
Scrisoare deschisă si apel către: 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, 

Primul ministru, domnul Florin Cîțu, 

Ministrul Justiției, domnul Stelian Ion, 

Procurorul General al României, doamna Gabriela Scutea 

 

Stimata Doamna Procuror General, stimate Domnule Preşedinte, stimați membri ai 

Guvernului României, 

După cum știți, recent dosarul Revoluției a fost restituit de ÎCCJ, din nou, Parchetului Militar. 

După 31 de ani de ping-pong cu dreptatea jucat de magistrații români, urmașii eroilor și răniții de 

la Revoluție, adică cei care ne-au dat libertatea cu prețul sângelui lor, probabil că și-au pierdut 

speranța în justiția română. 

Însă nu ridicolul nesfârșitelor „neregularităţi” ale rechizitoriului întocmit de procurorii militari 

(cu volume întregi de probe excluse de judecători, și altele umplute cu maculatură) constituie 

primul motiv pentru care vă scriu această lungă scrisoare. 

Sub mascarada procedurală se ascunde o injustiție mult mai gravă - cred de fapt că fiecare dintre 

domniile voastre o cunoaște -, și anume acoperirea crimelor Securității; care implică trădarea 

obligației noastre morale față de victime și față de istoria națională. 

Probele în acest sens abundă. În ianuarie 1990, însuși șeful Securității, Iulian Vlad, a recunoscut 

că teroriștii de după 22 decembrie au fost cadre din Securitate, evident din rețeaua de rezistența 

pregătită de Ceaușescu și DSS pentru a-l menține sau readuce pe dictator la putere: „Analizând 

modul în care au început şi s-au desfăşurat acţiunile teroriste în Capitală, pe baza acelor date şi 

informaţii ce le-am avut la dispoziţie, consider că acestea ar fi putut fi executate de:  1) 

Elementele din Direcţia a V-a, USLA, CTS şi din alte unităţi de Securitate, inclusiv speciale”.1  

În decembrie 2019 am republicat acea declarație, împreună cu un bogat material probator, în 

cartea “Trăgători și mistificatori. Contrarevoluția Securității în decembrie 1989".2 

                                                           
1 Mădălin Hodor, Cine au fost „teroriștii”? Iulian Vlad spune că erau de la Securitate. Declarație olografă în „Revista 
22”, 21.12.2017 (https://revista22.ro/actualitate-interna/cine-au-fost-teroristii-iulian-vlad-spune-c-erau-de-la-
Securitate-declaraie-olograf). 
2 Andrei Ursu, Roland O. Thomasson, in colaborare cu Madalin Hodor, Polirom, 2019. 

https://revista22.ro/actualitate-interna/cine-au-fost-teroristii-iulian-vlad-spune-c-erau-de-la-securitate-declaraie-olograf
https://revista22.ro/actualitate-interna/cine-au-fost-teroristii-iulian-vlad-spune-c-erau-de-la-securitate-declaraie-olograf


Prin acest apel vă rog să vă folosiți atribuțiile instituționale și autoritatea morală pentru a 

pune în sfârșit Dosarul Revoluției pe făgașul dreptății. Pentru cazul în care mai aveți dubii 

asupra rolului Securității în sângeroasa diversiune teroristă de după 22 decembrie 1989, și pentru 

a corobora mărturia lui Iulian Vlad, va invit să citiți raportul colonelul de Securitate Bălței 

Domițian, atașat acestei scrisori. Documentul este o nouă mărturie olografă a unui ofițer 

superior al DSS, scris „la cald”, care descrie lupta de rezistență a Securității din acele zile. 

De fapt, el nu este nou decât pentru noi, publicul de rând. Procurorii militari îl aveau de mult. 

Doar că l-au ignorat, inclusiv în simulacrul de rechizitoriu pe care l-au încropit în luna aprilie 

2019. Încă o proba ținută „în fișet” fără nicio explicație din partea Secției Parchetelor Militare. 

Încă o piesă a mușamalizării pe scară largă a rolului Securității în vărsarea de sânge de după 22 

decembrie 1989. 

Un „nou" exemplu: raportul colonelului Bălței 

Raportul „f. urgent”, către “tovarășul General Maior Gușă și tovarășul General Colonel Vlad 

Iulian” datează din 25 decembrie 1989, momentul de debusolare temporară a Securității, când în 

urmă execuției cuplului dictatorial lupta de rezistență a slăbit brusc și capii DSS, simțindu-se 

vulnerabili, au încercat să-și scape pielea dând vina pe subalterni. Colonelul Bălței explică în 

detaliu, evident din interior, modul cum a acționat rețeaua pregătită de instituția sa la ordinul 

Comandantului Suprem, devenit în acea zi „dictatorul”. 

Raportul confirmă ceea ce de fapt s-a știut sau intuit încă acum 31 de ani: că după 22 decembrie, 

„grupurile răzlețe de rezistenți” au „operat în grupuri mici” din „casele de lucru ale Securității” 

precum și din casele „colaboratorilor lor”, cu „focuri de armă” care „s-au redus” după execuția 

dictatorului. Mai aflăm și altele: 

- „Conducerea grupurilor de rezistenți a chemat la acțiune, utilizându-i, și pe ofițerii de 

rezervă de Securitate care au aparținut unității de pază a dictatorului si pentru 

supravegherea” obiectivelor strategice precum Televiziunea. 

- In timpul zilei, „forțele apreciabile de ofițeri de Securitate” se retrăgeau în „centrele de 

supraveghere operativă”, inclusiv „din apropierea vilei fostului dictator”.  

- Noaptea, când trăgeau cu predilecție, „grupurile de teroriști” (da, așa ii numea și autorul 

raportului, așa cum i-a numit și șeful său, Iulian Vlad) foloseau sisteme de „comunicări și 

de orientare a operațiilor” cu lanterne. Aflăm că aceștia dețineau în continuare centrele 

„de asigurare a ascultărilor telefonice”, fapt notoriu și pentru conducerea armatei, care în 

acele zile, de frica securiștilor, vorbeau cifrat cu comandantul garnizoanei Târgoviște 

unde era arestat Ceaușescu.3  

                                                           
3 A se vedea declaraţile colonelului Andrei Kemenici din volumul lui Viorel Domenico, „Ceausescu la Targoviste 22-
25 decembrie 1989” (1998), si altele din dosarul Revolutiei, pe care le vom publica intr-un volum in pregatire. 



Raportul se referă la o arie largă de acțiune din cartierul Drumul Taberei (strategic pentru 

Securitate din cauza Ministerului Apărării Naționale aflat acolo) până la Televiziune. Din datele 

furnizate, este evident că autorul cunoștea direct, din interior, modul de acțiune al teroriștilor, iar 

nu doar din simple observații de o zi (24-25 decembrie). El divulgă și altceva care a fost văzut și 

intuit în acele zile: faptul că luptătorii din rezistență dispuneau de tunele „de mari dimensiuni” 

legate cu „centrele de supraveghere” a obiectivelor respective; că posedau „depozite subterane 

de armament” și „buncăre cu armament”. 

Modul de operare descris în acest raport se regăsește în sute de alte mărturii din dosarul 

Revoluției, privind acțiunile teroriste din jurul „obiectivelor” – mai ales militare - din Constanța, 

Brăila, Buzău, Craiova, București, Brașov, Sibiu, Reșița, Timișoara și zeci de alte orașe. 

Identificarea trăgătorilor nici n-ar fi fost fost complicată. Colonelul Bălței Domițian, spre 

exemplu, îl oferă „pe tavă” procurorilor pe „fiul lui Postelnicu” care acționa „în grup cu alți 

indivizi”. 

Acțiunile descrise de ofițerul de Securitate nu au fost doar un joc de-a baba oarba al „grupurilor 

răzlețe” de teroriști. La Televiziune și la M.Ap.N. au fost în acest fel împușcați, după 22 

decembrie 1989, sute de eroi – militari și civili – ai Revoluției. 

Și totuși, stimați demnitari, nici un securist nu a fost, până acum, nici măcar anchetat de 

procurorii militari pentru crimele de după 22 decembrie. 

*** 

Stimate Domnule Președinte Klaus Iohannis,   

În seara de 22 decembrie 2019, la comemorarea a 30 de ani de la Revoluție, v-am înmânat cartea 

amintită mai sus, “Trăgători și mistificatori. Contrarevoluția Securității in decembrie 1989”. Vă 

spuneam că volumul cuprinde un număr important de probe atât din dosarele Revoluției care au 

fost ignorate de procurorii militari, și alte mărturii inedite, cât și documente deosebit de 

semnificative descoperite în ultimii ani la CNSAS. Vă mai spuneam că aceste probe dovedesc 

vinovăția Securității pentru cea mai mare parte din crimele de dinainte de 22 decembrie, dar mai 

ales pentru cele de după fuga dictatorului. Eram pe mijlocul bulevardului Magheru, în 

apropierea “baricadei de la Inter”, locul sacrificiului celor care ne-au scăpat de tiranie, și din 

răspunsul dumneavoastră încurajator am înțeles că știați despre această vinovăție a Securității 

pentru victimele de după 22 decembrie. 

Desigur ați înțeles că în anii ’80 Securitatea a plănuit, și în decembrie 1989 a executat planul 

dictatorului în cazul când acesta urma să piardă puterea; respectiv, planul „luptei de rezistență pe 

teritoriul vremelnic ocupat” pentru a-l readuce pe Nicolae Ceaușescu la putere. În baza 

documentelor găsite la CNSAS, am descris acest plan atât în cartea amintită cât și, alături de 



istoricul Mădălin Hodor, în studiul „Lupta de rezistenţă a Securităţii. Planul şi implementarea sa 

la Revoluţie”, apărută într-un volum coordonat, printre alții, de domnii Alexandru Muraru și 

Andrei Muraru4.  Domnul Andrei Muraru, consilierul dumneavoastră pentru Relații cu 

Autoritățile Publice și Societatea Civilă a înțeles foarte bine cine a tras după 22 decembrie și a 

tras un semnal de alarmă într-un memorabil interviu cu Associated Press5 asupra a „ceea ce 

Justiția română nu a vrut să vadă vreme de 30 de ani: vinovăția Securității pentru mare parte a 

crimelor de la Revoluție”. Acel interviu al domnului Andrei Muraru este un devastator 

rechizitoriu avându-i că acuzați pe procurorii înșiși: 

- Probele solide au fost „ascunse de-a binelea sau ignorate de magistrați în sertarele 

birourilor Ministerului Public” 

- „Puterea politică, instituții de ordine și siguranță publică și magistrați și-au unit forțele 

pentru ca cei vinovați să nu fie aduși în boxa acuzaților și să-și primească pedeapsa. A 

fost de-a dreptul o conjuraţie politico‑judiciară care a blocat atâta vreme anchetarea și 

judecarea responsabililor statului pentru actele de represiune din decembrie 1989” 

- „Pentru procurori, securiștii nu au existat la Revoluție. Or, cartea aceasta6 arată nu doar 

că au existat și sunt parte a vinovaților principali pentru represiune, dar din cauza 

complicității Justiției, ei au șters urmele propriilor crime și fărădelegi. Anchetatorii 

Securității au devenit, la un moment dat, culmea, procurorii care anchetau crimele de la 

Revoluție. E ca și cum oamenii din SS-ul lui Heinrich Himmler ar fi fost puși să 

ancheteze crimele naziste pentru procesul de la Nürnberg”. 

Între timp, colegii mei și cu mine am intrat în posesia unui număr covărșitor de noi probe care 

dovedesc același lucru: Nicolae Ceaușescu și Securitatea au travestit revolta internă într-un 

„inamic extern” ca apoi, în momentul pierderii puterii, lupta Securitățîi să fie îndreptată 

împotriva celor care, în fabulația paranoică a dictatorului, au „invadat și ocupat teritoriul țării”. 

Altfel spus, împotriva revoluționarilor, susținuți, în sfârșit, de Armata română. 

Stimate domnule Președinte, la acest nou moment zero al Dosarului Revoluției aveți 

oportunitatea să va folosiți autoritatea de care dispuneți și să decideți trimiterea lui la 

procurori onești și curajoși. Și anume, nu la Secția Parchetelor Militare, al cărei șef (pe care în 

mod inexplicabil l-ați confirmat în funcție anul trecut) este chiar autorul parodiei de Rechizitoriu 

care tocmai a fost respins de ICCJ. Ar fi inimaginabil că tot el să-l ia din nou „în lucru”. Căi 

juridice există, cum ar fi un solicitat Serviciu pentru anchetarea crimelor împotriva 

umanității din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică din Parchetul General. 

Consilierul dumneavoastră, domnul Andrei Muraru cunoaște aceste căi, așa cum le cunosc și 

                                                           
4 "După 30 de ani.1989: Învinși și învingători. Perspective românești și europene", Anneli Ute GABANYI, Alexandru 
MURARU, Andrei MURARU, Daniel ȘANDRU(coordonatori), Polirom, 2020. 
5 https://universul.net/romanian-historian-the-securitate-secret-police-investigating-1989-revolution-is-like-nazi-
heinrich-himmler-probing-the-ss/  
6 Era vorba de “Trăgători si mistificatori. Contrarevoluția Securității în decembrie în decembrie 1989”.  

https://universul.net/romanian-historian-the-securitate-secret-police-investigating-1989-revolution-is-like-nazi-heinrich-himmler-probing-the-ss/
https://universul.net/romanian-historian-the-securitate-secret-police-investigating-1989-revolution-is-like-nazi-heinrich-himmler-probing-the-ss/


doamna Procuror General Gabriela Scutea și domnul Ministru Stelian Ion. Împreună cu colegi de 

la CNSAS am discutat despre aceste propuneri, luna trecută, cu domnul Prim-Ministru Florin 

Câțu și cu alți factori de conducere, care le-au primit favorabil. Avem încrederea și speranța că îi 

veți susține. 

Stimata doamna Procuror General,  

Sper că vă amintiti de căpitanul (r) Costinel Venus Mirea.7 Un erou al Revoluției care acum 31 

de ani a fost rănit de doi teroriști din rețeaua descrisă de colonelul Bălței. De atunci, domnul 

Mirea se deplasează într-un scaun cu roțile. Presupun că știți despre el pentru că în ianuarie a.c. 

domnia sa v-a adresat o plângere împotriva soluției de clasare a Procurorului Militar Sef.  

Stimată doamnă Procuror General, așteptăm în continuare răspunsul dumneavoastră la acea 

plângere. Așteptăm să infirmati în sfârșit aberanta soluție de clasare a șefului SPM și să dispuneți 

cercetarea tuturor vinovaților pentru rănirea căpitanului Mirea, dar și a lt. maj. Dindirică 

Constantin, al cărui dosar a fost în mod abuziv contopit cu cel al domnului Mirea. 

Vă reamintim că domnul procuror Cătălin-Ranco Pițu respinsese plângerea penală formulată de 

domnul Mirea împotriva celor doi teroriști care l-au rănit. În ziua de 24.12.1989, aceștia au fost 

văzuți în carne, oase și combinezoane negre, de locatarii unuia din blocurile de unde de două 

nopți se trăgea asupra unității militare a domnului Mirea din Craiova. 

În acea dimineață, domnia sa s-a oferit să cerceteze zona, pentru a anihila trăgătorii și pentru a-și 

apăra astfel colegii și Revoluția. În timp ce îi urmărea pe cei doi pe terasa blocului, aceștia au 

tras asupra sa cu o armă cu amortizor, dotată cu gloanțe speciale, de calibru redus. Nici acel 

tip de armă, nici calibrul glonțului nu existau atunci în posesia soldaților armatei române. În 

schimb, după cum o arată procesele verbale prezentate în cartea citată8 (și aduse la cunoștință 

procurorilor) precum și alte documente, inedite, găsite recent la CNSAS, acele arme și muniții 

se aflau în dotarea Securității ceaușiste. 

Plângerea penală inițială a domnului Mirea era bazată pe probatoriul întocmit chiar de procurori 

în Dosarul Penal nr. 505/P/1990. Or, acel probator contrazice flagrant teza centrală a 

                                                           
7 https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24337556-dosarul-revolutiei-cazul-lui-costinel-mirea-plangerea-penala-

procurorul-general.htm 

https://romanialibera.ro/actualitate/dosarul-revolutiei-capitanul-costinel-mirea-impuscat-de-securitatea-pe-care-

procurorii-o-evita-831501 

https://adevarul.ro/locale/constanta/pronuntare-dosarul-revolutiei-drama-ofiterului-ramas-infirm-erau-tragatori-

antrenati-lupta-gherila-urbana-armament-sofisticat-nu-exista-dotarea-armatei-

1_5f7f56355163ec4271b1d0ac/index.html 

https://editie.ro/index.php/actualitate/4525-a-aparut-cartea-va-multumim-pentru-libertate-1989-2019-a-

revolutionarului-craiovean-costinel-venus-mirea 
8 “Trăgători şi mistificatori”, op. cit.  

http://gh-ursu.ong.ro/Costinel.Venus.Mirea-plangere.contra.clasarii.pdf
https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-24337556-dosarul-revolutiei-cazul-lui-costinel-mirea-plangerea-penala-procurorul-general.htm
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https://adevarul.ro/locale/constanta/pronuntare-dosarul-revolutiei-drama-ofiterului-ramas-infirm-erau-tragatori-antrenati-lupta-gherila-urbana-armament-sofisticat-nu-exista-dotarea-armatei-1_5f7f56355163ec4271b1d0ac/index.html
https://editie.ro/index.php/actualitate/4525-a-aparut-cartea-va-multumim-pentru-libertate-1989-2019-a-revolutionarului-craiovean-costinel-venus-mirea
https://editie.ro/index.php/actualitate/4525-a-aparut-cartea-va-multumim-pentru-libertate-1989-2019-a-revolutionarului-craiovean-costinel-venus-mirea


Rechizitoriului din Dosarul Revoluției, respectiv că victimele de după 22 decembrie 1989 ar fi 

rezultat exclusiv din focul fratricid indus de conducerea FSN de atunci. Probele respective 

dovedesc că glonțul care l-a rănit, ca și majoritatea focurilor de armă trase în acea perioadă 

asupra unității militare unde activa și asupra altor militari și civili, a fost tras cu intenția de a 

produce victime și teroare în armata și populație, de către trăgători antrenați pentru lupta de 

gherilă urbană, cu un armament special și sofisticat, care nu exista în dotarea armatei în 

acea vreme. Probele arată că este exclus ca în cazul domnului Mirea, ca de altfel într-un număr 

considerabil de alte cazuri9, sa fi fost vorba de foc fratricid. Cel care a tras a fost, fără putință 

de îndoială, unul din cei doi teroriști în combinezoane negre pe care i-a urmărit pe terasa blocului 

42 de pe Strada Caracal. 

Pe lângă ignorarea faptelor din chiar dosarele pe care le-au alcătuit, și a documentelor de la 

CNSAS pe care le-am pus la dispoziție procurorilor militari, șeful SPM comite o eroare încă și 

mai gravă: una de încadrare de drept. Domnia sa pretinde că legea europeană ar „exonera” de 

responsabilitatea penală pe executantul unei infracțiuni împotriva umanității „săvărşită la 

ordinul unui guvern, al unui superior militar sau civil” dacă acesta „a avut obligaţia de a se 

supune ordinelor guvernului sau superiorului în cauza”. 

Or, teoria SPM cu privire la crimele de după 22 decembrie 1989 ignoră lupta plănuită și 

executată de „grupurilor de rezistenți”, numiți și „teroriști” care, conform inclusiv raportului 

colonelului Bălței Domițian, a mărturiei șefului sau Vlad Iulian și a unui număr covârșitor de 

probe existente atât în Dosarul Revoluției, cât și în cartea amintită10, erau formate din „ofițerii de 

Securitate care au aparținut unității de pază a dictatorului” respectiv din „Direcţia a V-a, 

USLA, CTS şi din alte unităţi de Securitate, inclusiv speciale”. Pare greu de crezut că procurorii 

militari să nu fi citit explicațiile Generalului Vlad pentru “fenomenul terorist”: declarația 

respectivă a fost dată în fața unui fost șef al SPM: 

„a) Este cât se poate de clar că numai nişte oameni care cunoşteau bine topografia 

locului ori erau în complicitate cu cei care aveau asemenea cunoştinţe puteau pătrunde 

în clădire (sau pe acoperişul ei) şi transporta armamentul şi cantităţile mari de muniţie 

pe care le-au avut la dispoziţie. Tot această Direcţie dispunea de o bază puternică şi în 

apropierea Televiziunii[...]. De asemenea, avea în responsabilitate perimetrul din zona 

reşedinţei unde se aflau numeroase case (vile) nelocuite şi în care teroriştii ar fi putut să 

se ascundă ori să-şi facă puncte de sprijin.  

                                                           
9 A se tine cont, in acest sens, si de marturiile si documentele prezentate in cartea 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. 
10 “ Trăgători şi mistificatori”, op. cit. 

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


Sunt şi alte motive care pun pe prim-plan suspiciuni cu privire la această unitate. 

b) Elemente din cadrul unităţii speciale de luptă antiteroriste care aveau unele misiuni 

comune cu Direcţia a V-a şi, ca şi o parte a ofiţerilor şi subofiţerilor de la această 

unitate, dispuneau de o mai bună instruire şi de mijloace de luptă mai diversificate. 

c) Elemente din trupele de Securitate care asigurau paza obiectivelor speciale (reşedinţă, 

palat etc.) şi, împreună cu Direcţia a V-a, Securitatea Capitalei şi Miliţia Capitalei 

asigurau traseul de deplasare. 

d) Ofiţeri şi subofiţeri din Securitatea Capitalei, îndeosebi de la Serviciul Trasee, sau 

dintre cei care au lucrat la Direcţia a V-a. 

e) Elemente din alte unităţi de Securitate, inclusiv unităţile speciale 544, 195 şi 110, 

precum şi din cele complet acoperite, comandate de col. Măiţă, col. Văleanu, lt. col. 

Sîrbu, col. Nica, col. Eftimie şi lt. col. (Eftimie sau Anghelache) Gelu. Aceste din urmă 

şase unităţi, ca şi UM 544, în ansamblu, şi UM 195 puteau dispune şi de armament şi 

muniţii de provenienţă străină, precum şi de condiţii de pregătire adecvate“. 

Stimată doamna Procuror General, documentele de mai sus, ca și mii de alte probe aflate în 

Dosarul Revoluției – din care deocamdată colegii mei și cu mine am publicat doar o mică parte – 

dovedesc că premisa domnului Pițu este o profundă eroare, dacă nu o intenționată diversiune 

juridică. Securiștii nu au fost „induși în eroare”. (Ci, evident, invers). De aceea, nu poate fi 

vorba de „activarea prevederilor articolului 32 din Statutul Curții Internaționale Penale". 

În „exercitarea atribuțiilor sale”, rețeaua de „rezistenți” ai Securității dictatorului „a executat 

ordinele primite” – respectiv de a crea teroare și victime în rândurile armatei și ale 

revoluționarilor - cu bună știință. Nu dintr-o „justificată eroare” (!), cum, aberant, pretinde 

șeful SPM. Au actionat conform unui plan bine stabilit impotriva revoluționarilor și armatei, 

respectiv „inamicul" regimului politic care se destrăma.  

Soluția de clasare a domnului Pițu este nelegală și netemeinică întrucât argumentele folosite sunt 

false și contravin chiar articolelor legii internaționale și interne invocate. Astfel, invocarea 

art. 33 a Statutului Curții Internaționale Penale (SCIP) este trunchiată, ignorându-se alineatele b) 

și c). Respectiv, exonerarea de răspundere penală nu se aplică dacă: 

b) Persoana știa că ordinul era nelegal 

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

Or, este exclus ca teroriștii diversioniști ai Securității să nu fi știut că este nelegal să tragi în 

populația țării, respectiv în propria armata, care se alăturase poporului răzvrătit. 



Cât privește prevederile articolului 32 din SCIP, acestea se referă în mod separat la greșeala de 

fapt (alin. 1) și cea de drept (alin. 2). Greșeala de fapt ar fi incidența în cazul în care „rezistenții” 

care l-au împușcat pe domnul Mirea – ca și pe mii de alte victime de la Revoluție - ar fi făcut-o 

din greșeală, iar nu cu intenție. Conform probelor menționate, acesta posibilitate este exclusă. 

Procurorul nici nu avea cum să concluzioneze dacă trăgătorul respectiv l-a împușcat din greșeală 

(elementul „mental” sau „psihologic” al infracțiunii) atâta vreme cât: 

- nici măcar nu a identificat trăgătorul (!) și nu a făcut nici un efort în acest sens; 

- nu a luat în considerație nici una din probele detaliate în plângere, fără a da vreo 

explicație pentru aceste omisiuni esențiale. 

La fel de inadmisibil este faptul că domnul Pițu a ignorat articolul 28 al SCIP, care stipulează 

responsabilitatea pentru crima împotriva umanității a comandanților și superiorilor executantului 

crimei. Nici în acest caz, procurorul nu a identificat comandatul sau superiorul care le-a dat 

ordinul să tragă celor care l-au rănit pe domnul Mirea. În fapt, nu a fost identiticat nici un 

diversionist de pe lanțul de comandă, de la presupusii capi (inculpații Iliescu și ceilalți) până la 

trăgătorii care l-au rănit, fiind astfel exonerată întreaga Securitate! 

Din motivarea domnului Pițu pentru clasarea plângerii domnului Mirea, ca și din Rechizitoriul 

invocat, lipsesc astfel tocmai executorii si autorii reali ai diversiunii teroriste și ai 

dezinformării masive din decembrie 1989. Procurorul a ignorat în mod flagrant realitatea 

istorică și politică a regimului de dictatură comunistă. El folosește diateză pasivă („populaţia 

României[...] a fost în mod constant dezinformată”) fără a spune cine anume a dezinformat-o.  

Adică subiectul activ al acțiunii de dezinformare. Este evident pentru oricine că societatea era 

„blocată din punctul de vedere al liberei şi corectei informaţii”. Acest blocaj a fost însă, așa cum 

rezultă limpede din probatoriu (și o știu azi și elevii, din manualele de istorie), rezultatul 

acțiunilor principalei forțe represive a regimului comunist, poliția politică a dictatorului 

Ceaușescu - Direcția Securității Statului. 

După 22 decembrie, instituția nu a rămas, ea însăși, „blocată”. Din contra, a trecut la „lupta de 

rezistență”, respectiv la „un mod de acțiune din ilegalitate (după principiul dictatorului, de 

război al întregului popor în condițiile teritoriului vremelnic ocupat)”, conform declarației unui 

alt ofițer superior al DSS11. Ca și în restul țării, unitățile militare din Craiova, inclusiv cea în care 

a activat domnul Mirea, au fost atacate de trăgători experimentați, care executau un plan 

contrarevoluționar bine definit, de diversiune armată, electronică și psihologică.  

După modul cum a tratat această plângere, de cum și-a bătut joc de Dosarul Revoluției, de cel al 

revoltei de la Brașov și de cel al Mineriadei, Secția Parchetelor Militare și-a pierdut orice 

                                                           
11 Gheorghe Diaconescu, locțiitorul șefului Direcției a IIIa contrainformații, citându-i pe generalii VLAD IULIAN și 

STAMATOIU ARISTOTEL. A se vedea Dosarul “Coman și alții” al procesului “Lotul Timișoara" volumul 19, fila 

373. 



credibilitate în ochii opiniei publice. Inclusiv a celei europene, dacă ne gândim la penalizările pe 

care SPM le-a atras României din partea CEDO. De aceea așteptăm decizia dumneavoastră 

neîntârziată privind înființarea în cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din Parchetul 

General, a Serviciului pentru anchetarea crimelor împotriva umanității, așa cum s-a propus 

la mai multe nivele. Cu procurori onești, având probitatea și capacitatea profesională de a cerceta 

cu adevărat crimele de acest fel, inclusiv pe cele de la Revoluție. Cu procurori mai ales “eliberați 

de frică”, așa cum au fost revoluționarii timișoreni și întregul popor acum 31 de ani. Este timpul 

ca magistrații să recunoască prețul plătit pentru acel curaj, pentru ca noi, cei de azi, să fim liberi 

și să putem spera în dreptate. 

 

Stimate domnule Ministru al Justiției Stelian Ion, 

Într-o discuție cu colegii mei de la CNSAS de luna trecută v-ați arătat deschiderea pentru 

constituirea Serviciului pentru anchetarea crimelor împotriva umanității, urmând să luați 

legătura în acest scop cu conducerea Parchetului General.  Evident pentru succesul acestei 

inițiative este necesară și o modificare legislativă care să permită anchetarea, în sfârșit, a cadrelor 

de Securitate de către procurori civili. 

Am înțeles că în acea conversație v-ați arătat și disponibilitatea de a asigura transferul 

documentelor Securității aflate încă în arhiva Ministerului Justiției către CNSAS. 

Va mulțumim pentru deschiderea dumneavoastră. Nu știm ca acea conversație să fi avut până 

acum urmări. Va rugăm și pe această cale să va folosiți autoritatea și expertiza de care 

dispuneți pentru traducerea în fapte a acelor răspunsuri promițătoare. Avem încrederea că 

sunteți în continuare de acord că aceste acțiuni sunt necesare pentru ca justiția română să-și reia 

cursul firesc sub mandatul dumneavoastră. 

 

Stimate domnule Prim-Ministru Florin Cîțu, 

Va mulțumesc încă o dată pentru întâlnirea de luna trecută când ne-ați invitat la Palatul Victoria. 

Am realizat atunci că ați înțeles mistificarea reprezentată de Rechizitoriul SPM în Dosarul 

Revoluției. Între timp, sperăm că ați avut timp să va uitați pe cartea pe care v-am înmânat-o 

împreună cu coautorul meu, Mădălin Hodor12. Am înțeles că vă veți folosi de autoritatea de șef al 

Guvernului pentru a determina Ministerul Apărării și Ministerul de Interne să predea 

neîntârziat, conform legii, dosarele Securității pe care le dețin în mod ilegal, la CNSAS, și 

pentru înființarea Serviciului de cercetare a crimelor împotriva umanității. 

                                                           
12 “Trăgători si mistificatori”, op. cit. 



Vă mai spuneam atunci de imperativul ca IICCMER, pe care-l aveți în subordine, cu misiunea 

primordială de a investiga crimele comunismului – să cerceteze, în sfârșit, ultima și cea mai 

sângeroasă dintre acestea: crimele de la Revoluție. Până acum nu a fost desemnat de către 

IICCMER nici un cercetător pentru proiectul comun al „recuperării memoriei represiunii din 

timpul Revoluției din decembrie 1989, al investigării crimelor și abuzurilor înfăptuite de către 

fostele instituții de represiune ale statului comunist[…]". 

Or, răniții și martorii de la Revoluție dispar cu o tragică repeziciune, domnule Prim-Ministru. Vă 

rugăm să ajutați IICCMER-ul ca în perioada imediat următoare să poată face mai mult 

(ceea ce propriul statut îi cere). Este evident ca Institutul are nevoie de resurse și deci de 

posibilitatea atragerii unor cercetători onești, având probitatea și capacitatea profesională de a 

face față imensei cantități de documente care îi așteaptă.  

*** 

Stimați demnitari, fiecare dintre dumneavoastră, prin înaltele funcții deținute sau mandatul 

electoral primit, aveți oportunitatea să îndreptăți cercetările în cazul Revoluției pe cursul lor 

firesc – cursul dreptății și al adevărului. Și în acest fel să eliminați această inavuabilă pată de 

rușine pe justiția română.  Judecând după numărul de vizualizări (peste 1.100.000, și în continuă 

creștere) ale acestui clip de două ore care sumarizeaza cartea Trăgători si mistificatori, credem că 

o mare parte din societatea românească, inclusiv tineretul, își dorește să afle adevărul și să se 

facă dreptate. Pentu ei, contează cine a fost de vină pentru cei peste 1200 de morți și miile de 

răniți, unii afectați pe viață. Pe ei, i-ar încălzi să afle că vinovații sunt pedepsiți conform legii. 

Pentru ei, există nevoia de justiție.  

Stimată Doamnă Procuror General, stimate Domnule Preşedinte, stimați membri ai 

Guvernului României, aveți acum ocazia să schimbați percepția că Securitatea, sau interesele 

sale, au rămas infiltrate în toate partidele politice și în justiția română. Aveți oportunitatea să 

ajutați justiția să pedepsească în sfârșit aceste crime abominabile. Pentru a reda increderea 

poporului nostru în politicieni, și în propria capacitate de a ne face dreptate. Astfel încât 

viitoarele generații să-și cunoască istoria. Și această istorie să nu se mai repete. 

Cu stimă si speranță 

 

Andrei Ursu 

https://www.youtube.com/watch?v=qK_xPf532bw


 



 



 


