín intermediul Ministerului Afacerilor
(telegramele nr'
cátre Ambasadele Repubticii Socialiste România de la Paris çi Washington
ff. 5105674 din data de 26.11.1985), prìn care au
data de 01.11.1985

în cuprinsul rechizítoriului, în expunerea confinutului

5105097

din

çi

disimuløt cøracterul represiv çí potitic al acliunilor întreprìnse de inculpe$íi Pârvulescu
Marìn çi HodiS Vusíle împotriva luí [Irsu Gheorghe Emil, în perioada în care acesta a ñcut
obiectul urmáririi informative çi judiciare pentru opinii considerate ostile regimului
comunist.
Sub aspectul încadrärii juridice s-a refinut cá faptele inculpalilor Pârvulescu

Marin çi

prevãzutã
Hodiç Vasile întrunesc elementele constitutive ale infracliuníí contra umanítãlii
George çi
de ørt. 439 alin. I lir. e, g Çi k din Codul penal, iar faptele inculpafilor Homoçtean
Tudor postelnicu întrunesc elementele constitutive ale complicítãlíi la sãvârçirea
infraclíunií contra umanítãlii prevãzutã de art. 48 dín Codul penøl rap lu ørL 439 alin' I
çi k dín Codul Penal.
din
De asemen.u, îr, cuprinsul rechizitoriului procurorul a redat dispozitriile art. 439
în cadrul
Codul penal, potrivit cärora constituie infrac{iuni contra umanitá1ii ,, sãvârçirea,
dintre
unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populalii civile, a uneia

lít.

e, g

urmãtoarele faPte:
a) uciderea unor Persoane;
sau în
b) supunerea unei populafii sau párfi a acesteia, în scopul de a o distruge în tot
parte, la condilii de viafá menite sá determine distrugerca frzicá, totalá sau parfialá, a
acesteia;

c) sclavia sau traficul de fiin{e umane, în special de femei sau copii;
d) deportarea sau transferarea for\atá, cu încálcarea regulilor generale de drept
prin expulzarea
internafionAl, a unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu,

acestora spre
constrângerc;

un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea altor mäsuri
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ì

ej tuì{ÍEayûre{ü têffieë pers$të#e øfiæle saÆ pwzø fãpÍwitorwÍwi s{res {rswpr{å eãreiø $cest{e
exercilã coßtyo{tÅf îpe oriee ølt waod, aas¿zâsedu-i vãêãvnãri frzice søn psikice, ori suferircle
Í'i.ziee søw psikice gr$ve, ce depãgesc consecim{eåe søncliunilor sdnsise de cãtre dreptwl
årclernalianal;

$ violul

sau agresiunea sexualã, constrângerea la prostitufie, sterilizarea forfatá sau
detenJia ilegalá a unei femei rämase gravidä în mod forfat, în scopul modifìcárii compozifiei
etnice a unei populafii;
g) vãtãmarea integñtãliiÍizice saw psihice ø unor persoane;

h) provocarea clispari{iei fo(ate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub
protecfia legii pentru o perioaclä înclelungatã, nrin rãpire, arestare sau de{inere, la ordinul
unui stat sau al unei organizafii politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul
acestora. urmate de refuzul de a admite cä aceastä persoanã este privatá de libertate sau de a

furniza informa{ii reale privind soarta care îi este rezervatä ori locul unde se aflä, de îndatá
ce aceste informalii au fost solicitate;
i) întemnifarea sau altä formá de privare gravä de libertate, cu încálcarea regulilor
generale de drept intemational;
j) persecutarea unui grup sau a unei colectivitäfi determinate, prin privare de
drepturile fundamentale ale omului san prin restrângerea gravã a exercitãrii acestor rlreptrrri,
pe motivc dc ordin politic, rasial, nafional, etnic, cultural, religios, sexual ori în func{ie de
alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul intemafional;
k) alte asemeneø fapte ìnumane ce cat,zeazã suferínle mari sau vãtãmãri ale
ìntegritãliì ftzice so u psihice" .
În legåturá cu clispoziliile lcgalc mcntionatc, procurorul a prccizat oð sub clcnumirca
marginalá ,,Inlracfiuni contra urnanitä1ii" surt încorporate într-un singur articol l2 intracliuni
distincte, care pot fi comise atât în timp de pace, cât çi în timp de rázboi, legiuitorul român
optând pentru explicitarea noJiunilor în cuprinsul fiecãrei norrne de incriminare.
De asemenea, a arátat cä varianta tip a infracfiunii, reglementatá la alin. l, presupune
sávârçirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populalii

civile, atât în timp de pace, cãt çi în timp de räzboi, a uneia dintre cele 1l modalitäfi
normative descrise la lit. a)-k).
Cu privire la atacul îndreptat împotriva unei populafii civile, aprecizat cã este definit
de art. 7 paragrafal2 lit. a) din Statut ca frind comportamentul care constá în comiterea
multiplä de acte dintre cele descrise în textul de incriminare împotriva oricárei populaJii
civile, în aplicarea sau în sprijinirea politicii unui stat ori a unei organizalä având ca scop un
asemenea atac. Ca träsäturi ce definesc atacul, s-au prevázut, alternativ, caracterul
generalizat sau sistematic. Atacul generalizat este acela care priveçte o categorie întreagá a
populafiei civile, iar atacul sistematizat este acela care are o derulare dinainte gânditá çi
planificatä. În doctrinä s-a arátat cá aceasta presupune existenta unei guvernári totalitare,
care, în mod discre{ionar, lanseazá campanii represive împotriva opozan}ilor politici.
Totodatá, a subliniat cä varianta asimilatá de la alin. 2 se refine atunci când oricare
dintre cele 11 fapte distincte prevázute în primul alineat al textului de incriminare se comite
în cadrul unui regim institufionalizat de oprimare sistematicä çi de dominare a unui grup
rasial asupra altuia, cu intenfia de a menfine acest regim.
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În f,rnal, a eonehis, în raport de cele menlionate anterior, cir rytak rlirltte Ittotlrilrlrrlilt'
de sávârçire a infraefiunii prev. laart.358 din Codul penal anterior sc i'cgitscst' itt ctttt(itttrlrrl
normativ al clispoziJiilor de la art" 439 din actualul Cod penal çi cá la¡rtclc siirirr'¡itc ile
inculpali întrunese elementele constitutive ale infracfiunii contra umanitá1ii pt'cv. tk: rtrl. 'li()
alin" 1 lit. e, g çi k atât sub aspectul laturii obiective, cât çi sub aspectul laturii subìcclivc:.
Având în vedere descriereø datã faptelor concrete imputate inculpatilor Pârvttlcsctr
Marin çi Hodiç Vasile, dar çi conJinutul normei de incriminare, din art.439 lit.e, g çi k clirr
Codul penal, judecátorul constatá existenla unei discrepanNe înlre con(inutul concrel
presupus al f,aptelor çi conlinutul normei ce incrimineazã infracliunile de crime împotriva
umanìtã¡ii ce fac obiectul trimiterii în jwdecatã, în sensul omisiunii descrierii sìtuøliei
premisã"
Açadar, judecätorul constatá cá în conlinutul concret al faptelor mentionate în
rechizitoriu, la încadrarea juridicá, nu este descrisä situatia premisá, respectiv elementele
concrete de fapt pe care se grefeazá sävârçirea faptelor, or, este esenfial ca fapta sä fie
prezentatá cu toate elementele care au relevanJá penalá.
De asemenea, nu sunt indicate probele care atestá îndeplinirea condi{iilor de existen{á
a situafiei premisã, singurele referiri fiind cele de ordin teoretic çi menfiunea, din cuprinsul
rechizitoriului, cá ,,faptele inculpa(ilor au fost comise în contextul politicii generalizate
impuse de statul comunist dupä anul 1945, care viza reprimarea oricáror forme de opozilie la
idealurile impuse de conducerea de partid çi de stat, astfel probatoriul administrat ìn cauzá
contureazá, ftrá echivoc, situalia premisá impusä de dispoziliile art. 439 din Codul penal
referitoare la atacul generalízat sau sistematic lansat asupra populaJiei civile".
Având în vedere conJinutul legal al infracliunilor prev. de art.439 din Codul penal çi
art. 358 din Codul penal anterior este necesarä descrierea într-o manierá explicitã, lipsitä de
ambiguitate a situafiei premisá. Totodatá, este necesará precizarea în concret a probatoriului
care atestä existenfa situaliei premisã fiind insuficientá menfiunea cu caracter general ,,probatoriul administratîncauzâcontureazä, färä echivoc, situalia premisá".
Ca atare, procurorul trebuie sá. precizeze toate elementele necesare configurárii
neechivoce a situafiei premisä, caracterul atacului (sistematic sar.r/çi generalizat) çi probele
care furnizeazá datele factuale pebazacárora a fost reJinutá existenfa situaliei premisä.
Totodatá, examinarea confinutului rechizitoriului relevä cã procurorul nu a realizat o
corespondenfá a acfiunilor represive çi sistematice, ce cancterizeazá faptele imputate
inculpa(ilor çi fiecare dintre variantele normative reJinute la încadrarea juridicä. Astfel, se
inrpune a fi precizate de cátre procuror, dintre ac{iunile represive çi sistematice, rynl!@.
în naruntezü, care sunt cele care corespund torturii, vãtãmãrìi integrítãliifizice sau psihice

il unor

penfaane, precum çi cele cüre reprezintã slte asemeneafapte inumane.
, în ceea ce priveçte vätämarea produsä victimei, procurorul a menfionat cä
de ínculpalíí Pârvulescu Mørin çi Hodíç Vøsile au avut ca urmare

Íïzíce sau psihice grave çí aufost de naturã sã-i sducã o øtingere
çi libertãlilorfundamentale, în principal dreptuluí la vialã.
atingerea adusä dreptului la vialá, reprezentantul Ministerului Public a
la dreptul la viaJá vizeazá, dreplul la o vialã normølã çi nu suprimarea
în ceea ce priveçte suprimarea vie{ii disidentului {Jrsu, au fost
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trimise în judccatá alte persoane, iar în privinfa clecesului acestuia existá o hotárâre eare are
autoritate de lueru judeeat.
Or, dacá î1 opinia procurorului, dreptul lavialá nu se ref,erá doar la dreptul la- viaiã
fizicá ei se extinde çi cu privire la alte aspeete, prin interpretarea datá de acesta, sunt
necesare prec\zári suplimentare eu privire la urmarea imediatá.
Totodatá, încadrarea juridieá realizatâ de procuror impune, sub aspectul urmárii
imediate. precizarea, în concret, a vátámärii produse çi a legáturii de cauzalitate pentru
fiecare dintre variantele normative ce fac obiectul acuza\iei.
De asemenea, referitor la existenla unei pluralitáfi de modalitáfi nortnative,
i"¡lcnãrnrrrl n¡teçtzít cã în crrnrinsul
rechizitoriului. orocurorul a Dteciz'at cá sub denumirea
- -'r - ---marginalã ,,Inliac[iuni cunti'a uüranitá1ii" sunt încorporatc într-un singur articol 12 infracfiuni
clistincte, ceea ce impune cu atât mai mult, determinarea distinctá a faptelor ce se
circumscriu fi ecáreia dintre infracJiuniLämurirea aspectelor anterior menfionate au efecte çi eu privire la inculpafii
postelnicu Tudor çi Homoçtean George, în sarcina cãrora s-a re{inut parlicipa}ia, sub forma
complicitá1ii, la faptele presupus a fi comise de cätre inculpaJii Pârvulescu Marin çi Hodiç
Vasile.

modului cle clescriere a faptelor pentru
care s-a dispus trimiterea în judecatá a celor patru inculpa{i, procurorul sá ptecizeze detaliat,
explicit çi distinct, pentru variantele normative prevãzute de art,439 alin.l lit. e, g çi k din
Codul penal. faptele ce se circumscriu în concret fiecáreia dintre variante, cu indicarea
actelor materiale ce corespund elementului material al laturii obiective, vätämarea produsá çi

În accstc conditrii

I

este necesar ca sub aspectul

egätura de cauzalitate.

tþtelor ce fac obiectul sesizärii irrstanlei, descrisc dutaliat
în toate particularitãjile de confinut concret çi a încadrärii lor juridice este o cerin{ã
indispcnsabilö pentru a se asigura conformitatea procedurii cu cerinfele fundamentale de
Cunoaçterea con{inutului

echitate a procesului.
'fotodatá, claritatea acuza\iei penale formulate prin rechizitoriu este o condifie sine
qua nonpentru legala învestire a instantei, precum çi pentru a asigura posibilitatea efectuárii
unei apáräri concrete çi efective a inculpafilor, prin raportare la faptele ce face obiectul
acuza\iei çi norma de incriminare.

Astfel, menJionarea unor acte rnateriale generice çi intcrpretabile, precizate în
nu
concret, însá între paranteze, ñrä sá se arate distinct, cáror variante normative corespund
fac decât sá lase pe seama judecátorului delimitarea obiectului judecäfii, fiind incompatibilá
cu functia dejurisdic{ie pe care acesta o exercitá.
Totodatá, a stabili, pentru prima datá, în faza procestalá a camerei preliminare, care

sunt elementele factuale care caracterizeazá situaJia premisá çi acliunile ce întregesc
confinutul fiecäreia dintre variantele normative ale infrac{iunilor pentru care s-a dispus
trimiterea în judecatá ar echivala cu o încälcare a principiului separaJiei funcJiilor
procesuale.

Nu în ultimul rând, având în vedere rolul camerei preliminare de a pregáti judecatá,
clarificarea aspectelor menjionate vor permite analiza criticilor vizãnd temeinicia çi
legalitatea încadrárii juridice a faptelor çi incidenfa dispoziliilor art.16 alin.l lit.b, f çi i din
Codul de procedurá penalá precum çi a celor privind aplicarea legii penale în timp.
36

F*

Avâird în vederc aceste vádite neregularitá{i ale reehizitorittlui. o t \iuììirt;r¡, tttril.r
asupra modului în eare au fost respeetate dispozi{iile menite sá garantczc tlre¡rirtl lrt ;t1,;tr,rt'
al inculpafilor gi aeventualei vátámãri procesuale aduse aeestoravaputea lì fìrlrrlrrlrrtit rtrtrti
dupá remedierea neregularitátrilor aetului de sesizare.
Fentru aceste considerente, judeeátorul de camerá preliminará va admitc. irt ¡xtttr'.
cererile çi excep{iile formulate de ineulpa[ti Fârvulescu Mørin, Hodiç l/asile, I]oslelni<'tt
Twdor çi IIomoçteøn George.

În baza at. 345 alin. 2

Cod de procedurá penalá va constata neregularitatc¿r
rechizitoriului din data de 29.07.2016, emis în dosarul nr.32lPl20l4 al Parchetului de pe
lângá Înalta Curte de Casafia çi Justifie, Secfia parchetelor militare, sutr aspectul modului de
descriere a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecatá a celor patru inculpafi.
Va dispune ca procurorul sä precizeze detaliat, explicit çi distinct, pentru variantele
normative prevázute de art.439 alin.l lit. e, g çi k din Codul penal, faptele ce se circumscriu
în concret fiecäreia dintre variante, cu indicarea actelor materiale ce corespund elementului

material al laturii obiective, vátámarea produsá çi legätura de cauzalitate.
Totodatá, va dispune ca procurorul sä precizeze toate elementele necesare
configurärii neechivoce a situaJiei premisá, caracterul atacului (sistematic sau/çi generalizat)
çi probele care furnizeazá datele factuale pe baza cárora a fost refinutä existenJa situafiei
premisá.

De asemenea, va respinge, ca neîntemeiate, celelalte cereri çi exceplii formulate de
inculpafii Pârvulescu Marin, Hodiç Vasile, Postelnicu Tudor çí Homoçtean George.
PENTRU ACESTE MOTIVE
îN NuvrnLE LEGII

DISPUNE:
I. Admite, în parte, cererile çi excepfiile formulate

de inculpa\ä Pârvulescu Marin,

Hodíç Vasile, Postelnicu Tudor çi Homoçlean George.
În baza art. 345 alin. 2 Cod de procedurá penalä constatá neregularitatea
rechizitoriului din data de 29.07.2016, emis în dosarul m.321P12014 al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casafia çi Justitie, Secfia parchetelor militare, sub aspectul modului de
descriere a faptelor pentru care s-a dispus trimiterea în judecatä a celor patru inculpati.
Dispune ca procurorul sá precizeze detaliat, explicit çi distinct, pentru variantele
normative prevãzute de art.439 alin.l lit. e, g çi k din Codul penal, faptele ce se circumscriu
în concret fiecäreia dintre variante, cu indicarea actelor materiale ce corespund elementului
rnaterial al laturii obiective, vátámarea produsä çi legátura de cauzalitate.
De asemenea, dispune ca procurorul sä precizeze toate elementele necesare
confìgurärii neechivoce a situaJiei premisá, caracterul atacului (sistematic sau/çi generalizat)
çi probcle care furnizeazá, datele factuale pe baza cärora a fost refinutá existenJa situafiei
prernisä.

tl.

Respinge, ca neîntemeiate, celelalte cereri çi excepfii formulate de inculpatii
Pârvulescu Marln, Ilodiç Vasíle, Postelnicu Tudor çi Homoçtean George.
III. Copie de pe închcierea motivatá va fi comunicatã Parchetului de pe lângá Înalta
Cluflc dc Cr¡qie çi Justi¡ie, Sccfia parchetelor militare pentru ca, în conformitate cu
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la
procedurä penalá' în termen de 5 zile de
clispozitriile art. 345 alin. 3 din codul de
sá
neregularitáfilor actului de sesizare çi
comunicare, procurorul sá proced eze lar"**ài""u
ori solicitä
Tn judecatá a eelur patru inculpa{i
comunice dacá menrine dispozilia de trimitere

restituirea cauzei
va
Dc asemenea, copie de pe încheierea rrl'tivatâ

civile.

fi

comu^icatá inctrlpa{ilor çi párfii

cu drcpt dc contcstatie odatä ct¡ încheierea pronun(atá

contbrm att' 346 Cocl

de

procecltrrã Penalá.
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