
Doamnei Procuror General al Romaniei Gabriela Scutea 

 

  

Stimata doamna Procuror General, 

 

Subsemnatul, Costinel Venus MIREA, cu domiciliul in Strada Genistilor nr.93, Craiova, acesta 

fiind sediul pentru comunicarea corespondentei în cauza, tel: 0745 659 851, email: 

mireacostinelvenus@yahoo.com, reprezentat conventional de Av. Dr. DRĂGULIN ILIE, cu 

domicilul în Mun. Craiova Jud. Dolj str. Olănești nr.25,  

In baza art.339 C. proc. pen. raportat la art. 10 C. proc. pen. formulez prezenta: 

 

PLANGERE  

 

impotriva solutiei de clasare comunicate prin intermediul Adresei Nr. 295/VIII-I/2020 din 

21.12.2020 a PROCURORULUI MILITAR SEF, Colonel Magistrat Catalin-Ranco PITU, 

document prin intermediul caruia subsemnatul am fost informat cu privire la clasarea plângerii 

penale formulate de catre subsemnatul impotriva celor doi terorişti diversionişti imbrăcaţi în 

combinezoane negre care au tras asupra mea în ziua de 24.12.1989.   

Mentionez ca am primit comunicarea solutiei atacate pe data de 30 decembrie 2020, deci aceasta 

plangere se incadreaza in termenul legal de la comunicarea copiei actului prin care s-a dispus 

soluția sau persoana vatamata prin aceasta masura a fost informata cu privire la solutia dispusa in 

cauza, in conformitate cu dispozitiile art.339 C. proc. pen. alin. 4. 

In plangerea respectiva am invederat ca probatoriul aflat in Dosarul Penal nr. 505/P/1990 

contrazice teza centrala a Rechizitoriului  SPM din aceasta cauza, respectiv ca victimele de dupa 

22 decembrie 1989 ar fi rezultat exclusiv din focul fratricid indus de conducerea FSN de atunci. 

Probele respective dovedesc ca glontul care m-a ranit, ca si majoritatea focurilor de arma trase in 

acea perioada asupra unitatii militare unde activam si asupra altor militari si civili au fost trase cu 

intentia de a produce victime si panica in armata si populatie, de catre tragatori antrenati 

pentru lupta de gherila urbana, cu un armament special si sofisticat, care nu exista in dotarea 

armatei in acea vreme. Probele pe care le-am prezentat si analizat in detaliu arata ca este exclus 

ca in cazul meu, ca de altfel intr-un numar considerabil de alte cazuri1, sa fi fost vorba de foc 

                                                                    
1 Rog a se tine cont, in acest sens, de marturiile si documentele prezentate in cartile: Vă mulțumim pentru 
libertate! 1989- 2019, de Costinel Venus Mirea, Editura Alma, Craiova, 2019, aparuta sub egida, printre alte 
organizatii, a Asociaţiei umanitare pentru protejarea şi sprijinirea invalizilor, răniţilor şi urmaşilor celor căzuţi în 
timpul Revoluţiei din decembrie 1989 – Dolj, accesibila si online: http://gh-
ursu.ong.ro/Va_multumim_pentru_libertate%21_1989-2019.pdf; si Tragatori si mistificatori. Contrarevolutia 

http://gh-ursu.ong.ro/Va_multumim_pentru_libertate%21_1989-2019.pdf
http://gh-ursu.ong.ro/Va_multumim_pentru_libertate%21_1989-2019.pdf


fratricid. Cel care a tras asupra mea a fost, dupa cum voi arata in continuare, unul din cei doi 

teroristi in combinezoane negre care trasesera asupra unitatii noatre militare si pe care i-am urmarit 

in ziua de 24 decembrie 1989 pana pe terasa blocului 42 de pe Strada Caracal din Craiova. 

Imi bazez aceasta plangere impotriva solutiei de clasare pe urmatoarele: 

  

MOTIVE 

Solutia de clasare a sefului SPM se bazeaza in esenta pe urmatoarele argumente: 

“Faptul că o crimă care ţine de competenţa Curţii a fost săvărşită la ordinul unui guvern, al 

unui superior militar sau civil nu exonerează persoana care a săvărşit-o de responsabilitatea sa 

penulă, decat daca aceasta persoană a avut obligaţia de a se supune ordinelor guvernului sau 

superiorului in cauza” 

"In seara zilei de 22 decembrie 1989, prin punerea in aplicare a unei vaste si deosebit de complexe 

actiuni militare de inducere in eroare (ale carei procedee si autori au fost explicate pe larg in 

expozitivul actului de sesizare), intreaga populatie a Romaniei (civili si militari) a avut perceptia 

viciata, cu exceptia autorilor inducerii in eroare. Pe cale de consecinta, sunt activate prevederile 

articolului 32 din Statutul Curtii Internationale Penale." 

"Legislaţia si doctrina internaţionale privitoare la crimele impotriva umanitatii au avut in 

vedere toate ipotezele teoretice (generate de exemple istorice concrete) şi, pe cale de consecinta, 

au stabilit exonerarea de răspundere penala a militarilor care in exercitarea atributiilor lor 

executâ ordinele primite şi/sau executând aceste ordine se afla intr-o justificata eroare." 

Solutia de clasare este nelegala si netemeinica intrucat argumentele folosite: 

- Sunt false, nelegale si ilogice, ele nereflectand corect si in intregime articolele legii 

internationale si interne invocate. 

- Nu sunt sustinute de nici o proba administrata in cauza formata ca urmare a 

plangerii penale depuse de catre subsemnatul.  

- Mai mult, ele nu fac referire la probatoriul pe care l-am prezentat si analizat in 

plangerea mea, tocmai pentru ca probele nu sustin solutia de clasare. 

1. Astfel, invocarea art.33 a Statutului Curtii Internationale Penale (SCIP) este 

trunchiata, ingnorandu-se alineatele b) si c). Respectiv, exonerarea de răspundere penala nu 

se aplica daca: 

- b) Persoana stia ca ordinul era nelegal 

                                                                    

Securitatii in decembrie 1989, de Andrei Ursu, Roland O. Thomasson, in colaborare cu Madalin Hodor, Editura 
POLIROM, Iasi, 2019 



- c) Ordinul era evident ("manifestly") nelegal. 

Cat priveste prevederile articolului 32 din Statutul Curţii Internationale Penale, acestea se 

refera in mod separat la greseala de fapt (alin. 1) si cea de drept (alin. 2). Greseala de fapt ar fi 

incidenta in cazul in care cel care m-a impuscat ar fi facut-o din greseala, iar nu cu intentie. 

Or, conform probelor din dosarul meu pe care le-am expus pe larg in plangerea mea initiala, 

acesta posibilitate este exclusa. Procurorul nici nu avea cum sa concluzioneze daca tragatorul 

respectiv m-a impuscat cu intentie sau din greseala (elementul „mental” sau „psihologic” al 

infractiunii) atata vreme cat  

- nici macar nu l-a identificat pe acesta din urma; 

- nu a facut nici un efort pentru a-l identifica; 

- nu a luat in consideratie nici una din probele pe care le-am detaliat in plangerea mea, fara 

a da vreo explicatie pentru aceste omisiuni esentiale. 

Procurorul prezinta o situatie vadit deformata a situatiei premisa a evenimentelor din 

decembrie 1989. Astfel, acesta pretinde ca anterior zilei de 22 decembrie 1989,  

„populaţia României (inclusiv cadrele militare) a fost în mod constant dezinformată cu 

privire la situaţia internă. De la vârful ierarhiei politico-militare s-a inoculat că 

revoluţionarii erau elemente ostile orânduirii socialiste sau chiar terorişti [...]. In 

condiţiile unei societăţi in ansamblul ei blocată din punctul de vedere al liberei şi corectei 

informaţii, civilii şi militarii au fost anunţaţi că au fost puse în pericol idealurile socialist-

comuniste ale poporului român şi chiar integritatea teritorială a României[...]. Militarii 

romani (cu exceptia celor ce detineau functii la varf) nu aveau in mod obiectiv posibilitatea 

de a percepe in mod corect realitatea momentului revolutionar[...]”.  

Procurorul conchide ca: 

„in decembrie 1989 perceptia cadrelor militare de executie a fost vicitata, astfel incat 

ordinele primite de la varful ierarhiei politico-militare nu prezentatu elemetele unei vadite 

ilegalitati. Aparenta de legalitate a acestor ordine a fost indusa de factorii amintiti, prin 

dezinformare[...]”. 

Or, din acest tablou lipseste in totalitate factorul activ, hotarator, al dezinformarii 

respective, si anume Securitatea. Procurorul ignora intr-un mod flagrant realitatea istorica 

si politica a regimului de dictatura comunista. El foloseste diateza pasiva („populaţia 

României[...] a fost în mod constant dezinformată”) fara a spune cine anume a 

dezinformat-o, fara macar a face vreo referire la existenta subiectului activ al actiunii de 

dezinformare. Este evident pentru oricine ca societatea era „blocată din punctul de vedere 

al liberei şi corectei informaţii”, dar acest fapt nu a fost un dat divin. A fost, asa cum o stiu 

azi si elevii din manualele de istorie, rezultatul actiunilor principalei forte represive a 



regimului comunist, politia politica a dictatorului Ceausescu, si anume Directia 

Securitatii Statului.  

Asa cum am aratat pe larg in plangerea mea si cum rezulta din problele aflate inclusiv in 

dosarul meu,  din 22 decembrie aceeasi institutie a continuat actiunea de dezinformare, 

trecand la lupta de rezistenta, respectiv „un mod de actiune din ilegalitate (dupa principiul 

dictatorului, de razboi al intregului popor in conditiile teritoriului vremelnic ocupat)”2. Ca 

si in restul tarii, unitatile militare din Craiova, inclusiv cea in care am activat, au fost atacate 

de tragatori experimentati, care executau un plan contrarevolutionar bine definit de 

diversiune armata, electronica si psihologica. Procurorul nu a facut nici un efort 

pentru a cerceta probele amintite si a-i identifica pe tragatorii diversionisti. 

Cat priveste alin. 2 al art. 32 al SCIP, acesta stipuleaza clar ca greseala de drept nu exclude 

responsabilitatea penala, cu exceptia incidentei art. 33 al SCIP.  

Or, in cazul plangerii mele, procurorul nu a facut nici un efort pentru a determina daca sunt 

incidente alin. b) si c) ale art. 33, respectiv daca persoana care m-a impuscat stia sau nu stia ca 

ordinul era nelegal.  Procurorul nici nu a identificat autorul faptei. Or, in lipsa faptuitorului 

este absurd sa se presupuna ce stia sau nu stia acesta. 

Din probatoriul prezentat in plangerea mea penala rezulta fara echivoc faptul ca tragatorul: 

- Nu era militar al armatei romane, folosind un armament ce nu se afla in dotarea MApN 

(cu amortizor, si de calibru neconventional sau atipic) 

- A tras evident cu intentia de a ucide un militar al armatei romane, care-si indeplinea 

ordinele si datoria de a apara Revolutia, deci ordinul pe care tragatorul il primise era clar 

si fara putinta de tagada un ordin nelegal. 

- Este o enormitate asertiunea (neprobata si de altfel imposibil de probat) ca "intreaga 

populatie a Romaniei (civili si militari) a avut perceptia viciata cu exceptia 

autorilor inducerii in eroare". In realitate exista un bogat material probator, ignorat de 

procurori,  pe care l-am indicat in plangerea mea, care demonstreaza ca in decembrie 1989 

sute de civili si militari au inteles ca diversiunea terorista a fost executata de cadre ale 

Securitatii, si au dat declaratii in acest sens atat procurorilor cat si in mass-media. 

- Procurorul nu a identificat nici un cadru de Securitate ca facand parte dintre autorii si 

executantii diversiunii, desi probatoriul prezentat in plangerea mea si aflat in dosarul 

cauzei demonsteaza ca cei care au tras asupra mea si asupra unitatii militare din care 

faceam parte, respectiv Regimentul 26 mecanizat Craiova – UM 01047 cu scopul vadit 

                                                                    

2 Conform declaratiei chiar a unui ofiter superior al DSS, Gheorghe Diaconescu, loctiitorul sefului Directiei a IIIa 

contrainformatii, citandu-i pe generalii VLAD IULIAN si STAMATOIU ARISTOTEL, Dosarul “Coman si altii” al 

procesului “Lotul Timisoara”, volumul 19, fila 373. 



de diversiune si de a crea victime si panica, nu au fost nici civili, nici militari ai 

Armatei romane. 

In concluzie, va rog sa observati nelegalitatea solutiei de clasare bazate pe dispozitiile art. 32 si 33 

ale Statului Curtii Internationale Penale, in conditiile in care organele de urmarire penala nu au 

efectuat minime cercetari pentru identificarea persoanelor indicate de catre subsemnatul si care au 

savarsit infractiunile sesizate. 

2.  Procurorul a ignorat art. 28 al SCIP, care stipuleaza responsabilitatea pentru crima impotriva 

umanitatii a comandantilor si superiorilor executantului crimei. 

- Or, nici in acest caz, procurorul nici macar nu a identificat comandatul sau 

superiorul care le-a dat ordinul sa traga celor care m-au ranit. In fapt, nu a fost 

identiticat nici un superior de pe lantul de comanda, de la presupusii sefi FSN (inculpatii 

Iliescu si ceilalti) pana la tragatorul care m-a ranit grav. Este absurda exonerarea 

tututor acestor comandanti aflati pe lantul de comanda fara sa fi fost identificat 

vreunul. 

- Rechizitoriul invocat nu stabileste nici o legatura directa intre sefii FSN (Iliescu si ceilalti) 

si tragatorul in combinezon negru care m-a ranit grav pe acoperisul blocului 42 de pe strada 

Caracal din Craiova pe 24 decembrie 1989. 

- Prin analizarea documentelor de la acea data si probele administrate, inclusiv din 

declaratiile in numar covarsitor concordante ale martorilor, se putea identifica apartenenta 

celor care au tras in mine la una din unitatile Securitatii si se putea determina cu certitudine 

faptul ca acestia actionau cu premeditare, conform unui plan de actiune minutios pregatit 

anterior si pe baza unui antrenament specific, situatii care excludeau pretextul rusinos al 

erorii generalizate din solutia de clasare. 

Pe cale de consecinta, solutia de clasare este una nelegala, avand in vedere ca nu au fost aplicate 

dispozitiile art. 28 al SCIP, respectiv nu au fost efectuate cercetari pentru identificarea si tragerea 

la raspundere penala a comandatului sau a superiorului ce au dat dispozitia persoanelor indicate sa 

traga asupra subsemnatului. 

3. Toate celelalte argumente aduse de procuror sunt nu numai irelevante, dar si rau-voitoare, 

incercand vadit sa abata atentia de la nelegalitatea flagranta si revoltatoare a solutiei: 

- solutiile de clasare fata de plangerile altor persoane dispuse la punctul 2 al rechizitoriului 

SPM nr. 11/P/2019, nu au, evident, vreo legatura cu cauza ranirii mele, fiind vorba de cauze 

si evenimente diferite; 

- incheierea ÎCCJ nr. 443 din 27.11.2019 nu a confirmat "abordarea din rechizitoriul SPM", 

in orice caz nu in privinta mea, acea incheiere nefacand vreo referire la cazul meu, deci 

nu are nici o relevanta procedurala sau probatorie, in sensul sugerat prin solutia contestata;  



- faptul ca alte plângeri care au fost formulate ar fi fost respinse de către instanţa competentă 

este evident irelevant, acestea privind alte fapte, cu alte victime si alti potentiali faptuitori, 

derulate in circumstante concrete distincte de cele specifice cauzei mele; 

- faptul ca in dosarul nr. 11/P/2014 (“Dosarul Revoluţiei din 1989"), la data de 10.08.2018 

am fost audiat în calitate de persoană vătămată şi am declarat că pentru vătămarea suferită 

în timpul evenimentelor revoluţionare nu cer alte despagubiri este total irelevant pentru 

plangerea penala amintita si un afront la sacrificiul pe care militarii armatei romane l-au 

facut pentru apararea Revolutiei din decembrie 1989 si libertatea de care ne bucuram astazi 

cu totii, inclusiv procurorii din SPM. Este evident din declaratia data in „dosarul 

Revolutiei” si din plangerea mea penala ca eu caut dreptatea, iar nu beneficiu material. 

Astfel, pentru a putea decide daca persoana care m-a impuscat stia ca ordinul era nelegal, si 

pentru a putea stabili responsabilitatea pentru crima impotriva umanitatii a comandantilor si 

superiorilor sai: 

4. Trebuie bine si complet stabilita situatia de fapt, inclusiv circumstantele concrete ale comiterii 

faptei (data, locul, contextul, martorii) si nu doar prin prezumtii statistice, folosind o tehnica de 

generalizare inadmisibila pentru actul final al unei cercetari penale, care constituie un act procesual 

cu reguli precise si consecinte foarte grave; 

5. Trebuia sa fie realizata identificarea autorilor faptei si a autorilor ordinului, la nivel personal 

- prin determinarea identitatii acestora (si argumentandu-se de ce, in urma probatoriului 

administrat, nu s-a reusit aceasta identificare), si in orice caz cel putin la nivel de structura 

militara / institutionala; 

6. Abia dupa stabilirea modului de derulare - cronologic si logic - al situatiei de fapt, astfel cum 

rezulta din probe, cu evidentierea rolului participantilor identificati, se putea pune in discutie 

"inducerea in eroare" si in ce masura ar fi fost posibila cand din probele materiale incontestabile 

rezulta ca: 

- in raport cu modalitatea de executare a focului - cu precizie, tintita - a se vedea si zona leziunii 

- locul, momentul si contextul alese, coroborat cu marturiile necombatute de alte probe existente 

in dosarul cauzei, conduc la concluzia ca partea vatamata, ca si alti militari si civili romani, a fost 

victima unei actiuni de tip diversionist a Securitatii, atent si profesionist planificata si 

executata; 

- tipul de armament utilizat nu intra la acea data in dotarea armatei romane, deci nu se poate 

corobora condamnarea unor comandanti ai armatei romane cu infractiunile a caror consecinta a 

fost impuscarea mea; 

7. Nu in ultimul rand, dupa stabilirea completa, cu examinarea ansamblului probator si nu doar a 

probelor care conduc spre solutia dorita de SPM, cu motivarea inlaturarii anumitor probe, pentru 

corecta interpretare si aplicare a legii trebuie aplicate dispozitiile textelor de lege incidente, cu 



toate conditiile referitoare la cazurile reglementate si la exceptiile de la exonerarea de raspundere. 

In speta, in mod evident, SPM nici macar nu s-a referit la eventuale motive pentru care 

exceptiile prevazute la art. 33 lit.b) si c) si art. 28 din Statutul CPI nu ar fi incidente, ceea ce 

defineste solutia contestata de mine ca fiind un act discretionar, prin care sunt ocrotiti autorii 

unor crime impotriva umanitatii, strain de o minima aparenta a unui act de justitie. 

In consecinta, va rog respectuos sa infirmati soluţia de clasare atacata si sa dispuneti cercetarea 

tuturor celor vinovati de impuscarea mea, dar si a lt. maj. Dindirica Constantin, al carui 

dosar a fost adaugat la al meu, si care nu mai traieste din anul 2013.  

Precizez că eu și ofiterul Dindirică am fost răniți în 24 decembrie 1989, Dindirică în jurul orei 9, 

eu în jurul orei 12, fiecare dintre noi executând cu echipa lui de cerecetare misiunea din unități 

diferite, în locații diferite. Fiecare dintre noi am fost împușcați în cercetare cu muniție atipică, 

respectiv 5,6 mm, neaflată la data respectivă în dotarea armatei. In dosarul lui Constantin Dindirică 

se arată din ce direcție cardinală a fost împușcat și de la ce distanță s-a tras în el, respectiv 300 de 

metri. Desi dosarul nu precizează ce obiectiv este acolo, arăt că la 300 de metri, pe direcția indicată 

în dosarul penal se află un depozit care în decembrie 1989 aparținea Securității și acuma aparține 

Jandarmeriei, care a preluat clădirile Securității. 

Pentru a putea stabili daca tragatorii respectivi au actionat la un ordin, daca au stiut sau nu 

ca ordinul era nelegal (art. 33 SCIP al. b) ), si daca ordinul in sine era evident nelegal (art. 33 

c) al SCIP), si pentru a stabili responsabilitatea pentru crima impotriva umanitatii 

a comandantilor si superiorilor executantului (art. 28 al SCIP), solicit ca dupa infirmarea 

solutiei de clasare si redeschiderea cercetarilor efectuate in cauza sa fie administrate probe care sa 

includa: 

- audierea martorilor (locatari ai blocurilor si revolutionari care au fost martori oculari ai 

evenimentelor, medicii care m-au tratat sau au participat la investigatiile medicale asupra 

mea, alti colegi din unitatile militare care au fost atacate in acele zile) care nu au fost audiati 

niciodata si pe care i-am amintit in plangerea mea penala originala. 

- administrarea probelor balistice, medicale si medico-legale care sa stabileasca directia 

si calibrul glontului care m-a ranit. 

- administrarea de probe, inclusiv audierea martorilor indicati cel putin in plangerea mea 

penala care sa stabileasca situatia premisa si contextul luptei de rezistenta 

contrarevolutionara la Craiova dar si in restul tarii, descrisa mai sus, inclusiv 

documentele la care m-am referit, existente la CNSAS. 

- administrarea de probe care sa stabileasca provenienta armamentului si munitiei cu care 

am fost ranit, si in general cu care au fost atacate unitatile militare din Craiova, inclusiv 

documentele recent descoperite la CNSAS, si pe care le-am indicat in plangerea mea 

penala. 

- efectuarea de cercetari reale, eficiente si complete care sa stabileasca identitatea 

individuala si institutionala a tragatorului care m-a ranit,  a superiorilor sai pe intregul 



lant de comanda, a ordinelor pe care acestia le-au urmat, fie ele scrise sau verbale, si a 

celorlati adevarati vinovati pentru ranirea mea, precum si pentru uciderea si ranirea 

celorlalte mii de victime din perioada 22-31 decembrie 1989, anchetarea suspectilor si 

trimiterea lor in judecata pentru infractiuni contra umanitatii (art 439 noul CP), respectiv 

infractiuni contra pacii si omenirii (art. 358 veciul CP). 

Pentru toate aceste considerente, va solicit adminiterea prezentei plangeri formulate impotriva 

solutiei de neurmarire, infirmarea solutiei de clasare si continuarea cercetarilor penale in vederea 

identificarii persoanelor vinovate de savarsirea infractiunilor sesizate de catre subsemnatul in 

cadrul plangerii penale formulate. 

 

Cu stima, 

Capitan(R) Costinel Venus Mirea 

 

 

 

 

 

 

Doamnei Procuror General al Romaniei, Gabriela Scutea  


