cuR.TE,4 ÐE ASEL EUCURESTI - SECTLA I øENAL.A,
DOSAR PENAL NR. 25OO/2/2017
(10s0/2M7)

d

I0/

SEÐINTA PUMÚCÃ ÐIÌ\t ÐAT¿ ÐE: 07 iuníe 2017
ÐECLAR,ATIE DE PARTE CrVrLÅ
Nume çi prenume trIrsu Andrei-f{oria - date cunoscute la dosar.
S_ediutr møteriei: srt. 38t, ørt. 107, art. I1l, ørt" lI2, arl. 382 C.pr.pen
Conform atf. 1t2 alin. 2 Cpp, s-au adus Ia cunoçtin!ã urmätoarele
drepturi:
- dreptul de a f,r asistatä de avocat, iar în cazwile de asisten!ä obligatorie,
dreptul de ai se desemna un avaçat din oficiu; "
- dreptul de a apela la un mediator în cazurtle permise de lege;
- dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica exceplii çi de a
pune concluzii în legäturä cu solu{ionarea laturii civile a cauzei, în condiçiile
prevázute de lege.

I se pune în vedere sä arate tot ceea çtie despre fapta care face obiectul
judecá!ii.
Orø îruce¡terii sscltltãrii pãrlii civíle: 15,09
Arár. cã în anul i985 aveam vârsta de 27 de ani.
Arát cä în anul 1985 tatál rneu a început sä f,re urmãrit çi anchetat, întrucât
avea o atitudine consideratá ostiiá de regimul cornunist.
Arát cá, acliunile tatáIui meu erau rezultatul exasperárii sale fa!á de cultul
ciictatorului Nicolae Ceauçescu çi de fapttrl cä nu exista desturlá opozilie din
parteapoporului român.
Tatál meu era inginer, însä era çi poet çi scriitor, motiv pentru care avea
multe cunoçtinle în dorneniul artistic çi literal. Arät cá în calitate de inginer a
avut pcsibilitate sä cunoascä direct ordinele criminale ale dictatorului
Ceauçescu. F4enlionez acest îapl., întrucât dupä cutremurul din 1977, întrucât
tatäl rneu era specializat în ac{iuni de consolidare anti-seismicá,, a fost desemnat
sá participe la consolidarea blocului Patria (Aro, aça cum i se mai spunea). Tatál
meu a realizat un proiect de consolidare a blocului, care a fost respins chiar de
Ceauçescu într-o çedin!ä, fiind singura ocazie în care tatál meu l-a cunoscut
personaL pe acesta.
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Arät cá tatáI tneu nu era rnembru de partid nu avea funclie Înalta.
Ceauçescu a oprit toate consolidárile la blocurile afectate cie cutretilurul dìn
t977.

Nicolae Ceauçescu a convocat o çecii4á cu toaie peiscatiels çi iilstrl"Lrliiie
implicate în consoiidarea blocuriicr', inclusiv a iilsittuiüiui ia cale taiäl riicu
lucra, ocazie cu care a sp'rs oá s-au fãcut exagerári çi cä nu ie mai dá voic, sub
sancfiunea închisorii, sá rnai consolideze vreun bloc, spurrânciu-le decât sá le
zugráveascá.

Arát cá tatál meu a conseinna[ disculsul lui Nicolae Ceauçescu din data de
04.07.1977, fiind un rìolnent la care soatla blocurilor din Buculeçti a luat o altá
turnurá. Nicolae Ceauçescu a spus în acea çedin!ä cä nu se vor consolida
blocurile construite în regimul bur:ghezo-rnoçieresc, motiv pentru care toate
blocurile de dilainte de 1940 au rälnas neconsolidate, deçi se çtia care ar fi
soai'ta acestora în cazti unui cutletnur de aceeaçi magnituCine. Aspect pe care îl
çtiau to{i inginerii prezenli în sala dc çedin1á la acel tnomen[.
Tatál meu a fbst afectat în special de soarta locatarilor care nu au fost nici
evacuali çi nici infolmali cu privire la situalia blocurilor, blocuri cárora doar li sa dat aspectul cá, ar fi fost consolidate. Nicolae Ceauçescu a dat ordin ca pâná la
data de 23 august sá se terinine toate lucrärile la blocurile respective.
Tatál meu çi-a dai sealla cá Nicolae Ceauçescu nu mai era dispus sá aloce
resurse umalle çi materiale pentlu consolidalea acestor blocuri, întrucât
începuserá lucrárile Ia Casa Poporului.

Arát cá erau 300 blocuri într-o stare foarte gravá, care trebuiau

consoiidate, çi încá 40C0 de blocuri având gradul II de pericol, tatál rneu a
anunlat locatarii din blocul Patria de situalia existentá. $i întrucât nu avea culn
sä anunle çi locatarii celorlalte blocuri s-a hotärât sá scrie o scrisoare la Europa
Liberä. Arát cá recent ain avut ocazia sá studiez la CNSAS documente din
arhiva securitáçii din cal'e rezultia cá existau informatori care au adus la
culoçtinla conducelii sccui-itúçii statutului situaçia blocuriior respcctive, preculll
çi sta¡ea de spirit a locatalilor çi iirginerilor, printre ingineri fiind rnen{ionat çi
tatäl ¡reu, ca având o atitudine ostilá fa!á de nemullumirile conducátorului
statului. Prec\zez cá scrisoarea a ajuus în posesia radioului Europa Liberá în
lgi8, când tatál meu a obfinut permisiunea de a cälätori în sträinátate, întrucât
pâná la acea datá, deçi atât eu cât çi tatál lneu arn încercat sá trimitem scrisoarea
prin diferite persoaiic, nu ant reuçit.
Arät cá tatái lncu reuçca sá facá accstc caiátorii în striíirrãtatc cu o ceret'c la
institut, ililoul Oiganizaiiei tic Baza, Sector, Municipiu çi, în tlnal, adresatá
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direct Preçedinteiui Republicii çi o copie de pe ziarul Scânteia, în care solicita
respectarea dreptului la cálätorie garantat de constiturlia vremii.
Ãráf cá, tatál rneu a rnai scris çi alte scrisori cátre Europa Liberá, una
vizãnd ccnferin{a uniunii scriitorilor din 1981, când Nicolae Ceauçescu a
schimbat întreaga conctucere a uniunii scriitorilor cu oameni cle încredere ai
partidului.
Arát cá., întrucât tatäl rneu era sufocat de faptul cä nu se ñcea nimic, a
încercat sä formeze un grup de rezisten!ä intelectualä cu prietenii sái çi finea çi
afiçe antitotalitarela vedere la serviciu.
La un moment dat, tatáI meu a decis sä fie citit un manifest în marea
adunare nalionalä, vorbind cu prietenii sái Dan Leçtiu, Geo Bogza, Nlina Casian,
$tefan Augustin lonaç, Iordan Chimen, Sorin Vieru, Radu Cosaçu, Mirel Ilieçiu
çi al1ii.

Menlionez cá, toate aceste demersuri au fost consemnate în jumalul säu
intim, pe care îl trinuse din tinere{e, întrucât plánuia sä scrie cárli bazate pe acest
jurnal.
Arál cá, la un moment dat, fafál meu a scris çi o poezie parodie la adresa
lui Ceauçescu pe care a dorit sá o multiplice, apelâncl în acest sens chiar çi la
mine. Inilial am vrut sä o tipãresc la facultate, însá am renunlat, întrucât aç fi pus
în pericol persoanele care mi-ar fi facilitat accesul la printere.
Precizez cá toate aceste însemnãri ale tatälui n:reu din jurnal au fost gásite
de organele de seculitate çi au fost rnotivui pentru care latál meu a fost anchetat
începând din decembrie 1984 çi pânã la moafie. $tiu acest lucru în mod direct.
întrucât tatál ineu a fost cercetat în stare de liberlate cle cátre inculpalii
Fârvulescu çi Flodiç, care puneau întrebãri legate de însemnärile din acel jurnal,
interesându-i în mod deosel¡it cum a ajuns Scrisoarea la Europa Llberá, dacä mai
are çi aite rnateriale pe carc le--a trimis sall urrna sá le trimitá la Europa Liberá
sau la alte posturi din sträinätate, rela[äle cu prietenii scriitor, care dintre ei
cuncçteau çi au parlicipat la activitãçile sale duçmãnoase, modui cul1l i-e
cLÌnoscust pe diziden{ii rornâni çi lucrãtorii postului Europa Liberá din afara
[ár'ii, în special pe Vilgil Ierunca çi Monica Lovinescu, Cespre care a fost
întrebat insistent pe pa.rcursui a mai multor interogatorii.
În jurnal, tatäl meu menficna çi o intenJie iluzorie a cle a-çi confecliona o
zrmõ. cu lunetá. A,rái. cá tatál meu a discuiat gi cu mine acest vis al säu, noi
gâi^rdindu-ne chiar sá aducem în nrocl seperat piese din sträinätate pentm a nu fi
i:iinsi. Ðeçi ne-an¡, da.t ssan-la cá era un lucru- imposibil întrucât fiecare piesá era
îrsei'iatã, tatát' rrt a spus cá. decá"er avea o astfel d.e armá. nu ar ezifa nici un
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rninut sä îrnpuçte pe dictator, acceptând ideea cá" ar putea fi prins
foarte uçor,
fiind dispus sá se sacrifice pentru ceiialli 20 rnilioane de români.
Arát cä în perioada aprilic-rnai 1985 am fost anchetat eu îü legätuiã
cu
çi
acvzarea adusä tatälui meu de cätre inculpalii Pârvulescu
çi l-Iodiç, care rìr-au
întrebat aceleaçi lucluii ca çi pe tatäl meu, în special despre
multiplicarea

ahçelor.

Deçi nurneie piieteniior sái erau rrrençionate in jurnai, tatãl meu
çi-a dat
sealna cä dacä ar fì dat o deciala{ie împotriva acestoLa,
în care sá le precizeze
numele le-ar face mai mult ráu çi a refuzat sä dea o astfel
de declaralie
referitoare la prietenii säi' Cunosc cá în perioada în calc a fost
a'chetat în stare
de libertate, tatäl lrreu a fost ameuinfat
pârvulescu
çi bruscat cie inculpatul
care la luat de umeri, l-a împins la fei'eastrã i-a spus cä-l aruncä pe
çi
fereastrá. Arát
cä în perioada în care a f-ost liber, asupra tatálui lneu nu au
fost exercitate alte
acte de violen{ä, îu afara celei men[icnate, .însä a fost aineninlat
cu bätãi,
incltisiv în sensui ca ni se va facc ràu nlie gi manrei incle, luciu
care i-a fäcut
mult ráu tatäiui lneu, mai rrrult Cecât toatc ccleialte amenin{ãri care
îI vizaupe el

ca persoaná în rnod direct.

Arát cä în acea perioadá, întrucât o parle clin jurnalul sãu nu a fost gãsit
de
organele de securitate, ce viza o cálãtorie, mi-a dat-o mie sä
o ascund, dar mi-a
zis sä nu îi spun unde am ascuns-o, împrejurare care aînsemnat
pentru mine cä

tatäl meu çtia ce i se poate întârnpla.
Îu momentul în care a fost arneninlat cu privire la fainilia sa, când
a venit
acasä, tatãl meu era extretn de afectat
mi-a
spus, mai mult ca o scuz á fa\á de
çi
mine çi tnarna lnea, cã nu poate sä declale îrnpotriva prietenilor
sái, întrucât nu
ar mai f,r el însuçi.

La scurt tirnp dupä refuzul tatálqi meu, în vata anurui r9g5, i

s-a

comunicat cä ancheta organelor de securitate pentru propagandã
împotriva
orânduirii comuniste s-a terminat.
Dupá acest ittotnent, çi la sen'iciu, în cadrul unei
çedinfe, tatäl meu a fost
demascat pcntru acliunile sale, çecliniá condusä de un ofiler
de securitate.

Arãt cá tatãl lneu a solicitat sa-i fie înapoiat jurnalul, iar

securistul

institutului unde luct'a i-a spus cá cle abia acum începe greul, fiind
arestat la scurt
tirrp, la 2r.09.1985. Deçi cle nenurnãrate ori, îrnpreunã cu lnama l1lea
am
încercat sá iau legätura cu tatãl
de la mo'rentui arestárii nu aln rnai putut
',eu,
lua legãtura cu tatãl nre u, refuzâ'cu-r-ri-se
orice vorbitor çi pachetele. Nu ni s-a
rnen{ronat nici motivul pentr:u carc a fost ar-estat. Arãt
cä am luat I egätura cu
avocatul Ioan Pora, çefui Baloului Bucureçti la acea cl,atét, cale
îl apãrase çi pe
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Radu Filipescu. Avocatul a comun\cat cá nici lui nu i se permisese sá-l vadä pe
tatäl meu în timpul detentiei. Dupä moartea tatälui meu, ar¿ocatul Pora mi-a spus
cá la prezentarea n.aterialului cie urmärire penalá, în dosarul în care tatál nreu era
învinuit pentru inr?acfiuni de drept comun çi în care fusese arestat, era prezent çi

inculpatul Pâr'vriiesiu, care a spus cá de ce l-a aies pe acesta în caiitate de
avocat, întrucât putea- sä-i dea un avocat din oficiu ) cate l-ar fi apáre,f mai bine.
Avocatul Pora i-a spus cä acestuia nu i s-a pus la dispozilie dosarul de unnárire
penalä, ci i-au arätat numa.i câterra file, spunând cä trebuia sá-l apere clin
memorie. La scr-irt timp dupá prezentarea materialului de urmárire penalá, pe 19
noiernbrie 1985 am primit un telefon de la seclia de Nliliiie a sectorului 6
Bucureçti, spunându-mi-se sá .¿in la Spitaiul-Penitenciar Jilava sá preiau efectele
tatälui meu deoarece acesta a decedat.
Pe 20 noiernbrie 1985 am roers la spitalul-penitenciar cu rrrama sa, unde un
infirmier rni-a înmânat hainele tatálui meu, pliire de sânge închegat, respectiv
pantaionii, o cámaçä çi un prosûp. Cámaqa fiincl ruptá pe spate, în franjuri. Deçi
arn încerce.t sá aflãm cauza mo(ii tatá.lui rneu, nn ni s-a comunicat.
De abia spre searä arn fost primit de o persoaná, despre care am aflat cá, eru
rneclicul çef al spitalului, numitul Ghiia. Ulterior am afl.at cá acest doctor a
participat çi la efecluarea operaliei asupra tatálui rneu çi care ne-a spus cänu ne
poate cornuurica cavza morlii. Spunând, la solicitarea noastrá, câ nu este nici un
doctor acotro. Arn întrebat çi pe infurnier ce s-a întâmplat de a ajuns tatäl meu cu
hainele pline de sânge, acesta spu-nând cä nu çtili îi bate acolo çi îi acluce la noi
în ultimul moment când nu se mai poate face nirnic. Pe data de 21 noiembrie rni
s-e spus sá merg ia crematoriu unde ftlsese depus tatäl meu, ocazie cu care i-am
vázut cadavrul. Tatál rneu avea urrne de lovituri pe fa!á,, pe tâmple, pe coaste, pe
pä4ile laterale ale abComenului, pe torace,'Arát cã din cavza tãieturii fäcute pe
abcicnren, cu, ccazia a'.rtopsiei, nu rni-am dat seama dacá era lovit çi în aceastá
zaná. Arn constata.t c7a avea la încheieturi táieturi adânci pâná la os, iar pe
spinare a\rea u;:ìììc cie lovituri adânci cur sânge închegat.
La institutut, tat"áhx meu am înteles cá s-a dat ordin sä nu viná nirneni la
incil.lerare.
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A,;átcá. ia lhzil am încercat sã voi'bim cu meciici legiçti, ciar nu ain reusit; nu mi
s-e sous c.aûza n:c;'!ii, e,ci a'm irrat icgäil¡ra tat cu cloi infinniei"i Crisiian çi
Fuiclea-, c¿,.re lli-a'; comunicú-cá atulnci când a iost adus, taLálTneuaveatoate
-rÌca-t',rl
oi'ganel e ñcu.ie pra"r"" i nclusi-"'
çi spl ina.
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Arät cä çi la INNIL , toatá ziua am încercat sã aflu cauza moi-lii
întrucât t6[
ttouä, farniliei, ni se solicita un celtifìcat corrstaiator al
nioi{ii în vedel.ea
îmbãlsä'rärii, pe care trebuia me*fionatã. cauza'io{ii.
Arãt cã într-un final arn ajuns la o persoanã caie a sijrìal sá
se ii:ieieseze <iespi.e
cauza mor-fii tatälui meu çi care îu tillipul corvo¡i;ii'ii
a spus ca î'ielcge cã este
un caz special çi a închis telef'onul. Apoi a spus cã îl îrnbãlsámeazá
çi fãrä
certificat.

A
deçi

în

cioua

zi aav¡t lcc incineralea la care au venit destui

cie multri prieteni,

erau pel'soalìe ale securitãiii. A¡át cá inci¡cra¡-ea tatãlui
rneu a lbst
cu acordul fafiriliei întrucât la acel moinsnt rìu aveain
o aitã op{ii:ne. Cu aceastä
ocazie, muili plieteni au vázut, deçi tatãl rììeu erau îmbrã.cat,
ccntuziile de pe
fä1ä çi ránile de ia tnâiui, care pãr'eau clar a fi fbst
provocate ce cátuçele cu care
a fost strâns pânã la os. Arãt cä eu personal am fost
u¡nárit de securi tate atãt
çi
timp cât tatäl rneu a fost închis dar çi dupã rncaitea sa, o rnaçinã
a securitãçii
fiind prezentä în fap casei noastrc. Deseori urrtårindu-niä
cu niaçina, în pas cu
rrine, câncl r-ìleigearìl cã.tie staiia de autoiruz, la ser.v.iciu.
Deçi ca'zuI tatãlui lneu fiscse cieja ned;atizat cic Euiopa Libera,
rni s-a
spus din paitea securistului institLrtuiluri meu sá nu iau
legátura cu acest raclio.
Arãt cä çi eu am fost chemat la seculitate în luna octornl:rie 19g5,
în perioada în
care tatäl meu era arestat, fiind anchetat de cei doi
pârvulescu
inculpaçi
çi Hodiç,
care mi-au restituit o parte din jurnalul tatálui meu, respectiv
o parte din anii
1950, Qare) probabil, nu mai prezentau interes, de asemenea
çi unele scrieri
spottive, critici de arlä, însá rn-au întrebat încá o catá de
activitä1ile tatälui meu
rnai
ales
dacä
existä çi aite ciocumente acasã sau ascunse în alte pãrfi
çi
care ar
avea un conlinut necol'esputtzátor sau duçmãnos. Arát
cã çi eu personal al fost
zonTa

urrnärit inculpatul Hodiç atãt cãt tatãl mpu era arestat cât
çi dupã moartea
acestuia, întâlnindu-ne la Palatul Telefbanelor, unde acesta
a spus ,,ce, aivenit
sä dai raportul, ai grijá ce spui". Din aceastá discufie
mi-arn dat seama cã acesta
cunoçtea conr.'o'birile r'ele telefonice îl interesau.
çi
Arát cã în anul 1985 guvemul Statelor Unite s-a interesat de cazultatálui
lneu, întrucât sora lnea era stabilitã în America. N,{ai mulçi
senatori çi
congresllìeni ai¡lcricani au triinis scrisori în caie se intercsau
de soarta tatälui

lneu' acest luct'u îniârnpiându-se înainte clupã moartea
çi
tatãlui neu. Am fost
çi
cotltactat de atnbasada Statelor Unitc la sfärçitul lui
noiern6rie 19g5, tot atunci
înlelegâr-rC de la avocatul Pcra cá l-au contactat
çi pe el. Arãt cã în anul Iggl1992 an contactat pe doctorul CostancJache care a participat
la opera{ia fãcutã
tatãlui tneu în spitalul Penitenciar Jilava care e|a deçinut
în igg5 la rândul sáu.
çi
6
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Acest doctor cunoscându-l pe tatãl meu din copilärie. Deçi nu se mai vãzuserá
de 50 de ani s-au recunoscut când tatál rneu a fost adus la Jilava. Doctorul
Costandache mi-a spus cä tatäl meu a fost adus în stare gravá, cu abdomen acut
çi peritonitá generaïizatá, situralie în care lru se mai putea face nirnic. Mi-a spus
cä observase çi el echimozelepe tot corpul çi în special pe abdornen, çi çi-a clat
seama cá sursa acelor echimoze o reûrezentau loviturile puternice, repetate. De
asemenea, rni-a spus cä a vorbit în fr,ancezä cu tatäl meu cá l-a întrebat ce s-a
întâmplat, de ce l-a adus aça târziu, tatâl meu räspunzànd cá a fost delinut poiitic
çi cä a fost bátut în tirnpurl anchetei pe motive politice, pentru jurnalul împotriva
lui'Nicolae Ceauçescu, de cáïte anchetatorii ofileri de securitate cu çpi1ul burlä.
Arát cä l-am rnai întâlnit pe doctorul Costandache ulterior, în 1994-1995, care
nri-a dat de înleles cá s-aì-l fãcut presiuni asupra sa pentru a-$i retracta
declaraliile date în cursul anchetei. Mi-a spus sã vin dupä alegerile din 1996 cá

îmi va spune mai mu.lte, dar pânä attmci îl strâng pantofii.

,)

Ráspunsuri la întrebärile reprezentantului Ministerului Public:
La percheziçia din luna ianuarie i985 eu nu am fost prezent personal, însá
pärinlii mei mi-au povestit în amänunt ce s-a întâmplat, respectiv cá au'fost
prezenli inculpalii Pârvulescu çi Hociiç çi ofi1erul de securitate de la institutuluri
tatálui meu, Durnitráciuc tron. care i-a spus cá dacá nu preclä de bunä voie toate
materialele scrise pe care le are în casä, vor scoate çi parchetul. Astfel încât au
fost ridicate aproape toate materialeie scrise de tatá.I rneu în decursul anilor,
inciusiv scrierile literare, precum ç! cárli çi reviste din sträinátate, consiclerate ca
ar¡ând un conlintit ostil pentru regimu.l comunist. Arát cä astfel cle reviste çi cä(i
au fost gãsite çi în biblioteca trrea, rnotiv pentru care am fost anch.etat, astfel cum
am deciarat

'

anterior.

R.ãsitunstu'l la întrebäriie apárátorului ales al inculpatu.lui Hocliç Vasile:
A';/¿t cá

mì cltnosc exact câte tári avizitat tatál meu pàná în 1985, dar cred

cä vreo -<-6.

Ctrnosc cä jumalul tatáh¡i rneu. pe cere îl trinea la serviciu, a fost gäsit cle
niçte cclegi dc-ai liii care l-an p-,:ede.t securitälii.
Arãt cá nu cuncsc despre o astfel de sesizare, tot ceea- ce cunosc despre
acest aspect este di;l prezentul Ccsa"r.
Arr¿t cá" eu eìiii fosi anchetat în bi-r'oui cfìlerului de secr-rritate Fârvulescu.
AráÍ" cä nu-ri aduc a.minte concret cÍe împrejurärile în care am dat
,Ceclaralie la secui'ita.te. însä deciz^raiüle rnele se regã-sesc la dosar.
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fuát cá aceste procese-verbale

la dosarui cauzei. Alát cä pe
declaraliile pe care le-am dat la securitate, eiau irenliunea clatä îir fàça noastr.ä,
fiind sernnate de cei doi incuipali Pâr-vulescu çi F{oCiç.
Arät cá la niomentul întâlüirii de la Palatul Tcleícareior, eu clcja îl
cunoçteam de i{odiç încá <lin luna lriai 1985, câücl fusesem interogat.
Ráspunsuri

se regãsesc

la întlebfuile apár'átorului ales al inculpatului Postelnicu

Tudor:

Din câte îmi aminlesc, în perioada 1978-1984, tatäl meu, în afara piecárii
la care am ñcut anterior reierire, a mai plecat cÍe ciouá oli. Ar-ãt cä de fiecare
datá era din ce în ce mai greu sá ob{inäpaçaportul. Precizezcá,de f,recare datá,,
cu ocazia acestor plecári, tatál rneu era prelucrat atãt de Dumitrãciuc lon, cât
çi
de lucrätorii de la paçapoarte, în sensul de a nu lua legátura cu nici o persoaná
din occident, ostilä Rornâniei, iar în situalia în'care ar lua legätura sä raporteze
auesL luclu. Ar'át cä tatálui meu, de mai multe ori, i s-a propus sä dsvinã
iuforinator, sá cclabcrcze cu oiganele de securitate, luciu pe care l-a refuzat.
Arát cá tatäi r-neu a depus tcate eforturile pentru a efectua acesre cálátorii, cu
scopul de a fuiniza tnateriale postului Europa Liberá, în condiçiile în care
Nicolae Ceauçescu cicrea ca nici o informalie sä nu iasä din [arã. Arát cã acest
lucru rni-a fost confìrtnat çi din studierea dosareior CNSAS, din care a rczultat
cá obiectivul principal al securitá1ii statului era de a nu fi divulgate informalii în
exterior despre represiunile regimului Ceaçusescu çi de a opri orice fel de
manifestare internã îu-rpotriva sa.
Arát cã tatál neu, în tiilcrele, a fost un otn de stânga, s-a înscris în partidul
comunist, însã, vâzani manifestárile represive ale acestuia, a adus critici
partidului çi în anul 1950 a fost exclus din partid din aceste motive.
Arät cã era greu atât pentru cetá{enii membrii de partid, dar çi pentru
ceilalçi sä oblinã perrnisiunea de a cälátori într-o lará occid enÍalá,, tocmai pentru
a îngrädi cotnunicarea cu occidentul, pentru a opri scurgerea de informalii, în
cadrul acliunii sistematizate çi generalizale a regimului comunist de a oprirna
opozi¡ia din România. În acest sens, menfione z cá. era o acliune în cadrul
seculitãçii, uuitiitá Càlíitot'ul, cais viza pe toli cei care cálätoreau î¡ sträi1átate,
irlclusiv pe tatál ltleu, çi în legátur'ä cu care se luau inforrnafii cle la persoanele
din jurui celol care voiau sá cálátoleascä, declarafii ce se regäsesc, în cazul
tatálui lrlcu, în dosaiul Udrea. Arat cá tatäl meu a fost verificat înainte çi dupá
fiecare cálátorie efèctuatá în str'äinátate. Ai'át cä o singurá datá tatá,| meu a
cálätorit îtlpreuná cu lrìaina, în rest singur, întrucât mie nu nii s-a pe¡nis.
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Arät cä în perioada I97B-t984, taïál meu, în rrod constant, a luat legätura
cu persoane considerate ostile pentru regimul comunist, respectiv cu persoanele
la care am fãcut referiie, aceasta flincl çi miza pentru care tatâl meu a fost
cercetat în 1985, persoane despre care cunosc cã au av¡-rt dosare informative çi
de câte 10 r¡olume, întrucât le-am vázut personal la CNSAS. Aceste persoane
fiincf un:rärite în mod constant, inclusiv prin mijloace operative chiar în propriile
locuin{e.

Arát cä nu cunosc dacä persoanele respective au cälätolit în stráinätate,
dar cred cá au mai cálátorit la câte o conferin!ä, fiind persoane celebre la vremea
respectirrã.

Arät cä ciosarul tatáh"ri meu Ucirea conline 7 voltune, dintre care cele de la
3 la 6 sunt clovedite ca fiincl false de cátre CNSAS çi care conlineau date
oblinute plin tehnicá operativã (TC).
Precizez cä dosanil Udrea a fost închis de cátre inculpali, la data de 08
august 1987, printr-un oroces-verbal de distnrgere a unei mari pár'fi din jurnalul
tatälui rteu.
Consider cä dosarele de tehnicä operativá au

e>cistat.

Räspunsuri la întrebárile apárätorutrui ales al inculpatului Hodiç Vasiie:
Arát cä am ñcut sport de perfornan\á,la $coala Sportirzá 2 în perioada
1 968- 197 4 çi la clubul sportiv Dinamc în perioad a 197 4-197 5 .

Räspunsuri la întrebärile apärátorului ales al inculpatului Postelnicu
Tudor:
Arát cá" nu cloresc sá fac refèrire la suferin\ele fizice nici ale mele, nici ale
mamei mele, fiincl çtiut cä suferinlele psihice genercazá suferinle fizice.
Rãspuns'.rri la întrebäi'ile zpárá.tarilor aleçi ai pã4ilor civile:

În

ceea ce priveçte puçoa cu h-inei.ã., tztl't meu avea inten{ia Ce a
confrcticna c astfett de ar'¡tá.
Arãic cá,, ?n ceea ce prii'esïe solicitarea cie a pl.eca în stráinätate, tatál meu
ñcea solicitare ia instltut, la Birc.ul',ri Crgantza\iei De Baz[ apoi mergea Ia
Centralá pe Construcîii,la Secta'. ia llunicipi',r çi, dupä ce erau respinse toate
aceste soiicitãri. în i:rnl. se aCresa r-reçecinteiui Repriblicii . Arái cá pâná la
prcçeciinte niciccÍatä nu ¡.u fcst a,vrobate de a.ceste i;rs+,itufii ecele sclicitári.
t\rát cë, trirc¡ul inct-lluatului Pâr',,ulescr,r, unCe ain dat declaralie, se afla în
tv
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ci¿lo irea secur:ivrt1rii., c\e pe Calea P.ahovei
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Tatälui meu nu l s-a colnunicat în mod oficial, în vara anului 1985, cá s-a
încheiat ancheta, ci nutnai velbal.
Arät cã çeciinta orgaulzzitá în cale tatái l;ieu a fost iill;3ri¿ìt penil'u ac{iuniic
sale a fost o çedintã propagandisticä, ccndusä ie un of;ler de seculiiate Cin aîara
institutului, având ca scop sá-i avertiz¿ze çi pe ceiiaili algr¡aii.
Arát cä persoanele ostile rcgirluiui comunist cu cale se întâinea tatäi rndu
erau numai persoane cuncscute acesluia, acelaçi lucru fiind valabil çi pentru
persoanele cu care tatãl lneu se întâlnea în sti'áinätate.

Arät cá acurì1 recent cânC arn studiat dosarele CNJSAS am aflat

cá

persoanele vizate pr:in anclictalea ia'iaiui iiìûu aicau în locuiniá instalatã telmicä
operativá.

Precizez cá în declara{ie luatä de inculpaçii Pârvulescu çi Hodiç nu s-a
consenìnat tot intelogatoriul, respectiv întrebãrile ce vizau puçca cu lunetä,
precum çi multe din întrebár'ile legate de rnine çi prietenii tatälui rneu.
Arät cä avocatul Ioan Pcra mi-a relatat cä atunci când l.-a vazut pe 15
noiernbrie 1985 la prezentarea materialului, tatäl meu suferea psihic çi fizic çi cä
era într-o stare jainicä.

Orø

finølizãrii asculíã¡'ii pãrlii civile: I 7,32
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Farte civilã,
Scntnat cluoã ce a citit si estc de acorcl cu
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Avocstwl pãr,Íti civile,

conliru.ttul,
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Froces - verbøl
Fartea cii,'ilá nu poaie/refuzä
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