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PRECIZARI
pentru remedierea aspectelor de neregularitqte ale rechizitoriului nr. 32/P/2014
din data de 29.07.2016 al Parchetului de pe tangã Înalta Curte de Casalie çi
Justilíe - Seclia Parchetelor Militare, dispusà de judecãtorul de camerã
preliminarã din cadrul Înaltei Curli de Casalie çi Justilie prin încheierea din
datq de 19.10.2016, pronunlatã în dosarul nr. 2764/l/2016/al

I. Con

La

eratii

încadrarea iurid icã a faptelor

data sävârçirii faptelor, Legea

nr. 1511968 privind Codul

penal

incrimina infrac{iunea de tratamente neomenoase în cuprinsul art. 358 din cadrul
Titlului XI al Pä4ii Speciale - Infrac(iuni contra päcii çi omenirii.
În varianta tip prevázutá la alin. I infrac{iunea se realiza, sub aspectul
laturii obiective, fie prin supunerea persoilnelor cãzute sub puterea adversarului
la tratamente neomenoase, fie la experiente medicale sau stiintifice ce nu sunt
justificate de un tratament medical în interesul lor.
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Prin supunerea unei persoane la tratamente neomenoase se în{elege
trhligarea persoanei la condilii de hraná, locuin!ã, îmbräcãminte, de igiená,
rrsistcn!ä medicalä etc. greu de suportat fizic çi umilitoare din punct de vedere

nroral.

%

În varianla prevâzutä la alin. 3 al aft. 358 infracliunea se realiza,

sub

uspectul laturii obiective, prin torturarea, mutilarea sau exterminarea persoanelor
¡rrevázute în alin.

1.

Norma de incriminare prevázufá de art.358 din Codul penal din 1968 a
rÈ'urras în vigoare pânä la data intrárii în vigoare a Legii nr. 28612009 privind
Noul Cod penal, respectiv 01.02.2014.
Rela{iile sociale ocrotite de art. 358 alin. 1 çi 3 din Titlul XI - Infracliuni
contra pacii çi omenirii al Codului penal din 1968 sunt ocrotite çi în noul Cod
penal, prin dispoziliile art. 439 din Titlul XII - Infracfiuni de genocid, contra
urnanitäçii çi de rázboi.
Astfel, conform art. 439 din Codul penal constituie infracliuni contra
umanitä1ii ,,sãvôrçirea, în cadrul unui qtac generalizat sau sistematic, lansat
împotriva unei populalii civile, a uneia díntre urmãtoarelefapte:
a) uciderea unor persoane;
b) supunerea unei populatii sau pá(i a acesteia, în scopul de a o
distruge în tot sau în pafte, la condilii de viatä menite sä determine distrugerea
fizicá, totalä sau parfialá, a acesteia;
c) sclavia sau traficul de fiinle umane, în special de femei sau copii;
d) deportarea sau transferarea for\atá. cu încálcarea regulilor generale
de drept internalional, a unor persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu,
prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un alt teritoriu ori prin folosirea
altor mäsuri de constrângere;
e) torturarea unei lersosne aflate sub paza fãptuilorului sau asupra
cãreia acests exercitã controlul în orice alt mod, cauzându-i vãtãmãri Jizice
sau psihice, ori suferinle Jizice sau psihice grave, ce depãçesc consecinlele
sancliunilor admise de cãtre dreptul internalional;
f) violul sau agresiunea sexualá, constrângerea la prostitulie, sterilizarea
fo4atã sau detenJia ilegalä a unei femei rámase gravidã în mod for{at, în scopul
modificärii compoziliei etnice a unei populalii;
g) vãtãmareø infegritãlii Jizice søu psihice a unor persoane;
h) provocarea disparitriei forfate a unei persoane, în scopul de a o
sustrage de sub protec{ia legii pentru o perioadä îndelungatá., prin rápire, arestare
sau delinere, la ordinLrl unui stat sau al unei organizatli politice ori cu
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autoriz;area, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite cä
aceastá persoaná este privatá de libertate sau de a furniza informalii reale privind

soarta care

îi

este rezervatä

ori locul unde se aflä, de îndatä ce aceste inforrnalii

fost solicitate;
i) întemni{area sau altá formá de privare gravá de libertate, cu
încälcarea regulilor generale de drept internalional;
j) persecutarea unui grup sau a unei colectivitäli determinate, prin
privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravá a
aur

exercitärii acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, nafional, etnic,
cultural, religios, sexual ori în func{ie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile
în dreptul internafional;
k) ølte øsemenea fapte inumane ce cauzeazã suferinle mari sau
vãtãmãri ale integritãlii Jizice sau psihice" .
Prin urmare, ca o continuare a incriminärii de la art.358 alin. I çi 3 C,pen.
anterior, textul arr. 439 C.pen. în vigoare realizeazá alinierea legislaliei penale
interne la standardele art. 7 din Statutul Cu(ii Penale Internafionale, valorificând
çi definiliile anterioare promovate de legislalia interna{ionalä privind drepturile
çi libertälile fundamentale ale omului, precum çi de statutele tribunalelor penale
internalionale.
Fa!ä de cele de mai sus se constatá cá, fapfa sävârçitá de inculpati este
incriminatã în legea nouä sub o altä denumire, ñrá a se aduce modificãri în ce
priveçte conlinutul constitutiv sau forma de vinoválie.
În aceste condilii, nu sunt incidente dispoziliile art. 3 alin. 1 din Legea nr.
18712012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.28612009 privind Codul penal,
conform cärora ,,dispozíliile art. 4 din Codul penal privind legea penalã de
dezincriminare sunt aplicabile çi în situaliile în care o faptã determínatõ,
comisð sub imperiul legii vèchi, nu maí constítuie infraclíune potrívit legii noi

datoritã modfficãrii elementelor constitutíve øle ínfracliunií, inclusiv aformei de
vinovã¡ie, cerutã de legea nouã pentru existenla infracliunii". Art.3 alin. 2 din
aceeaçi lege prevede expres cá ,,dispoziliíle art. 4 din Codul penal (cu
denumirea marginalã <Aplicarea legii penale de dezincriminare>) nu se aplicã
în situalia în care fapta este incriminatã de legea nouã sau de o altã lege în
vigoare, chiar sub o altã. denumire".
Se constatä, astfel, cä legile succesive incrimineazá în acelaçi mod fapta
comisá, motiv pentrur care apreciem cã încadrarea juridicä se face potrivit legii
noi, respectiv art. 43c) alirr. I lit. e, g çi k C.pen. în vigoare, aça cum s-a refinut în
actul de trimitere îrr.judecatä (îrr acest sens a se vedea ,,Drept penal. Partea
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generalã 1" prof. univ. dr. Florin STRETEANU, lect. univ. dr. Daniel NITU,
Universitatea Babeç-Bolyai, Cluj-Nap oca, pag. 42).

II. Precizäri nrivrn d situatia nremisã reslementatã de art. 439 C.nen.
Elementele necesare configurärii situaliei premisá prevázutá de disp. art.
439 C.pr.pen au fost men{ionate în cuprinsul rechizitoriului rr. 321P12014 din
data de 29.07.2016, în Capitolul II - CircumstanJele cauzei.
În scopul stabilirii neechivoce a elementelor factuale care caraclerizeazá,
situalia premisä ce întregeçte con{inutul infractiunii contra umanitätrii prev. de
art. 439 C.pen, pentru care s-a dispus trimiterea în judecatä a inculpa{ilor mr.
(rez.) Pârvulescu Marin, col. (rez.) Hodiç Vasile, civ. Homoçtean George çi civ.

Tudor Postelnicu precizám urmátoarele:
Legitimarea Partidului Muncitoresc Român çi apoi a Partidului Comunist
Român ca sursá unicä a puterii în România anilor 1945 - 1989 a avut o serìe de
evolufii, determinate de evenimentele interne çi internafionale, însá de la bun
început a fost însolitä de ac{iuni represive, care au vizat grupuri largi de

poputa(ie. Practic, ,,ctn"ã¡area" lumii politice româneçti de elementele
incompatibile cu ideologia comunistä a debutat cu arestarea sau lichidarea
fizícà a liderilor çi, ulterior, a membrilor partidelor istorice (au fost vizate în
special Partidul Nalional Liberal çi Partidul Nalional Járänesc), continuând în
anii '50 cu arestarea opozanlilor neafiliali politic, reali sau prezumtivi, care
exprimau opinii critice fa!á de schimbárile economice çi sociale, sau care
reclamau subordonarea României fala de interesele sovietice. Aceste acfiuni au
fost ,,øutorizøte" de statul comunist prin introducerea unei legisla{ii
represive cu un puternic caracter de clasã, norma jurídícãfiind îndreptatã, de

cele mai multe

ori în mod explicít, împotriva unor grupuri

sociale çi

deopotrivã împotriva unor grupuri politice, etnice çi religioase.
Deçi toate cele trei Constitulii în vigoare în timpul regimului comunist,
promulgate în 1948, 1952 çi 1965, garantau cetälenilor României drepturi çi
libertá{i fundamentale (curn sunt dreptul la proprietate, dreptul la opinie çi liberä
exprimare, libertatea conçtiinlei çi a convingerilor religioase, dreptul de liberá
asociere etc.), prin emiterea de acte normative cu caracter secret çi prin
exercitarea abuzivã a actului de justi{ie de cãtre institufii militarizate, ca
Securitatea Si Mìli¡ia, drepturile constitufionale çi civile au fost practic
anulate, golite de orice substan{ã. Acestei situalii, de o gravitate exceptionalä,
i s-a adáugat çi faptul cá unele drepturi fundamentale ale omului nu au fost
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preväzute deloc, în nici un act normativ emis în perioada 1945-1989, chiar dacá
llomânia arutiftcaf çi a asumattralalele interna{ionale care le stipulau în mod
.,xpresr. Au fost omise complet de legislafia internã: dreptul la un proces

cchitabil, drepturile persoanelor arestate sau condamnate de a fi tratate cu
respectarea dernnitãfii inerente fiin{ei umane, dreptul oricãrei persoane de
a pãrãsi orice [ará, chiar çi propria {arã etc.2
Ilustrative pentru modificareø çi utilizarea legislaliei interne în scop
represiv, inclusiv prin modificári aduse Codurilor Penale în vigoare, sunt
u

rmátoarele acte normative

:

ÞDecretul nr.256 din

I

martie 1949, prin care au fost naJionalizate
,,cxploatãrile agricole moçiereSti", cu întreg inventarul viu sau imobil, urmat, la
o singurá zi,de Decretul nr.83 din 02 martie 19493, care prevedeapedepse de
5 pâná la 15 ani pentru proprietarii care se opuneau acestor confiscäri. S-au
încálcat astfel, în mod flagrant, disp. art. 8 din Constitulia din 1948, care
lrrevedea cá, ,,proprietatea particularã çí dreptul de moçtenire sunt garantate
¡trin lege".
ÞDecretul Prezidiului Marii Adunäri Na{ionale nr. 6 din data de
14.01.19504 pentru înfiin{area unitá1ilor de muncá,,pentru reeducarea
e lementelor duçmãnoase Republícíi Populare Române çi în vedereø pregãtírii çi
încadrãrií lor pentru viala socialã în condi¡iíle democraliei populare ¡i
t: o n s truiríí s oc ialismului. "
Potrivit acestui act normativ, puteau fi trimiçi în unitãlile de muncá:
- ,, acei care prìn faptele sau maniftstãrilor lor, direct sau indirect,
¡trimejduiesc sau încearcö sð primejduiascã regi.mul de democralie popularã,
ingreuneazã sau încearcã sã îngreuneze construírea socialísmului în Republica
l'opularã Românà, precum çi aceí cari, în acelaçí mod, de/ãimeazã puterea de
:;lctt sau organele sale, dacã aceste fapte nu constituiesc, sau nu pot constitui
p r in analogie, infracliuni " ;
-,,condamnaliì pentru ínfracliuni împotríva securitqlii Republicii
Populare Române, cari la expircrrea executãrii pedepsei, nu se dovedesc a fi
reeduca{i ".
| [)eclaralia Universalá a Drepturilor Omului, sernnatli de [ìornânia la l4 decernbrie 1955 când, prin Rezolulia
rrr'.955 (X) a Adunãrii Generale a ONU. a fìrst aclrnisãr în rândul statelor rrrenrbre, çi Pactul lnternafional cu
¡rr

ivire

la drepturile civile çi politice, ratifìcat de Ronrânia ¡rrin decretul 2

'Art.9, Art. l0 çi Art. 13 din Declarafia

l2 clin i L 10. 1974.

Universalá a Drcpturilor Ornului, ¡rrcluate çi dezvoltate ulterior în
l'¿rctul lnterna{ional pentru Drepturile Civíle çi Politicc.
' h t tp://rvwr.r,.cdep.rolpls/legis/l egis_pck.htp_act text? id (,- I 44 I
I lrttp ://wrvw.memorialsi ghet.roldecretul-6 I 4-0 I I 9-50/
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ÞOrdinul ministrului afacerilor interne nr" 100 din 03.04.1950s,
crnis de Direc{ia Generalä a Securitáiii Poporului, în care se re(ine câ
..Duçmanul de clasã din lara noastrã, fabrÌcanlií ,si moçierii expropriali,
honcheri.i çí maríi negustori, elementele deblocate çí epurate din aparatul de
stat (n.r. foçtii ofileri de armatá, polilie çi jandarmerie, magistralii, avoca{ii,

¡rrofesorii) Ei chiaburii, slugi ale intperialismului, cautã prin orice fel de
rnijloace ca: zvonuri alarmiste, injurii, manifestãrí rasíale çi çovine, ínstigãri,
utisticism religios, mergønd pînã la acte de teroare, sabotaj, diversiune, sà
L'reeze agitalie, sã alarmeze populalia, sã îndernne la nesupunere, sã împiedice
truir ea s oc íal i s mului" .
Prin acest act normativ a fost exfinsã, în mod nelegal, sfera persoanelor
prevãzute în Decrelul nr. 6/1950, care puteuu fi lrimise în unitãlile de muncã,
lãrrä desñçurarea unei proceduri judiciare, dupá cum urmeazá:
t' o

ns

- toli cei care lanseazã sau rãspandesc zvonuri alarmiste, tendenlioase,
tluçmãnoase, ascultã çi dífuzeazã propaganda deçãnlatã a posturilor de radio
imperìaliste,'

- toli cei ce aduc ínjurii. Partidului Muncitoresc Rontân, conducãtorilor
.;rii, Guvernului, Uniunií Sovietice çi conducãtorilor sãi çi lãrilor de democralie
¡topularã,'

- toli aceí cetãleni români care întrelin legãturí de prieteníe cu lega{iile
irn¡teríalistq care au f'ecventat sau f"ecventeazã biblíotecile, concertele çi în
,qcneral maniþstàrile propagandistìce ale legaliilor imperialiste, precum çi toi
r'c,i ce sunt în relalíi cufamíliíle funclionarilor ambasadelor ímperialiste
- toli cei care a¡â¡ã la manifestãri rasiale çi çovine
- ceí ce duc acliuni duçmãnoase, atat la sat cat çí la oraç, în contra
tttìi,surilor guvernului, în special cu privÌre la colectivízãri, colectãri, planuri de
cttllurã, comasãri etc. sau elententele cu un trecut reaclionar cunoscut sau foçti
t'.rploatatori, care ocupã încã în produclie posturi de rãspundere çi core
dovedesc continuu, prin atitudinea lor, delãsare gravã, nejustificatã prin
irtcapacitatea lor profesionalã, atitudine care atrage dupã sine defecliuni
v i : i b i le sau franarea producliei
- toli acei care sub masca religioasã.fac prozelitism, adicã speculeazö
s(nlìmentele religioase ale cetãlenilor penltl.r ct-i determina la ac(iuni ostile,
,ltr;mòinoase regimuluí (minuni, prelegeri cu dedesubturi duçmãnoase, Sovine
t'!c.

)

' lttl¡r:/i wwu,.cnsas.roldocumente/publicatii/Securitateao/o2\volYo2O

I

.pd1, p.321-324
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- acei ce, prin corespondenlã

internõ sau ínternafionalã, iau atitudine
duçmãnoasã, transmit çtiri tendenfioase, alarmiste, duçmãnoase, reaclionare,
instigö.

În aceste condilii, aça cum s-a relinut çi în rechizitoriul nr.32lPl2014 din
data de 29.07.2016 (n.r. pag. 6, penultimul alineat), anchetarea, judecarea çi
condamnarea unei persoane pentru ,,crime politice" a devenit o activitate aflatä
la bunul plac al Securitá1ii çi al structurilor de partid.

Situalia

a fost notorie, fiind recunoscutá chiar de forta politicä

conducátoaÍe çare, în cursul anului 1968, a definitivat o anchetä laborioasá6 care
în concluzüle prezentate a recunoscut abuzurile çi crimele Securitätrii.
> HCM nr. 729119517 prevedea, la art. 6, internarea în unitãli de
ntuncã, în vederea reeducárii, çi a persoanelor care la expirarea condamnárii
n-au dat dovezi temeinice de îndreptere".8
Conform HCM nr. 72911951, Direclia Generalá a Penitenciarelor,
Coloniilor çi Unitä1ilor de Muncá trebuia sä aplice urmätoarele reguli în locurile
cle definere çi internare:
- linerea în permanen{ä, sub pazá înarmatä, a tuturor de{inu{ilor çi
internalilor;
,,

-

supravegherea respectärii de cätre delinuti çi interna{i a regulilor
stabilite de Ministerul Afacerilor Interne, cu privire la disciplinä çi în muncä;
- stimularea de(inulilor çi internalilor care au avut o purtare exemplarä çi
au obtrinut"rczultate bune în muncä;
- aplicarea sistemului de pedepse fa1ä de detinulii çi internalii care
încälcau disciplina regimului de delinere sau internare, precum çi disciplina
rttuncii;

- folosirea delinu{ilor çi internalilor sánätoçi la muncä; durata timpului la
nruncá era de 8-11 ore pe zi;'
- ralii alimentare reduse pentru delinu{ii care nu munceau conçtiincios çi
rulii márite pentru cei care munceau cu râvnã;
- odihna în pat a delinu{ilor nu trebuia sä depäçeascá7 ore în 24 ore
>HCM nr. 155411952e, nepublicatá, prevedea, în art.20,
lrunsformørea automalã a unilãlilor de muncã,înfünfate în baza Decretului nr.
fil|950, în colonii de muncã. Infemarea în coloniile de muncä se fäcea prin
" h I I ¡r://www.cnsas.rolancheta_l 968.htm I
' lrll¡r;//www.cnsas.ro/documentelcaietelCaiete CNSAS nr_14 !0l4.pdf,p. 17-21
n ('itictele
CNSAS, Revistä semestrialã editatã ãe ConsiliulÑalional pentru Studierea Arhivelor Securitãgii, Anul

Vll, rrr.2(14)12014, Editura CNSAS Bucureçti20l5 p. l8
" lttt¡r://www.cnsas.roldocumente/caiete/Caiete CNSAS_nr_15_20 l5.pdf, pag.87- 103
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l)ecizia unei Comisii Speciale înfiinJatä în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
(C'omisia MAI), care lua hotárâri pe baza propunerilor Direcliei Generale a
Sccuritã1ii Statului çi Direc{iei Generale a Mililiei.
Deciziile de încadrare în colonii de muncá ale Comisiei MAI, constituitá
in baza HCM nr. 1554 din 22 augusl 1952 çi a Deciziei MAI nr. 744 din 25
aLrgust 1952, erau puse în aplicare de cätre Direc{ia Lagáre çi Colonii de Muncä
çi Direclia Închisori çi Penitenciare.
Direcfia Lagâre çi Colonii de Muncä (DLCM) aveau urmátoarele unitãçi:
- lagãre speciale: Peninsula (categoria I), Aiud (categoria I), Gherla
(categoria I), Cemavodä (categoria II), Mislea (categoria III)), Nistru (categoria
lll), Cavnic (categoria III), Baia Sprie (categoria III);
- lagãre comune'. Poarta Albä (categoria I), Oneçti R l0 (categoria I),
llorzeçti (categoria II), Salcia (categoria II), Márgineni (categoria III), Içalnila
(categoria III), Oneçti Baraj (Categoria III), Târgçor (categoria III);
- colonii (categoria a III-a): Simeria, Târnáveni, Chilia, Fântânele,
l,urcaceçti, Depozitul Central.
De asemenea, prin HCM nr. 155411952 au fost înfiinløte çi bøtalioanele
ilc muncã çi domiciliul obligatoriu, ca noi þrme de izolare çi supraveghere a
l)L't'soanelor considerate de autoritàli ca fiind ostíle construirii socialismului în
l{cpublica Populará Românä.
În batalioanele de muncä erau obligaJi sá munceascá, sub pazã çi acolo
ttttrle .statul avea necesítãlí, to{i bárba{ii apJi de muncä, dovediçi cä circa 6 luni
Fe an nu munceau çi nu aveau o ocupalie precisá çi permanentä.
Stabilirea domiciliului obligatoriu çi trimiterea în batalioanele de muncä
Itc fãcea de cátre o comisie regionalä la propunerea organelor de militrie çi
¡'ccuritate. Comisia regionalã era formatá din: secretarul regional de partid, çeful
rcgiunii Securitátrii Statului çi çeful regiunii de rnilitrie. Comisia studia dosarele
¡trcgirtite de organele de securitate çi rniliçie (/iecare orgqn pentru persoanele
i'ttt'( ¡ntrau în competenla lui). Conducerea cornisici o avea secretarul regional
tle paftid. in cazul hxárii domiciliului obligatorir,r, dupä aprobarea comisiei
r*p,i<trtale, tot materialul, cu concluziilc ¡i proltunerile acestei comisii, era
T¡urintat Comisiei Centrale din cadrLrl Mirristcrului Afacerilor Inteme. Dupã
Êt¡trotrarea Comisiei MAI hotárârea rärnârrca clel lrr itivá.
Motivele legiferárii acestor noi lìrnlre cle represiune rezultä chiar din
lt'.xtttl hotárârii semnate de Gheorghc (ìhcor'glriLr Dej, în calitate de preçedinte al
['rrttsiliului de Miniçtri. În acest sens în ¡rrcurnbLrlul IJCM nr. 155411952 se re{in
ttl'ttri-tloarele: ,,Avônd în veclere rcz.i,t'lt:rt(u Íttf mai activã s elementelor
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duçmãnoase Sí faptul cã acestea încearcã încontinuu sã saboteze în mod
rrganizat mãsurile guvernului Si partidului îndreptate spre întãrirea dictaturii
proletariatului çi construirea cu succes a socialismului; pentru u uÇurs
suprqveghereø activitã¡ii elementelor duçmãnoase çi strãine de clasa
muncitoare, pentru a le atrage la munca de utilitate sociqlã çi pentru a curã¡a
cele møi imporÍante centre vitale ale lãrii de elementele duçmãnoøse se va
udmite ca mãsurã exceplionalã, provizorie, internarea administrativà pentru
c'fectuarea muncíi obligatorii "

ÞDecretul nr. 62 din februarie 1955, nepublicat, prin care, în
contextul internafional dat de ConvenJia de la Geneva çi de perspectiva aderárii
I{ornâniei la ONU, s-a încercat reglementarea situaliei persoanelor aflate deja în
cletenfie fárá a fi fost judecate. A fost introdus în Codul Penal Art. 193r, care
prevedea ca ,,persoanele care s-au pus în slujba regimuluí burghezo-moçieresc"
(rr.r. aceastá sintagmä vizànd deopotrivä prefec{ii, magistrafii, funclionarii,
¡roli{içtii etc.) sá fie condamnate pentru ,,actívitate contra clasei muncítoare",
îrrcadrare juridicä pentru care erau prevázule pedepse de la 2 la 8 ani de
închisoare, sau pentru ,,activitate intensã contra clasei muncitoare", penttu care
preväzut sentinle de pânä la 25 de ani de detenlie.
În consecinfä, au existat zeci de mii de procese sumare, cea mai frecventá
rrcrrzafie fiind cea de ,,uneltire contra ordinii sociale". Cu timpul, procesele au
¿rvrrt ca obiect çi acuza\ä ca,diversíune",,,instigare publicã",,,rãspândire de
s-iìLr

¡ttrhlicaliì ínterzise",,,colportare de zvonuri alarmiste" sau,rfavorízarea
irtf

ì'ttctorului".

ÞHotãrârea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. nr. 119 din
l(r.03.1968 cu privire la întárirea controlului de partid asupra activitätii
trlgrrnelor de securitate çi miliçie, prin care au fost trasate princípiíle care au stat
Itt lwza relaliilor dintre organele de partíd çì cele ale securítãlií çí mili¡iei, pânä

ilr

urrr-rl

1989. Astfel:

- comitetele jude{ene, municipale çi oräçeneçti de partid controlau çi
Tlrtllurnau întreaga activitate desñçuratä de organele de securitate çi de mililie
Irr,rì[r'Lr

îndeplinirea sarcinilor çi atribuliilor stabilite prin hotárârile de partid çi de

sl¡tl;

iti

- çefii organelor de securitate çi de miliçie erau obligati sá informeze
rrrod sistematic çi operativ prim secretarii çi secretariatele comitetelor

itrtlc(cne, municipale çi oráçeneçti de partid, asupra întregii activitä1i pe care o
ih:sli¡oarä.
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De asemenea, au fost impuse másuri de proteclie a membrilor partidului
cornunist fafä de restul populaliei. Astfel:
1. uprobarea urmãririi inþrmative a unui membru de parfid era
analizatápentru fiecare cazînparte çi era datá de:
- primul secretar al comitetului jude(ean, municipal sau oráçenesc
rle partid, cu consultarea celorlalli secretari, pentru membrii de partid din
r:videnla lor çi pentru persoanele din nomenclatura organului respectiv;
- Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.R., pentru persoanele din
rromenclatura Comitetului Executiv al Comitetului Central al PCR.
- secretarul general al C.C. al P.C.R pentru cazurile urgente, care
irrrpuneau o rezolvare operativä, precum çi pentru persoanele din nomenclatura
Sccretariatului C.C. al P.C.R.,
2. øprobarea penlru cercetare, aresture sau trimitere în iudecøtã a
utttti membru de partid era datá de:
- Birourile comitetelor judefene, municipale sau oráçeneçti de
¡rlrtid, pentru membrii de partid çi cadrele ce intrã în nomenclatura lor; pentru

r:lzurile deosebite era informat, de îndatá, organul ierarhic superior;
- Comitetul Executiv çi Secretariatul C.C. al P.C.R., pentru cadrele
tlirr nomenclatura lor.

3. membrii de partid care furnizau nemijlocit date cu privire la
ttt'tit,itatea unor elemente suspecte çi ajutuu în calitate de rezidenli çi de gøzde
nlt, caselor de întâlniri erau stabilili de secretarii comitetelor judelene,
rrrrrnicipale çi oráçeneçti de partid, la cererea organelor de securitate çi de mililie,
rrurrr¿ri în situalii deosebite çi când nu erau alte posibilitäti.
Þ Decretul nr. 295 din 03.04.196810, privind înfiin{area, organizarea çi
Irrrrc'{ionarea Consiliului Securitá1ii Statului, act normativ care situa aceastá
irr:;titufie ,,sub conducereà çi îndrumarea CC al PCR Çi a Consilíului de
lllitri¡trii", apátatea securitätrii statului desñçurându-se ,,în scopul preveniríi,
tlrtroperirii çi lichidãrii oricãror acliuni duçmãnosse, îndreptate împotriva
¡trûnduirii sociøle çi de stat".
Dincolo de mandatul politic evident, încredinlat explicit organelor de
Sr.t'r¡ritate, acest decret abilita Consiliul Securitá1ii Statului sä coordoneze (,,sã
lutlt'ttme") activitatea de cercetare penalá, în cazul persoanelor acuzale sau doar
nrrs¡rcctate de fapte care aÍ fi adus atingere ideologiei oficiale çi autoritä1ilor
t:on

r

uniste.

ri'lrrt¡,,r7***.cnsas.roldocumente/istoria sec/documente_securitate/organizare_interna/1968%20Decret.pdf

,'l
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ÞDecretul nr. 121 din 03.04.1978rr, prin care s-a înfiinlat, în cadrul
Ministerului de Interne, Departamentul Securitá1ii Statului (înlocuind Consiliul
Sccuritá1ii Statului) çi se lãrgeau competen{ele acestei institulii.

Aça cum s-a re{inut çi în rechizitoriul nr. 32lPl20l4 din data

de

)9.07.2016 (n.r. pag. 10-12), potrivit disp. art. 5 pct. I din Decretul nr. l2Ill978,
l)cpartamentului Securitäçii Statului çi organelor din subordine le reveneau
u nnãtoarele atribufii :
a) räspundeau de modul în care se aplica politica partidului çi statului
irr domeniul apärárii securitätii statului;
b) organizau çi desñçurau activitatea de apárare a securitä1ii statului
itr scopul prevenirii, descoperirii çi lichidárii acliunilor serviciilor de spionaj
str'¿iine çi agenturilor acestora, precum çi ale organiza\iilor, cercurilor çi
pcrsoanelor din stráinätate, întreprinse împotriva suveranitáfii, independen{ei çi
lrtcgritáçii statului român;
c) organizau activitatea de informaJii externe pentru cunoaçterea çi
contracararea planurilor çi ac{iunilor ostile statului român;
i

citt'acter
o

rîn

d

d) aclionau pentru contracararea çi neutralizurea activilãlilor cu
fascist, nafionalist-iredentisf çi de propøgündã îndreptatã împotriva

uirii socialisle;

e) actionau pentru cunoaçterea, prevenirea çi lichidarea oricáror fapte
rlc rraturä sä submineze economia nalionalã çi sä aducä atingere securitä1ii
rtirLului;

f) asigurau securitafea conducerii parlidului çi slatului, precum çi a
r'onclucátorilor de partide çi de state stráini pe timpul prezenlei acestora în
l{ c ¡rublica

Socialistä România;

g) organizau

activitatea de prevenire, descoperire, neutralizare çi
lichiclare a acliunilor terorìste pe teritoriul Republicii Socialiste România în
c(ioperare cu alte ministere, institulii çi organizafii socialiste;
h) luau mäsuri pentru apárarea secretului de stat în cadrul
rtrgrrnizafiilor socialiste çi verificau, potrivit legii, modul de aplicare a
tJ i s

¡roziliilor legale;

i) organizau çi desfãçurau activitatea de contrainforma{ii, în scopul

¡tt'cvenirii, descoperirii çi lichidärii acliunilor serviciilor de spionaj stráine çi a
oticitror alte ac{iuni îndreptate împotriva capacitätii de apãrare a {árii çi a fo4elor
i-lt'rrurte ale Republicii Socialiste Rornânia;
tl l'rrlrlicat în Buletinul Oficial nr.29 din 08
aprilie

1978

/ tl
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j)

organizau çi desñçurau activitatea de comunicalii guvernamentale,
precum çi de contrainformalii radio pe teritoriul Republicii Socialiste România;

k)

organizau çi executau, polrivit legii, øctivitøtea de urmãrire
¡tcnalã a infraclíunilor dute în competenla securitã¡ii sÍatului;
l) organizau, potrivit legii, colectarea, transportul çi distribuirea
crlresponden{ei secrete;

m)

în

legäturä cu cazurile de
irrfiac{iuni çi alte fapte care privesc securitatea statului çi asigurau pregätirea

realizau informarea cetä{enilor

contrainformativä a populaliei.
Se constatä astfel cá motivele politice ale represiunii

în masd nu sunt
s¡rccifice doar perioadei de instaurare a regimului comunist ci au rämas
rtcschimbate pe toatä perioada men{inerii la putere a acestui regim totalitar.
În raport de evolu{ia regimului comunist din România, diferenja specificä

rczultá doar din formele folosite pentru punerea în aplicare a represiunii în masä.
Astfel în perioada 1945-1962 au prevalat mäsurile punitive extraitrcliciare, care au avut drept consecin!á internarea în colonii çi lagãre de
muncã ø sute de mii de persoane, din toate categoriile sociale cu excep{ia clasei
m t nc itoare, depo rtare a ç i øres turea t ut uror,, elemente lo r d uç mã no as e ".
I

Aça cum s-a retinut çi în rechizitoriul nr. 32lPl20l4 din data de
2q,07.2016 (n.r. pag.7), în condiliile în care, în anii'60, penitenciarele erau
plirre de oameni condamnafi pentru simpla viná cä nu gândeav ,,meterialist
cliulectic" iar activitatea de recluziune practicatá a ostilizat majoritatea
cctiìtenilor, regimul comunist aluat hotärârea de punere în libertate a de{inulilor
politici, cu scopul de a crea imaginea unui regim democratic care respectá
di'c¡rturile çi libertátile fundamentale ale omului.
Chiar dacä au fost puçi în libertate, delinulii politici nu au fost çi nu au
plltut ñ cu adevärat liberi. Aceste persoane au fost în continuare considerate
l 2,
fi ind îndeaproape monitor izate.
,, r I t q' nt ani i r e gimului "
Dupä etapa condamnärilor administrative, a internárii în colonii çi lagäre
tttuncá, a arestärilor çi deportärilor în masá, care) în primele decenii ale
inlului comunist, au condus, la extragerea din corpul social a unor grupuri
¿tri cle populalie (de multe ori chiar prin exterminare fizicã),în perioada 1965tÐll9 insliluliile øparatului represiv au primil
çi çi-ou asumut rolul cle garanf

NSAS "Partiturile Securitäfii"-directive, ordine, instruc(iuni lg47-1987, Editura Nemira _ 2007.pag.17-lg

.,.
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ul pãslrãrii pulerii politice de cãtre regimul comunist çi conducãtorii ucestu¡u,
¡trÌn prevenirea oricãrei acliuni contestatare sau de opozilíe deschisã.

Acest obiectiv major a putut fi atins çi menfinut, pâná la 22 decembrie
1989, prin disimulareø proceselor politice în procese de drept comun, respectiv
prin ini{ierea çi coordonarea unui proiect care a vizat conlrolul informutiv al
întregii populalii active din Românis.
Dupä preluarea conducerii PCR de cátre fostul preçedinte comunist
Nicolae Ceauçescu, s-au înmullit treptat categoriile de persoane urmärite, prin
extinderea bazei de lucru, astfel încât aceasta a ajuns sá includä, la începutul
anilor '80, nu doar persoane cu un trecut politic, cu o descenden!ä sau cu o
Htitudine consideratä suspectã de cätre regim, ci çi ,,persoane fãrä antecedente
politice sau penale" (aceastä categorie de ,,suspec[i" fiind integratä în baza de
Itrcru dupä constatarea cá ,,opozilia fostelor <partide istorice), inclusiv a
Mi.¡càrii Legionare, se diluase considerabil /.../".t3
Cu privire la baza de lucru a Securitã1ii, istoriografîa domeniului reline
çxistenla a cel pu{in 424.464 de persoane aflate în diverse forme de urmärire
inltrrmativä la 01.01.1968, o scädere a numärului de urmärili în perioada 19681973 çi o reluare a tendintei ascendente, cu o dublare a cazurilor incluse înbaza
dc lucru, de la 55.687 persoane în 1973,la cca 110.000 persoane în decembrie
l gggr4.

Aceastä estimare minimalistá

a

numárului cetäfenilor români

pravegheati sau urmãri1i de Securitate în anli 1974-1989 este contrazisã de
eviden{a fondului informativ preluat çi gestionat de CNSAS, fond în care, la dafa

01.01.2016 figurau 1.105.014 unitätri arhivistice (rotalizând 1.301.454
vtrltrrne)r5. Mai mult, din conJinutul acestor dosare , rczultá cá desfãçurares unei
liuni de urmãrire informativã, indiferent de etapa istoricä çi de motivul
trilicrii ei, presupuneo culegereø de informalii despre mai multe persoüne,,nu
ottt' despre subiectul ei principal. Pe lângä titularul unui dosar, erau verificali
crnbrii familiei, prietenii sau aI\i membri ai anturajului, care ,,intratt în
'oc'upãríle" Securitá1ii pentru simplu motiv de a fi avut legäturi cu
hicctivul".
Numãrul persoanelor supravegheate la locul de muncä sau în mediul lor
rf csional, în csdrul dosørelor de obiectiv süu problemã, este semnificativ
mai
rviciul Român de lnformalii, Cartea albä a Securität¡i, 1995, vol. 3, p. 96.
Mnlttt'canu, Vasile - Apärarea ordinii constitutrionale. Perspectiva unui ofi1er de informalii, Editura paco,2016
Xe

t(18 I t5.
Hil¡rrrrt de activitate al CNSAS pe anul 2015,

p.40 (accesibil la adresa \.vww.cnsas.ro_rapoarte

de activitate.)

, ( ,., j,,,
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nì¿rre decât

al celor cuprinse în dosarele informative individuale,

ceea ce

sporeçte exponen{ial bilanlul celor cate ,,s-elt aflat în preocupãrile" Securitäçii,
itrtr-o formä de urmärire sau alta, în timpul regimului comunist.

Amplitudinea actiunii de supraveghere, extinsä la scarä nationalá în anii
't10, rezultá çi din monitorizureu strictã q oricãror relølii cu strãinãtatea,
inclusiv a rela{iilor cu rude emigrate sau prieteni. De altfel, nu doar contactele
profèsionale cu sträinii erau atent supravegheate, ci çi deplasärile în scop
turistic, frecventarea centrelor culturale ale ambasadelor, corespondenla privatã
ctr cetá{enii altor }äri, inclusiv socialiste etc.
Este ilustrativ faptul cä, dupä 1970, orice deplasare în exteriorul ¡ãrii
itn¡tunea avizul Securitãlii, nu doar pentru persoanele care figurau deja în baza
de lucru, deci se aflau deja,,în vizor", ci pentru orice cetãlean român care avea
çulitatea de angajat (calitatea de membru al asocialiilor profesionale çi a
uniunilor de crealie fiind asimilatä calitä1ii de angajat).
În privinla metodel or utilizate de Securitate în ac{iunile represive, aça cum
u re{inut çi în rechizitoriul nr.32lPl2014 din data de 29.07.2016 (n.r. pag. 12

in

rechizitoriu), tortura a fost principala metodä ilegalä de anchetä, cu
rcusiuni atât în plan social, ca factor psihologic, de provocare çi utilizare a
cii drept instrument de domina{ie, cãt çi pentru atingerea unor scopuri
ccliate, prin oblinerea unor informalii considerate utile.
În egalá mäsurá, Securitate a a apelafçi la alte metode ilegale de anchetãr6,

spcctiv:

- folosirea bätáii gi a subalimentaliei prelungite, în scopul ob{inerii

de

l.rrafii acuzatoare;
- presiuni morale pentru constrângerea persoanelor anchetate de
lnra ce

a

li se impunea;
- falsihcarea unor-Cleclaraçii date de persoanele anchetate çi folosirea

scrisori plastografiate pentru a obline recunoaçterea unor fapte;
- redactarea unor declara{ii în lipsa persoanelor anchetate sau
scn'ìnarea unor räspunsuri nereale, p€ care persoanele anchetate erau
rânse sá le semneze etc.
O altã metodá de descurajare a atitudinii critice fa{á de regim çi fa!ä de
ilia Ceauçescu a constituit-o ,,Ìnfluenlarea obçteascã" (n.r. punerea în

'NfiAS, coordonator Florica Dobre, autori E. Neagoe-pleça
çi L. pleça Securitatea - Structuri/Cadre,
ivc çi Metode 1967-1989
Documente inedite din arhivele secrete ale comunismului, Editura
l1r¡reclicã, Bucureçti 2006, p. V-X IX
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tlisculia colectivului, la locul de muncä, atenlionarea sau averlizarea la sediul
Sc:curitá1ii).

În acelaçi scop, organele de securitate aclionau sub acoperirea organelor
clc mililie, direcliei de eviden!á a paçapoartelor, unitá1ilor de grániceri çi de
liontierä, dar çi a unitäçilor administrative locale sau centrale (consilii populare,
consilii judelene etc.).

Principalul instrument de control al Securitá1ii asupra populaliei l-a
collstituit însä refeaua informativä, deopotrivä prin atribu{iile pe care le
lrrcleplinea çi prin amplitudinea la care a ajuns sä funclioneze.

Se reline astfel cá, în perioada regimului comunist, represiuneu
tlecltnÇatã çi exercilatã de organele de securitate u øvul un cørucler
slslematic, fiind legiferatä çi autorizatã de conducerea politicä comunistä în
leo¡rul mentinerii la putere, prin orice mijloace. O dovadä incontestabilä a
estui fapt o constituie actele normative menfionate anterior, prin care
resiunea a fost organizatä, planificatá çi însuçitä ca politicä de stat.
În acelaçi timp, represiuneu exercitatã de organele de securitate s avut çi

caructer generalizøt, vizãnd reprimarea oricärei forme de opozilie çi
venirea apariliei unei altemative la guvernare, prin încälcarea drepturilor
itclamentale ale omului çi a drepturilor civile, preväzute atât de Constituliile în
lgoirre (1948, 1952 çi 1965), cât çi de tratatele interna{ionale asumate de
Itrânia. O dovadá incontestabilã a acestui fapt o reprezinlá, cele peste 1.500 de
tinfe sau decizii definitive çi irevocabile, prin care instanlele de fond sau
Ita Curte de Casa{ie çi Justi{ie au constatat încálcarea drepturilor
Rdatnentale ale omului de cátre angaja{i ai Securitálii çi Mililiei, numele a
,? I I ofiçeri çi subofileri fiind deja publicat în Monitorul Oficial al României,
c¿t III. Pentru al¡i 337 de fogi lucrätori ai Securitälii sentinlele emise în
tr¿rda 2015 - 2016 sunt în curs de publicare.
De asemenea, caracterul sistematic çi generalizat al represiunii exercitate
trt'ganele de securitate în timpul regimul comunist rezultá din concluziile
I'tului Comisiei prezidenJiale pentru analiza dictaturii comuniste din
iìnial7, întocmit în anul 2006, respectiv din preambulul Legii nr. l87llggg
villd accesul la propriul dosar çi deconspirarea poliliei politice comuniste çi,
ritrr, al OUG nr.2412008 privind accesul la propriul dosar çi deconspirarea
ruritaçii.

i/rrrcdia.hotnews.rolmedia serverl/document-2007-12-20-21 l.8604-0-raportul-tismaneanu.pdf
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Astfel, în concluziile Raportului Comisiei prezidenliale pentru analiza
clictaturii comuniste din România s-au relinut urmátoarele:
- ,,Regimul comunist din România, un sistem totalitar de la înfiinlare
çi
lVittã la prãbusire, a þst unul bazat pe încãlcarea constantã a drepturilor
ttmului, pe supremalia unei ideologií ostile societàÍii deschise, pe
monopolul
¡ntterii exercitat de un grup restrâns de indivizi, pe represiune, intimidare çi
e'oruplie".

,,Disidenla, fenomen general în blocul sovietic dupã 1964, a
þst
llrívitã nemilos de cerberii regimului si instrumentul lor princ ipal, Securitatea.
,\úi menlionãm aici acliunile constante de mørginaliTare, compromitere
çi
llthìdare ø oricãror forme de gândire çi acliune liberã; perseculia miçcãrii

lni¡iate

çi

de Paul Goma, cea mai importantã acliune de protest
fitlcctiv împotriva încãlcàrii drepturilor omului, arestãrile prigoano în
çi
rúndurile munci torilor mineri care eu declansat grevq din vara anului
1977,
tålltcttica perseculie a lui vqsile Paraschiv çi a altor activiçtí angajali în lupta
lru sindicate libere, distrugereo efortului de a creq sindicatul Liber al
oumenilor Muncii din Romania, acliunile împotríva tlnor disidenfi, oponenli
çi
ritici aí regimului precum (ordinea nu este alfabeticà nu indicã vreo ierarhie
çi
ttteritelor, iar lista nu se pretinde a fi exhaustivã): Dorin Tudoran,
Rqdu
conduse

Íli¡rcscu, Vlad Georgesclt, Doina Cornea, Cs. Gymesi Eva, Gabriel
Andreescîr,
heti Botez, Mariana Celac, petre Mihai Bãcanu, Anton
Uncu, Mihai Creangö,
t't Niculescu-Maier, Alexandru Chivoiu, Dumitru luga, Ionel Canå,
ttrghe Braçoveanu, Carmen popescu, Nicolae Li¡oiu, Ion Drãghici,
Ion
!:utI, Géza Szöcs, William Totok, Herta Mäller, Richard L\/agner, Helmuth
rrtrendorfer, Ion Puiu, Iulius Filip, Vic tor Frunzã, Aurel Dragoç
Munteanu,
nile Gogea, Molnór Gusztáv, Barabós Francisc, Barabás-Márton piroska,
trutbás Janos, Borbéty Ernó, Búzás László, Pavel Nicolescu,
Dimitrie
tcttlovici, Gheorghe Calciu- Dumitreasa, Liviu Babeç, Dumitru
Mircescu,
'rtrghe Fiçtioc, viorel Padina, Aurelian popescu, silviu cioatã, Dan
rescu, Livi u Cangeopol, Liviu Antonesei, Ana Blandiana,
Mircea Dinescu
krs László, Andrei pleçu, Ion Negoilescu, Ion Vianu, Dumitru
Mazilu, Nicu
escLt, Luca Pi¡u, Nica Leon. Nu trebuie uitate
acliunile represive împotriva
l,¡'tricilor neoprotestante çi a credinc ioçilor Bisericií Greco-Catolice
(interzisã
din 1948). in 1975, N. Ceauçes cu a semnat, în numele Romôniei,
Actul
I al Conferinlei de la Helsinki. Departe de a se conforma
angajamentelor
t pe plan internalional, regimul comunist a continuat sã calce în picioare
tlurile cetã¡enilor. pe scurt, regimul a continuat
sã opereze dupã logica

.'r'! /

L7

cxclusivistã

a

bolçevismului, vãzand

în orice act autonom o

ínacceptabilö

.s.fidare".

-

,,De-Q lungul întregii sale existenle, regimul a urmãrit sã suprime
t¡rice expresie verítabilã a libertãlii de gândire".
De asemenea, în preambulul Legii nr. 18711999 privind accesul la
¡rropriul dosar çi deconspirarea poliliei politice comuniste çi, ulterior, al OUG nr.
2412008 privind accesul la propriul dosar çi deconspirarea Securitãçii s-a relinut

cã în perioada de dictaturä comunistä, cuprinsã între 6 martie lg45

-
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tlccembrie 1989, putereø comunistã a exercitat, în special prin organele
sccuritä(ii statului, parte a poliliei politice, o permønenfã teroare împotrivø
cerãlenilor lãrii, drepturilor çi libertãlilor lor fundamentale.
*

*

*

Acesta este contextul în care au fost efectuate urmãrirea informativã,
t¡nchetarea, arestarea, torturarea çi vãtãmarea integritãfii fizice sau psihice

n tlisidentului ing. Gheorghe Ursu, pentru simplul fapt de a fT
linut un jurnal
ctr pasaje injurioase la adresa cuplului Ceauçescu çi, nu în ultimul rând, pentru
rcla{ia directã cu jurnaliçti de marcä de la postul de radio Europa Liberä.
Situalia disidentului Gheorghe Ursu a fost agravatá, çi de condi{ia sa de
llrtclectual apropiat cercurilor de comuniçti ilegaliçti, considerali de Nicolae
('cuuçescu rivalii säi personali.
Astfel, în ceea ce îl priveçte pe disidentul ing. Ursu Gheorghe se retine cá,
llt contextul politicii de stat de reprim are a oricáror manifestäri ostile regimului
çonrunist, prin ,,nota de semnalare în cadrul S.1" nr. g65 din 22.r2.1gg4 a fost
tl'¡rtrsmisä cätre Departamentul Securitä1ii Statului informali a cá o lucrätoare din
trclrt¡l Institutului pentru Sistematizare Locuin{e çi Gospodärire Comunalã,
scrratoarea croitoru Pârgufa, ,,împreunã cu colegi de serviciu petre Elena,
hon Liviu, Mihai viginia, stãnciulescu Maria, Bobei Remus, au observat
cã
(Jrsu
de
colectiv,
numitul
Itrl
Gheorghe, aproape zilnic, /ãcea însemnãri întrrcgistru cu coperli cartonqte, pe care îl ¡inea în sertarul biroului sàu, printre
În una din zile, în lipsa acestuia, subalternii i-au luat registrul, curioçi,
'r,,e.
lztdä ce conline çi au constatat urmãtoarele: majoritatea însemnärilor se
r,'l'(au la viola sa intimã, precum
Si la caracterizarea membrilor colectívului
r'ure îl conduce, caracterizãri calomnioase. La míjlocul registrului au gãsit
ti multe pagini în care numitul l.Jrsu Gheorghe Emit avea
fãcute însemnãri

,(:;

{"

1_8

drlomnioüse Ia ødresa conducãtorului partidului çi statului nostru". (vol.
r8/48).

În aceste condilii, fosta Direcfie a II-a din Departamentul

Securitãçii

în

supraveghere informativä Institutul de Cercetári çi
l)roiectare pentru Sistematizare Locuin{e çi Gospodärire Comunalá Bucureçti, a
clispus, la data de 04.01.1985, deschiderea unui dosar de urmãrire informativã
<'tt numele conspirativ ,,Udrea", cu toate cá, din punct de vedere juridic, simpla
Ç()nsemnare a unor impresii çi páreri într-un jumal intim, ñrá, a le face publice çi
lãr'ä a le discuta în public, nu avea nicio relevan!á penalá (vol. 18/5-10).
Conform probele administrate în cauzá, în perioada 04.01.1985
I 7.1 1.1985 (data decesului), când Ursu Gheorghe Emil a ñcut obiectul urmäririi
inf'ormative çi judiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului
conrunist, inculpalii Pîrvulescu Marin çi Hodiç Vasile, în calitatea de lucrátori ai
Sccuritä1ii, au aclionat în mod nelegal, dispunând çi desñçurând ac{iuni de
rc¡rrirnare çi intimidare a disidentului Ursu Gheorghe Emil, constând în:
- filaj, urmárire informativá (Notä de sarcini întocmitä în cauza în care
[lrsLr Gheorghe Emil a fost cercetat de inculpa{ii Pîrvulescu Marin çi Hodiç
Vtrsile vol. l9l7-8, Plan de documentare vol. l9l9-10, Notä de studiu al
tttnterialelor în DUI ,,Udrea" de la Direclia alI-a a DSS vol. 19118-20) ,
- note informatori (sursa ,,Dan" vol. I8144-45,54-55,75-76, 139-140,
I l{4- I 85 çi vol. 13149-50, 57 -58, sursa ,,Alecu" vol. I 8146-47 , 68-71, I 81 çi vol.
| 1/.55-56, sursa ,,Racu" vol. 18161-62 çi vol. 13l5l-52, sursa ,,Ene" vol. 18/65 çi

Statului, care avea

il. t3ls3-s4)
- perchezilie domiciliarä din I 7 .01.1985 (vol. l7-filele 19, 136-137);
- intercepfarea convorbirilor telefonice prin mijloace T.O. (Notá de
I'cirri întocmitä în cauza în care Ursu Gheorghe Emil a fost cercetat de
rrlpafii Pîrvulescu Marin çi Hodiç Vasile vol. I9l7-8, Notä de studiu al
l"erialelor în DUI ,,IJdrea" de la DirecJia a II-a a DSS vol. l9ll8-20);
- interceptarea corespondenlei (vol. 18/80-124, 128-136, 149-151, 153| t96-201);
"

- audieri sistematice în datele de 07.01.1985, 08.01.1985,

10.01.1985,

,0:ì.t985, 15.01.1995,77.01.1995,21.01.1995,29.02.1995,01.03.1995, (vol.
li le le 26-29, 30-32, 33-3 8, 39-44, 45 -50, 5 1 -60, 6 I -68, 7 7 -81, 69-7 6)
- exercitarea directä a unor acte de violenfä fizicá çi psihicá repetate,
¡tu avut ca urunare vátämarea integritalii corporale çi a stárii psihice a
tnei Ursu Gheorghe Emil.
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De asemenea, în perioada 21.09.1985 - 17.11.1985, în care disidentul ing.
I Jrsu Gheorghe Emil s-a aflat în Arestul Direcliei Cercetäri Penale din cadrul
lnspectoratului General al Mililiei, pentru a obline informalii cu privire la
discutiile purtate cu scriitorii din anturajul säu (Nina Cassian, Dan Desliu,
[':rrgen Jebeleanu, Geo Bogza, ç.a), respectiv cu privire la modul în care a luat
lcgátura cu angaja{i ai postului de radio ,,Europa Liberá", inculpatii Pârvulescu
Marin çi Hodiç Vasile au continuat urmärirea çi supravegherea ing. Ursu
('ilreorghe Emil supunându-I, prin intermediul organelor de mililie, unui regim
dc delinere la limita subzistenJei, bazat pe teroare fizicá çi psihicá, urmãrile
ttccstui regim depãçind în mod evident consecinlele sancfiunilor admise de cätre
cl rcptul international
Toate aceste acliuni rezultá din dosarul de urmärire informativä ,,IJdrea",
desclris de Departamentul Securitäçii Statului ladalade 04.01.1985 în ceea ce îl
priveçte pe Ursu Gheorghe Emil, arhivat çi înregistrat"la C.I.D. cu numárul F.I.
227825 - Bucureçti, aflat în prezent în custodia Consiliului Nalional de Studiere
E Arhivelor Securitälii çi din declarafiile martorilor audia{i în cauzá,.
Inculpalii Homoçtean George çi Tudor Postelnicu, în calitate de înalgi
tllnitari ai statului comunist, în aplicarea politicii de stat a regimului comunist
reprimare a oricärei forme de opozi{ie, au actionat în scopul ascunderii
fll'ucterului politic çi represiv al ac{iunilor exercitate de cätre inculpalii
firvulescu Marin çi Hodiç Vasile împotriva disidentului Ursu Gheorghe Emil.
Toate aceste ac{iuni rezulfá din documentele oficiale identificate în arhiva
irtisterului Afacerilor Externe cu privire la solicitárile comunitäçii
lernafionale çi a unor oameni politici din SUA în legäturá cu anchetarea
lsitlcntului ing. Ursu Gheorghe Emil (vol. 12178-97)
Aceste acliuni concertate se circumscriu dispoziçiilor art. 439 alin. I
vind atacul sistematic çi generalizaf, ca situalie premisä a infracliunii pentru
s-a dispus trimiterea în judecatá a inculpalilor Pârvulescu Marin, Hodiç
usilc, Tudor Postelnicu çi Homoçtean George.
Disidentul Ursu Gheorghe Emil este doar una dintre victimele politicii de
inrare generalizatá çi sistematicã a oricãrei forme de opozilie, promovatä de
irrrului comunist çi pusä în aplicare de fosta Securitate.
Prin natura functiilor pe care le ocupau çi a atribu{iilor ce le reveneau
trlpa{ii Pârvulescu Marin, Hodiç Vasile, Tudor postelnicu çi Homoçtean
(ìr'ge au cunoscut politica de reprimare generalizatá
çi sistematicä a oricärei
de opozilie împotriva regimului comunist çi au acfionat cu intenlie pentru
crca în aplicare a acestei politici.
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III.

Precizãri privind faptele ce se circumscriu în concret fiecãreia
clintre variante, cu indicarea actelor materiale ce corespund elementului

Din probele administrate în cauzá rczultá cä inculpalii Pârvulescu Marin

¡i l{odiç Vasile, în calitate de ofiçeri activi în cadrul Departamentului Securitä1ii
Statului, au pus în aplicare politica statului comunist de reprimare a oricárei
f'orme de disiden!á çi de opozilie la,,idealurile comuniste" în ceea ce priveçte pe
i rrginerul Gheorghe Ursu.

Faptele retinute în sarcina inculpalilor Pârvulescu Marin çi Hodiç Vasile
se circumscriu urmätoarelor variante normative ale infracfiunii contra umanitá1ii
prev. de art. 439 C.pen:

- lit. e) torturarea unei

persoane aflate sub paza fãptuitorului sau
ûsupra cãreia acesta exercitã controlul în orice alt mod, cauzându-i
vãtãmãri fizice sau psihice, ori suferinfe fizice sau psihice grave, ce depãçesc
eonsecinfele sancfiunilor admise de cãtre dreptul internafional.
Acte materiale
Deçi în perioada în care a fost încarcerat (21.09.1985 - l7.ll.l9S5)
irrginerul Ursu Gheorghe Emil nu mai era cercetat ,,oficial" de cätre fosta
Sccuritate, cei doi inculpa[i au continuat urmärirea çi supravegherea sa pentru
lirptele de disidentä politicä.
Astfel, inculpatii, aclionând pentru punerea în aplicare a politicii
t'cgimului comunist de reprimare a oricärei forme de opozi{ie, l-au supus pe
tlisidentul Ursu Gheorghe Emil unui regim de teroare, constând în:
- încarcerurea cu delinuli deosebil de periculoçi, informøtori ai
orgønelor de mili¡ie çi securilate, care au uvut cq scop oblinerea de date
relavante pentru anchelø {ecfuatã de inculpalii Hrvulescu Marin Si Hodiç
I/usile (copie Registru predare-primire a serviciului - Arest DCP - IGM vol.
llll19, declaratii martori Cojocaru Gheorghe vol. 7l116-12\ Toader Florica
vtil. 7194-102, Alexa Ion vol. 71155-161, Casapu Mitruç Laurenliu vol. 8/114|.25,);

Martorul Cojocaru Gheorghe a arátat eá ,,Nu çtiu în ce zí s-a Jãcut
Ìnc:arcerarea lui Gheorghe Ursu çi atunci nu çtiam pentru ce faptã fusese
ttt'cstat. În acea períoadã, l-a intrarea într-unul din schimburi, nu-mi mai aduc
útninte cere anume, çeful meu de schimb, plt. adj. Burcea St"for, mi-a spus cã
,,(tvem o fq.lã nouã în arest" , o persoanã care este cercetatã de securitate
¡rcntru cã arfi trimis niçte articr¡le la ,,Europa Liberã". Precizez cã în are.stul

.j
'. t 1'
2L

nilitieí

nLt ereu încarcerate persoane arestate de organele de securitatu.

În

ce

fi

¡triveçte pe Gheorghe (Jrsu s-a auzit atunci cã i se gãsise un pretext pentru a
etrastat de mili¡íe, în sensul cã s-a gãsít asuprq sa valutã, fapt pentru care a þst

ttrcstat. însã înfapt era anchetat de organele de securitate" (vol.7l116-12I).

Martora Toader Florica a declarat câ ,, Din câte çtiu eu tehnicã de
etl;cultare exista doar în camerele din arestul mare (comerele 1-23). in arestul
rnic erau þlosili mai mult informatori ai ofi¡erilor de mili¡ie, ca de exemplu
('lìtã Marian çi Radu Gheorghe zis <Giculã>, care erau clienli mai vechì " (vol.
7

te4-99).

Martorul Alexa Ion a declarat cá ,,Gheorghe Ursu a fost încarcerat çi
inlr-o camerã din zona Catanga, împreunã cu Clitã Mqrian; auþst trei arestali
ttceeaçi camerã dar acum nu-mi aduc aminte numele celui de-al treilea. $tiam
e:ä Marian Clitã este informetor, eu personal nu l-am scos niciodatã din camerà
ítt

pe acesta pentru a da note informative, dar am procedat în acest fel cu al¡i
u r e s t ali c are erau informator i " (v ol. 7 I | 5 5 -I 6 l).
Martorul Clit¿ Marian a declarat cã çtia cä ing. Ursu Gheorghe Emil era
ccrcetat çi ,,...de organele de securitate în legãturã cu un jurnal în care
il)nsemnase de-a lungul anilor opinii personale împotriva conducerii de stat çí
clc partid" çi cä a primit indicaJia sá foloseascá,,teroarea maximã" (vol.8l25l2s2).

Martorul Radu Gheorghe conhrmä regimul represiv instituit asupra
inginerului Ursu Gheorghe Emil. Acesta a declarat cä a fost instruit sä afle de la
Ilrsu Gheorghe Emil, cu care a fost coleg de celulä,,probleme legate defaptul
tå crrfi avut legãturi cu postul de radio rEuropa Liberã¡" çi cä acesta a fost adus
itt rrrai multe rânduri de la ,,anchetã bãtut, dar nu a putut sã vinã pe picioore çi a
It'cltuit sãfie adus înpãturà. Cei care l-au adus aufost gardieníi." Referitor la
ot'¿t la care se fãcea ancheta, martorul a arátat eá ,,ere târziu, seare çi o datã sau
tlt' clouã ori chiar noaptea" (vol. 8/l 78-l S7).
De asemenea, martorul Martin Cristian a declarat cá ,,în zone Catanga a
ttt'cstului, dintr-o camerã alàturatã, am auzit cã se vorbea despre un manuscris
c'tt conlinut anticeauçist... Zilnic ouzeam bãtãí în camera respectivä, constatând
t'u ,subofi¡erul care asigura paza pe hol nu intervenea niciodatã în sprijinul
l)ersoanei bãtute çi apelatã cu numele <(Jrsot>." (vol. 81155-162).
- pedepsirea ing. Ursu Gheorghe Emil cr,t ,,3 zile ìzoløre severã"
pantru faptul cã ,,...nu respectã programul ordonat în camera qrestului, ere o
t'rtmportare necorespunzãtoare fa¡a de subofi¡erii din post çi sfideazã cadrele
lin cadrul conducerii direcliei prin modul lui de comportare...". Aceste acliuni
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rczultá neechivoc din declarafia martorului Alexa Ion (vol. 71155-161), fost
srrbofiler pazá arest în cadrul I.G.M. çi raportul de pedepsire din data de
I 5. I 0. 1985 (vol . 7 l164), prin care a propus sanctionarea arestatului. Acliunea în
sine s-a conjugat cu celelalte másuri represive, instituite în cadrul unui regim de
leroare fizicá çi psihicá, care erau menite sä-l determine pe Ursu Gheorghe Emil
sa dea declarafiile de care avea nevoie nu Mililia, cate îl avea în custodie, ci
Sccuritate a, care stätea în spatele dosarului de drept comun;

-

încãtuçørea arestatului deçi acesta nu era o persoønã violenlã
(clcclara(ie maftor av. Ulmeanu Petrula vol. 8195-102 în care aralá cá acesta era
c1'tuizat fizic çi psihic çi avea urme vizibile de cátuçe la mâini);
- interzicerea legãturilor cu membrii de familie (declaralie parte civilä
t lrsu Andrei Horia vol. 4/5-11)
- neasigurareu tratamentului medical, în condiliile în cure disidentul
ing. Ursu Gheorghe Emil ø raportat, în møi multe rânduri, existenla unor
ulþcÍiuni medicale çi a solicitat ssistenlã de specialitate (declara{ie martor
Itrcdic Marinescu Paçoi Bebe Sorana vol.8123-35, Foaia de observa(ie clinicä nr.
5047 din I 7 .11.1985 întocmitä de Spitalul Penitenciar Jilava vol. 1 ll43-53).
Urmarea imediatä
Actele materiale de represiune çi torturä impuse çi comise de inculpalii
l)arvulescu Marin çi Hodiç Vasile asupra disidentului Ursu Gheorghe Emil, în
¡lcrioada în care acesta a fost încarcerat în Arestul Mililiei çi anchetat pentru
rr¡riniile sale politice, au avut ca urmare vátämarea gravá a integritäçii sale
ctrr¡rorale çi aducerea într-o stare de epuizare fizicá çi psihicä, care au depáçit în
¡rtod evident consecinlele sancJiunilor admise de cätre dreptul internafional.

- lit. g vãtãmarea integritãfii fizice sau psihice a unor persoane;
Acte materiale
Din probele administrate în cauzárezultá cä, în perioada în care ing. Ursu
(ilrcorghe Emil a ñcut obiectul urmäririi informative (04.01.1985-17.11.1985),
cr,r ocazia audierii în sediul Departamentului Securitá1ii Statului, inculpa{ii
l'îrvulescu Marin çi Hodiç Vasile au exercitat asupra acestuia acte de violen!ä
It'ticá çi psihicä repetate, care au avut ca urmare vätämarea integritä1ii corporale
5i stãrii psihice a victimei.
Astfel, declaraliile martorilor Palamariu Florinel, Munteanu lon, Popa
l)irn, Ghebac Radu (vol. 71165-180), Casapu Mitruç Laurenfiu, Cimpoieru
Virsile, Caracostea Stere, Pascale Gheorghe, Radu Gheorghe (vol. 8/178-137)

!' ,.li,t
l{
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rlovcdesc ñrä dubiu cä inculpafii Pîrvulescu Marin çi Hodiç Vasile, în calitate de
lucrátori de Securitate, au exercitat acjiuni de violentá fizicá çi psihicã asupra

clisidentului Ursu Gheorghe Emil, având ca scop for[area acestuia în a da
cleclaralii cu privire la faptele pentru care se afla sub supravegherea informativä
n organelor de securitate.
Urmarea imediatá

Actele de violenlá au avut ca urmare vätämarea corporalä a disidentului
t Jrsu Gheorghe Emil. Existenta acestor vátämäri este confirmatä de martorii
trrrclia{i în cauzá, care afirmä cä:
- ,,...ku-Si linea bine echilibrul, era abãtu¡ roÇu la fa¡ã, obosif'
( l)¿rlarnariu Florinel vol. 7ll3-30),
- Dera roçu lafa¡ã çi se linea de burtã" (Popa Dan vol. 7143-63),
- ,Jr{u cunosc ce ofi¡eri de securitate îl anchetau pe Ursu Gheorghe
Ilmil dar, în perioada în care acesta a þst în arestul Mili¡iei, a þst scos de mai
multe ori la anchetõ de cãtre ofi¡erii de securitate în specíal seara... $tiu cã nu
,\-u consemnat în Registrul de scoateri la anchefã acest lucru... Nu cunoçteam
¡rumele acelor cadre de securitate care îl scoteau din camerð pe Ursu Gheorghe
l','m i I , nici nu aveai voie sã întrebi cine sunt ei..." ( Munteanu Ion vol. 7 l3l-42),
- ,,CLt privire la arestatul Ursu Gheorghe Emil îmi amintesc cã era
încctrcerat într-una din cqmerele din arestul mic çi cã, la un moment da4
etllúndu-mã întamplãtor în biroul çefului de schimb, am observat cã a þst scos
Itt ctnchetã, în douã zile diferite de Parvulescu Marin de la securitate, pe care îl
ttrnoçteam întrucat mai mergeam la bufetul Direcliei a 6-a. Acesta a venit prin
('urlea direcliei unde exista o uçã care asigura accesul în arestul IGM-DCP.
,4ccctstã uçã eraþlositä doar de cãtre ofi¡erii de securitate, noi neavand voÌe sã
" (Toader Florica vol.7194-99)
,f rtlosim acestã intrare
- ,,a þst adus în camera de delinere într-o pãturã... " (Casapu Mitruç
l,nurrenliu vol. 8/1 14-125),
- ;,...ct fost scos la anchetð de cei de la Securitate, "fãrã sã-mi spunã
ttumele anchetatorului çi cã acum a scãpat uçor luând doar douã palme, pentru
t[t În ziua aceea nu a avut tímp de el çi cã la urmãtoarea întâlnire o sõ-i aplice
ttn alt tratament" (Cimpoieru Vasile vol. 8/137-146),
- ,,în jurul orelor 11.00, noaptea, aþst dus la anchetã çi dupã pulinã
t't'L'me a fost readus cu vizibile urme de víolenfã... se observau urme de sânge.
,\¡trrnea cã nu s-a stat de vorbã cu el çi efectiv afost bãtut..." (Caracostea Stere
vol. 8/103-1 13),

t
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- ,,m-am întalnit pe coridorul arestului cu Ursu Gheorghe Emil, care
¡'t'tt qdus de

la anchetö . Ne-am vãzut çi la wc-ul comun al arestului, ocazie cu
tttra Ursu Gheorghe Emil mi-a spus cã nenorocílii ãçtia mã omoarã" (Pascale
( ilrcorghe vol. 8/166-177).

- lit. k alte asemenea fapte inumane ce cauzeazã suferinfe mari sau
v¡itãmãri ale integritãtii fizice sau psihice.
Acte materiale
Astfel, din probele administrate în cauzá,rezultá cä în perioada 04.01.1985
17.11.1985 (data decesului), când Ursu Gheorghe Emil a ñcut obiectul

tu'lnãririi informative çi judiciare pentru acte sau fapte considerate ostile
t'cgimului comunist, inculpalii Pîrvulescu Marin çi Hodiç Vasile, în calitate de
It¡crätori ai Securitá1ii, au aclionat în mod nelegal, dispunând çi desñçurând
etc(iuni de reprimare çi intimidare a disidentului Ursu Gheorghe Emil, constând
irr:

filaj, urmãrire informativã

(Notä de sarcini întocmitã în cauza în care
t lrsu Gheorghe Emil a fost cercetat de inculpafii Pîrvulescu Marin çi Hodiç
Virsile vol. I9l7-8, Plan de documentare vol. l9l9-10, Notä de studiu al
nr¿rterialelor în DUI ,,Udrea" de la Directia aII-a a DSS vol. l9ll8-20) ,
- note informatori (sursa ,,Dan" vol. 18144-45, 54-55,75-76, 139-140,
I l{4- I 85 çi vol. 13149-50, 57 -58, sursa ,,Alecu" vol. 1 8146-47 , 68-71, I 8l
çi vol.
l.ì/55-56, sursa,,Racu" vol. 18161-62 çi vol. 13l5l-52, sursa,,Ene" vol. 18/65 çi
v<rl. 13153-54)
- perchelitrie domiciliarã în data de 17.01.1985 (vol. 17-filele 19, 136-

ll 7);
-

intercepfureø convorbirilor teleþnice prin mijloace ?1O. (Notá de
s¿rrcini întocmitá în cauza ìn care Ursu Gheorghe Emil a fost cercetat de
irrculpafii Pîrvulescu Marin çi Hodiç Vasile vol. lglT-8, Notä de studiu al
rnaterialelor în DUI ,,Udrea" de la Direclia a II-a a DSS vol. l9llS-20);
- interceptarea corespondenlei (vol. l&l$0-r24, 128-136, 149-151,
| -53- 1 91, tg6-201);
- audieri sisÍematice în datele de 07.01.1985, 08.01.1985, 10.01.1985,
02.03.1995, 15.01.1995, t7.0t.l9g5,2t.0l.lgg5, 29.02.19g5,01.03.19g5, (vol.
I 7 lìlele 26-29, 30-32, 33-3 8, 39-44, 45-50, 5 I -60, 6 I -68, 77 -gl, 69-7 6)
Toate aceste ac{iuni rezultá din dosarul de urmärire informativá ,,(Jdrea,',
clcschis de Departamentul Securitátrii Statului ladatade 04.01.1985 în ceea ce îl
¡rriveçte pe Ursu Gheorghe Emil, arhivat çi înregisfratlaC.I.D. cu numárul F.I.

'r,
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- Bucureçti, aflat în prezent în custodia Consiliului Na{ional de Studiere

u ¡\rhivelor Securitá1ii.

Urmarea imediatä

Aceste acte çi fapte materiale comise de inculpa{ii Pîrvulescu Marin çi
I lodiç Vasile au avut ca urmare producerea unor suferin{e mari disidentului Ursu
(ilreorghe Emil, prin încälcarea gravá a drepturilor çi libert{ilor fundamentale
ref'critoare la libertatea de gândire çi de conçtiin!ä, libertatea de exprimare,
libertatea de întrunire çi de asociere, precum çi a dreptului la respectarea viefii
private çi de familie.

Dreptul la via{ä reprezintä un atribut fundamental al persoanei, a cárui
ocl'otire este strâns legatá çi determiná ocrotirea celorlalte atribute ale persoanei:
lntegritatea corporalä, sänätatea, libertatea de gândire çi de conçtiintä, libertatea
clc exprimare, libertatea de întrunire çi de asociere. Prin faptele sävârçite asupra
victimei ing. Ursu Gheorghe Emil, inculpaJii Pîrvulescu Marin çi Hodiç Vasile
au adus o atingere gravá a dreptului la via!á a acestuia, în sensul de drept natural
nl omului de a beneficia de un mediu arnbiant sigur, de condilii de ocrotire a
integritä1ii ftzice çi psihice, corelat cu obligalia agenlilor statului de a lua toate
lmãsurile necesare care sä conducã la protecfia viefii.
Le gätura de cauzalitate

ïntre ac{iunile inculpatilor Pîrvulescu Marin çi Hodiç Vasile çi vátämárile
¡rroduse disidentului Ursu Gheorghe Emil existä legãturä de cauzalitate, care
rezultá din modul de sävârçire a faptelor (ex.re), aça cum a fost expus anterior.
*

,(

*
Cu privire la inculpatii Homoçtean George çi Tudor Postelnicu, în sarcina
cãrora s-a relinut participa\ia penalä la faptele comise de inculpafii mr. (rez.)
Pârvulescu Marin çi col. (rez.) Hodiç Vasile sub forma complicitäçii la
infracliunea contra umanitã1ii prev. de art. 48 C.pen. rap.la art. 439 alin. 1 lit. e,
g $i k din Codul penal, din probele administrate rezulfá, urmátoarele:

În

calitate de înalçi demnitari ai statului comunist, inculpalii George
l{omoçtean (fost ministru de interne în perioada 1978-1987) çi Tudor Postelnicu
(fost çef'al Departamentului Securitátrii Statului în perioada 1978-1987) au fost
exponentii regimului totalitar, regim care a desñçurat o acliune sistematicá, bine
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çi planificatä, la nivelul aparatului represiv, împotriva persoanelor

$[rc se opuneau statului comunist.
Cei doi foçti demnitari, în aplicarea politicii regimului comunist de
fcprirnare generalizatá çi sistematicá a oricárei forme de opozilie, au întreprins,
cu intenfie, demersuri dolosive în scopul ascunderii caracterului politic çi
rcpresiv al cercetárii disidentului Ursu Gheorghe Emil de cätre inculpatii mr.
(rcz.) Pârvulescu Marin çi col. (rez.) Hodiç Vasile çi, ulterior, a caûzei decesului.
În concret, aça cum s-a menlionat çi în rechizitoriul nr.32lPl20l4 din data
rJc 29.07.2016 (n.r. pag. 29-34), s-a re[inuf cá la solicitarea congresmanului
ürnerican Sydney Yates din data de 08.10.1985, adresatä Ambasadei României
elin Washington, prin care se cereau explica{ii pä(ii române cu privire la
Hrestarea lui Ursu Gheorghe Emil, dar çi solicitarea expresá de a permite
viz,itarea lui în detenlie de cätre avocat çi familie, rãspunsul a fost comunicat

ministrului de externe Çtefan Andrei (decedat) de cãtre inculpatul
I'lomoçtean George la data de 22.10.1985, printr-o notä de cabinet, în care se
rnenfiona cá, (Jrsu Gheorghe Emil, ca cetãlean al Republicii Socialiste România,
u beneficiat de o libertate deplinã, a cãlãtorit în mai multe lõri din Europa, încã
tlin anul 1974, çi cã doar faptele sale de drept comun - delinerea çi operaliuníle
t'tr mijloace de platã strãine, prev. de art. 37 alin. I çí 3 din Decretul nr.
) l0/1990, auficut obiectul cercetãrílor penale. (vol. I2l104-105)
În ráspunsul comunicat nu s-a ñcut nicio referire la cercetärile efectuate
cle Departamentul Securitá1ii Statului în tot cursul anului 1985 þâná la deces) cu
privire la dosarul politic având ca obiect infracJiunea de propagandã împotriva
orânduirii socialiste, prev. çi ped. de art. 166 alin. 2 din Codul penal din 1968,
cleçi inculpatul Homoçtean George fusese informat în acest sens prin ,,Nota
¡trivind situalia numitului Ursu Gheorghe Emil, ce a ficut obiectul telegrameí
udresatã M.A.E de Ambasada R.,S.R din Washington", întocmitä de

lnspectoratul General al
I 2.oct.1 985. (v ol. l2l I 02).

Militiei

Direclia Cercetári Penale

çi

datatá

Ráspunsul comunicat de inculpatul Homoçtean George s-a întemeiat pe
datele comunicate de inculpatul Parvulescu Marin (vol. 18/195) çi însuçite de
ínculpatul Tudor Postelnicu, în calitate de çef al Departamentului Securitätrii
Statului.
De asemenea, urrnare unor solicitäri ulterioare transmise prin intermediul
Ambasadelor României din Paris çi Washington prin care se cereau noi precizári
cu privire la situalia ing. Ursu Gheorghe Emil, despre care în SUA se aflase deja
câ decedase în deten{ie, Departamentul Securitáçii Statului, prin Direcfia

?
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poarte, Evidenfa Stráinilor çi Controlul Trecerii Frontierei, a întocmit la
cle 26.11.1985 adresa nr. 0408966 (vol. 12185-86) în cuprinsul cäreia a
tcrat aceleaçi neadeväruri, menfionând cä victima în cauzá, era ,,un infractor
drept comun, speculant notoriu, ale cãrui fapte nu au avut un caracter
lltic, iar decesul sãu nu are nici o legãturã cu refinerea çi cercetarea lui

cãtre organele de procuraturä çi milifie, fiind datorat unei
nturale, respectiv bolii cardiace de care suferise anterior."

cauze

Acest räspuns ,propus" de inculpatul Tudor Postelnicu, în calitate de çef
l)epartamentului Securitä1ii Statului, çi însuçit de inculpatul Homoçtean
Gmrge, în calitate de ministru de interne, apare în telegrama pe care Ministerul
A fhcerilor Externe, prin adjunctul ministrului Aurel Duma (decedat), a transmisO, la data de 26.11.1985, ambasadorului României de la V/ashington çi
anrlrasadorului României de la Paris (vol. 12181 çi 9a).

În

cuprinsul materialului

cleclançarea cercetãrilor

nu s-a ñcut nicio referire la faptul

cä,

çi anchetarea ing. disident Ursu Gheorghe Emil s-a

l'ücut din ini{iativa çi de cãtre organele de securitate, începând cu data de
22.12J984, respectiv când Direclia aII-a din Departamentul Securitá1ii Statului
u întocmit,,nota de semnalare în cadrul SI" unde se consemneazá, cá ing. Ursu
(iheorghe Emil {ine un jurnal în care ,,afãcut însemnãri cølomnioase Ia aclresø
mnducãlorului partidului si statului nostru" (vol. l8/4S).
De asemenea, cu toate cá Departamentul Securitã1ii Statului cunoçtea
cliagnosticul çi carrza realá a decesului ing. Ursu Gheorghe Emil, în cuprinsul
nlaterialului elaborat au fost transmise datele false menfionate în raportul
rnedico-legal, întocmit de medicul legist Anastase Cavaliotti (decedat) din
cadrul Institutului Medico-Legal,,Mina Minovici" Bucuresti.
Cercetárile efectuate în prezenta cauza au reliefat cä medicul legist în
cauzá. era informator al Depàrtamentului Securitä1ii Statului
- fapt constatat de
cätre Consiliul Nafional al Studierii Arhivelor Securitáfii, prin Nota nr.p307ll5
din 30.03.2015.
Astfel, inc. Homoçtean George çi inc. Tudor Postelnicu au transmis, cu
intenlie, cátre Ambasadele României de la Paris çi Washington documente
oficiale prin care au disimulat caracterul represiv çi politic al acliunilor
întreprinse de inculpalii maior (rez) Pârvulescu Marin çi col. (rez.) Hodiç Vasile
împotriva lui Ursu Gheorghe Emil, în perioada în care acesra a ñcut obiectul
urmäririi informative çi judiciare pentru opinii considerate ostile regimului
comunist.

{
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l)rin acliunile întreprinse, constând în aceea cá, Ia solicitarea comunitäçii
rrrl[ionale çi a unor oameni politici din SUA, au ascuns caracterul politic çi
iv al acliunilor îndreptate împotriva disidentului Ursu Gheorghe Emil,
lpaçii Homoçtean George çi Tudor Postelnicu au înlesnit sävârçirea faptelor
ise de inculpa{ii maior (rez) Pârvulescu Marin çi col. (rez.) Hodiç Vasile,
care se circumscriu participa{iei penale în forma complicitäçii la
lrac[iunea contra umanitá1ii, prev. de art. 48 C.pen. rap.la art. 439 alin. I lit. e,
gi l< din Codul penal

IV. Date nrivind respectarea drenturilor Drocesu

ale inculnatilor

Pe parcursul

urmáririi penale, inculpalilor mr. (rez) Pârvulescu Marin, col.
(rez) Hodiç Vasile, civ. Homoçtean George çi civ. Postelnicu Tudor le-au fost
adtrse la cunoçtin!ã drepturile çi obligaliile prevázute de art. 108 çi art. 83

('.pr.pen. întocmindu-se în acest sens:
- procesele-verbale din 20.01 .2015

çi 0l .06.2016 pentru inc. mr. (rez)

Pârvulescu Marin (vol. 514-5, 14-15);
- procesele-verbale din 18.11.2015

çi

02.06.2016 pentru inc. col. (rez)

lodiç Vasile (vol. 5137-38, 49-50);
- procesele-verbale din 01.03.2016

çi

08.07.2016 pentru

llomoçtean George (vol. 5/90-91, 108-109);
- procesele verbale din 26.07.2016

çi

27.07.2016 pentru inc. Civ.

I

inc. civ.

l)ostelnicu Tudor (vol. 5/l 92-193, 204-205).
Inculpatul mr. (rez) Pârvulescu Marin nu a solicitat sä fie asistat de un
apärãtor ales.
Inculpatului col. (rez) Hodiç Vasile i-a fost asiguratä asisten{a juridicá în
timpul urmäririi penale, fiind asistat de apärätor ales av. Oprea Natanaela
(delega{ia seria B nr. 1609228 din24.06.2016, afla1áîn vol. 5/56).
Inculpatului civ. Homoçtean George i-a fost asiguratä asistenla juridicá în

timpul urmáririi penale, fiind asistat de apärätor ales av. Tomuleçiu Bogdan
(delegafia seria AB nr. 0005 din 12.02.2016, aflatáîn vol. 5197).
Inculpatului civ. Tudor Postelnicu i-a fost asiguratä asistenla juridicä în
timpul urmãririi penale, fiind asistat de apãrátor ales av. George Alexandru
(delegafia seria B nr. 2444165 din 17.05.2016, aflatá în vol. 5/ß5)
çi apárãtor
ales av. Boldor-Flitan Corneliu (delega{ia seria B nr. 2444178 din 05.07.2016,
aflaTâ în

vol. 5/196).
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'l'o[i inculpa{ii au avut acaes la probele administrate în

cauzá, fiindu-le

lbcrate, la cerere, copii ale actelor solicitate.
De asemenea, în perioada în care a fost efectuatá urmärirea penalá,
rulpaçii nu au contestat másurile dispuse de procuror çi nu au formulat cereri

obieclii cu privire la faptele pentru care au fost cercetaJi.

ln concluzie, apreciem cã au fost respectate dispozifiile legale care
rsnteazá aflarea adevãrului, cã urmãrirea penalã este completã çi existã
probele necesare çi legal administrate, astfel încât, în raport de prezentele
precizãri, ne menfinem dispozifia de trimitere în judecatã a inculpafilor:
- mr. (rez) Pûrvulescu Mørin, fiul lui Florea çi Ilinca, näscut la data de
24.01.1940 în localitatea Bälteni, judelul Olt, domiciliat în municipiul Bucureçti,
strada Segarcea, nr. 5, bl. Al3, sc. C, et. 2, ap. 37, sector 6, cetá\ean român,
cäsätorit, pensionar, necunoscut cu antecedente penale, posesor al BI seria BN,
nr. 551427, CNP 1400124400212, fost ofifer în cadrul Directiei a VI-a Cercetäri
penale din Departamentul Securitáçii Statului, pentru sävârçirea infracliunii
contra umanitá1ii, prevázlutä çi pedepsitá de art. 439 alin. 1 lit. e, g çi k C.pen,
- col. (rez) Hodiç Vasile, fiul lui Petru çi Maria, náscut la data de
08.09.1953 în com. Tinca, judelul Bihor, domiciliat în Bucureçti, Prelungirea
(ilrencea, nr. 16 - 18, bl. Al, sc. 3, et. 3, ap.40, sector 6, cetátean român,
cásätorit, pensionar, necunoscut cu antecedente penale, posesor al CI seria DP,
rìr. 161962, C.N.P. 1530908400361, fost ofi1er în cadrul Direcliei a VI-a
Cercetári penale din Departamentul Securitãtrii Statului, pentru sávârçirea
irrfracliunii contra umanitäçii,prevázutã çi pedepsitã de art. 439 alin. I lit. e, g çi
l<

C.pen,

-

civ. Homoçleøn George, fiul lui loan çi Ana, näscut la data de
19.06.1923 în mun. Deva, jud. Hunedoara, domiciliat în mun. Deva, b-dul 22
Decembrie, bl. 20, sc. B, ap. 15, jud. Hunedoara, cetá[ean român, cásätorit,
pensionar, cunoscut cu antecedente penale conlòrm fiçei de cazier (vol. 5/95),
posesor al BI seria BN, nr.000101, CNP 1230619400271, fost ministru de
interne, pentru complicitatea la sávârçirea infracfiunii contra umanitä1ii,
prevázuhá çi pedepsitá de art. 48 Cod penal rap. la art. 439 alin. 1 lit. e, g, k din
Codul penal

- cit. Tudor Postelnicu, frul lui Constantin çi Elena, náscut la data de
13.11.1931 în com. Plovila de Sus, jud. Prahova, domiciliat în mun. Bucureçti,
Calea Victoriei, nr. 155, bl. Dl, sc. 2, et.2, ap.44, sector l, cetäfean român,
cásátorit, pensionar, cunoscut cu antecedente penale conform fiçei de cazier
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(vul ,5/209-210), posesor al BI seria GN, nr. 037600, CNP l31l I 13400313, fost
l' al Departamentului Securitä1ii Statului, pentru complicitate la sävârçirea
lnlirrctiunii contra umanitá1ii preväzutá çi pedepsitä de art. 48 rap. la art. 439
slin. I lit. e, g çi k C.pen.
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