OPISE ALE LUCRĂRII PARCHETULUI ICCJ: 9971/4335/II/2010, în cauza 35/P/06

adnotate de Ioan Roşca
ca material ajutător pentru CEDO - trimis la 23 august 2013
SECŢIA PARCHETELOR MILITARE
Dosar nr.82/P/2007
Volumul 1 [Reperarea, redeschiderea şi conexarea cazurilor clasate după 1990, adrese]
1. Ordonanţa 31.07 2008 /1-6 [ 4-9] [procurorul Levanovici decide declinarea spre secţia civilă a lui 82/P]
2. Ordonanţa de conexare 09.10.2007 /7-8 [10-11] [generalul Voinea decide conexarea 35/P, 68/P, 82/P]
3. Proces verbal 30 iulie 2008 / 9-10 [12-13] [gestiune documentaţie anexă depusă la dosar]
4. Proces verbal 30.07.2008 /11-12 [14-15] [gestiune casete video depuse la dosar]
5. Adresă SPM -PM Iaşi /13 [16] [restituire 430/P/1990- la 28.07.2008]
6. Adresă PM Iaşi 430/P/1990 /14 [17 ] [predare 430/P/1990- parchet militar Bacău, iniţial 739/P/90la parchetul Roman, către Dan Voinea, la 13.09.2006]
7. Rezoluţie de n.u.p. 08.10.1993 /15-17 [18-21 ] [închiderea dosarului 430/P/1990- Dealul Mărului]
8. Adresă SPM - PM Teritorial 28.07.2008 /18 [ 22] [restituire 342/P/1995- Schwarcz, la 28.07.2008]
9. Adresă PM Teritorial 342/P/1995 /19 [ 23] [predare spre SPM la 10.11.2006]
10. Rezoluţie de n.u.p. 10.01.1997 /20 [24-25] [închiderea dosarului Schwarcz de procurorul Botoş]
11. Adresă SPM 2694/2006 28 07.2008 /21 [26 ] [restituire dosare 979-81/95, 350P/95 şi 1410P/95]
12. Adresă PM Teritorial -SPM 981/1995/ 07.09.2006 /22 [27 ] [Predare dosare către SPM la 11.09.06]
13. Rezoluţie de n.u.p. 31.10.1996 /23 [28-29 ] [Închiderea pentru prescriere a dosarului Briceag-BrehanWilhem 979/P/95, deschis de fundaţia Bereczky Arpad pentru uciderea lui Ion Ionescu - de procurorul
Marius Budu]
14. Adresă 282/1993 SPM - PM Teritorial 24.10.1996 /24 [30 ] [indicaţie de închidere cu NUP a
dosarelor 350-979-1410/P/95- dată Samoila Joarza]
15. Rezoluţie de n.u.p. 10.01.1997 /25 [31-32 ] [Închiderea dosarului 980/P/95 Patriciu Mihai/Barany
Moise, care au ucis pe Abacioaie Leon şi Crişan Ioan- în numele prescrierii, decide Botoş Ilie ]
16. Rezoluţie de n.u.p. 20.01.1997 /26 [33-34] [Închiderea dosarului Patriciu M/Briceag N, 981/P/95,
pentru uciderea lui Gh Gheorghiu Mărăşeşti, Potra Aurel, Pituru Nicolae, şi Fortu Gavrilă- pe motiv de
prescriere- Botoş Ilie]
17. Rezoluţie de clasare a cauzei şi încetare a u.p. 31.10.1996 /27 [35-36 ] [Închiderea, prin NUP- pentru
prescriere, a dosarului 1410/P/95 deschis la 13.07.91 de Burzo Ioan- împotriva lui Briceag Nicolae, care a
ordonat uciderea lui Pop Ion, Cainas Simion, Cainas Grigore, Cristureanu Simion, Burza Gavril şi Petruţ
Ctin]
18. Rezoluţie de clasare şi încetare a u.p. 31.10.1996 /28 [37-38] [Închidere de către Marius Bodu prin
NUP pentru prescriere, a dosarului 350/P deschis de AFDPR Cluj la 21.09.1992-Briceag]
19. Adresă SPM- P M Teritorial /29 [39] [restituire de către Ion Vasilache, dosar 1524/A/VII/1985, din
fişetul lui Mircea Tănase, la 28.07.2008]
20. Proces verbal 08.06.2006 /30 [40 ] [inventar dosare găsite în fişetul procurorului Tănase Mircea de la
sectia parchetelor militare: 10 registre de la penitenciare, 1 tabel cu ofiţeri, 7 dosare din arhiva comitetului
executiv CC-PCR, dosar canal, dosar Ibrahim Sefir, Aelenei Gh, lucrarea 958/20.04.2004 pe care este pusă
rezoluţia „Se înregistrează şi evidenţa Procesul comunismului”]
21. Adresă SPM 28 iulie 2008-08-01 /31[41] [restituire dosar 146/P/1995 - de Ion Vasilache]
22. Rezoluţie de n.u.p. 08.11.1996 /32-34 [42-44 ] [Închiderea cu NUP pentru prescriere de procuror
Finică Dan a dosarului 146/P/1995- Dealul Balaurului, deschis prin sesizarea AFDPR Neamţ ]
23. Adresă 146/P/l995/30.03.2007 /35 [ 45] [predare spre SPM a dosarului 146/P/1995]
24. Adresă SPM 28.07.2008 - M. Apărării /36 [ 46] [restituire dosar 17672 – caz Drăguşanu, de către Ion
Vasilache]
25. Adresă D.Inst.Militare BA 117/14.06.2007 /37 [47] [predare spre SPM a dosarului 17672- Drăguşanu]
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26. Adresă SPM 05.05.2007 -Insp. Jandarmi Jud.Maramureş /38 [48 ] [cerere sprijin exhumări Cearda,
Berbesti]
27. Confirmare primire fax /39
28. Adresă SPM 20 iulie 2006 - P M Cluj /40 [49 ]
29. Rezoluţie 20.07.2006 /41-43 [50-52 ] [Rezoluţie Voinea din 27.07.2006 -cercetări pentru abuzurile de
la Sighet şi săpături la Sighet]
30. Adresă 09.07.2008 SRI /44 [53 ] [Cerere de informaţii despre secţia K]
31. Adresă UM 02405 - PICCJ /45 [54 ] [Unitatea 02405 Piteşti nu deţine informaţii privind MAI]
32. Adresă SPM - UM 02405 Piteşti 21.02.2008 /46 [55 ] [Cerere informaţii despre organigrama MAI]
33. Adresă 1504/21.29.05.2008- SPM /47-49 [ 56-58] [IICC lămureşte situaţia secţiei 0951-K şi DGP MAI]
34. M.A.I. Decizia nr. 5676/24.02.1949
/50-60 [59-69] [privind organizarea Direcţiei Generale a
Penitenciarelor-DGP]
35. Copie planşă foto + articol „serviciul de securitate K" / 62-64 [70-72 ]
36. Adresă SPM 24.11.2006 /65 [ 73] [cerere dosar 342/P/1995- Schwartz Vasile]
37. Adresă SPM 35/P/2006/14.04.2007 - Arhiepiscopia Rom-Cat. /66-67 [74-75] [cerere de sprijin către
Robu- arhiepiscopie, întru cercetarea reprimarii preotilor]
38. Adresă SPM - 35/P/2006/14.04.2007 - Patriarhia Rom. /68-69 [76-77 ] [idem- către Teoctist]
39. Adresă SPM - Episcopia Română unită cu Roma /70-71 [78-79] [idem- către Alexandru Mesian]
40. Adresă SPM 35/P/2006 - Episcopia Română unită cu Roma /72-73 [80-81] [către Ioan Sisestean]
41. Adresă SPM 35/P/2006- Episcopia Română unită cu Roma /74-75 [82-83] [către Florentin
Crihalmeamu]
42. Adresă SPM 35/P/2006- Episcopia Română unită cu Roma /76-77 [84-85] [către Virgil Bercea]
43. Adresă SPM 35/P/2006 - Episcopia Română unită cu Roma /78-79 [86-87 ] [către Lucian Muresean]
44. Adresă SPM 35/P/2006 - P.M.Iaşi /80 [88 ] [trimiterea unui fragment (pag 50-147) din cartea lui
Nicolae Popa, despre cercetările din 1990 din jud Neamţ , în care sînt date şi procesele verbale care au dus la
deschiderea cercetării penale]
45. Adresă SPM - M.Just. Ad-ţia Naţ. a Penitenciarelor /81 [89] [cerere Dan Voinea, din 22.03.2007, pentru
registre cu deţinuţi şi paznici - Salcia, Frecatei, Braila, Galati]
46. Adresă SPM 35/P/2006 - Penitenciarul Gherla /82 [90] [idem ]
47. Adresă SPM 3S/P/2006- Penitenciarul Aiud /83 [91] [idem]
48. Adresă 82/P/2007 - Dir. penitenciarelor /84 [92] [idem , către penitenciarul Tirgu Jiu]
49. Confirmare fax 22.02.2008 /85
50. Adresă Tolea Stelea către PÎCCJ /86 [93] [plîngere Tolea Stelea, după mult ani de demersuri
justiţiare fără efect]
51. Plic gol /87
52. Adresă Trib. Mil.. Teritorial -620/A din 16.10.2007 /88 [94] [In legătură cu dosarul 515/1981,
tribunalul militar teritorial Bucureşti precizează că nu deţine arhiva documentelor secrete, nu mai are în
subordine Biroul arhiva Speciala Cernica, arhivă care a trecut la Ministerul Apărării în vederea preluarii de
către CNSAS]
53. Foaie albă /89 [95]
54. Adresă DPM /90 [96] [se trimite o fila către SUPC]
55. Adresă IPJ Brăila /91 [97] [despre Vasiliu Nicolae, pensionar, fost ofiţer la penitenciarul Brăila]
56. Adresă DPM /92 [98] [transferă la SUPC cererea Poenaru Şerban]
57. Memoriu Poenaru Şerban Ioan /93 [99] [cere dovada arestării în 1948]
58. Adresă DPM /94 [100] [transferă la SUPC cererea Mircea Morarescu]
59. Referat CMA /95 [101] [Morărescu cere o copie de pe declaraţia sa]
60. Memoriu Morărescu Mircea /96 [102-103] [din 30.10.2008]
61. Plic gol /97
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62. Adresă DPM /98 [104] [transferă la SUPC cererea Păvălan Constantin]
63. Memoriu Păvălan Ctin /99-113 [105-116] [erou de război, apoi comandant de legiune de jandarmi şi
căpitan de miliţie, suferind apoi represiune cumplită şi nedreapta, cere daune]
+
după revenirea dosarului de la DIICOT
64. Adresă IICCR şi memoriu Chira Augustin /114-116 [117-119] [IICC cere parchetului rezultate
privind uciderea lui Tira Gheza]
65. Memoriu FRFDPLA 2 file + copie adr. SMP +plic /117-120 [120-122] [Federaţia cere copii de pe
declaraţii şi decizii, semnează Gh Jijie şi Iulian Constantin]
66. Memoriu Răducu Ilie 2 file + copii acte /121-125 [ 123-126 [victima miliţiei, cere certificat de
luptător]
67. Copertă dosar / conţine 125 file [127]
Volumul 2 [Primele plîngeri şi documente depuse la dosar]
1. Plângere a numitului Ioniţoiu Cicerone Aristotel Traian din data de 29.06.2006 către Domnul
Procuror Militar Şef, nr. 35/P/2006 din data de 20.07.2006 /1 [2] [Depusă la 29.06, cînd Ioan Roşca a
condus la parchet pe domnii Ioniţoiu, Jijie, şi Caraza]
2. Memoriu adresat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Procuraturilor
Militare, semnat de Ioan Roşca, Nr. 35/P/2006 din data de 31.07.2006 /2-5 [3-6] [De fapt plîngerea
penală depusă cu ocazia vizitei la parchet a comitetului CRVC, pe lînga plîngerea comună şi plîngerile
individuale ale celorlalţi participanţi la întîlnire- pentru a se exemplifica cu evenimentele de la Piatra Neamţ
capatul B- referitor la reprimarea celor care au militat pentru judecarea genocidului comunist]
3. Memoriu adresat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Procuraturilor
Militare, semnat de Ioan Roşca, Ioniţoiu Cicerone, Jijie Gheorghe (FRFDPLA), Pârâianu Răzvan şi
Tudoraş Liviu, Nr. 35/P/2006 din data de 31.07.2006 /6-8 [7-9] [Plîngerea-tip redactată de Ioan Roşca
şi asumată de membrii CRVC]
4. Plângere a numitului Jijie Gheorghe din data de 29.06.2006 către Domnul Procuror Militar Şef,
nr. 35/P/2006 din data de 03.07.2006 /9-11 [10-15] [Scoţînd în evidenţă şi hăiţuirea sa după 1964]
5. Plângere a numitului Caraza Grigore din data de 29.06.2006 către Domnul ProcurorMilitar Şef
nr. 35/P/2006 din data de 03.07.2006 /12-13 [16-18] [Care scoate în evidenţă continuarea represiunii
după 1964]
6. Plângere penală adresată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia
Parchetelor Militare, semnată de către Ioniţoiu Cicerone, Ioan Roşca, Jijie Gheorghe, Tudoraş Liviu,
Pârâianu Răzvan, Daniş Ionel, Boroneanţ Vasile, înregistrată cu nr. 35/P/2006 din 04.08.2006 /14-16
[19-21] [S-a revenit asupra plîngerii tip a CRVC, pentru a se scurta de la 21 la 15 numărul de puncte de la
capătul 1 al plîngerii]
7. Copie a lucrării Genocidul din România - Repere în Procesul Comunismului, semnată Cicerone
Ioniţoiu
/17, 86 [22-23] [Rechizitoriu alcătuit de Cicerone Ioniţoiu după o viaţă dedicată cercetării
crimelor comunismului, depus cu ocazia discuţiilor de la 29.06.2006]
8. Proces Verbal de predare -primire între Ioan Roşca şi Procuror militar, general maior Dan Voinea,
a lucrărilor în copie xerox: „ Reeducarea sau Batjocura Fiinţei Umane” şi „Comunismul - o maşină
infernală - Lista Neagră" - lucrări redactate de Cicerone Ioniţoiu /87 [24] [depuse cu proces verbal
de Ioan Roşca la 22.11.2006]
9. Copie xerox a lucrării „Comunismul- o maşină infernală"
/88, 140 [25-26] [Liste cu torţionari şi
documente care dovedesc faptul că PCR a acoperit crimele- sintetizate de Cicerone Ioniţoiu]
10. Copie xerox a lucrării "Reeducarea sau Batjocorirea Fiinţei Umane"
/141-229 [27-116]
[Fenomenul cel mai înspăimîntător din cadrul genocidului comunist- documentat de Cicerone Ioniţoiu]
11. Copertă dosar / conţine 229 file [117]
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Volumul 3 [documente incriminante, majoritatea de la Cicerone Ioniţoiu]
1. Proces verbal 31.07.2006 la dosar 35/P/2006 /1 [3] [Predarea a şase lucrări ale lui Cicerone Ioniţoiu]
2. Articole ziar „Astăzi" 30 martie 2006 /2 [4]
3. Scrisoare Tsuyoshi Asamoto, către Cucu Ştefan /3 [5]
4. Articol Uniunea Veteranilor de război /4 [6]
5. Articole „Jurnal Liber" Corneliu Florea /5-6 [7-10] [Stefan Cucu]
6. Articol „Banatul - /7 [Cicerone Ioniţoiu] [11]
7. Răniţi + copii foto 8 P.V. 04.08.2006 /50-56
8. P.V.04.08.2006 /57
9. Procesul comunismului din România-colectivizarea + copii foto de la Muzeul naţional de Istorie
Moldova /58-111 [Ioniţoiu]
10. Alte provocări ale autorităţilor + copie foto /112-183 [Ioniţoiu]
11. Regiunea Roşiorii de Vede în flăcări /184-193 [Ioniţoiu]
12. Document acuzator /194-197 [12-15] [raportul din 3 mai 1968 al lui Ion Stănescu despre crimele
comise în etapa precedentă de Drăghici şi Pintilie, depus de C Ioniţoiu]
13. Notă privind atrocităţile săv. în penitenciarele Piteşti, Gherla şi Suceava, 1948-1952 /198-200 [1618] [Notă secretă din 1968, depusă de C Ioniţoiu]
14. Documentar priv.proc. intentat unor cadre şi deţinuţi de la fosta colonie „Salcia " 1953-1955 /201205 [19-23]
15. Sinteză dezb. doc. Plenarei CC al PCR 22-25 aprilie 1968 / [Crime acoperite de Drăghici, inclusiv
ale lui Briceag, pînă la pag 211] [24-29]
16. Notă cu membrii de partid care s-au făcut vinovaţi de grave ilegalităţi /212-214 [30-32] [Weiss,
Enoiu etc- doar sancţionare de partid, ca să se prescrie - în mod premeditat]
17. Publicaţii de Cicerone Ioniţoiu /216 [33] [o listă de titluri]
18. Acte criminale de către comisii oficiale (IICC) /217-219 [34-37] [Plîngere-tip, a lui Mircea Serban,
vezi şi pag 215]
19. Scrisoare „Pentru crime comise după 1989 " /220-222 [38-40] [Plîngere-tip Mircea Serban]
20. Copertă dosar / conţine 222 file [41]

Volumul 4 [procesele închise după 1990: Drăghici, Crăciun şi Dulgheru]
1. Adresă ICCJ - Complet de 9 Judecători, nr.57/1994 din 20.12.2007, către S.P.M. şi copie a Deciziei
96 din 19.06.1995, dosar 57/1994 /1-9 [3-17] [procesul Drăghici-Briceag 12.06.95 şi 19.06.05 ]
2. Adresă I.C.C.J.-Secţia Penalei nr.2/B/2007 din 28.11.2007, către S.P.M. şi copie a sentinţei nr. 1 din
02.06.1997, dosar 46/1995 /10-15 [18-28] [sentinţa finală în procesul Drăghici-Briceag]
3. Plic desigilat, fără conţinut /16
4. Adresă S.P.M. către Î.C.C.J. din I7.12.2007 /17 [29]
5. Xerocopie sentinţa nr. 1 din 02.06.1997, dosar 46/1995 al C.S.J.-Secţia Militară /18-27 [30-39]
6. Decret nr. 11 din 26.01.1988 /28 [amnistia folosită dolosiv pentru a-l scăpa pe Briceag] [40]
7. Adresă Î.C.C.J.-Complet de 9 Judecători, nr.57/1994 din 03.07.2007, către S.P.M. şi copie a Deciziei 26
din 19.06.1995, dosar 57/1994 /29-35 [41-52]
8. Xerocopie încheiere dosar 57/1997, din 12.06.1995 /36-37 [53-55]
9. Xerocopie decizia nr.26 din 19.06.1995, dosar 57/1994 al C.S.J.-Secţiile Unite /38-43 [56-66]
10. Xerocopie sentinţa nr. 1 din 02.06.1997, dosar 46/1995 al C.S.J. -Secţia Militară /44-53 [67-76]
11. Xerocopie rezoluţie de n.u.p. din 8. 11. 1996, dosar 146/P/1995 al P.M.T./ 54-56 [77-79] [Dealul
Balaurului]
12. Adrese ale SP. M. către ICCJ /57, 60 [80-81]
13. Adresă Î.C.CJ.-Complet de 9 Judecători, nr.57/1994 din 20.12.2007, către S.P.M şi copie a Deciziei 26
din 19.06.1995, dosar 57/1994 /61-69 [82-96]
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14. Adresa S.P.M. către Î.C.C.J. din 07.11.2007 /70 [97]
15. Referat de admitere a cererii de revizuire formulate de Porumb Ioan-Aurel în dosarul 165/C/2006
al P.M. Timişoara, din 10.10.2006 /71 [98-99]
16. Sentinţa penală nr. 384/12.02.2007, dosar 16506/55/2006 al Judecătoriei Arad /72-73 [100-102]
[revizuirea în cazul Porumb]
17. Xerocopie minuta deciziei 5186 din 01.11.2007, dosar 15434/1/2006 al Î.C.C.J.-Secţia Penală /74
[103] [casare în cazul Diamandi- Mişu Dulgheru (Dulbergher Mihai), născut 1909, figurează plecat definitiv
din ţară; plîngere Diamandi Florica, din 21 martie 1995; NUP pentru prescripţie în dosarul 7/P/1998,
confirmat de superiori. Plîngere Diamandi Ctin, 2 iulie 2004, la CSCJ; la 17 dec 2004 se declină spre Curtea
Militară de Apel]
18. Sentinţa nr.9 din 17.08.2005, dosar 73/2005 al C.M.A.-Fond /75-77 [104-106] [cazul DiamandiDulbergher; "se constată că în cauza nu sînt incidente dispoziţiile art 123 şi 128 c.proc penală privind
întreruperea sau suspendarea"; "Petentul va plăti statului 100 RON cheltuieli judiciare"]
19. Xerocopie adresă S.P.M. către Î.C.C.J. din 07.11.2007 /78 [107]
20. Xerocopie sentinţa nr. 1 din 02.06.1997, dosar 46/1995 al C.S.J. -Secţia Militară /79-88 [108-117]
21. Xerocopie rechizitoriul din 08.04.1993, dosar 393/P/1992 a Direcţiei Procuraturii militare /89-102
[118-131] [Rechizitoriul procurorului Nicolae Zaharia, în care se justifică supendarea prescripţiei, inclusiv
folosind deciziile CC-PCR în cazul Drăghici, care dovedesc împrejurarea de neînlăturat. Este citată indicaţia
explicită a lui Maurer de a nu se face procese ca să nu iasă murdăria la suprafaţă, ci a se forţa prescrierea.
Cererea de extrădare a lui Drăghici din Ungaria, care răspunde obraznic că s-a prescris crima; după insistenţe
şi decizia de a-l judeca în lipsă, urmînd …. rapidul său deces.]
22. Adresa TMTB către SPM nr. 513/2000, din 26.10.2007 şi copia sentinţei penale nr. 162 din
11.09.2001 privind dosarul 513/2000 /103-108 [132-141] [Dosarul Crăciun, deschis de ARFDPLA prin
plîngerea de la 21.12.1998, închis prin decesul reclamatului, în clipa în care nu s-a mai putut tergiversa
condamnarea pentru fapte relatate de mulţi martori-victimă. Prescrierea curge de la 22 dec 1989 sau de la 8
dec 1991? Nu e incidentă amnistia 1988, pentru că actele duc la 15-20 de ani pedeapsă]
23. Copertă dosar / conţine 108 file [142]
Volumul 5 [adrese în căutarea unor persoane]
1. Adresa M.I.R.A.-I.P.J. Alba-S.I.C către P.Î.CC.J.-S.P.M., nr. 324 73/SIC/BDM/25.02.2008 /1
2. Adresa I.P.J.Hunedoara-Pol. mun Deva-BIC către PÎCCJ.-SPM, nr.332825 din 26.02.2008 /2
3. Adresă I.P.J. Botoşani-S. I. C., nr. 2066 7 din 25.02.2008 /3
4. Adresă I.P.J. Timiş-Pol. mun. Timişoara-Sectia 4 Poliţie, nr.331689 din 25.02.2008 către P.Î.C.C.J. S.P.M. /4
5. Adresă Pol. Mun. Braşov-post poliţie Sânpetru, nr. 408062 din 26.02.2008 către PÎCCJ-SPM /5
6. Adresa I.P.J. Arad-Pol. Mun. Arad. nr. 141866 din 25.02.2008 către P.Î.C.C.J.- S. P. M şi extras din
registrul de decese pe numele Braşovan Ioan /6-7
7. Adresa I.P.J. Caraş-Severin-S.I.C, nr.50174/25.02.2008, către P.Î.CC.J.-S.P.M.
/8
8. Adresa I.P.J. Satu Mare-S.l.C, nr.54955 din 26.02.2008, către P.Î.CC.J.-S.P.M.
/9
9. Adresa D. G. P. M. B. -Secţia 14 Poliţie, nr. 14440739 din 26.02.2008, către P.Î.CC.J.-S.P.M. /10
10. Adresa I.P.J. Olt-Pol. orş. Corabia, nr.81443 din 27.02.2008, către P.Î.C.C.J.- S.P.M. şi raport cu
rezultatul verificărilor /11-12
11. Adresa I.P.J. Dolj-Pol. Mun. Craiova-Secţia 3 Poliţie, nr.313155 din 29.02.2008, către P.Î.CC.J.-S.P.M.
/13
12. Adresa I.P.J. Dolj, nr.236787 din 25.02.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /14
13. Adresa I.N.E.P., nr.239148 din 29.02.2008 şi tabel cu date de identitate /15-16
14. Adresa I.P.J. Cluj, nr.424435 din 03.03.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /17
15. Adresa I.P.J. Alba-S.I.C, nr.32591/SIC/BDM din 03.03.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /18
16. Adresa D.G.P.M. B. -Secţia 15 Poliţie, nr. 1475631 din 29.02.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. şi procesverbal /19-20
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17. Adresa D.G.P.M.B.-Secţia 15 Poliţie, nr. 1475630 din 29.02.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. şi procesverbal /21-22
18. Adresa I.P.J. Cluj nr. 725717 din 03.03.2008, către Adresa D. G. P. M. B.-Secţia 15 Poliţie, nr. 14
75631 din 29.02.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. şi proces-verbal /23
19. Adresa I.P.J. Argeş, nr.47187 din 28.02.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /24
20. Adresa I.P.J. Argeş. nr.47193 din 28.02.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. . /25
21. Adresa I.P.J. Hunedoara-Pol. Mun. Brad, nr.262403 din 28.02.2008, către Adresa I.P.J. Argeş, nr.47187
din 28.02.2008. către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /26
22. Adresa I.P.J Teleorman-SIC, nr. 11183 din 03.03.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /27
23. Adresa Pol. Mun. Iaşi-Secţia 2 Poliţie, nr. 700736 din 26.02.2008, către PÎCCJ.-S.P.M. /28
24. Adresa Pol. Mun. Iaşi-Secţia 2 Poliţie, nr.12239 din 28.02.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /29
25. Adresa I.P.J. Braşov-Pol. Mun. Codlea, nr. 153899 din 29.02.2008, către PÎCCJ-S.P.M. /30
26. Adresa Pol. Mim. Braşov, nr.338146 din 28.02.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /31
27. Adresa D.G.PM.B.-Secţia 4 Poliţie, nr.1114590 din 27.02.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /32
28. Adresa I.P.J Calaţi, nr. 13642 din 03.03.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /33
29. Adresa I.P.J. Timiş-Pol. Mun. Timişoara-Secţia 4 Poliţie, nr.331641 din 26.02.2008, către P.Î.C.C.J.S.P.M. şi proces-verbal de investigaţii /34-35
30. Adresa I.P.J. Iaşi-Poliţia Mun. Iaşi-Secţia 6 Poliţie, nr. 775701 din 29.02.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M.
cu proces-verbal şi declaraţie olografă Coşeru Dan / 36-38
31. Adresa D. G. P. M. B. -Secţia 14 Poliţie, nr. 1440803 din 10.03.2008, către P.Î.CC.J.-S.P.M. /39
32. Adresa I.P.J. Constanţa-Pol. staţiunii Eforie, nr. 167216 din 06.03.2008, către P.Î.CC.J.-S.P.M. /40
33. Adresa I.P.J. Argeş-S.I.C, nr.47212 din 05.03.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /41
34. Adresa I.P.J. Cluj, nr. 725737 din 14.03.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /42
35. Adresele I.P.J. Vrancea-Pol. Mun. Focşani, nr.203, 204 din 26.02.2008, către P.Î.C.C.J.-PM. / 43-44
36. Adresele I. P.J. Argeş, nr. 47216, 47217 din 17.03.2008 şi 14.03.2008, către .Î.C.C.J.-S.P.M. /45-46
37. Adresele J.P.J. Dolj, nr.236828, 23679, 236799 din 10.03.2008, către P.Î.C.C.J.-SPM. /47-49
38. Adresa Pol. Mun. Piteşti-Secţia 4 Poliţie, nr.240244 din 17.03.2008, către PÎCCJ.-SPM. /50
39. Adresa I.P.J. Braşov-Pol. Mun. Codlea, nr. 153898 din 12.03.2008, către PÎCCJ.-SPM. /51
40. Adresa I.P.J. Ialomiţa-Pol. Mun. Slobozia-B.LC, nr.561599/A/27.03.2008, către PÎCCJ.-S.P.M. /52
41. Adresele I.P.J. Salu Mare-S.I.C, nr.55420, 55421 din 02.04.2008, către53-54 P.Î.C.C.J.-S.P.M. /53-54
42. Adresa Poliţiei Mun. Târgovişte-Biroul Poliţiei Urbane, nr.321273 din 02.04.2008, către P.Î.C.C.J.S.P.M. /55
43. Adresa I.P.J. Bacău-Pol. staţiunii Tg. Ocna, nr. 246089 din 15.05.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. / 56
44. Adresa Pol. Mun. Braşov, nr. 335303 din 15.05.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. / 57
45. Adresa penitenciarului Tg. Jiu către P.Î.C.C.J.-S.P.M., nr.202183/27.02.2008 şi tabel nominal /58-62
46. Adresa DGPM.B.-Secţia 17 Poliţie, nr. 1546220 din 21.05.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /63
47. Adresa Pol. Mun. Tg. Mureş, nr.201091 din 19.05.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /64
48. Adresa D. G. P.M. B. -Secţia 13 Poliţie, nr. 1403250 din 07.04.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. şi procesverbal /65-66
49. Adresa D.G.P.M.B.-Sectia 3 Politie, nr.1095048 din 01.04.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /67
50. Adresa I.P.J Arad, nr. 101513 din 11.04.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /68
51. Adresa D.G.P.M.B.-Sectia 18 Poliţie, nr. 1617927 din 09.04.2008, către PPÎCCJ.-SPM. /69
52. Adresa I.P.J Cluj, nr. 737935 din 07.04.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /70
53. Adresa I.P.J. Vâlcea, nr.96512 din 04.04.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. / 71
54. Adresa I.P.J Hunedoara-S.IC, nr.55839 din 21.03.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /72
55. Adresa I.P.J Constanţa-S.I.C, nr.63262 din 03.04.3008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. şi proces-verbal /73-74
56. Adresa Pol. Mun. Piatra Neamţ, nr. 253525 din 04.04.2008, către P.Î.CCJ-S.P.M /75
57. Adresa D.G.P.M.B.-Secţia 5 Poliţie, nr.115203 din 10.04.2008, către PÎCCJ-proces-verbal /76-77
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58. Adresa Pol. Mun. Timişoara-Secţia 3 Poliţie, nr.327308 din 19.02.2008, către PÎCCJ.-SPM / 78
59. Adresa D.G.P.M.B-Secţia 18 Poliţie, nr.1618066 din 07.05.2008, către P.Î.CCJ.-S.P.M. /79
60. Adresa D.G P. M.B.-Secţia 14 Poliţie, nr. 1441675 din 05.05.2008. către PÎCCJ.-SPM. /80
61. Adresa D.G.P.M.B.-Secţia 13 Poliţie, nr.1403253 din 18.04.2008, către P.Î.CCJ.-S.P.M /81
62. Adresa I.PJ. Bihor-Pol. Mun. Oradea, f.n.82
63. Adresele I.PJ. Hunedoara-S.I.C, nr. 56656, 56782 din 18.04.2008, către P.Î.CCJ.-S.P.M. /83-84
64. Adresa D.G.P.M.B.-Secţia 5 Poliţie, nr.1157164 din 10.04.2008, către P.Î.CCJ- S.P.M. /85
65. Adresa I.PJ. Maramureş-Pol. Mun. Baia Mare, nr.270314 din 31.03.2008, către P.Î.CCJ.-S.P.M. /86
66. Adresa I.PJ.Caras-Severin-Pol. Mun. Caransebeş, nr.194868 din 02.04.2008, către P.Î.CCJ.-S.P.M. /87
67. Adresa I.PJ. Cluj, nr. 737899 din 04.04.2008, către P.Î.C.CJ.-S.P.M /88
68. Adresa I.PJ. Călăraşi-Poliţia Mun.Călăraşi, nr.141365 din 28.03.2008, către PÎCCJ-SPM. /89
69. Adresa Pol. Mun. Focşani, nr. 10 796 din 24.03.2008, către P. Î. C. CJ. -S. P. M. /90
70. Adresa I.PJ. Ilfov, nr.2088098 din 13.03.2008, către P.Î.CCJ.-S.P.M. /91
71. Adresa Pol. Mun. Braşov, nr. 335204 din 10.04.2008, către P.Î.CCJ.-S.P.M. /92
72. Adresa Pol. Mun. Craiova, nr. 360102 din 22.04.2008 şi proces-verbal cu rezultatul verificărilor, către
P.Î.C.CJ. -S.P.M. /93-94
73. Adresa Pol. Mun. Galaţi, nr.34l707 din 14.04.2008 şi adrese cu procese-verbale conţinând rezultatul
verificărilor, către P.Î CC J. -S. P. M. /95-103
74. Adresa D.G.P.M.B.-Secţia 17 Poliţie, nr.1545961 din 17.04.2008, către PÎCCJ.-SPM. /104
75. Adresa Pol. Mun. Braşov, nr. 335251 din 24.04.2008, către P.Î.C.CJ. -S.P. M. /105
76. Adresa D.G.P.M.B.-Secţia 15 Politie, nr.1476167 din 24.04.2008. către P K.CJ-S.P.M. /106
77. Adresa I.P.J. Satu Mare-S.I.C. nr. 55511 din 21.04.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M.
/ 107
78. Adresa I.P..J. Ilfov. nr.2088097 din 13.03.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /108
79. Adresa D.G P.M.B. -Secţia 17 Poliţie, nr. 1545843 din 11.04.2008, către PÎCCJ.-SPM /109
80. Adresa Pol. Mun. Braşov-Secţia 4 Poliţie, nr. 387757 din 10.04.2008 şi proces-verbal, către P.Î.C.C.J.S.P.M. /110-111
81. Adresa I.P.J. Constanţa-Secţia 3 Poliţie, nr. 505645 din 04.04.2008, către PÎCCJ.-SPM /112
82. Adresa Pol. Mun. Timişoara-Secţia 4 Poliţie, nr.332155 din 16.04.2008 şi proces-verbal, către P.Î.C.C.J.S.P.M. /113-114
83. Adresa Pol. Mun. Piteşti-Secţia 2 Poliţie, nr.234301 din 10.04.2008, către PÎCCJ-SPM /115
84. Adresa I.P.J. Constanţa-Secţia 3 Poliţie, nr.505780 din 17.04.2008, către PÎCCJ-SPM. /116
85. Adresa I.P.J. Dolj, nr.236924 din 21.05.2008 şi proces-verbal. către PÎCCJ-SPM /117-118
86. Adresa DG PM B.-Secţia 17 Poliţie, nr. 1546231 din 26.05.2008, către PÎCCJ-SPM /119
87. Adresa D.G.P.M.B.-Secţia 20 Poliţie, nr. 1698315 din 23.05.2008 şi proces-verbal, către P.Î.C.C.J.S.P.M. /120-121
88. Adresa I.P.J. Covasna-Pol. Mim. Sfântu Gheorghe, nr.305287 din 20.05.2008 şi proces-verbal, către
P.Î.C.C.J.-S.P.M. /122-123
89. Adresa D.G.P.M.B.-Secţia 9 Poliţie, nr. 1292858 din 21.05.2008, către PÎCCJ-SPM. /124
90. Adresa I.P.J. Cluj, nr. 737132 din 27.05.2008, către P.Î.C.C.J.-S.P.M. /125
91. Adresa Pol. Mun. Iaşi-Secţia 5 Poliţie, nr. 754215 din 15.05.2008, către PÎCCJ-SPM. /126
92. Adresa D.G.P.M.B.-Secţia 2 Poliţie, nr. 1048107 din 21.05.2008, către PÎCCJ-SPM. /127
93. Adresa I.P.J Brăila-S.I.C, nr.56670 din 20.05.2008 şi raport cu rezultatul verificărilor, către P.Î.C.C.J.S.P.M/128-130
94. Adresa D.G.P.M.B.-Secţia 26 Poliţie, nr. 1934706 din 28.05.2008, către PÎCCJ-SPM. /131
95. Adresa Pol. Mun. Pitesti-Secţia I Poliţie, nr. 231391 din 20.06.2008, către PÎCCJ-SPM. /132
96. Adresa D.G.P.M.B-Secţia 9 Poliţie, nr.129826 din 17.06.2008, către PÎCCJ-SPM /133
97. Adresa I.P.J. Dolj, nr. 237032 din 24.06.2008, către PÎCCJ-SPM. /134
98. Adresa INEP, nr. 238782 din 29.02.2008, către PÎCCJ-SPM /135
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Volumul 6 [cazul Buhat]
1. Petiţie Buhat Dumitru către Procurorul General al României/ 1
2. Opis cu documente din dosarul 117/2006 /2
3. Declaraţie olografă Buhat Dumitru /3-7
4. Filă albă /8
5. Xerocopie CI. al Buhat Dumitru /9
6. Xerocopie legitimaţie de veteran de război /10
7. Xerocopie scrisoare medicală pe numele Buhat Dumitru /11
8. Xerocopie adeverinţă medicală pentru Buhat Dumitru /12
9. Xerocopie adeverinţă medicală pentru Buhat Dumitru /13
10. Adresa nr. 117/2007 a Parchetului Militar Bucureşti către Buhat Dumitru /14
11. Adresă I.I.C.C.R. nr.391 20.03.2007 către Parchetul Militar Constanţa-ServiciulRelaii cu Publicul /15
12. Adresa nr. 117/2007 a Parchetului Militar Bucureşti către Buhat Dumitru /16
13. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru către procuror semnată pe verso de col. Jur că /17
14. Xerocopie articol ziar /18
15. Xerocopie adresa nr.CT 6766 a UM 02405 către Buhat Dumitru /19
16. Xerocopie formular proces-verbal conţinând ordinul nr. 206 din 06.08.1953 /20-21
17. Xerocopie fisă alfabetică de serviciu nr. 1200705 pe numele Buhat Dumitru /22
18. Xerocopie livret militar Buhat Dumitru /23-26
19. Chitanţă confirmare plată Buhat Rada către Medgidia-Impoziteşi Taxe din27.03.2007 /27
20. Xerocopie adresă a Comisiei locale Castelu pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra pământului
către Buhat Rada , din 27.03.2006 /28
21. Xerocopie cupon mandat plată pensie militară pe numele Buhat Dumitru /29
22. Xerocopii file din ziarul Adevărul din data de 12.01.2007 /30-30bis
23. Xerocopie certificat naştere Buhat Dumitru /31
24. Xerocopie Buletin de identitate Buhat Dumitru /32
25. Xerocopie certificat de naştere Mogoş Rada /33
26. Xerocopie certificat de căsătorie Buhat Dumitru /34-35
27. Xerocopie adresa S. P. C'. E. P. Medgidia către Buhat Dumitru din 22.09.2006 /36
28. Xerocopie certificat de cazier judiciar Buhat Dumitru /37
29. Xerocopie articol Lege 164/2001 /38
30. Xerocopie filă cu stampilă de corespondenţă /39
31. Xerocopie adresă Centrul Militar Zonal Constanţa către Buhat Dumitru, nr.CRI489/422 din 03.09.2004
/40
32. Xerocopie adresă Centrul Militar Zonal Constanţa către Buhat Dumitru, nr.CR.454 din 17.11.2005 /41
33. Xerocopie copertă Carte de Imobil /42
34. Xerocopie prefaţă Carte de Imobil nr.270898 /43
35. Xerocopie file Carte de Imobil nr.210898 privind pe Buhat Dumitru /44-51
36. Xerocopie adresa nr. 77122/22.12.2006 a I.l.CC.R. către Buhat Dumitru /52
37. Xerocopie publicaţie /53
38. Xerocopie răspuns Preşedintele României. nr.DP02/26555/08.08.2006, către Buhat Dumitru /54
39. Xerocopie adresă a C. N. S. A.S. nr. P 768/05 clin 08.11.2006 către Buhat Dumitru /55
40. Xerocopie extras Decret Lege nr. 118 din 30.03.1990 /56
41. Xerocopie copertă dosar /57
42. Xerocopie Decizia nr. 905 din 14.12.2006 a Direcţiei de Muncă-Constanţa /58-59
43. Xerocopie adresă a Direcţiei de Muncă-Constanţa către Buhat Dumitru, NR.21 18/21.29.03.2007 /60-61
44. Xerocopie adresa Poşta Română către Buhat Dumitru, nr. 240/14553/04.04.2007/ 62-63
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45. Xerocopie adresă C.N.P.A.S. către Buhat Dumitru, nr.3361/28.06.2004 /64
46. Xerocopie tichet recomandate din 04.12.2006 /65
47. Xerocopie confirmare primire recomandată /66
48. Xerocopie confirmare primire recomandată /67
49. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru către „Director General" din 04.12.2006 /68
50. Xerocopie OPIS dosar Buhat Dumitru /69
51. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru /70-76
52. Xerocopie confirmare primire recomandată /77-78
53. Xerocopie adresă a M.Ap.N. nr. CRI530 din 05.04.1999 către Buhat Dumitru /79
54. Plic desigilat, fără conţinut / 80
55. Petiţie Buhat Dumitru din 24.09.2007 /81
56. Însemnări olografe Buhat Dumitru /82-95
57. Xerocopie CI. Bit hat Dumitru /96
58. Xerocopie cupon mandat plată pensie militară către Buhat Dumitru /97
59. Xerocopie certificai de naştere Buhat Dumitru /98
60. Xerocopie legitimaţie veteran de război Buhat Dumitru /99
61. Cupon de pensie pe numele Buhat Dumitru /100
62. Xerocopie articol Lege 164/2001 /101
63. Xerocopie răspuns Preşedintele României, nr.DP02/26555/08.08.2006, către Buhat Dumitru /102
64. Xerocopie adresă a C.N.S.A.S. nr. P768/05 din 08.11.2006 către Buhat Dumitru
/103
65. Xerocopie extras Decret Lege 118 din 30.03.1990 /104
66. Xerocopie copertă dosar /105
67. Xerocopie adresă I.C.C.R., nr.391 din 20.03.2007, către Parchetul Militar Constanţa /106
68. Xerocopie adresă Parchetul Militar Bucureşti către Buhat Dumitru, nr. 117/2007 /107
69. Xerocopie adresa UM 02405 către Buhat Dumitru, nr. CT6766 /108
70. Xerocopie Ordin nr.206 consemnai pe formular de proces-verhal /109-110
71. Xerocopie livrei militar Buhat Dumitru /111-114
72. Xeroeopie carte imobil nr. 270898 /115-120
73. Xerocopie Carnet de Muncă pe numele Buhat Dumitru /121-125
74. Xerocopie adeverinţă Lafarge Romecin. nr. 11137 din 04.03.2005 pentru Buhat Dumitru /126
75. Xerocopie adeverinţă C. E.C-Constanţa pentru Buhat Dumitru /127
76. Xerocopie adeverinţă REMAT Constanţa pentru Buhat Dumitru /129
77. Xerocopii file carnet de muncă Buhat Dumitru /128, 130-135
78. Xerocopie Decizia nr. 42386 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa din 25.10.975 /136
79. Xerocopie adresă M.Ap.N. către Buhat Dumitru, nr. CR 1489/422 din 03.09.2004 /137
80. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru /138
81. Xerocopie adresă M.Ap.N.UM 02405 din 08.07.2004 către Buhat Dumitru /139
82. Xerocopie certificat cazier judiciar pe numele Buhat Dumitru /140
83. Xerocopie Certificat Absolvire Şcoala Subofiţeri Activi de administraţie pe numele Buhat Dumitru
/141
84. Xerocopie adeverinţă UM02405 nr.B 9849 pentru Buhat Dumitru /142
85. Xerocopie titlu de conferire a Medaliei Jubiliare pentru Buhat Dumitru /143-147
86. Xerocopie adresa UM02405 din 31.05.2006 către Buhat Dumitru /148-149
87. Xerocopie adresă UM02405 nr.CT4I24 către Buhat Dumitru /150
88. Xerocopie foaie matricolă emisă de liceul „ Radu Negru " pentru Buhat Dumitru / 151
89. Xerocopie publicaţie /152
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90. Xerocopie adresă Centrul Militar Zonal Constanţa, nr.CR 454 din 17.11.2005 către Buhat Dumitru
/153
91. Xerocopie brevet medalie Cruce comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial pe numele Buhat
Dumitru /154
92. Xerocopie certificat de naştere Buhat Dumitru /155
93. Xerocopie buletin de identitate Buhat Dumitru /156
94. Xerocopie certificat de căsătorie Buhat Dumitru /157
95. Xerocopie certificat de naştere Mogoş Rada /158
96. Xerocopie certificat de căsătorie Buhat Dumitru /159
97. Xerocopie adresă Parchetul Militar Bucureşti, nr. 117/2007, către Buhat Dumitru /160
98. Xerocopei petiţie olografă Buhat Dumitru /161
99. Xerocopie adresă I.I. C. C. R. nr. 7 77/22.12.200 7 către Buhat Dumitru /162
100. Xerocopie adresă I.I.C.C.R. nr.392 70.03.2007 către Buhat Dumitru /163
101. Xerocopie chitanţă plată /164
102. Xerocopie adresă S.P.CE.P Medgidia către Buhat Dumitru, nr.58940/18.04.2006 /105
103. Xerocopie adresă S.P.CE.P Medgidia către Buhat Dumitru, nr.58976/15.05.2006 /106
104. Xerocopie adresă S.P.CE.P Medgidia către Buhat Dumitru, nr.59105/22.09.2006 /107
105. Decizia nr.905 din 14.12.2006 a Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şiFamilie-Constanţa privind pe
Huluii Dumitru /168-169
106. Adresă răspuns Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale către Buhat Dumitru
/170
107. Petiţie Buhat Dumitru către ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei /171
108. Xerocopii articole ziar /172-174
109. Xerocopie Decizia nr.O63358 a M.Ap.N. -Secţia Pensii Militare /175
110. Xerocopie înştiinţare a Ministerului Muncii. Solidarităţii Sociale şi Familiei către Buhat Dumitru /176
111. Xerocopie fişă alfabetică de serviciu Buhat Dumitru /177
112. Xerocopie adresă M.Ap.N. către Buhat Dumitru /178
113. Xerocopie Hotărârea nr. 24004 din 18.11.2004 a Casei Judeţene de Pensii- Constanţa privind pe Buhat
Dumitru /179
114. Talon Casa Judeţeană de Pensii pe numele Buhat Dumitru /180
115. Dovadă acordare indemnizaţie conf. LI89/2000 /180bis
116. Xerocopie cerere Buhat Dumitru /181
117. Xerocopie declaraţie autentificată Buhat Dumitru /182
118. Dovezi confirmare primire recomandată /183
119. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru /184
120. Xerocopie scrisoare cu titlul„ Documentare " a lui Buhat Dumitru /185-191
121. Xerocopie adresă M.Ap.N., nr.CR 1530 din 05.04.1999 către Buhat Dumitru /192
122. Xerocopie fotografie -portret /193
123. Xerocopie adeverinţă medicală Buhat Dumitru /194
124. Scrisoare medicală Buhat Dumitru /1957
125. Xerocopie adeverinţă medicală Buhat Dumitru /196
126.Xerocopie chitanţă seria PR14-37 nr.00000878 emisă Oficiul Poştal Medgidia /197
127. Xerocopie răspuns Centrul Militar Zonal Constanţa către Buhat Dumitru /198
128. File cu ştampilă nr. Înregistrare/ 199-200
129. Petiţie Buhat Dumitru către „Prim Procuror" / 201-209
130. Opis documente Buhat Dumitru /210
131. „Declaraţie cu documentare " scrisă de Buhat Dumitru /211-212
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132. „Declaraţie cu documentare " scrisă de Buhat Dumitru /213-227
133. Înscris Buhat Dumitru cu titlul „Cum s-a format pensia militară " /228-236
134. Filă cu menţiuni Buhat Dumitru /237
135. Xerocopie CI. Buhat Dumitru /238
136. Xerocopie talon pensie militară Buhat Dumitru /239
137. Xerocopie legitimaţie de veteran de război Buhat Dumitru /240
138. Xerocopie file din livret militar Buhat Dumitru /241
139. Xerocopie scrisoare medicală Buhat Dumitru /242
140. Xerocopie adeverinţă medicală Buhat Dumitru /243-244
141. Xerocopie răspuns I.I.C.C.R.. către Buhat Dumitru /245
142. Xerocopie adresa 117/2007 a Parchetului Militar Bucureşti către Buhat Dumitru din 11.06.2007 /246
143.Articol din Legea 164/ 2001 /247-248
144. Adresă Centru Militar Zonal Constanţa nr.CR454 din 17.11.2005 către Buhat Dumitru /249
145. Xerocopie bon fiscal /250-251
146.Xerocopie adresă M.Ap.N. UM02405 către Buhat Dumitru /252
147.Xerocopie chitanţă seria PR14-3 7 nr. 00000878 emisă de Oficiul Poştal Medgidia / 253
148. Xerocopie confirmare primire recomandată /254
149. Adresă UM 02405 Piteşti către Buhat Dumitru /255
150. Ordinul 206 consemnat pe formular de proces-verbal /256-257
151. Xerocopie fişă alfabetică de serviciu Buhat Dumitru /258
152. Xerocopie certificat de naştere Buhat Dumitru /259
153. Xerocopie BI. Buhat Dumitru /260
154. Xerocopie certificat de naştere Mogoş Rada /261
155. Xerocopie certificat de căsătorie Buhat Dumitru /262-263
156. Xerocopie livret militar /264-267
157. Xerocopie carte de imobil /268-271
158. Xerocopie CI. Buhat Emi /l272
159. Xerocopii file Carte de Imobil /273-275
160. Xerocopie răspuns Administraţia Prezidenţială către Buhat Dumitru /276
161. Xerocopie răspuns Preşedintele României către Buhat Dumitru /277
162. Xerocopie procură specială, beneficiar Pricop Valerica-Doina /278
163. Xerocopie adresă C.N.S. A.S. către Buhat Dumitru /279
164. Extras din Legea 118/30.03.1990 /280
165. Xerocopie copertă dosar /281
166. Xerocopie certificat de absolvire a Şcolii de subofiţeri activi de administraţie Buhat Dumitru /282
167. Xerocopie adresă UM 02405 către Buhat Dumitru /283-284
168. Xerocopie carnet de muncă Buhat Dumitru /285-289
169. Xerocopii adeverinţe Buhat Dumitru /290-291
170. Xerocopie carnet de muncă Buhat Dumitru /292-298
171. Xerocopie adresă Întreprinderea regională DCA-Constanţa către Buhat Dumitru/299-300
172. Xerocopie adresă Ministerul Industriei Bunurilor de Consum căire Buhat Dumitru din 21.06.1960 /301
173. Prospect medicamente /302
174. Xerocopie adresă răspuns S.P.C.E.P. Constanţa către Buhat Dumitru /303
175. Xerocopie adresă răspuns S.P.C.E.P. Constanţa către Buhat Dumitru /304
176. Xerocopie adresă Poşta Română către Buhat Dumitru /305
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177.Xerocopie Decizia nr. 42386 a Direcţiei pentru Probleme de Muncă şi Ocrotiri
Buhat Dumitru /306
178. Decizia 063358 a M.Ap.N. -Secţia Pensii Militare privind pe Buhat Dumitru /307
179. Xerocopie brevet Buhat Dumitru /308
180. Xerocopie adresă M.Ap.N. -Secţia Pensii Militare către Buhat Dumitru /309
181. Xerocopie petiţie Buhat Dumtiru /310-311
182. Xerocopie declaraţie autentificare Buhat Dumitru /312
183. Talon pensie Buhat Dumitru /313
184. Xerocopie Hotărârea nr. 24004 din 18.11.2004 privind pe Buhat Dumitru /314
185. Xerocopie indemnizaţie conf. L189/2000 /315
186. Xerocopie foto-portret /316
187. Xerocopie color adresă UM 02405 către Buhat Dumitru /317
188. Xerocopie foaie matricolă Buhat Dumitru /318
189. Xerocopie adresă UM02585 către Buhat Dumitru /319
190. Xerocopie adresă UM 02585 către Buhat Dumitru /320
191. Xerocopie adresă Guvernul Romanui către Buhat Dumitru /321
192. Xerocopie confirmare de primire Buhat Dumitru /322
193. Xerocopie adeverinţă Buhat Dumitru /323
194. Xerocopie legitimaţie titular „Medalii- Jubiliară Buhat Dumitru /324
195. Xerocopie acolo brevet Buhat Dumitru /325-328
196. Copie certificat de cazier judiciar Buhat Dumitru /329
197. Xerocopie taloane pensii militare /330-334
198. Xerocopie adresă Secţia Pensii Militare către Buhat Dumitru /335
199. Xerocopie adresă Direcţia Financiar Contabilă către Buhat Dumitru /336
200. Opis documente-Buhat Dumitru /337
201. Plic sigilat cu menţiunea "Conţine o medalie" /338
202. Filă cu menţiuni-Buhat Dumitru /339
203. Xerocopie confirmare primire Buhat Dumitru /340-341
204. Xerocopie tichet recomandare /342
205. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru către Ministrul Apărării Naţionale /343-345
206. Xerocopie filă cu menţiuni Buhat Dumitru /346
207. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru către Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei /347
208. Xerocopie adresă C.N.P.A.S. către Buhat Dumitru /348
209. Xerocopie chitanţă plată /349
210. Xerocopie certificat medical constatator al decesului nr.29 din 29.11.2003
privind pe Buhat Rada /350
211. Xerocopie adresă Comisia Locală Castelu pentru stabilirea dreptului de
proprietate asupra pământului, nr.60.din 27.03.2006, către Buhat Rada /351
212. Xerocopie testament Mogos Stanca /352
213. Xerocopie certificat de moştenitor nr. 472/1991 /353
214. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru către primarul comunei Castelu /354
215. Xerocopie adresă Comisia Locală Castelu pentru stabilirea dreptului de
proprietate asupra pământului, nr.60.din 27.03.2006, către Buhat Rada /355
216. Xerocopie dovadă Posta Română /356
217. Xerocopie certificat de calitate de moştenitor nr.34 din 10.01.2005 /357
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Sociale privind pe

218. Xerocopie titlu de proprietate Buhat Rada /358
219. Xerocopie act de notă Gheorghe Florea /359-360
220. Xerocopie act de vânzare Em. Nicolaide /361-362
221. Xerocopie adresă Guvernul României către UNPRL /363
222. Xerocopie carnet de membru P.C.R. Buhat Dumitru /364-366
223. Xerocopie adresă Guvernul României către Buhat Dumitru /367
224. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru către prefect Constanţa /368
225. Xerocopie adresă UM 02600 către Buhat Dumitru /369
226. Xerocopie adresă M.Ap.N. către Buhat Dumitru /370-371
227. Xerocopie tichet recomandare Buhat Dumitru /372-373
228. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru către Directorul Direcţiei Generale de Muncă,
Solidaritate Socială şi Familie /374
229. Xerocopie opis documente - Buhat Dumitru /375
230. Xerocopie scrisoare cu titlul "Documentare - Buhat Dumitru /376-382
231. Xerocopie Decizia nr.905 din 14.12.2006 a Direcţiei de Muncă, Solidaritate
Socială şi Familie Constanţa /383-384
232. Xerocopie act confirmare primire /385-387
233. Înscris Buhat Dumitru /388
234. Xerocopie adresă Ministerul Muncii. Familiei şi Egalităţii de Şanse către Buhat Dumitru /389-390
235. Xerocopie răspuns Compania Naţională Poşta Română către Buhat Dumitru /391-392
236. Xerocopie confirmare de primire /392bis
237. Xerocopie Decizia nr. 42386 din 01.03.2005 a Casei Judeţene de Pensii-Constanţa /393-394
238. Xerocopie camei de sănătate Buhat Dumitru /395-402
239. Xerocopii taloane pensii militare /403-404
240. Xerocopii chitanţe Buhat Dumitru /405-407
241. Xerocopie adresă Consiliul Popular orş. Medgidia către Buhat Dumitru /408
242. Xerocopii schiţe imobil /409-410
243. Xerocopii taloane pensii militare /411-413
244. Xerocopii articole ziar /414-421
245. Xerocopie confirmare primire /422
246. Xerocopie adresă M.Ap.N. către Buhat Dumitru /423
247. Xerocopie adresă UM 02600 către Buhat Dumitru /424
248. Xerocopie adresă M.Ap.N. către Buhat Dumitru /425
249. Xerocopie extras din Oficiul Parohial privind pe Buhat Elena /426
250. Xerocopie adresă M.Ap.N. către Buhat Dumitru /427
251. Xerocopii articole ziar /428-429
252. Xerocopie chitanţă Poşta Română /430
253. Xerocopie confirmare de primire - Buhat Dumitru /431
254. Xerocopie adresă a I.l.C.C.R. către Buhat Dumitru /432-433
255. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru către Oficiul Poştal nr. 1 - Constanţa /434-435
256. Xerocopie certificat emis de Primăria Medgidia privind pe Buhat Rada /436
257. Xerocopie adresă Consiliul Popular orş. Medgidia către Buhat Dumitru /437
258. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru către Oficiul Poştal nr.l-Constanţa /438
259.Xerocopie chitanţă emisă de Poşta Română /439-440
260. Xerocopie petiţie Buhat Dumitru către C.E.D.O. /441
261. Xerocopie opis documente - Buhat Dumitru /442-443
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Volumul 7 [contribuţii FRFDPLA- plîngeri , tabele cu victime, memorii]
l. Adresă FRFDPLA către Procurorul General al României de mulţumire pentru activităţile
desfăşurate în baza plângerilor depuse de mai multe victime ale regimului comunist, nr. SPM 82/P/O7
din 08.02.2008 /1 [3][exprimă satisfactia faţă de modul cum acţionează Dan Voinea]
2. Plic postul de expediere a adresei mai sus menţionate /2
3. Adresă FRFDPLA către Parchetul Militar de pe Lângă Curtea de Apel Bucureşti prin care se
înaintează către această instituţie lista sub formă de tabel cu numele a 381 foşti deţinuţi politici
decedaţi în Penitenciarul Aiud în perioada 1947-1964, nr.35/P/2006 din 11.12.2006 /3 [4]
4. Tabel cu numele deţinuţilor decedaţi în Penitenciarul Aiud în perioada 1947-1964 /4-25 [depus de
FRFDPLA la 11.12.2006] [5-26]
5. Copie a declaraţiei olografa a numitului Popescu D. Ion /26-35 [27-36]
6. Copie a listei cu susţinătorii acţiunii "Comitetului de reprezentare" a victimelor comunismului în
plângerea penală dosar nr. 35/P/20006 /36-46 [37-47] [86 semnaturi pe plîngerea tip, cele indescifrabile
fiind marcate cu „?” : Rodas Constantin, Derdena Mihai, Popilian Marta, Caprariu Emil, Dutu Georgeta,
Neagoe Ilie Florin, Ionescu Caliopi, Geancu Florea, Stoica Constantin Norocel, Costin Mirel, Georgescu
Ana, Vasilescu Suzana, Sprînceană Dumitru, Turea Gheorghe, Giogea Maria, Anostasescu Livia, Popilian
Constantin, Anostasescu Octav, Cojocaru Alexandru Gheorghe, Opriş Constantin, Nuţă Mircea, Ilie Ion,
Davidescu George, Matraschoiu Ion, Molocea Virgil, Nuţă Bogdan, Nastasiu Mihai, Săcuiu Nicolae, Muşat
Alin, Ivanov Gh Pavel, Nicolescu Galina?, Constantinescu Gh?, Matache Constantin, Ion Elisabeta,
Covaman? Dana, Cocea Nicolae, Andronovici Constantin, Stunauta? Ionache?, Macarie? Dumitru, Pârâianu
Răzvan, Cupacu? Stefana?, Kladni? Adrian, Comşa Dumitru, Nuţu Ilie, Bulgărea Mircea, Teodorescu ?,
Savu? Dima?, Vergulescu N?, Cohaneanu? Mihai, Georgescu Gh., Cordoi? Tanta?, Marinescu Păun, Enciu
Neculai, Mazilu Alexandra, Nichifor Gheorghe, Ispas Dumitru, Predelman? Maria?, Izvoranu Emil, Builă
Florea, Isbăşoiu Mihail, Bradea? Brânzaş Cornelia Floare, Iliescu Carmen Cristiana, Marinescu Mircea,
Câmpeanu Tudor, Negoiţă Ion, Bardac Nicolae, Mateescu Octavian, Păduraru Victoria, Miculescu Alex,
Angelescu Alex, Popescu Traian, Cantor Valentin, Bota? Elena, Coseriu Iulian?, ? Florin, Tufeanu Mihai,
Stoianovici Niculina]
7. Declaraţia Comitetului de reprezentare a victimelor comunismului /47 [48] [semnată de Bardac
Nicolae, Paraianu Razvan, Bălan? S Ioan, Filip? Doina, Niculescu Stelian, Pop Cornel, Andreica Vasile,
Gheorghiu Gheorghe, Boroneant Vasile]
8. Bon de înregistrare cu nr. 35/P/2006 din data de 14.02.2007 /48
9. Adresă a Uniunii Veteranilor de Război şi a Urmaşilor de Veterani către Preşedinţia României, Guvernul
României, Ministerul Apărării, Parchetul General, în care se reclamă "jefuirea " veteranilor de război de
către factorii poştali. Nr. 1847 din 07.02.2002 /49
10. Adresă a Uniunii Veteranilor de Război şi a Urmaşilor de Veterani către Parchetul General cuprinzând
situaţia cu membrii uniunii şi veniturile acestora /50
11. Copie adresă a numitului Dulu Daniel din cadrul UVRUV Prahova, datată 22.06.2004 /51
12. Bon de înregistrare cu nr. 35/P/2006 din data de 12.03.2007 /52
13. Adresa UVRUV către Parchetul General de pe Lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind
distrugerea cimitirului eroilor din Letcani şi Stanca, jud. Iaşi Nr 1847/2007din 06.03.2007 /53
14. Copie adresă a Poştei Române către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala Vrancea, prin
care informează despre o posibilă colaborare /54
15. Copie adresă a Poştei Române către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război din Bucureşti /55
16. Copie adresă a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război către Comandantul Centrului Militar
Călăraşi /56
17. Copie după Completări la textul lucrării "Divizia Stalinistă Tudor Vladimirescu ", semnală Col. N.
Fuiorea şi datată 27.04.1998 /57
18. Adresă a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război către Comandantul Centrului Militar Mureş /58
19. Copie adresă a Poştei Române către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala Vrancea prin
care informează despre o posibilă colaborare /59
20. Copie adresă a Poştei Române către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război din Bucureşti /60
21. Copie adresă de informare a Uniunii Veteranilor de Război şi a Urmaşilor de Veterani /61
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22. Plic adresat Parchetului General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de către Uniunea
Veteranilor de Război şi a Urmaşilor de Veterani din Bucureşti. /62
23. Adresă a Uniunii Veteranilor de Război şi a Urmaşilor de Veterani din Bucureşti către Parchetul General
Militar. Înregistrată cu nr. 35/P/2006 din 21.09.2006 /63
24. Adresă a Ministerului Apărării U.M. 02585 din data de 07.09.2006, nr. CR382, către preşedintele
Uniunii Veteranilor de Război şi a Urmaşilor de Veterani /64
25. Copie adresă a Poştei Române către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Filiala Vrancea, prin
care informează despre o posibilă colaborare /65
26. Copii decupaje din Ziar şi două copii a două adrese către Cucu Ştefan / 66
========
27. [ Filele de la 48 la 67 inclusiv au fost extrase din dosar pt. a fi trimise PJSI?, conform dispozitivului de
disjungere din dos. 1304/P/08, din 29.09.2010 Semnatura indescifrabila 29.09.2010] [49]
28. Copertă dosar / conţine 67 file [50]

Volumul 8 [Plîngeri : Neagoe, Mircas, Visinoiu, Bugan, etc]
1. Scrisoare către D.Cornea + adresă 209036/23.02.1998 /1-2 [3-4]
2. Scrisoare Neagoe Valer, + copii materiale ziare +copii file foto /3-84 [5-78] [Cazul asasinării lui
Neagoe Marius, în 1985, plîngerea din 1997 fiind respinsă în 1998, la f 45 SRI răspunde că dosarul e trimis
la CNSAS]
3. Adrese M.J. nr. 66848/2006, nr. 16/2247/A, + memoriu, adresă UM02405/23.05.2006, adresă 196/2000,
adeverinţă Ene Nicanor George, copie carte muncă, decizie nr. 793/20.07.1964, decizie nr. 974/07.09.1964,
adresă MJ nr. 10505 din 05.10.2000 /83-96
4. Confirmare de primire Ene Nicanor George (2 file), cerere Ene Nicanor, notă inventar UM 02405 Piteşti,
decizie civilă nr. 1964, cereri Ene Ion, cerere Ene Nicanor, adresă Primăria sector 2, 60119/24.X/2005,
acte privind pe Ene Nicanor George, adresă Fund. cult. Filiala Argeş, 73/6.11.2006 + informare /97-128
5. Memoriu Miroslav Gh, adresă Anghel Corneliu către SPM, Adresă CNSAS 6729/25.08.2006, Notă DI
nr. 226/04.09.2002, adresă 1241/10.06.2002, Plic gol, adresă Anghel Corneliu către SPM +plic gol, +
adresă Anghel Corneliu către SPM + plic gol, adresă Anghel Corneliu către SPM, răspuns SPM către
Anghel Corneliu, copie certificat de deces, Anghel Nicolae /129-144 [cere dovadă că nu tatăl său e cel
închis]
6. Sentinţa publică 22.07.2003 dosar nr. 2624/2003, adresă MI 1042027/21.05.2003 , adrese M.I. nr.
368701/24.02.2003, nr. P/387833/13.04.1999, adresă Prim. Com.Vlădeşti, 1241/10.06.2002, CNSAS nr.
8729/11.07.2003, adresă 1188695/ 10.10. 2004 /145-153
7. Adresa PÎCCJ nr. 11599/3746/02/28.08.2002, decizia civilă nr. 636 A, nr. 3498/2000. Motivarea sentinţei
civile nr. 100/07.02.2000, decizia nr. 170 dosar nr. 885/1992, două plicuri goale, sentinţa nr. 2002 dosar nr.
5012/ 942, sentinţa civilă nr. 1584, dosar nr. 7470/1958 sentinţa nr.1079 dosar nr. 1564/949, adresă
597/2001 /154-164
8. Adresa M.J. nr. din 13.08.2001 către SPM, adresa 597/2001, adresa Asociaţia Supremă
Recunoştinţă [/f167-169 [79-82] adresa asoc Supremă Recunoştinţă, reclamă cazul Autobuzul], Articol
Eveniment 33-2008, adresa nr. 45 din 6.06.2000, plângere Oprea Tudora [dispută în legătură cu o victimă
îngropată secret], întâmpinare Protopop Hotărau Alexandru, sentinţa civilă nr. 2722/2001, + plic gol,
Curtea de Apel Craiova, certificat nr. 3234/27.08.2007, încheiere 2864/2007, comunicare nr. 156, sentinţa
nr.156 [/f171-178 [83-90]] /165-184
9. Adrese nr. 35/P/2006, TM TM, adresa C 100/10.10.2007, sentinţa nr. 266 din 02.12.1981 [/f180-193
[92-108] cazul Soare, privat pe pensie că pentru atacul asupra miliţiei nu ar avea caracter politic], adresă
Arhiepiscopia româno-catolică Buc. nr.345/08.09.200 [/f195-196 [109-110] susţinerea anchetei privind
victimele din această biserică], adrese 91/C/2007 din 28.06.2007, IPJ Mureş - cerere Vasile T.Suciu [/f
197 [111] Notă către procuratura militară Cluj privind deshumări făcute de procuratura Tirgu
Mures în 1992 în judeţul Mureş care interesează asociaţia Cultul Eroilor], adresă Mircaş Nicolae
[/f198-199 [112-113] bătut de securitate 1976] + plic gol, adresă 1657/C/2014/2007 /185-200
10. Scrisoare Ion Bugan către toţi magistraţii, scrisoare Ion Bugan către gl. Voinea Dan , scrisoare Ion
Bugan către securitate, + plic gol, + adresa 35/P/2006 /201-221 [filele de la 200 la 211 [114] au fost
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extrase din dosarul Bugan [care se pare că a cîştigat despăgubiri], pentru a fi trimise la SPM? conf.
disjungerii dispuse prin ordonanţa nr. 1340/P/08 din 29.09.2010. Procuror Semnatură indescifrabilă
20.09.2010]; [la /f212-214 [115-116] este plîngerea Vişinoiu, pentru uciderea tatalului său Vişinoiu Z
Alexe]; [la /f217-220 [118-121] este corespondenţa în cazul episcopilor romano-catolici din dioceza
Iaşi, ucişi, trimisă de Episcopia Iasi]
11. Adresa 12/A/2007, 17.04.2007, adresa Min.Sănătăţii, 2413/VI/c/2 din 16.05.2007, articole ziar /222225 [/f222 [122] referire la dosarul 17672 la Trib militar teritorial – caz Bota Ioan]; [la /f224-f225 [123124] este un articol despre victimele vamesilor, pe Dunare şi interzicerea accesului cercetătorilor la
dosarele respective]
12. Copertă dosar / conţine 225 file [125]

Volumul 9 [plîngeri individuale, comune-tip şi declaraţii]
1. Uniunea Veteranilor de război /1-4
2. Scrisoare 12.04.2003 /5
3. Articol evenimentul zilei, adresă V 513 din 01.09.2004 /6-8
4. Uniunea Veteranilor de război nr. 163 din 9 mai 2006 + plic gol + scrisoare St. Cucu, /9-12
5. Uniunea Veteranilor de război nr. 277 din l5.10.2003 /13-14
6. Fed. Europeană a foştilor combatanţi 473 din 19.10.1998 /15
7. Copie legitimaţie veteran de război /16
8. Asociaţia Naţională a veteranilor de război 16.02.1990 /17-27
9. Plic gol, raport Tolea Stelea + plic gol + plângere Tolea Stelea, + plic gol, + MJ adresă 133834/2007
/28-32
10. Adresă Guv.Rom. 16/10817/A/14.12.2006 /33
11. Adresă Ţolea Stelea + plic gol, adresă CSM nr.1/25617/1154/2007, scrisoare Ţolea Stelea, + plic gol
/34-38
12. Adresă PÎCCJ 10827 din 27.08.2007 /39
13. Memoriu Tolea Stelea+plic gol + scrisoare Tolea Stelea, + plic gol, + materiale ref. crime comise
înainte de 1989 /40-126
[La /f45-59 sînt plîngeri tip CRVC semnate de 27 de persoane, semnăturile indescifrabile fiind marcate cu
?: Ioniţoiu Cicerone, ?Popaş Liviu Cezar, ?aioc Jenică, ?marandache Gh, ?herman Eugen, ?adim Andrei,
?Pop Gh Ioan, Apostol Ovidiu, ?biescu Constantin, Geangu Constantin, ?Tărăbac Pandele, Mazilu D Gh,
Dumitru Calin, Stoenescu Mirel, Constantin Cepleanu, George Dumitrescu, Gabriel Gh, Engelbert Hoffman,
? Bârlădeanu, ?aire Anca, ?asanu E, Alexandru Herlea, Ivanov Doina Lucia, Carmen Mitrea, Francine Srat
Petrulian, Pierre Strat, ?sescu Mihnea Serban]
[La /f71-93 [4-17] sînt plîngeri tip CRVC semnate de 63 de pesoane, semnăturile indescifrabile fiind
marcate cu ?: Dascălu Nicolae, Băcanu Ioan, Coman Gheorghe, Năstase Petre, Vasilescu Corneliu,
Niculescu Dumitru, Ciurea Maria, Petrescu Elena, Romana Georgescu-Bârlad, Tanţa Diaconescu, Bloţ
Maria. Mihail Georgeta, Miclescu Ruxanda, ?anAna, ?enu Cornelia, ? Cristian, ?escu Ilie, ?pescu Mihaela
Cristina, Dimitriu Daniela, ?exiu Gheorghita, ? Stefana, ? Ecaterina, ? Doina, ? Eugen, ? Alexandru, ?
Cristina, ? Maria Elena, ?Ana, Vladoiu ?, ? Eliza, Popa Mihai, Camburov Mariana, Popescu Dorina, Popescu
Viorel, Petre Datculescu, Istrate Mihai, Begu? Valerian, Cristescu Ceaus?, Badea Dumitru, Vlad Virgil,
Grigore Sapunaru, Erusalim Balteanu, Berbescu Corneliu, Fedorean Gheorghe, Silviu Petrescu, Mandea?
Petru?, Ion Adrian Doja?Fodoreanu, Constanţa Birovescu, Pop Cornel, Lucian V Orasel, Alexandru
Bogdan, Duca Celestin, Ivan Ion, Constantin Motas, ? Motas, Stoica Constantin, Sirbescu Nicolae, Bajenaru
Stefan, Otparlic Rodica, Otparlic Eugen, Mihalcea Ilie, Ratiu Eugen, Tutuianu Ana, Negrescu-Sutu)]
[/f94-95 [18-19] Infruntari în cadrul asociatiei veteranilor]
[la /f96 [20] procurorul Gales de la parchetul pentru Curtea militară de Apel cere maşina pentru a se
deplasa pentru cele 166 sub-dosare existente în zona Cluj în dosarul Procesul Comunismului, no 1910-2005]
[la /f 98-101[21-26] declaraţie parte vătămată Gorea Iulian- Vulturul Brincovenesc cercetaţi abuziv de
securitate în 1989]
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[la /f102-104 [27-29] plîngerea CRVC-tip a lui Vatamaniuc Gavril , [f /f105 [30] fişa unui elevcolaborator]
14. Fed.Rom.a foştilor deţinuţi 13/8.08.2006 /127 [31] [adresa - depunere listă cu persoane asasinate de
securitate]
15. Cuprins localit. execuţiei sau detenţei /128-157 [32-101][listă depusă- FRFDPLA întocmită de
Şahan I cu 676 de persoane asasinate de securitate, pe judeţe, cu tabel centralizator, de la pagina 128 la
197, deci pagina nu corespunde cu opisul, de-aici încolo]
16. Scrisoare Velicu Pepa, + copie livret militari copii acte /158-212 [Velicu C-tin, copii acte personale
Velicu Pepa.]
17. Declaraţie Petculescu Ştefan /213
18. Copii certif. naştere, certif. deces, proces verbal+ adresă 22.04.1947/214-220 [cazul Ionescu Vasile]
19. Autobiografie Ionescu Vasile + declaraţie Predescu Gh.Anastasia + adresă 863781 /221-225
20. Declaraţie Ene Victor, + declaraţie Teodorescu Lydia
/ 226-240

Volumul 10 [cadre şi deţinuţi decedaţi la Galaţi, Aiud, Gherla-de la Administraţia Naţională a
penitenciarelor]
1. Adresă a Ministerului Justiţiei-Administraţia Naţională a Penitenciarelor către SPM. cu anexe:
adresă nr. T2/9405/ 27.10.1996 şi tabel cu date solicitate /1-7 [2-8] [cadre- penitenciare]
2. Adresă a Ministerului Justiţiei-Administraţia Naţională a Penitenciarelor către SPM. cu anexe:
adresă nr. T2/2717/10.04.2007 şi adresa T2/2779/26.03.2007 /8-25 [9-26] [decedaţi şi cadre- Galati]
3. Adresa nr. T22779/26.03.2007 a Ministerului Justiţiei-Administraţia Naţională a Penitenciarelor
către Administraţia Naţională a Penitenciarelor -Serviciul Arhivă şi Registratură Generală /26-27
[27-28] [explicaţii despre arhive]
4. Adresă a Ministerului Justiţiei-Administraţia Naţională a Penitenciarelor nr. A- 12676 din
21.12.2006 către S.P.M. şi anexă cu tabel nominal privind un număr de 445 deţinuţi decedaţi /28-39
[29-40] [penitenciarul Aiud]
5. Xerocopie tabel nominal cu evidenţa personalului din formaţiunea 0622-Aiud /40-48 [41-49]
6. Adresă a Ministerului Justiţiei-Administraţia Naţională a Penitenciarelor-Penitenciarul de maximă
siguranţă Gherla, nr. U2381 din 28.12.2006 către S.P.M. /49 [50]
7. Adresă a Ministerului Justiţiei-Administraţia Naţională a Penitenciarelor-Penitenciarul de maximă
siguranţă Gherla, nr. U2381 din 05.12.2006 către B.A. G. R. Jilava-Arhivă /50 [51]
8. Xerocopie adresă a Ministerului Justiţiei-Administraţia Naţională a Penitenciarelor-Baza de
Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii-Secretariat şi Arhivă nr.T211405/15.12.2006 către penitenciarul de
maximă siguranţă Gherla /51 [52]
9. Tabel nominal cu cadrele penitenciarului Gherla în perioada 1948-1965 /52-59 [53-60]
10. Tabel nominal cu deţinuţii decedaţi în penitenciarul Gherla în perioada 1947-1965 (format A3)
/60-75 [61-92] [386 de decese]
Volumul 11 [tabele de victime – publicate în Cotidianul]
1. Fed. Rom. a Foştilor Deţinuţi 30/20.02.2007 /1-2 [2-3][Adresa cu documente trimise pe 20.02.2007.
Plîngerile Lydia Teodorescu (Gh Gheorghiu Mărăşeşti), Anastasiu Ecaterina (Predescu Gh), Brindusa
Massion (Ionescu Vasile), Tudose Floarea (Petculescu Octavian), Velicu Pepa (sotul ei)]
2. Lista înalţilor demnitari condamnaţi la iad /3-6 [4-7]
3. Cotidianul nr. 242 (4617) 12 oct. 2006; nr. 239, nr. 239 9.10.2008 /7-212 [8-215] [listă cu 2654 de
victime ale represiunii (elita politică, militară, economică, religioasă, intelectuală, etc]
4. Victime pentru Traian Băsescu
Volumul 12 [documentare propusă de IICC]
1. OPIS cu privire la documentele care constituie probatoriul necesar susţinerii sesizării penale a
IICCR /1 [8] [de remarcat că o parte din documente nu se mai afla în cele 49 de volume!]
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2.Tabel nominal cu cadre ale Direcţiei Generale a Penitenciarelor din perioada martie 1945decembrie 1989 /2-18 [9-25]
3. Concluziile raportului Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România
/9-21 [26-28]
4. Însemnări „Legislaţia represivă din domeniul penitenciar" /22 [29] [sumarul surselor]
5. Însemnări referitoare la dosarul 27/1956 /23 [30] [măsuri inumane în regulament, cu prevederea că
Ministerul de interne le poate înăspri cînd vrea, fără lege]
6. Copie a hotărârii nr. 729 a Consiliului de Miniştri al Republicii Populare Române din 19.07.1951
/24-35 [31-42] [regulamentul represiv de organizare a penintenciarelor]
7. Însemnări referitoare la dosarul nr.3 /36 [43] [buletine informative a Dir. pentienciare din 1954izolarea pentru deţinerea de instrumente de scris]
8. Xerocopie a Raportului Informativ emis de formaţiunea 0606 Gherla pt. perioada 11-18.10.54 /37 [44]
9. Însemnări referitoare la dosarul nr.3 /38 [45] [izolare pentru comunicarea prin geam sau biletele]
10. Xerocopie adresă a MAI - Direcţia Penitenciare, Lagăre şi Colonii-Serv. Secretariat către Serviciul Pază
şi Regim. nr. 00155758 din 20.09.1954 /39-40 [46-47]
11. Însemnări referitoare la dosarul nr.3 din 1954 /41 [48] [3 luni izolare pentru neîndeplinarea cu
15% a normei de muncă]
12. Xerocopie adresă a MAI - Lagăre şi Colonii de muncă către locţiitorul Ministrului Afacerilor Interne nr.
0155703 din 07.09.1954 /42-44 [49-51]
13. Însemnări referitoare la dosarul nr.3 din 1954 /45 [52] [în cinstea lui 23august nu au mai avut
dreptul nici la plimbare]
14. Xerocopie sinteză a MAI - Lagăre şi Colonii de muncă /46-48 [53-55]
15. Însemnări referitoare la dosarul nr.3 din 1954
/49 [56] [deţinuţi în greva foamei alimentaţi
artificial]
16. Xerocopie notă a MAI - Direcţia Lagăre şi Colonii de muncă nr. 00155618 din 18.08. 54 /50-52 [5759]
17. Însemnări referitoare la dosarul nr.3 din 1954 /53 [60] [deţinuţii bolnavi din Gherla, internaţi cu
întîrziere]
18. Xerocopie adresă a MAI - Lagăre şi Colonii de muncă către Serviciul Administraţie, Gospodărire
nr.0l55609 din 16.09.1954 /54 [61]
19. Însemnări referitoare la dosarul nr.5 din 1955 /55 [62] [aglomerarea pînă la irespirabil poate duce
la epidemii]
20. Xerocopie adresă a M.A.I. Direcţia Penitenciare, Lagăre şi Colonii - Serv. Secretariat către Serviciul
Evidenţă, nr.011675 din iunie 1955 /56 [63] [buletine informative a Dir. pentienciare 1955]
21. Însemnări referitoare la dosarul nr.5 din 1955 /57 [64]
22. Xerocopie Buletin Informativ din perioada 21-27.06.1955 /58 [65] [insuficienta asistenţă medicală]
23. Însemnări referitoare la dosarul nr. 118/24 (1950-1958) /59 [66] [deţineri ilegale şi fără asistenţă
medicală, eliberări întîrziate]
24. Xerocopie Procuratura Generală-Procuratura Principală Militară către Adjunctul Ministerului Afacerilor
Interne, nr.016020 din 26.08.1957 /60-65 [67-72]
25. Însemnări referitoare la dosarul nr. 1/5 (1961) /66 [73] [corespondenţă secretă cu organele MAI]
26. Xerocopie notă-raport nr. 018189 din 19.01.1961 a MAI .-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi
Coloniilor de muncă /67-69 [74-76] [morţi fără certificate de deces]
27. Însemnări referitoare la dosarul nr. 1 (1961) /70 [77] [abuzuri în aplicarea pedepselor]
28. Xerocopie adresă a MAI .-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă către adjunctul
MAI conţinînd notă-raport cu nr. 019770 din 05.06.1961 /71-72 [78-79]
29. Însemnări referitoare la dosarul nr. 1/1956 /73 [80] [circulare în care se cere să nu se aplice
regulamentul cu privire la pachete, vorbitor, scrisori]
30. Xerocopie adresă a M.A.I.-Directia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă-Serv. Pază şi
Regim către comandantul penitenciarului Făgăraş nr. RG/25859 din 19.04.1955 /74 [81]

18

31. Xerocopie adresă a M.A.I.-Directia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă-Serv. Pază şi
Regim către comandantul penitenciarului Făgăraş, nr. 0019849 din aug. 1955 /75 [82]
32. Xerocopie adresă a M.A.I.-Directia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă-Serv. Pază şi
Regim către comandantul penitenciarului Galaţi, nr. RG/25859 din 19.04.1955 /76-77 [83-84]
33. Xerocopie adresă a M.A.I.-Directia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă-Serv. Pază şi
Regim către formaţiunea nr. 0606 Gherla, nr. GT/34811 din 13.08.1955 /78 [85]
34. Xerocopie adresă a M.A.I.-Directia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă-Serv. Pază şi
Regim către comandantul penitenciarului Văvăreşti nr. 025859 din 20.05.1955 /79 [86]
35. Xerocopie adresă a M.A.I.-Directia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă-Serv. Pază şi
Regim către formaţiunea 0690 Mislea - Reg. Ploieşti nr. VI/26859 din 03.05.1955 / 80 [87]
36. Xerocopie adresă a M.A.I.-Directia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă-Serv. Pază şi
Regim către comandantul penitenciarului Aiud, nr. 25859 din 19.04.1955 /81 [88]
37. Xerocopie adresă a M.A.I.-Directia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă-Serv. Pază şi
Regim către comandantul penitenciarului Jilava nr. 25859 din 19.04.1955 /82 [89]
38. Xerocopie adresă a M. A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă-Serv. Pază şi
Regim către penitenciarele Piteşti şi Rm. Sărat nr. 25859 din 19.04.1955 /83 [90]
39. Însemnări referitoare la dosarul nr. 1/1956 /84 [91] [corespondenţă diversă]
40. Xerocopie instrucţiuni privitoare la aplicarea regimului deţinuţilor bolnavi de TBC din penitenciarul Tg.
Ocna /85-86 [92-93]
41. Însemnări referitoare la dosarul nr. 1-1954 /87 [94] [deţinere după expirarea pedepsei]
42. Xerocopie Notă- raport nr.64327 din 19.03.1954 a M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi
Coloniilor de muncă /88-89 [95-96]
43. Însemnări referitoare la dosarul nr. 1/1954 /90 [97] [bolnavii şi bătrînii duşi la Focşani au decedat
din cauza aglomerării şi condiţiilor]
44. Xerocopie Notă- a M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă, nedatată /91 [98]
45. Însemnări referitoare la dosarul nr. 1/1954 /92 [99]
46. Xerocopie adresă emitent ilizibil, destinatar penitenciar necompletat /93-94 [100-101] [circulară către
penitenciare]
47. Însemnări referitoare la regulamentul privind organizarea pazei interioare şi exterioare a
locurilor de deţinere din 1962 /95 [102] [nu aveau voie să vorbeasca în celule, ferestre închise continuu,
etc]
48. Xerocopie a regulamentul privind organizarea pazei interioare şi exterioare a locurilor de deţinere /96101 [103-107]
49. Însemnări referitoare la dosarul 7778, vol. 36 din Arhiva S.R.I.
/102 [108] [măsurile
administrative fără temei legal sau speculînd ambiguitatea normelor]
50. Xerocopie notă de studiu nr. 00880015 din 14.12.1967 a Consiliului Securităţii Statului-Serviciul
C /103-109 [109-115] [privind măsurile administrative abuzive, domiciliu obligatoriu, muncă forţată, loc
fix de muncă după eliberare]
51. Însemnări referitoare la dosarul 7778, vol.36 din Arhiva S.R.I. /110 [116] [sinteză 1968-abuzuri,
pedepse administrative prelungite ilegal - fără cale de atac etc.]
52. Xerocopie NOTĂ privind internarea unor persoane prin măsuri administrative în unităţi, colonii
şi locuri de muncă obligatorie /111-114 [117-120]
53. Filă cu menţiunea "Fapte de represiune şi acte de genocid" /115 [121] [condiţii inumane, rele
tratamente, lipsă îngrijiri medicale, bătaie, tortură, decese- rapoarte interne]
54. Sinteză bibliorafturi ale A.A.N.P., Fond Secretariat /116-118 [122-124]
55. Xerocopie Notă Raport a M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă nr.
011791 din 18.12.1956 /119-123 [125-129] [rele tratamente, lovirea minorilor, etc]
56. Xerocopie ordin nr.005163 din 06.02.1953 al M.A.I. /124-126 [130-132] [bătaia]
57. Xerocopie adresă M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă-Serv. Pază şi
Regim către toate unităţile, nr.SC/22047 din 23.02.1955 /127 [133] [legionarii nu trebuie duşi la spital]

19

58. Xerocopie adrese ale M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă-Serv. Pază şi
Regim către penitenciarele Aiud, Galaţi. Jilava, Gherla, Văcăreşti, Făgăraş, Miercurea Ciuc, nr. 25859 din
19.04.1955 /128-132 [134-138]
59. Xerocopie RFFFRAT asupra duratei spitalizărilor în spitalul Văcăreşti al M.A.I- Direcţia Aprovizionare
şi gospodărire-Serv. Sanitar cu rezoluţie din 17.01.1957 /133-138 [139-144]
60. Xerocopie articole din act normativ /139 [145]
61. Xerocopie Buletin Informativ pentru perioada 01-0708.1955 /140-141 [146-147]
62. Xerocopie PROCFS-VERBAL nr.720 din 06.02.1957 de predare-primire a penitenciarului Codlea /142
[148]
63. Xerocopie RAPORT INFORMATIV asupra unor probleme ale deţinerii în unităţile DG.PCM.
/143-146 [149-152] [lista unităţilor de detenţie pentru "contrarevoluţionari" şi regimul lor special]
64. Xerocopie NOTA-RAPORT a directorului general colonel Lixandru către ministrul Alex.
Drăghici /147-148 [153-154] [cazul decesului lui Plăcinteanu]
65. Xerocopie NOTA-RAPORT nr. 019384 din 03.05.1961 a MAI - Direcţia Generală a Penitenciarelor şi
Coloniilor de muncă /149 [155]
66. Xerocopie adresă formaţiunea 0951 Bucureşti către Plăcinteanu Gheorghe, nr. S/3005 din 09.05.1961
/150 [156]
67. Xerocopie adresă MAI - Inspectoratul Rm. Sărat către formaţiunea 0951 din 02.05.1961 /151 [157]
68. Xerocopie Buletin Informativ al penitenciarului Bacău pentru perioada 02-08.01.1956 /152 [158]
[deţinuţii dorm pe jos]
69. Filă cu menţiunea "Fapte de represiune şi acte de genocid din penitenciarele româneşti" /153
[159] [rapoarte, corespondenţă, ordine]
70. Sinteza drepturilor deţinuţilor contrarevoluţionari /154-155 [160-161]
71. Xerocopie proces-verbal din 06.06.1955 /156-161 [162-167] [îngroparea ilegală a deţinuţilor decedaţi
la Aiud]
72. Xerocopie copertă dosar, vol. 6 MAI - Serviciul Penitenciare /162 [168]
73. Xerocopie Notă-Raport nr. 010260 din 1955 a MAI - Direcţia Generală a Penitenciarelor,
Lagărelor şi Coloniilor de muncă
/163-164 [169-170] [Bădică Ilie- să nu aibă dreptul la pachet etc şi
legionarii la cearşaf şi faţă de pernă]
74. Xerocopie copertă dosar nr. 1, vol. 2 MAI - Direcţia Generală a Penitenciarelor /165 [171]
75. Xerocopie adresă MAI - Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă destinatar
necompletat, nr. RG/049454 din 31.08.1955 /166 [172]
76. Xerocopie adresă 49454 din 15.09.1955 /167 [173] [legionarii nu se elibereaza la termen fără avizul
DPLC]
77. Xerocopie adresă MAI - Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă destinatar
necompletat, nr. JC/20200 din 15.01.1955
/168, 170 [174-175] [reducerile de pedeapsă hotărîte de
instanţă trebuie aprobate de DPLC !]
78. Xerocopie adresă MAI - Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă Serv. Pază şi
Regim către toate unităţile, nr. SC/22047 din 23.02.1955 /171 [176] [legionarii bolnavi nu sînt trimişi la
spital]
79. Xerocopie adresă MAI - Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă Serv. Pază şi
Regim către comandanţii penitenciarelor Aiud şi Galaţi, din 1955 /172 [177] [deţinuţii politici nu au
drept la pachete, scrisori, vorbitor iar legionarii nici la faţă de pernă]
80. Xerocopie adresă MAI - Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă Serv. Pază şi
Regim către comandanţii penitenciarelor Jilava şi Formaţiunea 0606 Gherla-Cluj, din 1955 /173 [178]
81. Xerocopie adresă MAI-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă-Serv.Pază şi Regim
către comandanţii penitenciarelor Piteşti şi Rm. Sărat, din 1955 /174 [179]
82. Xerocopie adresă M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă - Serv. Pază şi
Regim către comandantul penitenciarului Văcăreşti, din 20.05.1955 /175 [180]
83. Xerocopie adresă M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă -Serv. Pază şi
Regim către comandantul penitenciarului Făgăraş, din 19.04.1955 /176 [181] [tovarăşul Ady Ladislau
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ordonă să nu se aplice regulamentul penitenciar legat de drepturile deţinuţilor decît celor hotărîţi de Direcţia
8 din Minister]
84. Xerocopie adresă M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă -Serv. Pază şi
Regim către toate unităţile, din 14.04.1955 /177 [182]
85. Xerocopie adresă M.A.I-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă-Serv. Pază şi Regim
către toate unităţile, din 25.10.1951 /178 [183] [deţinuţii încearca să scoată ochii, prin vizete]
86. Xerocopie adrese M.A.I-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă-Serv. Pază şi Regim
către comandantul penitenciarului Făgăraş, din 20.05.1955 şi 13.08.1955 /179 [184]
87. Xerocopie adresă M.A.I-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă-Serv. Pază şi
Regim către comandantul penitenciarului Miercurea Ciuc, din 13.08.1955 /180 [185] [ordin să nu se
aplice regulamentul la deţinuţii politici -CR- deci să nu aibă drept la pachete şi vorbitor]
88. Xerocopie adresă M.A.I-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă-Serv. Pază şi
Regim către formaţiunea 0690 reg. Ploieşti , din 03.05.1955 /181 [186] [vorbitor, pachete şi scrisori
numai cu aprobarea DPLC]
89. Xerocopie adresă M.A.I-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă-Serv. Pază şi
Regim către formaţiunea 0606 - Gherla, din 15.08.1955 /182 [187] [numai deţinuţii politici legionari nu
vor primi în continuare pachete, vorbitor, scrisori]
90. Xerocopie adresă M. A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor -Direcţiunea Administrativă către ministru
/183-185 [188-190] [/f 183-185 [188-190] situaţia grava a deţinutilor din cauza raţiilor mult sub
necesarul de calorii, TBC ţinuţi cu ceilalţi, fără pachet]
91. Xerocopie a Situaţiei sanitare pe luna aprilie 1950 în penitenciarul Aiud /186-187 [191-192]
92. Xerocopie Buletin Informativ pe perioada 1-8.04.1956 /188 [193] [pedepse cu izolare]
93. Xerocopie copertă dosar /189 [194] [din 1953]
94. Xerocopie ordin M.A.I. nr. 005163 din 06.03.1953
/190-193 [195-198] [ordin să înceteze
disciplinarea prin bătaie]
95. Xerocopie Notă-Raport a M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă, din
1959 /194-195 [199-200] [deţinuţii CR (contrarevoluţionari) nu au avut pachet, vorbitor, scrisori; nu li se
aplică decretul 720/1956- privind eliberarea înainte de termen]
96. Xerocopie Notă-Raport a M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă, nr.05737
din 28.08. 1959 /196 [201] [să se mai dea nişte calorii celor care muncesc, că nu fac faţă]
97. Xerocopic Notă-Raport a M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă,
nr.05737 din 01.09.1959 /197 [202] [7500 deţinuţi CR vor fi pusi în regim de muncă, necesitînd hrană]
98. Xerocopie Notă-Raport a M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă,
nr.021507 din 15.11.1961 /198-199 [203-204] [Decretele de reducere a pedepsei şi plata partiala pentru toţi
deţinuţii care muncesc nu se aplica deţinuţilor politici, pe baza unor ordine verbale]
99. Xerocopie Notă-Raport a M.A.I.-Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de muncă,
nr.0021507 din 21.11.1961 /200 [205] [discuţii privind ce să li se aplice din decretul 318/1958- pe baza
unor indicaţii orale de încalcare a legii]
100. Însemnări " Listă deţinuţi decedaţi" /201 [206] [din motive medicale şi în urma torturii]
101. Lista deţinuţilor politici decedaţi /202-204 [208-210] [Sighet]
102. Xerocopie adresă Ministerul Justiţiei-D.G.P.-Penitenciarul Timişoara către D.G.P.-Serv. Pază Regim şi
Evidenţă Operativă /205 [211] [nu deţin evidenţe pentru unii ani]
103. Filă cu menţiunea „Penitenciarele Timişoara, Caransebeş, Oraviţa" /206[212]
104. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care s-au liberat din penitenciarul
Timişoara în anul 1949, nr.4936 din 25.03.1992 /207-216[213-222]
105. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care s-au liberat din penitenciarul
Timişoara în anul 1950 /217-225[223-231]
106. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care s-au liberat din penitenciarul
Oravita în anul 1950, nr 4936 din 25.03.1992 /226 [232]
107. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care s-au liberat din penitenciarul
Caransebeş în anul 1950, nr.4936 din 25.03.1992 /227 [233]
108. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care s-au liberat din penitenciarul
Timişoara în anul 1951, nr.4936 din 25.03.1992 /228-233 [234-240]
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109. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care
Timişoara în anul 1955, nr. 4936 din 25.03.1992 /234 [241]
110. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care
Timişoara în anul 1956, nr. 4936 din 25.03.1992 /235 [242]
111. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care
Timişoara în anul 1957, nr. 4936 din 25.03.1992 /236 [243]
112. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care
Timişoara în anul 1958. nr. 4936 din 25.03.1992 /237 [244]
113. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care
Caransebeş în anul 1960, nr. 4936 din 25.03.1992 /238-239 [245-247]
114. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care
Timişoara în anul 1961, nr. 4936 din 25.03.1992 /240 [248]
115. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni poliiiee care
Timişoara în anul 1962, nr. 4936 din 25.03.1992 /241 [249]
116. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi penlru infracţiuni politice care
Timişoara în anul 1963, nr. 4936 din 25.03.1992 /242 [250]
117. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni politice care
Timişoara în anul 1964, nr. 4936 din 25.03.1992 /243 [251]
118. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni polilice care
Timişoara în anul 1967, nr. 4936 din 25.03.1992 /244 [252]
119. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi penlru infracţiuni polilice care
Timişoara în anul 1968, nr. 4936 din 25.03.1992 /245-246 [253-254]

s-au liberat din penitenciarul
s-au liberat din penitenciarul
s-au liberat din penitenciarul
s-au liberat din penitenciarul
s-au liberat din penitenciarul
s-au liberat din penitenciarul
s-au liberat din penitenciarul
s-au liberat din penitenciarul
s-au liberat din penitenciarul
s-au liberat din penitenciarul
s-au liberat din penitenciarul

Volumul 13 [fragmente din raportul Comisiei Prezidentiale pentru studiul genocidului comunist şi lista
victimelor din Cotidianul]
1. Fragmente din Concluziile Raportului final al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România /1-166
2. Cotidianul nr. 240 (4615) 10.10.2006 "victime pentru Traian Băsescu" /167-364

Volumul 14 [dosarul hărţuirii lui Cicerone Ioniţoiu]
1. Copertă dosar /1 [1]
2. Proces verbal 04.09.2007 + filă albă /2 [3] [predare documentaţie Ioniţoiu de către Ioan Roşca]
3. Lucrare "Jur să spun adevărul" - Cicerone Ioniţoiu 35/P/2006 /3- 152
4. Adresă MAI Direcţia a IlI-a 00211938 + adresă MAI 322/110822/ 153 + verso [4-5]
5. Articol „ O întîmplare tulburătoare " /154-181 [6-61] [continuarea declaraţiei Ioniţoiu]
6. Cerere Ioniţoiu Cicerone C.S. - RPR /182 [62-63] [crererea de anulare a sentinţelor injuste din 1964]
7. Declaraţie Ioniţiu Cicerone /183 [64] [greva foamei pentru eliberare- 1964]
8. Procese verbale de ascultare a martorilor Bonea C-tin, Codreş Constantin, Nicolescu Stana
/184-192
[65-83] [mărturii din 1962 în dosarul Ioniţoiu- tot din memoriile sale]
9. Bilet de liberare nr. 3354/1964+ adeverinţă caracterizare Ioniţiu Cicerone /193 + verso [84-85]
10. Material „ Un bilanţ tragic"
/194-197 [86-93] [continuarea declaraţiei-memorii, hărţuirea după
eliberare]
11. Adresă 302/1/DN/09.10.1964 + Notă 302/17DN/10.02.1965 /198 + verso [94-95]
12. Material „Avansat şi plecat în Banat" /199 [96] [continuarea declaraţiei, hărţuirea după eliberare]
13. Adresă 308/GI/l5689/19.04.1965. Secţia raională Moldova Nouă + notă informativă + continuarea
declaraţiei +notă informativă /200+verso-201+verso [97-101]
14. "Dispoziţii de racolare a deţinuţilor politici" /202 [102-103] [presiunile pentru a-i transforma în
delatori]
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15. Notă 302/1/HS/03.08.1966 /203-204 [104-107] [supravegherea continuă ]
16. Urmărirea informativă continuă + notă informativă + adresă 302/1/DN/14.11.1966
/205+verso+206 [108-110]
17. „Grija faţă de om" /207 [111-113] [continuarea declaraţiei, hărţuirea după eliberare]
18. Adresă Direcţia a VII-a 119723-19.04.1967 /208 [114] [notă informativă despre el]
19. Raport cu prop.de contactare a lui Cicerone Ioniţiu /209-219 [115-137] [continuarea declaraţiei,
hărţuirea după eliberare]
20. Adresă 941/00264464/06.09.1972 /220 [138-139] [Filajul lui Ioniţoiu]
21. Adresă 941/00264464 Direcţia a IX-a /221-226 [140-151] [continuarea declaraţiei, hărţuirea după
eliberare, toţi sînt puşi să se pîndească şi pîrască]
22. Planuri de măsuri în dosarul de urmărire informativ Ionescu Galbeni Nicolae /227-238 [152-175]
23. Raport întâlnirea efect. cu Vasilescu /239 [176-177]
24. Plan de măsuri 02.12.1978 /240-242 [178-183]
25. Adresă Nicolae Penesco B-dul Berthier Paris /243 [184-185]
26. Notă priv.întîln.cu inf. Alexandrescu + scrisori în lb.franceză Ioniţoiu Cicerone /244-252 [186-203]
27. Memorial /253-259 [204-216] [continuarea declaraţiei, hărţuirea după eliberare, plecarea la Paris]
28. Adresă UM 0800 Buc. nr.Fl/001569 /1979 /259+ verso-260 [217-218]
29. Scrisori în limba franceză /261+verso [219-221]
30. „Despărţire dureroasă" /262 [222-224]
31. Adresă Spit.clinic Colentina +Raport cu prop. de închidere a dosarului de urm.inf. Cicerone
T.Aristotel /263-269 [225-237]
[/270 [238-239] lista lucrărilor lui Ioniţoiu privind crimele comunismului]
32. Filă albă /271 []
33. Copertă dosar /272 []
Volumul 15 [Inchisoarea Sighet, cadre, morţi, coduri]
1. Acte de moarte Simian Constantin nr. 154/55, 145/Sandu Ioan , nr. 101 Ciugureanu Daniel,
102/Cinoschi Henrich, 103/Popovici Dori, 104/ Munteanu Dumitru, filă olografă Constantin Dinu Brătianu
/1-9 [3-15]
2. Acte de moarte nr. 106, Lepădatu Alexandru, nr. 107, Gremsonovici Nicolae, nr. 108 Macovei Ion, nr.
109 Manoilescu M., nr. 110 Constantinescu Tanered, nr. 111 Bocu Sever, nr. 112 Roşculeţ Radu, nr. 113
Măgureanu Mihail, nr. 114 Taşcă Gh. nr.115
Popovici Ion, nr.116 Manoilescu Strunga, nr. 117
Tătărăscu Alexandru, nr. 118
Popovici Taşcă Albert, nr. 119 Maghiar Augustin, nr. 120 Durcovici
Anton, nr. 121
Răşcanu Ion, nr. 122 Ghiţescu Stan, nr. 123 Portocală Radu, nr. 124 Georgescu Grigore,
nr 126 Păişi Niculae, nr.127 Tătăreanu C-tin, nr.128 Marin Iuliu, nr. 129 Glatz Alexandru, nr.130 Pop Ion,
nr.132 Cămărăşescu Ion, nr. 133 Cristu Ion, nr. 135 Vlad Aurel, nr. 136 Bornemisa Sebastian, nr. 137
Ionescu Gruia Nicolae, 138 Mareş Nicolae, nr. 139 Bădulescu Victor, nr. 140 Baciu Aurel, nr. 141 Peliran
Ion, nr. 142 Burileanu Dumitru, nr. 143 Potîrcă V., nr. 144 Racoviţă Mihail , nr. 145 Moldoranu Valeriu,
nr. 146 Răcoviţă Mihai, nr. 147 Boga A. , nr. 125 Frenţiu Valeriu, nr. 34 Suciu Ion, nr. 149 Chinezu Liviu,
nr. 150 Argentoianu C-tin, nr. 151 Medveczki Ştefan, nr. 183 Dumitrescu Grigore /10-56 [16-107]
3. Calendar 1955 (România), 6 file, copie foto închisoarea Sighet, lucrare „personalul închisorii" şi
„Morţii Sighetului" + tabel decedaţi la Penit. Sighet /57-76 [108-127] [Extrase din cartea "Memoria
închisorii Sighet"-Fundaţia Academia Civică]
4. Copie Codul penal 1955 /77-81 [128-132] [extrase şi modificări din 1958]
Protocol Inst.Investig.Crimelor şi Academia Civică [pentru săpăturile de la Sighet] /82 [133]
Volumul 16 [acţiunile grupului LUNETA]
1. Pagină intitulată GRUPUL LUNETA conţinând numele a 13 persoane
2. OPIS DOSARUL LUNETA /2
3. Listă cu principalele acţiuni ale grupului LUNETA /3-5
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4. Copie Notă internă adresată tov. Hurduc Valentin de către Combinatul Poligrafic Casa
Scânteii /6
5. Ordine de zi a Departamentului Securtăţii Statului - Direcţia I nr. 0050622 pentru şedinţa
grupei operative "Eterul" / 7
8. Copie manifest LUNETA /8
9. Primul număr din LUNETA, reconstituit din memorie semnat Vasile Brasoveanu /9
10. Copie manifest LUNETA /10
11. Copie ziar LUNETA Anul III, Nr. 1 (11), primul număr legal /11-14
12. Copii xerox articole din ziar şi diverse documente /15-27
13. Adresă a CNSAS către domnul Valentin Hurduc, Nr. P756/04/14.04.2004 /28
14. Adresă a CNSAS către domnul Valentin Hurduc, Nr. P756/04/09.09.2004 /29
15. Trei xerocopii fotografii /30-32
16. Pagină intitulată GRUPUL LUNETA conţinând numele a 13 persoane /33
17. OPIS DOSARUL LUNETA /34
Volumul 17 [grupul LUNETA]
1. Adrese Hurduc Valerian către SPM /1-3
2. Declaraţie martor Hurduc Valerian /4-34
3. Invitatie Primăria Otopeni /35
4. Copie foto /36
5. Articol LUNETA - Vasile Brasoveanu 1989 /366. Cerere Hurduc Ştefania - Viorica /37
7. Adresa SPM către Hurduc Ştefania - Viorica /38
8. Declaraţie martor Hurduc Ştefania Viorica /39 -40
9. Cerere pt. audiere Cuciuc Marcel /41
10. Adresa SPM către Cuciuc Marcel /42
11. Declaraţie martor, Cuciuc Marcel + adresa SPM către Gheorghe Anisoara, declaraţie martor Gheorghe
Anisoara /43-49
12. Cerere audiere Suciu Eugen + adresa SPM către Suciu Eugen /50-51
13. Declaraţie martor Suciu Eugen /52-59
14. Cerere Mihai Stan, adresa SPM către Mihai Stan /60-61
15. Declaraţie martor Mihai Stan /62-63
16. Cerere audiere, adresa SPM către Cuciureanu Mihai + declaraţie martor Cuciureanu Mihai /64-67
17. Cerere audiere Gheorghe Marian, adresa SPM - Gheorghe Marian, declaraţie martor Gheorghe Marian
/68-71
18. Cerere audiere Nicolae Ion, adresa SPM - Nicolae Ion declaraţie martor Nicolae Ion /72-76
19. Cerere audiere Ungureanu Marcel, adresa SPM către Ungureanu Ion, declaraţie martor Ungureanu Ion
/77-82
20. Cerere audiere Nicolae Ion (2), Ordine de zi pentru şedinţa grupei operative Eterul, articol ziar, cerere
audiere Suciţi Eugen, ordine de zi, articole ziar Luneta. /83-91
21. Cerere audiere Pascu Marin, ordine de zi „Eterul", 26.11.1988, articole ,,Luneta ", din revista „Flacăra "
cereri audieri, Ungureanu Marcel, ordine de zi,,Eterul, articole ziar „Luneta " /92-101
22. Cerere audiere Gheorghe Anişoara, ordine de zi „Eterul", articole ziar „Luneta " din revista „Flacăra
",cerere audiere Hurduc Ştefania Viorica, ordine de zi „Eterul" , articole ,,Luneta ", din revista ,,Flacăra"
/102-111
23. Cerere audiere Cuciureanu Mihai, ordine de zi „Eterul", articole ziar „Luneta " din revista „Flacăra",
cerere audiere Mihai Stan, ordine de zi „Eterul" , articole „Luneta ", din revista „Flacăra " /112-122
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24. Cerere audiere Cuciuc Marcel, ordine de zi „Eterul", articole ziar „Luneta " din revista „Flacăra ",
cerere audiere Gheorghe Marian , ordine de zi „Eterul", articole „Luneta", din revista „Flacăra" /123-131
25. Cerere audiere Nicolae Ioan, ordine de zi„Eterul", articole ziar „Luneta " din revista „Flacăra ",cerere
audiere Hurduc Valentin, , ordine de zi „Eterul", articole „Luneta", din revista „Flacăra" /132-146
26. Articol ziar "Scânteia" duminică 20.11.1988 /147-149
Volumul 18 [declaraţii de martori, Vatamaniuc G etc.]
1. Adresa Parchetului Militar Iaşi către SPM din 21.06.2007 /1 [2]
2. Adresa PM Iaşi către Primăria comunei Dobreni, jud. Neamţ din 21.06.2007 /2 [3]
3. Declaraţie martor Seria C nr. 0092412/20.06.2007 privind pe Matei Mihai
/3-4[4-6][se începe cu
declaraţia martorilor în dosarul Dealul Balaurului, repetată din vol 48- f166-172]
4. Declaraţie martor Seria C nr. 0092283/20.06.2007 Atomei Vasile
/5-6 [7-9]
5. Declaraţie martor Seria C nr. 0092284 / 2006.2007 Voican Constantin /7 [10-11]
6. Declaraţie martor Seria C nr. 0092413 /20.06.2007 Grosu Ioan
/8-9 [12-14]
7. Declaraţie martor Seria C nr. 0092414/20.06.2007 Apostoaiei Ion
/10 [15-16]
8. Declaraţie martor Seria C nr. 009285/20.06.2007 Avasiloaie Grigore
/11-12[17-19]
9. Declaraţie martor Seria C nr. 0344844/04.04.2007 Campan Mihai
/13-16 [20-27] [despre
lagărul de la mina Cavnic, unde a lucrat]
10. Declaraţie martor Seria C nr. 0370137/02.11.2006 Jac Ioan
/17-18 [28-30][cadru la Sighet,
despre manipularea morţilor ]
11. Declaraţie martor Seria C nr. 0370139/02.11.2006 Ilban Ioan /19-21 [31-33] [gropile comune de la
Sighet]
12. Declaraţie martor Seria C nr. 0344893/13.12.2006 Hossu Teofil Liviu
/22-23[34-37] [nepotul
lui Iuliu Hosu, despre lichidarea lui ]
13. Declaraţie martor Seria C nr. 0373209/06.03.2007 Puşcaşu Eva
/24-25[38-39][despre îngropări la
Sighet]
14. Declaraţie martor Seria C nr. 0373210/06.03.2007 Oros Livia Maria
/26-28[40-42] [a avut în
gazdă directorul politic al penitenciarului]
15. Declaraţie martor Seria C nr. 0373212/06.03.2007 privind pe Vişovan Tudor Marius /29-33 [4347] [Declaraţia fiului despre tatăl său Aurel Visovan, anchetat de Stern, Sighet (condus de Ilnitschi), 10 ani
condamnare. trecut prin Pitesti şi Gherla, rejudecat în 1958- 25 de ani, Aiud, după eliberare nu poate face
studii şi e hărţuit continuu]
16. Declaraţie martor Seria C nr. 0373215/07.03.2007 Ungur Alexa /34-36[48-53] [regimul din mina
Cavnic, unde lucrat]
17. Declaraţie martor Seria C nr. 0373216/07.03.2007 Sitar Gheorghe /37-39[54-59] [mina Cavnic, unde
a lucrat]
18. Declaraţie martor Seria C nr. 0373213/07.03.2007 Leş Mihai /40-41[60-63] [a lucrat la mina Cavnic]
19. Declaraţie martor Seria C nr. 0373214/07.03.2007 Câmpan Vasile /42-43[64-67] [a lucrat mina
Cavnic]
20. Declaraţie martor Seria C nr. 0373217/20.03.2007 Buda Nicolae /44-46[68-73] [lucra la mina
Cavnic şi a trăit evadarea, fiind atunci lovit în cap de cei care fugeau]
21. Declaraţie martor Seria C nr. 0417222/12.02.2007 Aioanei Constantin
/47[74-75] [securist- sereist
şef sector arhive, coautor la Cartea albă a securităţii, nu ştie nimic de formaţia K]
22. Fotocopie coperta Istoria Serviciilor [secrete] Româneşti
/ 48-49[76-77] [de Paul Stefanescu]
23. Articole carte /50[78]
24. Declaraţie olografa Chiricescu Gheorghe nedatata
/51-52[79-81] [Stie despre comploturi pre1989, în care erau Radu Nicolae, Militaru , Iliescu]
25. Declaraţie martor Seria C nr.0369134/18.12.2006 Vatamaniuc Gavril
/53-58[82-93] [Cum era
distrus grîul sosit de la americani. Dat afară din armată în 1948 pentru poziţia faţă de URSS. Arestat la
Craiova-fuge spre Bucovina. Se retrage în munţi. Asocierea cu fraţii Chiraş, apoi Marciuc şi Motrescu.
Ciocnirile cu securitatea. Alte grupuri de rezistenţă. Capturat în 1955- mulţi soldaţi maghiari. Arestul
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securităţii Suceava- căpitanii Toanta şi Feller, lt major Mares. Judecat în 1956 de Lavrov Gh, apărător evreu
din oficiu, 100 martori aduşi de securitate. Jilava (col Gheorghiu fost ceferist), Cioca Ion şi Bogdan
împuşcaţi (Iamandi se ocupă cu asta). Focuri de armă în valea piersicilor....Mutat la Aiud (Keller-evreu).
Anchetat la Botoşani în legatură cu Motrescu. Aici sînt aduşi ţărani care au respins colectivizarea- şeful lor
Tanase, de 78 ani, decedează în celulă. Fiul său gardian îi pîrăşte că se roaga în celulă şi sînt bătuţi pentru
asta de plut. Maigdan, fost văcar în Coţuşca. Motrescu executat- a asistat Feller, anchetatorul lui, care
traieste la Suceava. Gherla (comandant politic Domokos). Leon Gh şi Trasnitu, colegi de celula, mor de
bătăi. Cazul lt major Margineanu care a vrut să ocupe Gherla în 1957 şi să elibereze deţinuţii. A fost chinuit
şi împuşcat de lt major Istrate. Gheorghiu Ion -medic din Iasi a fost zidit trei luni într-o nişă. Intors la
Suceviţa nu mai găseşte nimic (confiscarea totală a averii). Ceilalţi partizani eliberaţi mor în imprejurări
suspecte în 1964-65. Cenuşă strangulat de 3 indivizi sosiţi cu o maşină. Macoviciuc Silvestru lovit de
maşina securităţii. Marciuc Vasile decedează la a 5-a injecţie de reumatism. Mirăuţă Constantin împuşcat cu
o armă militară noaptea în casă, în timp ce se pansa. Pus în gardă, pleacă la Porţile de Fier, apoi Işalniţaunde se încearca asasinarea lui. Pleacă la Bucureşti unde e urmărit tot timpul (cp Popescu sec. din Beldiman
de exemplu). Percheziţii (col Bostan şi Calupca].
Volumul 19 [declaraţii de parti vatamate]
1. Declaraţie parte vătămată Andronescu Demostene, 11.03.2008, seria D nr. 0084243
/1-7 [4-17]
[Intră ca elev în FDC şi scapă de arestari pînă în 1951, când sosesc mărturisirile de la Piteşti. Arestat în 1952
şi dus la Rahova, alături de Trepadus - care condusese lagărul Tirgu Jiu. Anchetat de Petrescu. Jilava.
Procesul - apărător din oficiu- formal. 5 ani. Gherla. Eliberat 1956. Raportul cu Marcel Petrişor şi
evenimentele din Ungaria. Arestat şi bătut bestial de Enoiu (bătăuşii recrutaţi dintre foştii sportivi de la
Dinamo). Chinuit la rotisor recunoaşte tot ... ce nu făcuse. Securitatea montează un dosar fals că foştii
deţinuţi politici pregăteau revolta studenţească sub tutela lui Grama. Judecaţi de Emil Hirsch.20 de ani
muncă silnică. Jilava. O lună izolare. Aiud- Crăciun. Condiţiile de exterminare. Reeducarea de la Aiud.
Şicanat pînă în 1976.]
2. Certificat de moarte Marin Florin Paul /8 [18]
3. Declaraţii părţi vătămate : seria D nr. 0084232,05.03.2008, Grigoriu Mihail Atanase [/f9-11 [19-24]
Legaturi cu o organizaţie de tineret regalist. În dec 1949 arestaţi, duşi în Rahova (Sepeanu) Regimul de la
Jilava. Un an închisoare- fără apărare. Jilava- morţi din cauza condiţiilor (gen Ciperca) Poarta Alba.
Stanciugel bătea], seria Dnr. 0084238, 28.02.2008, Botez Tatiana [/12-13 [25-28] fată de expropiat în
1945. Scoşi din casă la 2.03.1949. Duşi cu trenul , apoi în domiciliu obligatoriu la Piteşti. Săptămînal la
miliţie, rudele nu au voie să-i ajute. Tatăl avocat, greu e acceptat muncitor necalificat. Dată afară din
instituţii de învăţămînt pentru origine socială. ], seria Dnr.0084216, 31.01.2008, Bura Alexandru [/f14-16
[29-34] Medic arestat în 1953 pentru contacte cu rezistenţii din munti. Anchetat de Romanescu. Bătut. I se
spune că alături cea care ţipă e mama lui. Ia 5 ani , reduşi la 3. Mina de plumb-Valea Nistrului (Maier
comandant, şeful pazei un maghiar). E numit medicul minei şi face raport despre condiţiile improprii. Greva
foamei. Trimis la Aiud. Coller. Lipsa îngrijirilor medicale.Hăituit de securişti pînă în 1981 cînd pleacă în
Germania]. /9-17
4. Declaraţii părţi vătămate: Mazilu Alexandra, seria D nr. 0084239, 03.03.2008 [/f17-18 [35-37]
născută Lungu, cu mama închisă la Mislea pentru activitate legionară, dar fără proces. În 1957 îi este arestat
tatal, iar mama divorţează pentru a o proteja. Le sînt lăsate numai lucrurile pe care le plătesc.], Bănică
Alexandru, seria D nr. 0084242, 10.03.2008 [/f19-20 [38-40] Medic, în PCR din 1962, începe să exprime
opoziţie. Pus pe liste negre şi prigonit, nu poate participa la congrese. Fuge în Turcia în 1984 şi se stabileşte
în SUA. ], Andreica Vasile-Ioan-Gligore seria Dnr. 0084231,04.03.2008 [/f21-23 [41-46]. Arestat în 1951
pentru că făcea parte dintr-un grup de sprijin al paraşutiştilor. Doi ani de anchete. 20 de ani condamnare (din
grup- Ioniţă executat).Regimul crunt de la Aiud. Protestatarii pedepsiţi. Comandantul- Crăciun ar fi fost
comandantul stejăriei la curtea lui Carol II. Dă şi sentinţa.] /18-23
5. Copie carte poştală MAI, Andreica Marin, hotărârea nr. 1131 din 26.09.1990 /24-26 [47-50]
6. Declaraţii părţi vătămate: Matarangă Iancu seria D nr. 0084222 din 07.02.2008 [/f27-28 [51-53]
colonist în Dobrogea venit din Cadrilater. Se opun colectivizarii şi sufera represaliile securitatii.] , Grecu
Gheorghe seria D nr. 00084240, 04.03.2008 [/f29-33 [54-63] arestat 1948 ca legionar, batutut şi torturat ca
să recunoasca ce nu facuse; 3 ani pentru uneltire, Jilava şi Aiud- exterminarea. Tineau morţii ca să le
foloseasca porţia. Cernavoda. Valea Neagra. Ocnele Mari- pedepse administrative- el primeste 12 luni+ încă
60 de luni. Bătut 4 ore pentru sabotaj în fabrica (Zoican, Alimanescu). În 1958 arestat fără nici un motiv.
Bătăi bestiale ca să recunoasca ceva. 23 de ani munca silnica (dat de col Petrescu). Aiud-reeducarea condusă
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de Craciun, pe care o respinge platind greu cu izolarea. Urmarit de securisti pînă în 1986-cind fuge din
tara], Iulian Constantin, seria 0258606, 12.11.2007. [/f34-42 [64-73] Elev Vaslui, formeaza o FDC cu
ocazia ascunderii unor carti date la ars. Instrucţiunile de la miscarea Legionara erau să nu organizeze
rezistenţa ci numai educaţie. Tabăra legionară din 1947 de la Cernegura era penetrată. Arestat în 1948 şi
dus la Galata, apoi Suceava. Aici anchete foarte dure (Ion Buliman, Nita Mihai, Gh Salomeea- decedează) şi
condiţii cumplite. Torturat de şeful brigăzii DGSS-Pompilian. Bogdanovici (fiul prefectului de Botosani)
lanseaza ideea că vor fi eliberaţi dacă cooperează. Reacţia e în general negativă şi pentru asta sînt duşi la
izolator. Condamnat la 7 ani şi dus la Pitesti. În camera 4 spital Ţurcanu îi atacă, după care intră şi directorul
închisorii împreună cu 6-7 gardieni, să-l ajute la bătut. În mai 1950 pleacă la canal, unde încearcă să-i aducă
pe reeducaţi la normal] /27-42
7. Bilet de liberare nr. 7832/1955 -Penit. Gherla, Iulian Constantin /43 [74]
8. Declaraţii părţi vătămate: Moldovan Dumitru-Ioan-Mihail 20.02.2008, seria D nr. 0084230 [/f44-59
[75-102] fiul lui Moldovan Ion , ceferist, executat de securitate în 1959 în urma unui dosar înscenat ("garda
Alba"), persecutat pentru că a avut asemenea tată] , Sentinţa nr. 1813 dosar 1597/1958, P. V. minută nr.
1813 din 2.11.1958.
/f60-66 [103-116] Decizia nr. 75 15.12.1997, dosar 31/97, priv.pe Nistor Ioan,
Moldovan Ioan ş.a. La recursul în anulare din 1997 a sentinţei Moldovan- la moarte- se constată că nu a fost
totuşi tentativă de insurecţie împotriva regimului. Că daca ar fi fost …. se menţinea sentinţa.]; Begănescu
Valerian, 17.04.2008, seria D. nr. 0084250. /f67-69 [117-122]
9. Sentinţa nr. 177/51 din 09.02.51, dosar nr. 40/51 /f70-76 [123-129] [continuă dosar Begănescu, elev
Buzău, apoi contabil Cilibia. Arestat 1950, dus de Apostolescu şi anchetat în beciul securităţii din Buzău.
Bătăi bestiale pentru a semna declaraţii dictate (lt major Blănaru Ion, maior Negoiţă). Este inventată
organizaţia subversivă "pui de lei". Tribunalul militar Galaţi-3 ani. Penitenciarul Galaţi, apoi Poarta Albă,
Peninsula- Valea Neagră, Gales de unde se eliberează. Condiţii de exterminare (Alboiu). Se moare de
distrofie. Urmărit şi după 1990 de securişti. Ataşează şi materiale despre Aurel Grodiuc, împuşcat în 1949 de
pădurarul Vamanu Dumitru . ]
10. Filă Beganescu Valerian /77 [130]
11. Articol „ Zvoniştii", declaraţie Vamanu Dumitru, încheiere de legal. de semnătură, nr. 8,
19.08.1996,VamanuD-tru,articole. /78-93 [131-153] [cazul Grodiuc Aurelian, pus în dosarul Begănescu]
12. Declaraţie seria D nr. 0084248 din 17.04.2008 Sturz Petru [ofiţer arestat în 1959 pentru manifeste.
Bătut la Bucureşti . Judecat la Braşov. 4 ani condamnare. Codlea. Jilava. Salcia. Eliberat 1962 şi persecutat
ulterior] , bilet de eliberare nr. 5500/1962, Penit. Gherla, Sturz Petru, P.V. de perchez. dom., 19.03.1960,
sentinţa nr. 152/25.05.960, Sturz Petru, dosar nr. 128/1960, sentinţa nr. 132/25.05.960, Sturz Petru. /94-101
[154-162]
13. Declaraţie parte vătămată Capotă Iancu, seria D. nr. 0084253 [Cioban. Din Buzău, arestat în 1949 şi
anchetat de Apostolescu. Bătut ca să spuna unde se ascunde preotul Constantin din Năeni .Achitat.Fuge de la
Braşov de încorporare, cu scop să ajunga în Germania. Bătut. Baia Sprie-condiţii de exterminare Gherlabătut de Todea şi Istrate. Grind. După eliberare e declarat nebun şi bagat de securişti la ospicii.], bilet de
liberare nr. 6901/964 Penit. 0830, Capotă Iancu, Sentinţa nr. 174 28.02.1952 /102-107 [163-173]
14. Declaraţie parte vătămată Liga Horaţiu Octavian seria D nr. 0084255 din 17.04.2008 [/f108-109
[174-177] grup de elevi din Bîrlad. Nici apărător din oficiu- 3 ani pedeapsă. Penit. Galaţi (Dorosanu
Amilcar moare acolo). Poarta Alba- operat de apendicită în condiţii improprii. Peninsula. Plus de 1 an şi 6
luni la pedeapsă. Mîncarea insuficientă şi lipsa de tratament medical. ], declaraţie parte văt. seria D nr.
0084256 din 17.04.2008 Copălă Ştefan Neculae [/f110-114 [178-184] membru PNT. Condamnat în lipsă
în 1947-la 3 ani. Se ascunde pînă în 1955, anchetat la Brasov. Satu Mare. Cavnic. Urmarit toată viaţa,
pedeapsă administrativă de 60 de luni !], bilet de liberare nr. 4120/1955 Form.0979, adrese M.I.
76472/12.03.1991 Copălă Ştefan, 76794/09.04.1991] Copălă Vioara / 108-114
15. Declaraţie parte vătămată Cîrje Octavian, seria D nr. 0084246 [Elev din Braşov, arestat în 1948.
Achitat de trib. Brasov- dar mai e ţinut cîteva luni.Nu e lăsat la facultate. Rearestat în 1951. 300 decedaţi în
iarna 1953/54 din cauza condiţiilor. Intre 1954 şi 1959 la Aiud-regim de exterminare. Încă 60 de luni
pedeapsă administrativă. Colonia de muncă forţată Culmea. ] , bilet de eliberare nr. 2074/1959, Form. 0622
Aiud, Cîrje Octavian, sentinţa nr. 33 din 23.02.1949 /115-120 [185-192]
16. Declaraţie parte vătămată 17.04.2008, seriaD nr 0084249 Ştefănescu Mihail-Dan [/f121-124 [193199] Student din Cluj arestat în 1953 şi anchetat în Rahova şi apoi la Cluj de un maghiar care nu vorbea bine
româneşte. Stă la penitenciarul Cluj cu acuzati în dosarul greco-catolic (Augustin Prundus etc) preoţii fiind
arestaţi . Proces formal. Procuror Popa. 18 ani- comutaţi la 10. Mina Baia Sprie (comandant Szabo Zoltan)-
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normă imposibilă. Aiud. Gherla. Periprava. Eliberat de la Gherla în 1963. ], Rogoz Ştefan seria D nr.
0084254/17 04 2008 [/f125-127 [200-205] contabil terminat pentru că a spus oamenilor care erau cotele
legale, încalcate abuziv.Arestat în aprilie 1952. Anchetat la Brasov de Marton Gh. -bătut să recunoască
născociri, înclusiv că ar fi fost legionar. Primeşte direct 48 de luni pedeapsă administrativa. Munca la
Cernavodă, apoi Coasta Gales.Apoi la ridicarea combinatului Onesti. ], Alexandrescu Dan seria D nr.
0084237/15.04.2008 [/f128-130 [206-211] Mascheaza scopurile anticomuniste într-o organizaţie literară.
Arestat în 1958 .Anchetat la securitatea Braşov (lt maj Urzica Traian). La proces (trib mil Braşov) procurorul
Mircea Tiron şi jud Dragos Cojocaru au interzis avocatului să-l apere.Codlea. Gherla. Stoeneşti. Gradina.
Muncă de exterminare. Apoi Luciu-Giurgeni, la orezărie. Fac hepatită-si mor. Sînt îngrijiţi de Stainhaus,
medic evreu, fost ofiţer de securitate, închis pentru că ajutase deţinuţii la Cavnic.Se elibereaza la Gradina],
Varză George seria D nr. 0084235/19.04.2008. [/f131-134 [212-218] Plătind toată viata, din nou şi din
nou, pentru o apartenenţă FDC din 1941. Arestat în 1942 la Brasov. Condamnat. În 1943 dus la Tîrgşor
pentru reeducare (director Spirea Dumitrescu)-refuză şi e întors la Aiud (director Munteanu). Suceavaeliberat. Braşov-închis. Aiud. Apoi Alba Iulia-1944. Iar Aiud. Apoi Canal. Apoi Peninsula-eliberare 1956.
Din 1945 nu au mai avut dreptul la pachete sau corespondenţă. Regim de exterminare. Rearestat în 1959
după ce securiştii îi scot fotografia de la panoul de onoare. 11 luni de anchetă (Barascu), apoi eliberat] /121134
17. Declaraţie parte vătămată seria D nr. 0084251 Bencze Iosif [Anchetat în 1959 la Tîrgu Mureş, de
Dionisie, ca să declare că a facut parte dintr-o organizaţie maghiară. 10 ani condamnare. Penitenciarul Tîrgu
Mureş. Gherla. Stoieneşti. Grind. Aiud . Periprava], 17.04.2008, 39 bilet de eliberare nr. 5780 /1964, Bencze
Iosif, hotărâre nr. 204 19.07. 1990, /135-139 [219-226]
18. Declaraţie parte vătămată seria D. nr. 0084236/16.04.2008, Ursu Aurel [/f140-142 [227-231] Arestat
în 1948.Anchetat la Bucureşti, Sibiu şi Mediaş. Penit. Sighisoara. 3 ani condamnare (deşi nu ştia pe nimeni
din lot). La Aiud stă cu Aurel Cioran, Nechifor Crainic. Eliberat 1952], d.p. v. seria D nr. 0084252 din
17.04.2008 Lai Emeric [/f143-145 [232-237]. Arestaţi în 1958 pentru că făcuseră un grup inspiraţi de
Ungaria. Anchete la Braşov şi Tîrgu Mureş. Bătuţi ca să recunoască că au sărbătorit 15 martie.Condamnaţi
de Matscasi Pal- ia 20 de ani muncă silnică. Penit Tîrgu Mureş. Gherla (Goiciu, Avadanei, Domokos,
Mihalcea) Mureau 8-10 persoane pe zi. Torţionari: Somlea, Todea, Istrate. Reeducarea de la Gherla. ], d.p.v.
seria D nr. 0084261 din 26.03.2008, Ionescu Gh [/f146-149 [238-244] Arestat la nesfîrşit (prima dată
1941) numai pentru că fusese legionar din 1934, cu pedeapsa dată de Antonescu executată complet. Găsit în
1950, bătut pînă la pierderea conştiinţei. 20 de ani- pentru uneltire (deşi nu recunoscuse nimic). Aiud -pînă în
1964 (Dorobantu, Coler, Craciun). Regimul de exterminare. 7 zile în beci pe apă pentru că a vrut să coasă un
nasture. Hăituit şi după eliberare.], d.p.v. seria D nr. 0084244 din 27.03.2008, Derdena Mihai, Decizia nr.
207/2466 din 15.05.1998 Derdena Mihai [/f150-155 [245-256] Face TBC în 1956 şi aflat sub perfuzie la
spital- e arestat. Că ar fi furat ceasurile studenţilor din cămin. Dar declară (anchetator lt major Necula Mihai)
că gîndeşte ca studenţii maghiari şi nu-i vrea pe ruşi. I se întrerupe tratamentul- ajunge la Jilava (aici
decedează Constantin David-80 de ani). La proces acuză regimul comunist şi e eliminat din sală. Revine
peste o lună- şi ia 5 ani. Jilava-torţionari Stefan şi Olaru.Bătut cu bestialitate pentru că are medicamente.
Gherla - alte bătăi (fraţii Somlea). Periprava-dezinterie gravă. Eliberat - domiciliu obligatoiriu în Rubla,
Bărăgan. Discriminarea ulterioară.] /140-155
19. Decl.p.vătămată seria D nr. 0084258 din 26.03.2008, Purcărea Neculae [/f156-159 [257-263]
membru FDC arestat între 1942 şi 1944, graţiat de Antonescu Prins în 1949. Anchetat bestial la securitatea
Piteşti - de Carnu. 7 ani condamnare-trib. Craiova. La Piteşti- regim dur, chinuiţi de gardianul Georgescu.
Reeducarea Piteşti şi Gherla. Eliberat în 1956-dom. obligatoriu la Lăteşti (erau şi soţiile lui Antonescu şi
Codreanu acolo) . De aici la canalul de la Culmea . Apoi Aiud - pentru pedeapsa din 1942.] , decl.p.văt.
seria D nr. 0084247 din 25.03.2008, Urdea Gheorghe, bilete de liberare nr. 3881/52, Udrea Gh. [/f160166 [264-273] Elev la Radu Negri - Făgăraş arestat în 1951. Anchetat la Făgăraş de Stoica şi Avramescu şi
la Sibiu de Urzică. Proces la Sibiu- avocaţii apărării îi acuză.Un an închisoare. Morţi la transportul cu trenul
spre Jilava din lipsă de aer. Duşi la Gherla unde se făcea reeducare- de Ţurcanu şi Calciu (materia cenuşie a
lui Goiciu). Eliberat de aici- dom. obligatoriu 2 ani la Grind], articol revistă, copie anexa 9, Moscova
2.06.47[ /f167-169 [274-276] directivele pentru sovietizarea Europei de Est]/156-169
20. Declaraţii p.văt. seria D nr. 0084221 din 13.02.2008, Nandra losif [/f170-172 [277-281] rezistenţa pe
dealul Fageţel. Arestat de Bonta Octavian. Se predă dar e împuşcat. Colegul Vitan Petru e ucis cu grenade],
seria D nr. 0084223, Mînja Ecaterina [/f173-174 [282-284] Fiica lui Vitan Petru, asasinat pe dealul
Făgeţel. Nu sînt lasati să-i pună cruce.] /170-174
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21. Declaraţie martor Bratu Alina [/f175 [285-286] Nepoata lui Vitan Petru ], 15.02.2008, decl.p.vătăm.
seria D nr. 0084265 din 13.02.2008, Costa Dorel [/f176-177 [287-290] urmaşul partizanilor Costa ;
eliminarea din şcoli a urmaşilor şi impingerea soţiilor la divorţ], decl.p.vătăm.
seria Dnr.
0084227/15.02.2008, Bulzan Gh. , decl.p.vătăm. [/f178-180 [291-295] Membru în miscarea de rezistenţă
din Banat, condusă de maior Duma. Arestat 1950.Condamnat la 5 ani. Gherla. Poarta Alba- în brigada lui
Olariu Victor- care avea 20 de ani pentru omor şi îi bătea. Normă imposibilă şi regim de exterminare. La
Valea Neagra- şefi Geogescu, Cornateanu, Lazar- ultimul mai blînd. Mulţi deţinuţi decedau. Eliberat în
1955.] seria Dnr. 0084229/15.02.2008 Savonea Mircea, [/f181-184 [296-302] A sprijinit nişte partizani.
Arestat în 1959. Bătut de Beldeanu la securitatea Turda, apoi chinuit de Fenesy Francisc (sefi colonel
Grudberg/zis Gruia şi Barany/ zis Bălănescu) la securitatea Cluj. Primeşte 3 ani şi e dus la Gherla şi apoi în
coloniile din Balta Brăilei (în vagon cu var nestins pe jos, în tren decedînd mai mulţi deţinuţi). Salciacondusă de Nica şi Pavel (care locuieşte liniştit în Deva);bătuţi bestial (Tugui, colonel Abramovici) mulţi
torţionari erau evrei şi unguri. Reeducare la Stoieneşti condusă de brigadier şef Andreica] /175-184
22. Decl.p.vătăm, seria Dnr. 0084225/14.02.2008 Tarcea Mircea-Dimitrie [/f185-191 [303-315] . Fiul
lui Tarcea Gh -învăţător şi preot legionar. Caz exemplar de oameni nevinovaţi hăituiţi interminabil. E arestat
cîteva luni în 1949- pe degeaba, apoi eliberat. Tatăl- arestat în 1952 deşi nu mai avea nici o legătură cu
mişcarea şi dus la securitatea Deva. Deţinut administrativ. Domiciliul obligatoriu Bărăgan-5 ani. Revine în
1956 şi fără a avea absolut nici o activitate e arestat în 1958. Acum e arestat şi fiul şi ginerele- bătut la
securitatea din Deva de capitanul Nistor şi lct major Manja, pentru a marturisi aberatii. Apoi lt major Baleia.
20 de ani de muncă silnică. Jilava. Periprava (condusă de Fecioru şi Ioanitescu) -saivan de oi. Grind (lt major
Ilinschi- reabilitat după condmnarea pentru crimele de la Salcia]. Ofiterul de CI Ciobanenco anchetează
pe preotul Aristotel- care se spînzură. Mureau cei de la stuf. Cadre de la Grind: col Patriciu, maior Jianu,
Radulescu. Iese cu cumnatul în 1964. Tatăl a murit în 1963 la Aiud, după ce fusese torturat şi în toaleta
tribunalului pentru că nu a recunoscut ], decl.p.vătăm. seria D nr. 0084224/ 13.02.2008 Itul Nicolae
[/f192-194 [316-321] Student arestat la 10.12.1949. Procuror-cp Barbu. Primeşte 10 ani. Jilava. Pitesti.
Crimele de la Tirgu Ocna.Ofiţerul politic Sleam a confiscat streptomicina primită de un deţinut care a refuzat
să devină informator- şi a decedat. Asistă la moartea a 30 deţinuţi, dintre care a lui Valeriu Gafencu la
18.02.52. Caransebes. Gherla. Aiud. La eliberarea din 1959 e dus cu forţa la Periprava - unde e anunţat că
are 60 luni pedeapsă administrativă. După eliberare e hăituit continuu de securitate.], decl.p.vătăm. seria
D nr. 0084228/ 15.02.2008 Saftencu Mihai [/f195-198 [322-329] Elev arestat pentru discuţii în 1948.
Bătut de ofiţerii Manoreanu şi Costescu. Tribunalul Sibiu- 2 ani închisoare. Jilava-exterminare. Dus la
Tîrgşor- reeducatori de la Suceava. Eliberat 1950 încetînd orice activitate şi orice contact. Rearestare în 1959
fără nici cel mai mic temei. Torturat un an de Nistor şi Lupsa. Tribunalul mil Brasov- 15 ani. Periprava.
Dorm pe bacul de grîne şi mor de frig. Normă prea mare şi bătăi dacă nu o făceai. Gradina- eliberarea. ]
/185-198
23. Decl.p.vătăm. seria Dnr. 0258613/20.11.2007, Cantor Valentin Alexandru [Răspîndeşte manifeste în
1952. Anchetat la securitatea din Făgăraş. Jilava-condiţiile groaznice. 6 ani condamnare. Jilava- graţiat 1955.
Inginer chimist. Trece Dunarea înnot şi ajunge în final în SUA, de unde revine în 1993] , sentinţa nr.
1703/07.12.1955, Cantor Valentin. /199-204 [330-339]
24. Decl.p.vătăm. seria Dnr. 0258612/19.11.2007, Cupaciu Sterie [/f205-210 [340-345] Turc- închis fără
nici un temei. În liceu la Brăila discutase cu colegi din FDC, dar evită implicarea. În 1957 e arestat şi dus la
Mal Maison. 15 ani condamnare-total nejustificabilă. Aiud - i se propune să devină informator şi refuză.
Zarca şi Neagra. Salcia. ], decl.p.vătăm. seria D nr. 0258616 Bobia Gheorghe [/f211-213 [346-351]
Sergent major de miliţie care activa în 1949 într-un grup de rezistenţă. Anchetat în 1949 la Rahova. Bătut . 4
ani detenţie. Jilava. Bătut pentru că cere aer. Poarta Alba. Mihalcea bătea-determinîndu-l pe Musceleanu să
se arunce în sîrme ca să fie împuşcat. Rambele Dragos a fost aruncat de viu într-un cuptor cu var de
brigadierul Stanciurel-deţinut de drept comun .Gales. Apoi la Cazino. Eliberat 1953 -domiciliu forţat.],
decl.p.vătăm. seria D nr. 0258615 /20.11.2007, Cîmpeanu Tudor [/f214-219 [352-362] Prieten cu elevi
legionari. Scos de director de la ore şi dus la securitatea Ploieşti. Apoi Bucureşti şi iar Ploieşti (Faraga) . Dus
la Tîrgşor unde Spirea Dumitrescu se purta bine. Intrebat de Constantinescu -în inspecţie îşi afirmă simpatia
legionară şi e băgat la izolare. Sosesc reeducatorii de la Suceava. 2 ani condamnare- la Brasov. Jilava şi apoi
iar Tîrgşor unde erau şi foştii politisti (duşi apoi la Făgăraş). Expiră pedeapsa pe 8.6.50 şi e ţinut pînă la
31.12 pentru nereeducare, demnitate. Dus atunci la Ploieşti, apoi Ocnele Mari - pedepse administrative
decizii administrative de detenţie, el are 24 de luni ca element periculos. Sînt aduşi 10 de la Piteşti şi începe
reeducarea la Ocnele Mari. E dus şi el într-o camera, împreuna cu Petre Ţuţea şi aud urletele de alături, dar
nu le vine rîndul. Mihai Grama a înnebunit acolo şi a decedat. Sfidează o inspecţie şi e dus la izolare (cu
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Petre Pandrea şi Decebal Codreanu). La exprirarea celor 24 de luni e întrebat de o comisie şi spune că nu va
colabora cu regimul comunist. Mai primeşte 60 de luni. Gherla. Incă 2 ani domiciliu obligatoriu în comuna
Salcîmi. În 1958 rearestat şi dus la Ploieşti. Bătut violent- morişca- ca să recunoască un complot imaginar.
Mor mai mulţi în anchete - preotul Dragomirescu. Condamnat la 15 ani. Jilava. Salcia pînă la eliberarea din
1964. ] /205-219
Volumul 20 [declaraţii de părţi vătămate]
1. Carte de vizită pe numele Brânduşa Massion /1
2. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0258717 pe numele Brânduşa [Ionescu] Massion /2-4 [6-9]
[Fiica lui Ionescu Vasile, arestat din 1942- care ar fi întreţinut legături cu legionarii din Germania. Procesul
rejudecat în 1947- cînd e amnistiat din lipsă de dovezi . Apoi epurat în 1958 şi era chemat la securitate şi
presat. A fost persecutat politic, ca şi ea de altfel. Dă numele responsabililor]
3. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260121 pe numele Voinea Zoiţa
/5-6 [10-12] [Soţia lui
Octavian Voinea (cas. 1969). Expulzaţi din Cadrilater dar nu au primit despăgubirile de la statul bulgar ]
4. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260671 pe numele Miculescu Alexandru /7-8 [13-15]
5. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260116 pe numele Voinea Zoiţa
/9-10 [16-19] [despre
Octavian Voinea decedat 1994. Nu ştie dacă era legionar şi mai nimic din puşcărie!!! Relatări de la soţ.
Arestat în 1948 a stat cu Titel Petrescu. 25 de ani condamnare. Piteşti. Gherla. Aiud pînă în 1964. Bătut de
gardieni !?. Chemat periodic la securitate. ]
6. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260115 pe numele Vlahbei Tănase
/11-17 [20-30]
[Organizaţie de rezistenţă din Constanţa; Duce mîncare tatălui la Peninsulă şi e arestat acolo. Anchetat la
securitatea Constanţa. Ajunge la Gherla (colonel Carnu-ţigan) unde la fabrică Calciu era însărcinat cu
probleme administrative. Ajutat de Costache Oprisan la strung. Goiciu şi Mihalcea ; revolta la Aiud din 1956
-cu un deţinut din 1941 împuşcat penru că s-a dus spre sîrme cînd Koler i-a refuzat medicamentele. Refuză
propunerea de a deveni informator.]
7. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260130 pe numele Bănculescu Ilie-Eliade [Arestat în 1948
pentru FDC, în celula cu Arsenie Boca. Sighisoara. Tribunal Sibiu- 2 ani. Aiud. Poarta Alba. Tirgu Ocna.
Eliberat 1952, bolnav de plămîni] /18-20 [31-35]
8. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260111 pe numele Niculescu Ion [Arestat în 1949. JilavaMaromet- cu Agafiu (care coordona execuţiile din Valea piersicilor) şi Dragomir, bătăuşi.Condamnat.
Tîrgşor. Refuza reeducarea şi e trimis la Peninsulă] /21-24 [36-42]
9. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260119 pe numele Isbăşoiu Mihail [Familia alungată din
Chiojdu-pentru pămînt. El e urmărit ca chiabur şi în 1953 anchetat. Apoi urmărit toată viaţa, psihiatrie etc. ]
/25-26 [43-46]
10. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260125 pe numele Stamanichi Mihai [Din Cadrilater, din
1945, nu primeşte despăgubirile plătite de bulgari] /27-27bis [47-50]
11. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260112 pe numele Macarie Sergiu /28-32 [51-61] [Ţărănist
arestat în 1947. 5 ani - pentru activitatea antidemocratică. Aiud (la început condus de Mares, înlocuit cu
securişti-schimbarea regimului de detenţie (Dorobanţu). Duceau la morgă zilnic 2-3, distrofie. Cătuneanu
ucis în frig. Preotul Imbru, bolnav, lăsat să moară. Cernavodă. Peninsula. Condiţii de exterminare. Mircea
Magearu împuşcat pentru o bucată de pîine. Cazul doctorului Simionescu. Un evadat - împuşcat după
prindere. Incercări ulterioare de racolare ca informator.]
12. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260117 pe numele Barba Sultana
/33-34 [62-64]
[Macedon din cadrilater refugiat, se pare ca Bulgaria a plătit despăgubiri care nu au mai ajuns la cei
refugiaţi]
13. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260127 pe numele Velicu Pepa [refugiaţi din Cadrilater,
soţia lui Velicu Alexandru , fost aviator persecutat de comunişti] /35-36 [65-70]
14. Copii xerox pe numele Velicu Pepa de pe adresa de însoţire a certificatului de luptător în rezistenţa
anticomunistă şi de pe certificat /37-38 [71-72]
15. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260122 pe numele Răducan Victor /39-43 [73-82] [Inginer
ţărănist , membru în organizaţia Regele Mihai . Marin Jianu a încercat să-l convingă să treacă la PCR şi i-a
spus că i-ar omorî. După care este împuşcat cu 4 gloanţe în 46, din masina siguranţei, în timp ce punea afişe
la sediu PNT (căutat de Gică Barjac şi Ion Vartic).Externat silit cu 2 gloanţe în corp şi dat afară din servici.
Arestat în 1948.Anchetat de Dulbergher (Dulgheru) şi Nicolschi. Desfigurat în bătaie.Condamnat de
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Petrescu -3 ani. Jilava. Gherla- condusă de Lazăr (cîinele rosu). Ion Barbu moare- şi vede pe geam
îngroparea. Poarta Alba-eliberat 1952]
16. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260120 pe numele Berendei Ghiorghe / 44-47 [83-90]
[Student arestat în 1949 şi condamnat la un an. Reeducat la Pitesti, unde nu are ce demasca. Ţurcanu purta
manta de securist, se misca liber, chiar şi afara. Merge la Cernavoda- beau apa din Dunare. Apoi Poarta
Albă (Albon). Cei morţi îngropati cu buldozerele. Norma de patru metri cubi de mutat 100 de metri. Este
folosită şi aici în finalul declaraţiei formularea : "desi pedeapsa primită a fost conformă legilor în vigoare "]
17. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260114 pe numele Barba Niculae [Mutat din Cadrilater. I se
saboteaza încercarile de recuperare după 1990. Persecutat politic înainte de 1990.] /48-49bis [91-95]
18. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260673 pe numele Oprescu Teodosia /50-51 [96-99] [Soţul
mort în 2003 a refuzat să-i povesteasca ceva după eliberare (1959-62), dar vrea despăgubiri pentru el şi
pentru că nu s-au recunoscut meritele pictorului Barg, tatăl ei!]
19. Copie certificat de deces pe numele Oprescu Victor / 52 [100]
20. Copie (extras ) sentinţa nr. 459/21.29.04.1959, dosarul nr. 333/959 pe numele Oprescu E. Victor
/53 [101]
21. Copie bilet de eliberare emis de formaţiunea 0622 Aiud, cu nr. 187/1963 pe numele lui Oprescu E.Victor
/54 [102]
22. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0084234 pe numele Tocan Ion
/55-60 [103-113] [Caz
exemplar de nevinovat pe care au exersat nedreptatea. Participase în 1941 ca elev la pregatire pentru intrarea
în FDC, dar nu a intrat. Dus în beciul siguranţei din Moreni şi gazat acolo cu eşapamentul unui camion.
Transportat la Ploieşti, apoi la Tîrgşor. Eliberat fără a fi anchetat. În 1958 e arestat şi dus la securitatea
Ploieşti unde e anchetat 13 luni fără să i se spună de ce. Bătut de 12 ori- morisca pînă recunoaste că a platit
ajutor legionar. La proces declară că nu e adevarat nimic şi că a fost batut- este bătut pentru asta şi nu mai
poate vorbi la proces. 18 ani muncă silnică. La penit Ploieşti era Constantin Drăghici , fratele lui Al
Drăghici. Jilava. –aici excela lct. Stefan. Aiud. Dus la Gradina ca şi cum ar fi cerut să muncească- un fals.
Duşi cu trenul ca nişte animale. Salcia (comandant Nica- bătea diabolic). 2 luni de exeterminare la Strimba.
Chemat la securitate după eliberare, care a încercat să o convingă pe a doua soţie să nu-l ia.]
23. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260674 pe numele Petrea Victor /61-67 [114-124] [Grup
de elevi - manifeste naţionaliste. Arestat în 1949. Jilava. Condamnat 2 ani. Poarta Alba. Brigadierul
Ploscaru-bătea. Tînăr împuşcat pe 23.08.50. Deţinut scos mort îngheţat din carcera. Regimul discriminator
după eliberare]
24. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0084233 pe numele Caramihai Chiraţa /68-69 [125-128]
[Fata unui chiabur deposedat şi torturat. Persecuţia familiei de chiaburi.]
25. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260672 pe numele Coşeriu Iuliana [Familie refugiată din
Basarabia. Arestată pentru tulburările studenţeşti din Cluj. Incarcerată la Mislea pentru discuţii studenţeşti
despre patrie. Directoare- Elena Tudor] /70-71 [129-132]
26. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260802 pe numele Drăghici Ion /72-76 [133-138] [Inginer
electronist scrie memorii pentru apărarea drepturilor omului. Pîndit de Miller. Memorii către Ceauşescu să
fie lăsat să plece din ţară. Manifeste pentru înfiinţarea unui sindicat. Arestat la Sibiu. .Anchetat de col
Burloiu. În celula cu alţi deţinuţi politici: Radu Filipescu, Constantin Ilie. Adormit la sedinţa de judecată. 10
ani în 1983. Bătut în dubă, după proces. Aiud- pînă în ianuarie 1988. Teroare]
27. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260128 pe numele Vulcănescu Rodica-Smaranda
/77-79
[139-141] [Ce a suferit pentru că s-a apropiat de I Vulcanescu, colaborator al lui Rădescu, după
"eliberarea"din 1964. Soţul a încercat şi în închisoare să pregăteasca Partidul Unitaţii Române.]
28. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260124 pe numele Dumitru Constantin /80-81 [142-145]
[De la o vizită-discuţie în spital din 1956, arestare şi persecuţii pînă în 1986. Anchetat de : Necula Ion, căp.
Iacob Constantin şi maior Gheorghe Vasile, condamnat de Sitaru Valeriu la un an. Bătut de lct Stefan.
Ridicat în 1986 şi anchetat de Ionescu şi Voicu.]
29. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0258533 pe numele Răduleanu Galina /82-85 [146-152]
[Exmatriculată pentru idei despre Stalin. Tatăl- preotul Boris Rădulescu- arestat. Arestată pentru discuţii
prezumtive cu tatăl său. Anchetată de Adrian Konig. Rearestată de securitatea Braşov (Sporea, Moldoveanu
Iosif. Păcălită cu declaraţii false. Condamnată la 7 ani. Jilava. Colonia de muncă de la Arad. ). Oradeareeducarea. Umilire şi urmărire pînă în 2007 Confiscarea tuturor bunurilor.]
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30. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260129 pe numele Roman Adelheid
/86-87 [153-155]
[Soţia unui ofiţer dus la Vorkuta între 1944 şi 1951 şi înhăţat de securitate după repatriere-12 ani puşcărie.
Chemat apoi periodic la securitate. ]
31. Copie hotărâre a Comisiei Municipiului Bucureşti pentru Aplicarea L. 118/1990, privind pe dna. Roman
Adelheid /88 [156-157]
32. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0260126 pe numele Mitu Victoria /89-90 [158-161] [Din
Cadrilater, înhăţată la securitate şi apoi dusă în Bărăgan, perscutată şi după pentru că a fost dislocată în
colonia de muncă - ca macedoneancă]
33.Copie Hotărârea nr. 2285/07.01.1991 a Comisiei pentru Acordarea Unor Drepturi
Persoanelor
Persecutate din Motive Politice, privind pe Mitu Victoria /91-92 [162-164]
34. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260123 pe numele Lapa Christu
/93-94 [165-168]
[Macedon venit în 1943, şef cabinet la Voitec-CENTROCOOP, închis fără nici o condaamnare pentru aşa zis
fascism în Grecia. Lucrează la Gales şi la Onesti. Eliberat 1956. ]
35. Copie raport informativ privind pe Lapa Christu nr.427/832053 din 03.1.1952 /95-97 [169-171]
36. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0260113 pe numele Barba Hristu
/98-99 [172-174]
[Refugiaţi din Cadrilater-vrea despăgubirile de rigoare. ]
37. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0260676 pe numele Alistar Dorela /100-101 [175-178] [Fiica
vitregă a deţinutului politic Ion Cristea- 18 ani condamnare, iese de la Aiud, bătut de securitate. Mama a
divorţat, s-a căsătorit, a divorţat apoi de noul soţ şi l-a luat iar pe Cristea, mort în 1992. Nelăsată să facă
filologie.]
38. Declaraţie parte vătămată Seria D nr-.026506 pe numele Nichifor Gheorghe /102-106 [179-188]
[Manifeste, în organizaţia "Garda naţională". Arestaţi în 1949, anchetă la Curtea de Arges, apoi Piteşti, apoi
Bucureşti.Rahova. Jilava. Bătuţi de gardieni- majoritatea ţigani. Cu un avocat- Radu, luînd bani dar care nu
a venit la proces. 3 ani condamnare. Stă cu Rambela Dragos, aviator întors din ţările vestice. Poarta Alba.
mulţi morţi. Gardienii distrîndu-se trăgînd în oamenii din budă. Gales. Persecuţii după eliberare- la
servici, dat afara, ultima dată în 1982]
39. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.025S534 pe numele Rădulescu Zoea /107-109 [189-194] [O
marturie exceptională. Fiica lui Puiu Gogu şi Olimpia Puiu- aromâni, tatăl din grupul legionar închis la
Buchenwald , întors clandestin în 1947 şi stabilit în Dobrogea unde intră într-o grupare de rezistenţă cu pînă
la 15000 oameni. Americanii nu mai vin, ei sînt înconjoraţi de securişti şi tatăl său foloseşte o grenadă pentru
a nu cade prins. După care mama sa e arestată şi dusă la Mislea, şi închisă, o naşte pe ea (la spitalul militar
Constanţa) şi o creşte primele 16 luni la Mislea. Hăituită (ca şi restul familiei) şi după eliberarea din 1954
(nici la SMT nu e angajată). Mama moare suspect în 1956, după o operaţie de amigdale. Nici ea nu scapa de
haituire, şi pînă şi sotul ei e arestat pe motive inventate în 1986, la 5 zile de la casătoria cu ea şi tinut abuziv
pînă i-a murit mama- în faţa penitenciarului. Declaraţia se termină cu denunţarea regimului care i-a răpit
toată viaţa , lăsîndu-i numai "mîndria de a fi fiica lui Gogu Puiu"]
40. Memoriu al numitei Rădulescu Zoea /110-113 [195-203]
41. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0258741 pe numele Cristescu Ileana /114-119 [204-209]
[Fica lui Zubascu Ilie- Prizonier român reeducat comunist de ruşi care revine... şi devine ţărănist şi partizan
anticomunist! Se predă pentru că erau chinuiţi copiii. E ucis bestial la 3 zile de la arest, după care cadavrul e
ascuns, şi el e judecat şi condamnat în lipsă! Mama cere divorţul în 1962 şi primeşte de-abia atunci
certificatul de deces din 1950: mort prin atac de cord]
42. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0258307 pe numele Zubaşcu Ioan
/120-123 [210-215]
[Confirmă dosarul Zubascu. După 1990 nu au putut afla nimic de la "noile" autorităţi]
43. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0260782 pe numele Massion (Ionescu) Brânduşa Florica
/124-127 [216-220] [Presată să devină informatoare. Acuzată de deţinere de valută-pentru şantaj;
continuitatea regimului după 1964; reţeaua de vînzare la nemţi pe 15000 dolari.]
44. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0083167 pe numele Bota Ioan /128-135 [221-228] [preot
catalic bătut pentru că slujea (considerată agitaţie) de fapt pentru ne-trecerea la ortodoxie. Decizia: avea cărţi
cu conţinut interzis. Omniprezenta cerere să nu spună ce i s-a făcut. Iuliu Hossu închis în 1969 la
Căldăruşani. Moartea lui Hosu în 1970.]
45. Copie Art ziarul Unirea, semnat Bota Ioan / 131
46. Copie scrisoare a avocatului lui Boia Ioan către familia acestuia datată 27.01.1949 /136 [229]
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47.Copie (extras) sentinţa nr.884 / 1949 a Tribunalului Militar Cluj Secţia a II-a, privind pe Bota Ioan în
dosarul nr. 3139/1948 /137 [230]
48. Copie scrisoare a avocatului lui Boia Ioan către familia acestuia datată 27.01.1949
/138 [231]
49. Copie (extras) sentinţa nr. 884 /1949 a Tribunalului Militar Cluj Secţia a II-a, privind pe Bota Ioan în
dosarul nr. 3139/1948 /139 [232-233]
50. Copie extras din Ordonanţa definitivă nr. 228/1948 emisă de Cabinetul de instrucţie al Tribunalului Satu
Mare, Nr. dos. 531/1948, Nr. dos. Parchet 3519/1948 /140 [234]
51. Copie extras din Ordonanţa definitivă nr. 228/1948 emisă de Cabinetul de instrucţie al Tribunalului Satu
Mare, Nr. dos. 531/1948, Nr. dos. Parchet 3519/1948 /140 [234]
52. Copie a unei fotografii pe care se află înscris olograf "MEDIC ALEXANDRU DEJEU EXECUTAT ÎN
2 SEPT. 1958 " /142 [235]
53. Copie a unei fotografii pe care se află înscris olograf "MEDIC ALEXANDRU DEJEU EXECUTAT ÎN
2 SEPT. 1958 " /142 [235]
54. Copie adresă către Primăria Oraşului Huedin , jud. Cluj, înregistrată la această instituţie sub nr. 2819
din 22.02.2007, semnată de prof Dr. Bota M. Ioan /144 [236]
55. Copie adresă către Primăria Oraşului Huedin , jud. Cluj, înregistrată la această instituţie sub nr. 2819
din 22.02.2007, semnată de prof Dr. Bota M. Ioan /144 [236]
56. Copie adresă către Domnul Comandant al Penitenciarului de Maximă Securitate Aiud, jud. Alba,
semnată de prof. Dr. Bota M. Ioan /146 [237]
57. Copie adresă către Domnul Comandant al Penitenciarului de Maximă Securitate Aiud, jud. Alba,
semnată de prof. Dr. Bota M. Ioan /146 [237]
58. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0083/69 pe numele Volcinschi Raul /148-152 [238-247] [ În
1952 vrea să îl întîlnească pe Sofonea dar e prevenit că va fi asasinat (s-a ocupat cap Marina Lucian, seful
securităţii din Făgăraş şi ordinul de asasinare era dat de Gh. Craciun). Scapă pînă în 1956 cînd organizează
revolta studentescă şi sînt prinşi. Cazul Toader Marginean- din unitatea Prundu Bargaului care promisese
insurecţie armată. Anchetat violent de Beiner Zili, Gruia Manea, Macavei, Ripeanu, Kiraly- fost luptător de
greco-romane. Incercarea de evadare din 1957, cu Crisan Eugen- împuşcat în inimă. Incă o încercare de
evadare- gardieni loviţi. Ia 25-20 de ani. Gherla. Greva- înăbuşită mortal. Evadare a unui tînăr- reusită, care
ajunge în Italia (tot el l-a bătut pe Szabo Mozez- bătăuşul folosit de Goiciu!). Fratele lui Dejeu condamnat la
moarte pentru un manifest. Asasinarea lui Plesnila. Executorul de la Jilava era Iamandi-ţigan. Nimic de
Rovenţu. Nimic de arestarea din anii '80]
59. Adresă de înaintare a declaraţiei numitului Volcinschi Raul Seria D nr. 0083169 de către Tribunalul
Militar Cluj, către SPM. din 08.06.2007 /153 [248]
60. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0258585 pe numele Ispas Dumitru /154-158 [249-257] [A
recunoscut tot cînd a vazut că se ştie. Dar cu cît recunoaşteau mai tare luau ani mai mulţi ….Avocatul din
oficiu cere pedeapsă aspră. Ia 20 de ani. Reeducat la Piteşti . Dă declaraţia smulsă lui atunci şi folosită în 57
împotriva lui Vica Negulescu. Torturi la Gherla. Caraion făcînd reeducare la Aiud. Scrie şi el la gazeta de
perete. Nu au avut drepturile fireşti de deţinuţi.]
61. Copie depoziţie martor Ispas Dumitru în cadrul Şedinţei din 25.04.1957, dosar nr. 1730/956 înregistarată
cu nr. 336 /159 [258]
62. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0258603 pe numele Taban Ştefan /160-164 [259-267]
[Croitor, voluntar la casa verde. Pleaca în Austria după 23 august. Paraşutat în februarie 1945 lîngă
Bucureşti. Despre discuţiile cu Sima, să lupte contra ruşilor, trimis la Pătraşcu să-l sprijine în organizarea
rezistenţei.. Intră în legatură cu Pătraşcu. Arestat în august 1945. După ameninţările lui Nicolschi, e torturat
infernal, ars pe fese cu semnul gărzii de fier de comisari conduşi de Teohari Georgescu (Atanasiu,
Balaceanu, Niculescu, Curelea). Dă declaraţie din cauza torturii. Condamnat de Alexandru Petrescu.- muncă
silnică pe viaţă. Trece prin Piteşti- bătut de Popa Al.Tanu. Baia Sprie. Aiud. Gherla. Decese. Lipsa oricarui
drept. Bătuţi cu bîta să sară peste fostul ministru al culturii –Pană.]
63. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0258619 pe numele Ţărdel Marin /165-171 [268-281]
[Membru în Frăţiile de cruce, arestat şi pseudo-apărat de avocatul din oficiu. Condiţiile de exterminare din
penitenciare. Trecut relativ uşor prin Piteşti. Dar ajunge la Gherla unde reeducarea continuă, în camera
Levitschi de exemplu. De la Puiu Năstase ştie că-şi mîncau excrementele. Lagărul Peninsula. Simionescu înnebunit de reeducare şi capitanul Serbu din Brasov sînt impuscaţi de Albon (Fekete nume real!). Pus în
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celulă la securitate cu seful securităţii din Buzău care a omorît un om din Lespezi. Incendiu la fabrică
înscenat de Drăghici. Rearestat fără nici un motiv în 1959- face o legătura cu etapa colectivizării!)]
64. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0258342 pe numele Crişan Andrei Tiberiu /172-180 [282300] [Lozinci în 1957. Păcălit să recunoască - ia 20 de ani . Regimul inuman de la Satu Mare , Gherla,
colonii de muncă. Cazul colegului de celulă Holban- înnebunit de bătaie pînă la a încerca sinuciderea,
persecuţia de după eliberare]
65. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0258341 pe numele Dragomir Silviu Virgil /181-187 [301315] [Fiu de preot ţărănist, acuzat că în 1958 a ascultat Vocea Americii, apoi că a făcut parte dintr-o
organizaţie... inventată de securitate (anchetator Arghira Nicolae). 20 de ani (se cere pedeapsa capitală).
Regimul de exterminare. Cum îi schinjuia Istrate la Gherla. A stat în celulă cu tatăl fotbalistului
Dobrin…Morţi la Stoeneşti- febră tifoidă, distrofici. Gardienii erau securişti. Distrugerea - la Balta Brăilei.
Termină în celularul de sub pămînt de la Jilava! Respins apoi un timp la facultate.]
66. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0258322 pe numele Arieşan Grigore /188-191 [316-322]
[Despre Iosif Bal, un călugăr greco-catolic apărat de credincioşi şi smuls din biserică. El e anchetat bestial de
Bărănescu şi Brainer- despre părintele Bal şi SUA. Nu poate urina decît pe el. Face -pentru agitaţie- un an la
Gherla, urmează clandestin seminarul şi e numit preot greco-catolic.]
67. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0260757 pe numele Jijie Gheorghe
/192-201 [323-332]
[Adaugă elemente la cererea tip CRVC]
68. Copie Sentinţa din 09.12.1949, anexa la nr. 9213/30.10.1962 privind pe Jijie Gheorghe /202 [333]
[Legionar. Anchetat de Nicolschi, Brinzaru, Dulgheru. Şi-a enumerat colegii de servici... din care s-a facut
lot. În camera cu un general anchetat pentru 1907!!. Jilava: Maromete, Ivanica. Exterminarea de la Aiud.
Ucigaşul lui Popa Ion- recompensat. Propuneri de colaborare cu securitatea- ca să iasă şi pentru că refuză încă trei ani -administrativ. După eliberare nu-i dau buletin pînă în 1973 - ca să colaboreze.]
69. Copie bilete de eliberare pe numele Jijie Gheorghe nr. 10040/1958 din data de 21.12.1958, emis de 0622
Aiud şi nr. 8989/1961 emis de Jilava /203 [334-335]
70. Copie certificat de naştere pe numele Jijie Gheorghe /204 [336]
71. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0258309 pe numele Mei-Roşu Andronache /205-210 [337342] [penitenciarul Brăila (Luchian şi Damian) , Galaţi. Condamnat de Stavrica Gh la 5 ani. Dat afară din
servici, după eliberare]
72. Adresă a Direcţiei Instanţelor Militare către Mangiurea Matei, Nr. 145/C/l4.02.2007
/ 211 [343] [Nu
se ştie nimic despre soarta lui Mangiurea Matei şi ce i s-a confiscat]
73. Copie Sentinţa nr. 35 dată de Tribunalul Militar Galaţi în Dos. Nr. 1073/1949, la data de
17.01.1949 /212-217 [344-355] [inclusiv Mangiurea Matei]
74. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0258324 pe numele Uruială Florin [Regalist. Arestat în 1948.
Anchetat la Brăila de Dănilă, Luchian şi Moscovici. Galaţi-10 luni condamnare ] /218-221 [356-360]
75. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0258315 pe numele Başturea Gheorghe /222-235 [361-375]
[Condamnat tribunal Galaţi- Stavrica. Descrie regimul de exterminare, bătăile, dă nume de torţionari (Dănilă,
Luchian, Deaconu, Porojan). Poarta Alba (Zamfirescu, Elefterescu). Pensinsula (comandant Timofte).
Evadat, împuşcat de brigadierul Madan. Aiud -bătut de Porojan, se practica bătaia. O evadare din fabrica
Aiud- Greceanu-condamnat, ceilalţi doi împuşcaţi. Represalii. Mina de plumb Valea Nistrului. Baia Sprie,
bătuţi pentru slujba de Crăciun- timp de o lună- unii au murit. Cu ocazia unei propuneri de colaborare află că
pedeapsa era redusă la 8 ani - nu i se comunicase. Iese în 1956. În 1959 cules iar şi bătut să recunoască un
fals complot. Semnează- încă zece ani. Exterminare la Salcia (adjunctul Troaca, bătăuş Ghiban)]
76. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0260677 pe numele Duzineanu Mircea /236-239 [376-383]
[Refugiat din Basarabia, din Bălţi, întîi în 1940 şi apoi în 1944. Urmărirea basarabenilor şi falsificarea
actelor-singura scăpare. Listă cu deportaţi în Bărăgan. Radio-amator înverşunat …ceea ce îl costa pe tatăl
său- arestări fără condamnări. Urmărit toată viaţa . După 1964 - un an la arestul miliţiei Iaşi, într-o înscenare
a securităţii (Nedelcu, Anglel). Face scandal pentru ce i s-a facut şi e rearestat. În 1977-noi înscenări.
Condamnat pentru …delapidare. Domiciliu obligatoriu Ilfov-interdicţie Iasi. Anchetatorul care nu a jucat
farsa a fost arestat ...pentru luare de mită. Noua etapă securistă a represiunii. Achitat în 1990 dar nu şi
reabilitat deplin, decît după un recurs în 1994]
77. Copie decizie de încetare a contractului de muncă pe numele Duzineanu Mircea . Copie hotărîre a
Comisiei Municipiului Bucureşti pentru Aplicarea L. 118/1990, privind pe Duzineanu Mircea
/240- 241
[384-387]
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78. Copie Hotărârea nr. 5030/04.08.1992 a Comisiei pentru Acordarea Unor Drepturi Persoanelor
Persecutate din Motive Politice, privind pe Duzineanu Mircea /242 [388-389]
79. Copie certificat de Radioamator nr.31 din 1958 pe numele Duzineanu Mircea /243 [390]
80. Copie Decizia Tribunalului Judeţean Iaşi. nr. 1018 privind recursul lui Duzineanu Mircea
/244-245
[391-394]
81. Copie Sentinţa Civilă 85 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, pronunţată în şedinţa publică din data de
06.01.1994, în dosarul nr. 10877/1992 privind pe Duzineanu Mircea /246 [395-396]
82. Decizia Sfatului Popular Iaşi, nr. 12850 privind pe Duzineanu Mircea /247 [397]
83. Declaraţie parte vătămată Seria D nr.0258629 pe numele Samoilă Elena /248-254 [398-410] [Sora
legionarului Ion Samoilă cu fratele Alexe dus în februarie 1945 în lagărul Sighişoara alături de alte
aproximativ 200 de persoane printre care şi parinţii lui Paul Goma: lagăr administrat de sovietici cu
jandarmi români. Ajută partizanii anti-ocupanţi. Fratele Ion Samoilă paraşutat pentru rezistenţă. Condamnată
11 luni apoi în 1953 rearestată.Anchetată gravidă. Enoiu. I se dau haine cu cioburi de sticlă. 8 ani. Soţul 5pentru că a apărat-o. În schimb, avocatul a acuzat-o. Executat fratele ei şi alţi 11 paraşutişti. Sora unuia
moare în puşcărie de bătăi bestiale. În celulă cu tortionara Nedici ! Naşte şi apoi doar alăptează. Işi întîlneşte
restul familiei feminine la Mislea.]
84. Declaraţie parte vătămată Seria D nr. 0258584 pe numele Nicolau Mircea /255-260 [411-417]
[Inspector de poliţie legionar, condamnat în 1941, apoi achitat. Rearestat în 1948 şi condamnat în lotul V
Negulescu- pe viaţă. Bătut în anchete, pus la bară. Regimul din Jilava, Aiud, Baia Sprie. Tulburări nervoase
din cauza tratamentelor. După eliberare este presat continuu să devină informator.]
Volumul 21 [declaraţii de părţi vătămate]
1. Declaraţii parte văt. 15.01.2007, Baghiu Aurel, seria D nr. 082304 [/f1-3 [4-9] Grup ce organizează un
miting cu revendicări faţă de CC PCR în care cere retragerea armatei ruse etc. 8 ani închisoare pentru agitaţie
publică. La Gherla, Goiciu (ajutat de Istrate) era fin sau naş al lui Dej. 1958- revolta frontieriştilor înăbuşită
dur. În Balta Brăilei uciderea lui Duca Ioan de Boldea Ioan. Acelaşi îl duce şi împuşcă pe Bucalau din
Rastoaca- în stuf. Cei decedaţi erau aruncaţi pradă animalelor sălbatice] ; [/f4-6 [10-13] Codrea Petru
Anton D258275, 6.032007 Elev de 17 ani, pedepsit pentru naţionalism faţă de ucrainieni- la Sighet; anchetat
de Stern, împreună cu alţi 17 minori] 02.03.2007, Boilă Matei, seria D nr. 083170 [/f7-14 [14-22] Secretar
TUNT Cluj. Căminul devastat de muncitori comunişti. Ionel Pop îi previne să renunţe pentru că
occidentalii i-au părăsit şi le povesteşte ce a fost la Piteşti. Fac grevă şi sînt arestaţi. Arestat în 1952,
eliberat în 1953, rearestat în 57 pentru o scrisoare de protest. Bătut de Somlea ] , Maghear Victor, seria D
nr. 0082303 [/f8-30 [23-39] Socrul- Dulca Petre - legionar chiabur. În 1959 arestat pentru poezii împotriva
regimului. Gherla- condiţii.Ofiţeri torţionari: Somlea, Baraian, Mureşan, Olteanu, Todea (auzind şi de
Mihalcea şi Istrate). Cei decedaţi erau duşi noaptea şi aruncaţi la cărămidărie, fără sicriu, cruce sau slujba, şi
li se înfingea un par în piept ca să nu se prefacă. Deţinuţi bătuţi cu vergele în prezenta medicului Sin. Fără
vizite, pachet şi corespondenţţă. Dus apoi la Stoieneşti (condus de Nica Ion). Bătuţi la palme şi fese de
gardieni şi comandant- cei ce nu făceau norma. Dezbrăcaţi în frig. Moş Pricop moare. Bătuţi la Periprava.
40-50 au murit de mizerie în 1960. Morţii erau căraţi după ce se aduna o stivă de 15-20. Comandantul
torţionar Boldea de 80 de ani se plimba liniştit prin Craiova. Evreul deţinut Fritman -din Oradea îl roagă să
zică comunităţii că a fost mai bine la nemţi în lagar. Moare evreul, lovit tot timpul cu arma de un soldat.
Uciderea capitanului Duca Ioan de Boldea Ion. Chinuirea lui Ilie Haiduc. Lagărul Strîmba - unde existau
coşciuge. Duşi apoi la Stoienesti. Lovirea lui Petcu Constantin născut în Calnic, de plutonierul Tătaru.
Alergaţi cu şareta de comandantul Ioniţescu. De la infirmerie se ajungea direct la cimitir. Bătuţi să nu
schimbe poziţia corpului. Mutaţi la Gradina- grup de preoţi. Unul striga "nu eşti doamne , că dacă ai exista
nu ai permite să se petreaca aceste nelegiuiri" Torturarea pocăiţilor ce nu lucrau sîmbăta de către Boldea. Dă
numele bătăuşilor (Roman, Stratache, Grigorut, Troaca). Se bătea cu tije şi cu bîta, cu fundul pe capul
deţinutului, cîte 200- cu proces verbal. Familiile gardienilor o duceau bine. Conţinutul cărţilor poştale- cînd
le-a dat voie- era acelaşi la toţi deţinuţii. REFUZĂ SĂ SEMNEZE angajamentul că nu va spune nimănui ce
a trăit. Vizitat pînă în 1989 de securişti], Buteanu Mircea - Mihai, seria D nr. 0083172. [/f31-44 [40-65]
Acuzat absurd de spionaj, apoi de instigare. Penitenciarul Craiova. Apoi Aiud- pe ciment la serparie.
Militarii de pază aveau peltiţe albastre -erau militari în termen la secu. La Cavnic primeau 15% din salar
dacă făceau norma şi cu asta îşi cumpărau mîncare de la cantină! Aveau casca de protecţie. Lipsa de
securitate- descrie minuţios şi tehnic situaţia. L-a ajutat pe Ioanid şi Pantazi în organizarea evadării din 6
iunie 1953. A bătut un turnător care turna pe bătrînii care nu făceau norma. I-au spart atunci casca şi capul cu
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ciocanul. Incercau să-l loveasca în şira spinării. Se împotriveşte. Legat la neagra cu cătuşe o lună. Smulge
pielea şi scoate mîinile, tratînd rănile cu urină- lunînd exemplu de la animalele sălbatice din capcane. Îi
vizitează (dupa moartea lui Stalin) o comisie sovietică care zice că nu e legal să nu aibă legătura cu familia .
Cărţile poştale nu au ajuns însă la familii. Greva. Eliberat în 1956 de la Oradea. Rearestarea 1959, era atunci
miner la Baia Sprie. Anchetat de Pop Alexandru , colonel, locuind acum în Baia Mare. Inca 6 ani pentru art
209. Iar dă la Satu Mare peste Feher. Ajunge la Salcia şi evită brigada de intelectuali, intră în cea de ţărani.
Bătai dacă nu făceau norma. Cum se tratau grevele cu bătaie.] [/f45-46 [66-69] Paraianu Razvan D258582
arestat ca elev, completează plîngerea CRVC]/1-46
2. Declaraţii parte văt. 16.01.2008, Ştefănescu Mihnea-Basil, seria D nr. 0258621 [/f47-49 [70-74] elevminor arestat pentru complot... cu colegii], Angelescu Alexandru Victor-C-tin, 12.04.2007, seria D nr.
0258631 [/f50-57 [75-88] Nu recunosc în ciuda chinurilor şi sînt eliberaţi. Apoi rearestaţi. Un anchetator
corect ziua şi bătăuş noaptea- ca să execute ordinele de schinjuire. Jilava-Maromet. Bigăzile 13 şi 14 de
exterminare la Penisnula cu studenţi de la Piteşti. Brigadierul Dumitrache evadat, prins şi împuşcat de
Macdan. Plueurezie. Regimul mai bun de la Tirgu Ocna. Mutat la Suceava apoi Pitesti în condiţii mortale. În
1958 este rearestat pentru aceleaşi motive ca prima data. Anchetatordur-Cenuse. Recunoaşte tot- de groază.
16 ani de închisoare. Aiud. Moartea lui Valeriu Stefanescu din neîngrijire.Reeducarea] , Bălan Ioan,
18.12.2007, seria D nr. 0258565 [/f58-59 [89-92] În groapă prizonierii împuşcaţi de sovietici. Refuză în 49
gradul de sublocotenent şi suferă represalii. Are o discuţie cu consilierul sovietic despre Basarabia . Urmărit
apoi de securitate. Nu a fost arestat şi nu se constituie parte civilă dar a fost hărţuit.], Enciu Neculai,
18.12.2007, seria D. nr. 0258620 [/60-64 [93-102] Elev din Huşi, arestat 1950, 5 din grupul lor evadează din
arest. Husi, Birlad, Galati. Ajuns la Poarta Albă în brigada H1 fosta 13 pe mîinile torţionarilor de la Piteşti
puşi aici brigadieri (le dă numele)-dar nu se reeducă, desi e bătut crunt. La carceră e ajutat de un sergent din
pază. Regimul cumplit de la Galeş. Museteanu împuşcat la Poarta Albă pt apropierea de linii la 23.08.1951,
evadaţii erau executaţi- pentru intimidare], Nour Mihai, seria D nr. 0258622, /47-69 [/f65-71 [103-111]
Elev închis pentru FDC. La proces avocatul său îl acuză. Reeducarea de la Tîrgşor. Jilava. Bătut de doi fraţi
basarabeni ca să devină informator.Vizitat de Nicolschi şi Koller. Îl infrunta pe Nicolschi şi îi este schimbată
încadrarea de la patru ani la muncă silnică. Evadarea în colonia de la Valea Nistrului. Protestul. Eliberat în
56. Nu poate continua studiile.]
3. Raport, 23.06.1976, priv.pe Nour Mihai, declaraţie parte văt. Teodorescu Lydia 15.11.2007, seria D nr.
0258614 [/f72-79 [112-128] Sora legionarului Gheorghiu Gh. împuşcat la 07.10.1949 după o înscenare de
încercare de evadare, executat la ordinul sefului securităţii Cluj, martor mereu Dorian. Este dată şi sentinţa la
25 ani munca silnică], sentinţa nr. 1545 dosar 1139/1949, declaraţie p.văt. Soare C-tin, 21.03.2007, seria
D nr. 0258546 [/f80-84 [129-138] Revolta din 1981 de la Motru. Tensiuni, revendicări, refuzul întoarcerii
în şut, manifestaţie- în care s-a strigat jos Ceauşescu! Secretarul PCR a dat garanţii că suspendarea mesei
zilnice vine de la Ceauşescu. Trei sînt reţinuţi. Alţi trei din mulţime intră în sediu să verifice că sînt acolo şi
sînt ameninţaţi cu moartea. Proteste; trupe de securitate (conduse de căpitan Gh şi Gheorghiceanu Ion);
maşina pompierilor. Reţinuţi şi torturaţi la securitatea Tîrgu Jiu. Fug dar cînd fac buletine sînt prinşi şi
arestaţi. Bătuţi bestial. Duşi la securitatea Bucureşti. Bătuţi continuu, oamenii lui Vasile Gh. 8 ani
închisoare pentru distrugere şi ultraj. Lista altor condamnaţi de la Motru. În beciuri era şi un învăţător din
Rădăuţi Claeru Dragos, care aruncase manifeste. Cum erau bătuţi de secţia specială de deţinuţi puşi să
facă asta. Erau aici şi cu condamnare la moarte. În 1983 mutat cu Chirilă Ştefan- la Aiud. Bătuţi în
permanenţă inclusiv de director. În 1986, mutaţi în închisoarea Baia Mare. Eliberaţi la 4 mar. 1988.
Domiciliu obligatoriu. La dosar erau 20 declaraţii contra lui, deşi nu-l cunoşteau], declaraţie parte văt.
Teodorescu Lydia, 24.01.2008, seria D nr. 00258627. [/f85-86 [139-142] Securiştii arestează un cîrciumar
care nu le mai dădea gratis de băut…] /70-86
4. Declaraţie p.văt. Tănase Marilena, 23.01.2008, seria D nr. 0258626 [Hărţuirea după 1964 a fostului
deţinut şi a familiei sale. Sentinţa penală şi mandatul de arestare] , extras din hot. pen. nr. 516 din 30.10.1959
Trifănescu I.Gh., mandat de arestare prev. nr. 350, 14.08.1958, Trifănescu Gh., proces verbal 07.08.1975.
/87-93 [143-151]
5. Declaraţii p. văt. Marinescu Mircea, 22.01.2008, seria D, nr. 0258628 [/f94-100 [152-164] cazuri de
torturi cumplite şi ucideri la anchetă; la Poarta Albă, criminali fioroşi de drept comun se ocupau de deţinuţii
politici [] Deces în carcera de la Aiud. Reeducarea de la Peninsula. În 6 luni la Baia Sprie au murit în 10accidente. La Cavnic stă în carcera cu Ion Caraion. Evadarea de la Cavnic. Călugăriţe cu lanţuri la picioare.
Ispăşeşte în 1960 dar primeşte alte 48 de luni condamnare administrativă] , Buracu Mihail, 28.01.2008,
seria D nr. 0084214 [/f101-106 [165-176] elevi înainte de bac bătuţi la securitate cumplit, pentru că ajutau
material soţia unui profesor arestat, legionar. Bătăuşul Cristescu locuieşte la Timişoara. Elevii duşi la Piteşti
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pentru reeducare în celula 4 spital. Aici li se spune că reeducarea a încetat, şi are loc o lună de program fain
legionar cu cîntece. Apoi începe măcelul. Complicitatea gardienilor. Sandu Munteanu anunţă gardianul
despre ce se întîmplă şi cere să vorbească la procuratură. E păcălit să se întoarcă în cameră că va fi bine.
Vine în celula Ţurcanu şi e bătut bestial. Îl vede pe Ţurcanu în haine civile, venind din oraş cu o bicicletă,
salutat militar de un gardian. Umilirea rituală. Pedeapsa administrativă în lagărul Bicaz. Incă un spor în
lagăre de muncă. Eliberat în 1954. Ordin să nu spună nimic despre detenţie. În 1972 e recercetat de
securişti. Alţi patru ani de anchetă, terminaţi cu o şedinţă la securitate- unde e invitată soţia. ] , articole în
leg.cu colaboratorii din Austria.. [/f107-111 [177-181] texte comparative între genocidul Piteşti şi Holocaust]
/94-111
6. Declaraţie p.văt. Mircea Nicolae, 29.11.2007, seria D nr. 0258618 [/f112-124 [182-201] Arestat pentru
participare la o organizaţie de elevi. Bătuţi cu sălbăticie. Condiţiile de la Jilava. Poarta Alba. Au lucrat la
cazinoul din Constanţa plasînd scrisori şi jurnale în cele patru colţuri ale acoperişului. 60 de luni de
pedeapsă administrativă suplimentară (faţă de sentinţa de 2 ani!), comunicate mult după prelungirea
detenţiei. Pe buletin avea o ştampilă "domiciliu forţat" - şi nu găsea servici. Arestaţi iar între 1961 şi 1963 de
pe şantier cu pretexte, pentru că au angajat mulţi deţinuţi politici- dă documentele] , Dec.civilă nr. 189 din
01.02.1991, adresă Proc.jud. Ilfov 16.05.1969, bilet de liberare Mircea Nicolae, 25.03.1953, tabel, copie filă
carte muncă, extras sentinţa nr. 65 Mircea Nicolae, decl.p.văt. Tudoraş Liviu Cezar, adeverinţă Tudoraş
Liviu [/f125-131 [202-213] Completeaza plîngerea CRVC. Tata şi frate hăituiţi şi arestaţi. Exmatriculat din
facultatea de filologie în 1958 . Anchetat dur şi apoi închis. Explică clar şi dă nume de torţionari, judecători
etc (anchetatori Franscic Butyca, Munteanu Ioan, Anghelescu Ion, cap. justiţie Sitaru Valeriu, lt maj Stefan,
plut maj Ungureanu şi Costache ). În 1997 află surprins că are sentinţa veche anulată de procuratură din
1967. Decizia nu este comunicată, ei nu sînt citati.] /112-131
7. Decl.p.văt. Corlea Gh, seria D nr. 0258623 [/f132-138 [214-226] Exprima dispret faţă de Dej şi de
armata rusă în discuţie cu colegii de armată; nu retractează la comandant- e arestat: 9 ani pentru uneltire.
Galati. 7000 de deţinuţi la Periprava. Salcia. Operat de medici deţinuţi de peritonită cu plachiuri de cizmă şi
2 ace de cizmarie. Apoi a fost înfiinţat spitalul. Brigada de ţărani chiaburi şi partizani. Cele 32 brigăzi de
intelectuali. La Salcia au murit 100 deţinuţi (începînd cu procurorul militar Nitoiu) între 60-62- exterminare,
evadări înscenate. Dă cazuri. Dă detalii despre unde îngropau morţii. Drăghici în inspectie, Riga-fost
ambasador în Spania iese la raport şi e pus în lanţuri sub privirea lui Drăghici. Colegi - Ţuţea , Paleologu etc.
Strimba. Cîinii care îi sfîşiau (ex. pe Voicu din Bucureşti). Stăniloaie şi Galeriu. Catolicii. 20 au refuzat să
semneze angajamentul că nu vor divulga ce au trăit. Hărţuit după eliberare ca să devină informator. În 1974 e
lovit pentru că refuză şi ripostează lovindu-l pe securist. E bătut cumplit. Ajunge la pentineciarul securităţii
Rahova. Ca să nu existe precedent de ultraj îi fac fals în acte pe linie de munca. Ţinut 2 ani închis, semnează
că nu are pretenţii pentru ei şi e eliberat. Distribuie în 1987 pe şantier Luneta, redactor Băcanu (crede el!) .
Dus iar la Securitate şi amenintat, semneaza actul de colaborare, dar nu mai ajunge la asta. Deseneaza schiţa
coloniei] , Jaluba Ionel seria D nr. 0084215, 30.11.2008 [/f139-143 [227-236] Comercinat, fără să fi facut
nimic, e arestat . Bătut insuportabil de Brînzaru, securist fost boxer, ca să recunoasca ce nu a facut . O tînără
s-a aruncat pe geamul securităţii Constanţa). Ia 18 ani, 12 după recurs. Dă numele anchetatorilor săi (cp
Mateeiosu Andrei, subl Radulescu, plt Sula Vasile, anchetator Mihaila, colonel Mihaiescu) şi metodele lor.
Aiud (comandant Dorobantu, apoi Coller). Regim de exterminare. Dă şi gardienii mai feroci (fraţii Maier).
La Aiud nu au supravieţuit bătrînii şi bolnavii. La împlinirea termenului în 1960 …. e dus la Periprava- şi i
se zice că mai are 60 de luni pedeapsă administrativă] , Mihalache Gh. 91.02.2008, seria D nr. 0084217
[/f144-147 [237-243] Membru PNT tineret, arestat în 12.12.1947. Eliberat în 1948- prin graţiere. Arestat în
1949... ca să execute pedepsă graţiată! În 52, iar arestat şi dus, fără vreo anchetă sau proces, direct la canal.
60 luni pedeapsă administrativa- nepronunţată de instanţă şi nici comunicată lor. Penisnula. Apoi un proces,
condamnare şi Aiud. Avocat care pune capul pe şină la venirea trenului şi e decapitat.], Tricorache
Ecaterin seria D nr. 0084218 [/f148-151 [244-251] Din tineret PNT în grup cu Ion Puiu şi Ion Diaconescu.
Arestat în 12.12.1947. Anchetaţi de Dulgheru şi condamnaţi de Petrescu. Exterminare la Jilava. La Aiud
mureau şi sapte pe zi de înfometare. Exterminare. Gardianul torţionar Căldăraru. Roata robilor. Evadarea lui
Greceanu (şi Spulbatu, Sirianu-executaţi, le vede cadavrele ciuruite). După eliberare, presiuni continue şi
ameninţări- să devină informator], Ionescu Galbeni, Vasile C-tin-Niculae, 27.11.2007, seria D nr.
0258583 [/f151-160 [252-265] Membru PNT tineret. Se predă singur în 1948, ca să-şi scape tatăl.
Recunoaşte tot. Nu li s-a permis să ia cuvîntul la proces. Pînă la 15 mai 48 la Aiud erau legionari arestaţi din
40-42 care refuzaseră colaborarea cu Pauker, "criminali de război" şi sumanele negre. După 15 mai se umple
cu legionari arestaţi. Dus (cu Valeriu Gafencu, Ianolide etc) la Piteşti- ca student. Toţi erau condamnaţi
pentru că nu acceptaseră regimul comunist. Nu trece prin reeducare. Trimis la Tîrgu Ocna (bolnav ) în grup
de 50 (cu Valeriu Gafencu, Ianolide etc) din care 10 erau reeducaţi. În 1950 dir. spitalului e înlocuit cu
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securistul Brumă (seondat e Augustin Sleam) şi reeducarea poate începe. Echipa Nuţi Pătrăşcanu începe cu
Constandache, care revine în camera lui schimbat. Vorbesc cum să reacţioneze. Eugen Dumitrov e băgat la 1
mai 1951. Ţipă. Ţipă toţi pe geamuri şi se aude pe un teren de fotbal vecin. Se opreşte reeducarea de la Tg.
Ocna. Ofiţerii de securitate vorbeau prost româneşte. 2 ani pedeapsă administrativă- ca om al lui Maniu. La
Jilava N. Grozav îşi taie gîtul cu coada linguriţei, înnebunit de reeducare. Hărţuiala continuă după eliberarea
din 1955. Intîlnirile după 1968. Moartea lui Coconeti, hărţuit de securitate. În 74 se deschide dosar lui (si
lui Coposu, etc). Bratu ia 10 ani, Camil Dumitrescu închis. Scăpaţi de Europa Liberă. La 4.04.1977 e
bătut bestial la securitate ca să recunoascăo legăură ireală cu GOMA. Chemat şi în 1987. Documente:
Notă informativă din 1959. Altă notă - despre Galbeni. Planuri de măsuri cu el. Şi din 1974. Se pătrunde în
casă să-i bage microfoane], plic cont. foto, adresă MAI nr. 715/15.08.1959. /132-160
8. Notă Ionescu Galbeni Nic. 311/30.11.1959, Referat Ionescu Galbeni Nic. Adresă-sarcină M.A.I.
Sarcina - Dir.a VII-a ref la Ionescu Galbeni, notă extras, 302/1/MAI 29.03.64, notă priv. identif. pers.
10.05.1972, plan de măsuri 12.03.1972, fişă de cercetare inf. Ionescu Galbeni Nic, plan de măsuri, notă priv.
pe Ionescu Galbeni Nic, referat cu prop. priv. dosarul de urm. inf Ioniţă, notă - raport priv.pe Ionescu
Galbeni, raport cu prop.de închid, a dos. Ionescu Galbeni, Nulă 311/30.11.1959, notă priv. identif pers.
10.05.19 72 /161-206 [266-311]
9. Notă , notă - raport priv. pe Ionescu Galbeni, copie CI., Ionescu Galbeni, tabel cu cei care au refuzat
reeducarea în închisoarea Tărgşor- începe cu Bardac, declaraţie Bardac Nicolae [/f207-215 [312-324]
Completeaza plîngerea CRVC Arestat şi torturat ca elev. Elevii sînt torturati în case ocupate de securisti.
Condamnat de Pavelescu. Dus la Targsor. Elevi de la Suceava încep prin bătăi reeducarea, în vara lui 1949.
Îi viziteaza Nicolschi şi Dulgheru, care îl întreabă pe Stanu Dumitru de 14 ani "ce crezi despre reeducare".
La răspunsul că nu-l interesează, Dulgheru a decis cu Spirea Dumitrescu să-i trimită la Jilava pe cei ce nu vor
să se reeduce- este ataşată lista lor. La Jilava daţi în primirea unei echipe de turnători. Bătuţi cu sacul, avînd
pe cap gardieni, ca să nu poată ţipa. Accident de muncă la Bicaz. ], declaraţie parte văt. Nour Mihai
26.11.2007 [/f216 [] - declaraţia lipsă ?], seria 0258581, declaraţie Alexandrina Voinea [/f217-223 [325333] Redactată la 20.11.1994. Ridicată însărcinată şi cu un copil de 7 luni. Acesta îi este luat de şefa cresei
Ploieşti, după care dispare. Îl găsesc în 1955 doar pe cel născut în puşcărie. Îl caută pe celalalt şi i se spune
că a fost predat familiei, apoi că a decedat. După 62 i se raspunde în scris că micuţul ar fi murit la 2 luni după
arestare. Soţul cere la procuratură, după 1989, relaţii şi i se răspunde că asta nu se mai poate afla după 40 de
ani (iar pînă la 40… sînt secrete) . Crede că băiatul trăieşte ! Sînt ataşate dovezi de aplicare a legii 118/1990],
filă albă, Hotărâre nr. 840 din 01.10.1990. /207-223
10. Declaraţii parte văt. 02.04.2008, Andreescu Mihail, seria D nr. 0084219 [/f224-230 [334-346] Elev ,
fiu de ţărănist, arestată toată familia, apartamentul rechiziţionat de securist. Bătut pînă la pierderea
conştiinţei. Condamnat pentru acte de teroare. Jilava (Alexandrescu, după Maromet). La Dej e în cameră cu
Nuslau Emerich, evreu, fost brigadier la Auschvitz, ţărani care s-au opus colectivizării-Cristea Vasile. La
Gherla stă cu "criminalii de război", care au luptat pe frontul de Est. Dar şi cu Brach Caruceru (fost brigadier
la Auschvitz) sînt graţiaţi criminali de razboi – 1955. Munca la fabrică. Tortura cu apa sărată de băut.
Revolta din 1957, sufocată cu apa şi foc, sub conducerea lui Goiciu şi Istrate. Presat să devina informator
pînă în 1980], Tufeanu Mihail seria D nr. 0084213 [/f231-234 [347-354] Legionar arestat de Antonescu.
Graţiat în 1944 şi înrolat. Arestat la 15.05.1948. Recunoaşte tot. 20 de ani muncă silnică. Dus la Piteşti. Cam
de sfîntul Mihai 1949, vede în camera 4 spital prima bătaie, sprijinită de gardieni prin geamul celulei- şi
e pedepsit pentru asta. Descriere amănunţită a reducarii din camera lui condusă de Ţurcanu, prietenul
lui -Magirescu Eugen ocupîndu-se de el. A fost ultimul lot, care nu au mai reeducat. Mutaţi la Gherla cu
Ţurcanu, pînă la oprirea reeducării în urma împuşcării doctorului Simionescu. Nu poate fi folosit pentru
procesul Ţurcanu - şi e trimis la Aiud, apoi Salcia] , Tripa Octavian, 04.02.2008, seria D nr. 0084220.[
/f235-238 [355-359] legionar din 1937. La arestarea din 1948 rezistă şi e împuşcat, scapă de comă. Anchetat
în sediul Min.de interne. Văcăreşti. Sediul securităţii din Ocnele Mari, bătut cumplit. Aiud (Craciun)reeducarea 1961. Lipsa oricărui temei de întemniţare.] /224-238
Volumul 22 [declaraţii de părţi vătămate]
1. Declaraţii p. văt. Georgescu Gheorghe-Valentin, seria D nr. 0258605 din 12.11.2007 [/f1-3 [3-7] Elev
arestat pentru manifeste patriotice, bătut, judecat de Petrescu, Poarta Alba-unde Rambela Dragos a fost
lichidat de Stănicel], decl.p.vătăm. seria D nr. 0258604/09.11.2007, Călinescu Viorica-Angela [/f4-7 [811] Ingineră. Inchisă pentru că scrisese un manuscris despre trei rezistenţi asasinaţi de securitate (Eftimiu,
Bocarnea). In 1959 i se dau 23 de ani pentru anticomunism- şi restul familiei întemniţat deşi nu aveau
legătură. Femeile arestate pentru cooperativizare au fost bătute crunt. Penitenciarul Craiova. Stă cu Maria
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Zaizescu- legionară, închisă pentru opoziţie la cooperativizarea din 1961. Miercurea Ciuc. Oradea.] ,
decl.p.văt. seria D nr. 0258598 Moţei Mircea [f/8-15 [12-26] Elev din Timişoara arestat în 1941 pentru
simpatii legionare. Anchetat - fără violenţe. Condamnarea din 1941, în proces secret, la 18 ani, doar pentru
că a intrat într-o FDC- depune sentinţa. Ilie Paunescu (în sala) lucra pentru Sigurantă şi a citit un raport
despre ei. Duşi cu trenul tasaţi la Aiud, 2 săptămîni, fără acces la WC. Mutaţi la colonia de munca Vaslui,
apoi penit. Alba Iulia. Cum i-a dus Antonescu, pentru exterminare, în prima linie pe frontul de est. Luptă din
ian. 1944 pînă la cedarea Crimeii. Evită centrul de "reabilitare prin moarte" de la Sărata. După 23 August se
refugiază în Germania de unde revine după capitulare. Arestat în 1948 de Livezeanu (Levenzon). Bătut la
"morisca" la Tirgu Ocna. La Bacău e lucrat şi de anchetatorul Titi Grunberg, băiatul directorului scolii
evreieşti din Bacău. La Suceava, bătăi sălbatice (Volcescu). Deţinuţi din Modova, chinuiţi noaptea cînd
sculau oraşul. Inceputul reeducarii la Suceava de către Sura Bogdanovici. Muncă silnică pe viaţă. În medie,
în 49 la Aiud murea un deţinut pe zi, din cauza lipsei de îngrijiri medicale. Baia Sprie- media de viată 32 de
ani, deci intenţia de exterminare. Revine la Aiud; reeducare sau zarca ] /1-15
2. Copie „ Sentinţa în procesul celor 13 elevi Lic.Mil. M. Viteazu /16 [27]
3. Decl.p.văt. Bâgu Gh, seria D nr. 0258617 [/f17-20 [29-35] Arestat ca legionar - la Iasi- deşi nu era nici
simpatizant. Anchetat la min. int. Bucureşti, stă cu Lazarescu - avocatul curţii regale- ucis în bătaie.
Condamnare- 2 ani. Ajunge la Piteşti în celula 1 cu Nuti Patrascanu, Aristotel Popescu. . În celula vine
Ţurcanu, la el pe prici, discuţii amabile - soţia lui era colegă cu soţia lui Ţurcanu (Oltea Loghin).
După o lună de discuţii normale, Ţurcanu îi cere lui Paul Dumitrescu să se reeduce şi refuzat - îl
loveşte, Ionescu îi sare acestuia în apărare. Ţurcanu cheamă prin gardianul Nistor pe directorul
Dumitrescu şi îi raporteaza că Ionescu se opune reeducării. E bătut de Dumitrescu pînă cade
inconstient. Reeducarea era deci dirijată de conducerea închisorii. Nebătut iniţial dar apoi un alt bătut
Borcea, îl pîrăşte că l-a îndemnat să se ascundă sub pat. E mutat în celula 7- deţinuţi ce nu puteau fi
reeducaţi. Ciubotaru din Pascani omorît din bătaie. Scapa de bătaie şi aici, plecind la Peninsula- munca de
exterminare şi oameni ucisi. Asistă la impuscarea inginerului Petrescu. La Constanţa- îngroparea lui
Petrescu. Deţinuţi legati de tractoare şi bătuţi cu bitele (de Stanciugel) . Bătut la Poarta Albă de Albu pînă i-a
rupt tibia şi peroneul] , decl.p.văt.Mircioiu Gheorghe seria D nr. 0258607 [/f21-26 [36-46] fără a
participala la vreo activitate, e arestat , torturat la Braila -da numele calailor (Danila Matei, Luchian Leonida,
Lovici Mihai, Ratiu Dumitru) inclusiv seful securităţii de acolo Apost Ionel. Regimul de exterminare de la
Galati (condus de Goiciu Petrache). 15 ani munca silnica. Peninsula Deţinuţii decedati (Stere, Grosu,
Moroianu, Cristescu). Aiud. Noi anchete la Oradea (Berbec Nicolae) unde e drogat ca să semneze orice.
După eliberare, presat de securitate (Ruxandra, Iacob, Berec, Urse) să devina informator, pe baza
angajametului semnat la Oradea. Bătut aproape de comă pentru asta. Tentativa de sinucidere. Intilniri
la 2 săptamini cu Berbec Nicolae. I se dau bani- refuza , e silit să semneze că i-a luat. Dus la marginea
Dunarii cu petroiae de picioare spre a fi innecat. Totul pentru informari. Urmeaza noi persiuni de către
Urse Vasile şi Ruxandra. Tentative de a fi calcat de acesta cu masina. Cere reabilitarea- care i se ofera
infiind un copil? şi după 1981 e presat- se face că e epileptic], decl.p.văt. Şcheaua Lucian seria D nr.
0258608 [/f27-29 [47-49] Pus să spioneze un director de la Sovrom naval- refuza. Represalii. Arestat în 58
pentru că a citit 3 carti. Bătut bestial pentru a zice unde sînt craniile de lemn. Galati -binisor. La Aiud
sinucideri din cauza regimului. Camere cu bolnavi psihic de la exterminare], decl.p. văt. Urse Ştefan seria
D nr. 0258610 [/f30-33 [50-56] elev FDC, anchetat la Braila, închis la Galati-Goiciu, 15 ani. Poarta Albabrigada 36 Penisnula-impuscarea lui Simionescu. . Aiud- morţii îngropati la 3 plopi], decl.p.văt. Burlacu
Victor seria D nr. 0258602 [/f34-35 [57-60] Familie de deportati din Basarabia (o parte fusesera dusi în
Siberia de rusi) Vinati de autoritati. Deportati în Baragan din Jimbolia, o luna de mers cu trenul. Bordeie de
pamint etc. Cinci ani. Totul la stat (IAS), şi lor cite 2 ha ca să traiasca din asta. Dat afara de la un liceu şi de
la o facultate pentru că a fost deportat], decl.p.văt. Leu Marioara seria D nr. 0258611 din 14.11.2007
[/f35-38 [61-63] Despre sotul ei Leu Gh., arestat în 1949-1953, 1955, 1958-64 după eliberare, ambii
chemati continuu să dea rapoarte ] /17-38
4. Decl.p.văt. Mangiurea Matei 14.11.2007 [/f39-45 [64-70] FDC. Arestat în 1948 de Moscovici Lazar şi
Danila Matei Siguranta gasise un caiet cu toare grupurile legionare. Anchetă la min. de interne- Niculescu.
Galati - anchetari dure (Luchian, Matei, Moscovici). Aparatorii din oficiu la proces- îi acuza. Pistoale
distribuite în calea lor ca să aibă motiv să-i impuste. în celula deţinuţi adusi din lagarele rusesti pentru că
la o vizită a Anei Pauker, au huduit-o. 15 ani detentie. morţi în arest (Moroianu, Stere). Peninsula. Gherla Ţurcanu reeduca şi se plimbă liber prin penitenciar. Bătăi date de Goiciu în fabrica la Gherla. Normele deabia le facea el, un meserias, intelectualii nu reuseau. Pentru că nu pira, e pedepsit cu carcera , unde moare
Onac. Predat lui de Juberian- la cererea lui Goiciu, insotit de 12 securisti. De-abia în 1954 e strins grupul
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Ţurcanu. Aiud-reeducarea. La 2 zile de la eliberare e chemat de securitatea Braila. Urmarit în toată tara,
pînă în 1975.] , seria Dnr. 0258609, decl.p.văt Boroneant Vasile 06.11.2007 [/f46-58 [71-84]
Completeaza plîngerea CRVC. Participa în 1951 la un cerc literar necomunist cu Maria Banus şi Novicov.
Directori la institrute erau Petre Constantinescu Iasi şi Emil Condurache. La festivalul tineretului 1953 scrie
o scrisoare, stia că tinerii nu pot initia nimic. Batut. Martor la asasinarea lui Vasile Marin în ancheta. Intrebat
de Nicolschi- cum de a deviat şi daca va lupta contra URSS în caz de razboi. 16 ani puscarie. "Turela" din
Jilava. La Lugoj a fost mai bine în 1955. Erau închisi unii pentru că participasera la fortificaţii spre Tito (ii
vizita Bodnaras)?? Aiud- foame, frig, Koller. Nu a existat dreptul la ochelari. Evrei care fusesera prinşi
vînzînd ceasuri, 7 rabini. Din 56 în 61 în zarca. Paralizie reumatică. Salcia. După eliberare, lucrează în
arhelologie. În 1975 sînt daţi afară din cercetare foştii politici. Reeducarea de la Aiud, cu cercul
intelectualilor condus de Anania - despre comunismul social creştin. Pătraşcu avea promisiunea de eliberare
a legionarilor dacă fac pace cu regimul comunist] , seria D nr. 0258599, decl.p.văt. Dumitrescu Paul Ctin, 07.11.2007, seria D nr. 0258600. [/f59-70 [85-96] Primul bătut de Ţurcanu. Student la drept şi elev
sc. militară ofiţeri. La cursurile de îndoctrinare le zice că în 1944 ruşii ne-au invadat a 13 oară. Se retrage
din scoală. Intră în PNT tineret şi în rezistenţă. Arestat 1948 şi anchetat în calea Plevnei (Bolos). Stă cu
Dimitrie Gheorghiu care a refuzat să conducă Sovrom- petrol (mort în zarca Aiudului) . Jilava 48 . Directorul
s-a purtat bine şi din cauza asta e închis. Primeşte 2 ani. Dus la Piteşti în 49, în celularul 1, cu Nuti
Patrascanu (gardian Nistor). Aude de Ţurcanu şi Bogdanovici de la Suceava. Aurel Tacu îi previne ce vine.
Acuzaţi de moartea unui tînăr. Şef securist- Carnu. Din august mîncarea e dată de Ţurcanu în locul
gardianului. Nuti Patrascanu îi zice că va fi omorît. Bagu Gh. prieten cu nevasta lui Ţurcanu le zice că va
urma o demascare şi mascare explicîndu-le în ce consta. Pentru început i se propune o luptă test cu
Sofronie. La 6 dec 1949 grupul Ţurcanu începe brutalităţile. Îl ataca pe Radu Maiorescu că l-ar fi
înjurat. Bătut să zica ce i-a spus Nuti Patrascanu. Intră atunci directorul Dumitrescu cu gardieni cu
bîte. Ţurcanu zice că au sărit legionarii la ei la bătaie. Sar pe el că a cîntat în noaptea de înviere - că vin
americanii. E bătut personal de director, alţii (Soroiu, Popa, Popescu, Tagu, Craiu) de reeeducatori. Fac
declaraţii cu ce ascunseseră, la parter la grefa. Nuţi Pătrăşcanu- 84 pagini. Toţi bătuţi. Stă în acea celulă pînă
la 8 iunie 1950, cînd e dus la Gherla. Se înfiinţează comitetul de reducare (Bejan, Stancu, Sarbu). Declară că
se opune continuării reeducării. Trec lînga el fraţii Nicoară şi Remus Daler. Sînt lăsaţi deoparte. Se
eliberează. 6 ani domiciliu obligatoriu şi încercări de racolare. Dă şi sentinţă din 1948. Interviu de ziar cu el.
Convingerea că vin americanii. Nu a denunţat pe nimeni şi nu a lovit pe nimeni. Nuti Patrascanu îi zice că a
luat bătaie degeaba deoarece Ţurcanu ştia de mesajul pe care i-l încredinţase. Fusese o cursă întinsă de cei
doi. Ţurcanu a acţionat din iubire faţă de soţie şi fiică, ca să se elibereze.] /39-70
5. Sentinţa nr. 2263 din 28.12.1948, Dumitrescu S.Paul, articol ziar Rezistenţa anticomunistă [/f71-81 [97109] adaugă sentinţa şi articole- mărturie publicate în presă], decl.p.văt Popescu Traian-Ştefan 08.11.2007
seria D nr. 0258601 [/f82-99 [110-127] Din grupul lui Voinea Octavian, reţeaua informativă legionară.
Chinuit la Malmaison (Serghie, Cernea). 20 de ani muncă silnică. Ajunge la Piteşti- gardianul Georgescu,
comisarul Tapu. Dus pe 30.12.49 la Jilava - erau sîrbi închişi pentru titoism inclusiv şeful anchetelor de după
48 de la Timişoara. Doi sîrbi evadează şi urmează represalii şi închiderea ferestrelor. Condiţii infernale.
Aude despre ce se întîmpla la Piteşti. Intors acolo e primit de Celler. Dus la Gherla în camera cu reeducaţi.
Fiind preveniţi, cînd începe, se declară reeducaţi. Ţurcanu începe şi îi bate groaznic. Metodele de tortură. Pus
să bată pe Avram (noi. 1951) refuză. Bătut pînă i se sparge osul din talpă. În ce condiţie a fost adus. Bătut şi
de Mihalcea- şef la fabrică. Dus la Malmaison la 3.01.1955 pentru procesul lui Vica Negulescu, Ţurcanu
fiind deja executat, "activitate legionară sub masca reeducării pentru a fi eliberaţi şi continuă activitatea
legionară" şi că a dat informaţii afară din ce zicea Ţurcanu de la deţinuţi. Confruntat cu Voinea Octavian ,
care scăpase între cei 5 din cei 22 condamnaţi în lotul Ţurcanu. Să spună că el a venit cu ordin de la Sima să
facă reeducarea, care a ajuns de la logodnica sa la Ţurcanu etc. Spune că Voinea e nebun şi tot ce spune sînt
invenţii. Schinjuit în contimuare în faţa lui Nicolschi. Februarie 1957 la trib.militar declară că a fost bătut de
căpitanul Branzaru, după care e bătut la tălpi cu o ţeavă de locomotivă, ca să declare că a adus ordin de la
Sima pentru reeducare. Dus la nebunie. Readus de la Aiud în 1957 şi iar la Bucureşti- pentru ancheta Pitesti .
Al treilea proces (se pare că la al 2lea a zis totuşi ceva nedorit). În boxa sînt : V Negulescu, C Oprisan, Popa
Aurel, D Hoinic, Iosif Iosif şi Gh Calciu (mai erau Virgil Bordeanu şi Caziuc-necunoscuti) . Nu e lasat să
depună pentru Calciu. V Neguelscu zice " nu intimidaţi martorul" şi să se termine cu mascarada. Cei 6 erau
destul de relaxati ! Readus la Aiud-zarca. 24 zile izolare], decl.p.văt Pop Cornel-Gheorghe seria D nr.
0258594 din 31.10.2007 [/f100-106 [128-135] Fiu de preot catolic închis 1948-1950, reţinut în 1967.
Dus la spitalul psihiatric Timişoara, bătut şi drogat. Pentru că îşi continua atitudinea, e dus apoi în
1982 la psihiatrie Oradea - tot pentru anticomunism şi închis 2 luni.] /71-103
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6. Bilet ieşire din spital, F.0.7448, Pop C.Gh., decizia nr.1858 dosar nr. 378/2000, decl.p.văt Moţei
Constanţa, 01.11.2007 [/f107-112 [136-141] Copie o scrisoare a lui A C Cuza şi face un manifest pentru
Bucovina de Nord. Anchetarea bestială la Mall Maison- Marin Florin Paul moare. 7 ani. Dumbrăveni,
Miercurea Ciuc- Mislea. Control vaginal obiecte ascunse. 120 zile de izolare. Condiţiile de exterminare. Plus
48 luni închisoare administrativă. Arad. Oradea. După 1964, dată afară de la institute de istorie] , seria D nr.
0258596, decl p.văt seria D nr. 0258589/24.10.2007, Popescu Ioan [/f113-126 [142-156] Din grupul
organizat de Decebal C Andrei- din guvernul lui Horia Sima, revenit din Germania să pună la punct un
serviciu de informaţii. Să transmită prin Ghită Stoian şi Dragos Hoinic către Sima şi de acolo la
americani. În 1948 Hoinic prins la trecerea graniţei. Inchis şi el la Mal Maison- manej. Apoi schinjuit într-o
vilă din zona parcului Filipescu şi apoi la SSI. Declară tot ce se cere. Ia 20 ani pentru înaltă trădare şi altele.
Dus la Piteşti în februarie 49 (director Alexandru Dumitrescu, gardieni Mandrută şi Ciobanu, şefi de sectie
Dina, Filip, Georgescu). Trimis la Văcăreşti pe 24.12.49. Ajunge la Tîrgu Ocna fără a aprinde reeducarea.
Apoi Caransebes, apoi Piteşti (director Mandruta), apoi Gherla. Reeducarea Tg Ocna (dir Bruma şi Sleam).
Intîi Virgil Ionescu -îşi taie venele. Apoi Constandache şi Dimitrov care ţipa, etc. Eugen Munteanu şi Nuti
Patrascanu sînt de la Piteşti la Tg Ocna. Munteanu moare în anchetă în 1955 iar Pătrăşcanu mai tîrziu- tot
aşa. Dă numele unor morţi la Aiud (condusă de Craciun, Ivan)- plăcutele de lemn - cu numărul- cu care
erau îngropaţi se alterau. Refuza noua reeducare, sustinută de: Anania, Paleologu] /104-126
7. Fişa M.A.I. UM 0622 Aiud [/f127-136 [157-165] Popescu Ion. Care depune un tabel cu deţinuţii de la
Tirgu Ocna 1950-1954], Popescu Ion, articol „Evenimentul" 127-151 decl.p.văt seria D nr. 0258597,
02.11.2007, Popa Valeriu, [/f137-144 [166-173] Student medicină. Pentru discuţii - 5 ani. Trimis la Piteşti.
În camera lui - Martinus, Prisecaru, Morarescu, Pop Cornel, Juberian. El e lucrat de Burculet Viorel.
Ţurcanu a lipsit o săptămînă, dus la Bucureşti pentru instruire la Nicolschi. Se continuă în camera 4.
Se ajunge ca tată şi fiu să se bată cu convingere. Umilinţele extreme. Gardienii ascultau de Ţurcanu. Trece
la Gherla unde conduce Popa Alexandru. Era mai rău ca la Piteşti. Işi taie venele cu o linguriţă cînd îi vine
rîndul să schinjuie. E trimis la canal. Şi acolo sînt 2 brigazi de la Pitesti. Cazul doctorului Simionescu. Un
student din Cluj care l-a înfruntat pe Ţurcanu a fost omorît pe loc. Iese în 1953 şi devine medic. Se dă un
decret de amnistie pentru cei sub 5 ani , dar după revoluţia din Ungaria se declară recurs, rejudecate
procesele studenţilor medicinişti şi primeşte în lipsă 10 ani temnită grea. Prins în 1959, anchetat de lt
major Enoiu. Reţinut la Jilava- sub Maromet.] , Oprea Filofteia decl.p.văt seria D nr. 0258595 01.11.2007
[/f145-151 [174-180] Eleva care copie Doina lui Eminescu la 18 ani, în 1957. Ia 5 ani. Jilava.
Medicamentele din puşcărie erau ucigaşe, fapt sesizat de o deţinută doctoriţă, care le arunca. Jilava. Dă nume
de deţinute (Mironovici, Boila, Arthofnt, etc, inclusiv măicuţe catolice sau de la Vladimiresti. Apoi
Miercurea Ciuc. Gardiencele le vorbeau în maghiară. ] / 127-151
8. Hotărâre nr. 979 din 22.10.1990 Oprea Filofteia [/f152-153 [181-183], decl.p.văt seria D nr. 0258593/
30.10.2007, Rodas C-tin, [/f154-164 [184-194] Condamnat în 1943 ca legionar. Eliberat 1.05.44. La 29 aug
1944 arestat ca fost legionar, trimis la Tîrgşor/Margineni/Ploiesti/Slobozia. Evadează. "Am fost în
expectativă în perioada negocierilor purtate de către reprezentanţii mişcării cu guvernul". Se primesc
directive direct de la Sima şi guvernul lui, pentru organizarea unor centre de rezistenţă. Reţinut la 15 mai
1948. 5 ani - tribunalul Brasov. Tîrgşor (vizitaţi de Nicolschi) şi apoi Peninsula. Exterminare. Pregătit pentru
trimiterea la reeducare la Piteşti. Jilava şi apoi Piteşti. S-a deschis uşa la 23 martie 1951 şi gardienii au
introdus pe Ţurcanu, Juberian şi Stănescu (care trăieşte şi acum). Bătaia infernală. Mutaţi la Gherla unde
Ţurcanu reîncepe reeducarea. Insuportabilă. Rebătut cu acordul conducerii închisorii , Goiciu. Îi dansau sîrba
pe piept. E plimbat şi arătat prin celule . Nu se putea sinucide. Diaca Dan bătea foarte rău la ficat. Uciderea
în bătaie a lui Fluieras, pentru că l-a refuzat pe Dej să fie ministru. Dus la Ploiesti pentru procesul Ţurcanu.
Refuză. Şeful securist- Strul Iosif. Nu dă aspecte de la Piteşti. Reactivată pedeapsă supendată. Dus la Ploieşti
unde a stat cu politiştii aflaţi în procese (şeful securităţii- cap. Anghel). Eliberat în 1956 de la Ploieşti pentru
că era grec. Reînchis după 1958 pe motive total imaginare. Bătăuşii de la Ploieşti (Ionescu Virgil, cap
Blidaru, cap Falago, lct Cristea- ţigan cu 4 clase). Refuză reeducarea Aiud. Sentinţă din 1943- asemănătoare
cu cele comuniste. Sentinţă din 1949.] / 152-164
9. Copie CI Rodas C-tin, Extras sentinţa nr. 4269 din 11.03.1943, sentinţa nr. 835 din 15.11.1949, copii
bilete de liberare, nr. 5948/1964 Rodas C-tin [ /f165-174 [195-210], decl.p.văt seria D nr. 0258590 Popa
Neculai, California, decl.p.văt seria D nr. 0258592 29.10.2007 [/f178-180 [211-216] Liberal bătut la
alegerile din 1946 . Ajunge marinar pe vapor - ajunge la Viena , apoi în Salzburg- lagărul american. Pregătit
de aceştia să revină alături de legionari, pentru acţiuni informative. Revine la 24 martie 1951- reţinut la
Curtici. Lucrat la sediul securităţii de pe strada Uranus. Inaltă tradare- 25 de ani. Jilava. Aiud (gardianul
Maior, Dorobantu/Koler). 1957 Maiorul de securitate Heldeger îi propune să dezinformeze reţeaua. Santaj cu
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famila-refuză. Gherla, Pitesti. Morţi în celulă, D Condeescu, Başmutu- episcopul musulmanilor din
România. În 1959 mutat la Dej - aici erau cei pentru înaltă tradare. Şi aici refuză eliberarea cu sarcini.
Reţinut de 5 ori pînă în 1987, ultima la Mal Maison.], Dascălu Niculae, decl.p.văt seria D nr.
0258591/26.10.2007 [/f181-188 [217-224] Elev – face manifeste. Deconspiraţi de preotul Vasilian. Stă în
celula MI cu Eugen Cristescu care îi dă sfaturi utile. Bătut la leşin. Apoi anchetat de Mocanu Vasile.
Declaraţii dictate. Mandate semnate: Maior Stefan Niculescu, colonel T Sepeanu. Ia 5 ani. Jilava-fortul 13,
condiţii de exterminare. Gardieni-ţigani violenţi. Poarta Albă-eliberat 1954. Anchetat şi după aceea.],
Petrişor Marcel Aurel. [/f189-199 [225-235]1952-Omisiune de denunt a lui Ovidiu Cotruş - un an
închisoare. Condiţiile de exterminare de la Jilava. Intr-o celulă de 16 persoane au murit 9 în două săptămîni.
Gherla şi Aiud- pe prelungirea administrativă. Iese şi intră în 56 la litere. E contactat de Al. Ivasiuc care
încerca o solidarizare cu Ungaria. Revendicări rezonabile. 8 studenţi arestaţi. Urmează miting în Piaţa
Universităţii- 4 noi 1956. Intră la revista Teatru şi le zice lui ID Sirbu şi Doinas că trebuie făcut ceva. Doinas
sceptic. ID Sirbu: să-i punem pe securişti cu fudul în baionete ca în Ungaria. Ivasiuc arestat pe 3. Bătut
cumplit de Enoiu-vorbeşte. Apoi Demostene Andronescu, Sirbu şi Doinas. Pe 4 trupele securităţii ocupă
Piata. Petrisor şi Grama condamnaţi la moarte. Ivasiuc şi Sirbu – pe viaţă, Andronescu 25 ani, Doinas
eliberat- la intervenţia unuor amici suspusi. Comutat la viaţă, dus la Casminca din Jilava. A stat cu Gh
Calciu, care l-a salvat de la moarte. Medicul închisorii fusese coleg cu Calciu şi i-a dat 2 antibiotice. Mutat la
Aiud unde Ţutea vrăjea deţinuţii şi gardieni. Refuză reeducarea de la Aiud- şi e băgat la zarcă. Arestat de
Securitate în 1968 cînd i s-a găsit prima versiune din fortul 13. Supraveghere permanentă.] /165-200
10. Decl.p.văt seria D nr. 0258588 /23.10.2007, Baurceanu Ion [/f200-213 [236-249] Anchetat şi pus să îi
spioneze pe rezistenţi - îi pune în gardă. Jilava-reduit. Ia 15 ani. Condiţiile şi morţii de la Baia Sprie. Aderă
la greva de la Aiud. Alimentat cu pîlnie, forţat. I se toarna în plămîn pe trahee. În comă. Morţii din Valea
Robilor. La Gherla, o tînără din cimitir intră în relaţie cu un deţinut la geam, şi ia 7 ani închisoare din care
face 2. Bătut de Somlea pentru morse, care îi zice că a fost mai puţin decît i-a cerut şeful Istrate. În 1960 la
Periprava (Condurache, Fecioru). Jilava- zilnic un mort. Persecutat după eliberare. Urmează texte de
Baurceanu în ziare, candideaza la Galaţi în 2000, ia 521 voturi contra fostului prim secretar PCR care
ia 55557] , bilet de eliberare 1722/1964, Baurceanu Ion, articole redactate de Baurceanu Ion, decl p.văt seria
D nr. 0258587 22.10.2007, Morărescu Mircea. [/f214-221 [250-264] Condamnat în 1943 la 25 ani pentru
participare la org. interzise. Martie 1944- eliberaţi. Nu mai are activitate politică. Arestat în 1952. Se
suspendase decretul din 1944 de eliberare şi se reia sentinta veche. Amestecare bolnavi hepatită cu
TBC- pentru lichidare. Eliberat în 1954 dintr-o eroare a grefei? Iar e băgat .La Gherla erau ofiţerii români
condamnaţi de sovietici. Insistă pe aspectele medicale. EXPLICĂ DE CE A ACCEPTAT REEDUCAREA
DE LA AIUD, ca să scape cu viată fiind bolnav şi deplînge declaraţiile de atunci, contra convingerilor
sale!!La intervenţia MI a fost angajat functionar contabil la spaţiu locativ şi după 1968 face academia de
muzică. În 1979 pleacă în RDG cu orchestra. Acte confirmînd ce a spus.Apoi reclamaţii despre I Iliescu şi
Năstase. Texte pentru un proces al comunismului.] / 201-221
11. Adresă T 2760/15.10.1991 M.Just. - Omăt Vasile, dovadă 2663/31.03.1944, + bilete de liberare
0455/1954 ;2521/64 Morărescu Mircea, lucrare olografă „perioadele de detenţie.", articole (copii din ziare),
lucrare olografă „Ion Iliescu şi Adrian Năstase... " /222-234 [265-284] [cere , printre altele, pedepsirea
celor care au blocat judecarea crimelor comunismului, în frunte cu Ion Iliescu şi Adrian Nastase ]
Volumul 23 [declaraţii , adrese, documente]
1. Adresă 35/P/2006 Fed.Rom.a foştilor deţinuţi /1[3] [opisul declaraţiilor trimise de FRFDPLA, plasate
în continuare]
2. Declaraţii Caraza Grigore [/f2-6 [4-8] 23 ani temniţă –pînă în 1977. Arestat Piatra Neamţ - bestial
anchetat la securitate (anchetator Ruscioru, comandant Munteanu, plutonier Cucu) ca şi alţii schinjuiţi inclusiv călugări. Apoi penitenciar Piatra Neamţ. Condamnat de tribunalul Iasi. 1950 înşiră torţionarii:
Ardeleanu, Barabas şi Biro-unguri sadici, Liţă-ţigan, Năstase Dumitru-din Vaslui, în perioada de după
1970: Irimia, Mailat - ungur ţigan, Marcu Vasile care nu se mai sătura de bătut pe cei din celule,
Moldoveanu Pavel , ultimul comandat la Aiud, care a lasat să moară în perioada 1970-1977 un deţinut
bolnav la Zarca din Aiud fără să deschidă uşa (la fel a făcut în 176 cu Pavel din Prahova şi cu Suditu
din Buzău, decedat la 4 dimineaţa după ce colegii de celulă batuseră în uşa de la ora 23). Olteanu medicul securist de la Aiud- care nu acorda asistenţă, Caia Aurel din Varatic Caras Severin sef securitate
Iasi, Craciun Gh. comandant la Aiud după ce a urmărit rezistenţii din Făgăraş, colonel Iacob, căpitan
Iordache (Lulu), col Ivan, col Koller, Pamfilie, col Nagy. E necesar un proces al comunismului.],
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[/f7-9 [9-11] Declaraţie Bagu Gh .La Rahova a stat 3 zile în carceră pentru că juca ţintar cu State Dan.
Acesta a încercat să se sinucidă, fapt pentru care au fost bătuţi cu parul. Bătut de Albon pentru că a spus că
are mîna operată. Aristide Aurel bătut la securitate de Pintilie şi Onofrei. La Canal Stanciugel a aruncat în
foc pe Rambela , fost aviator. ]
[/f10-19 [12-21] Declaraţie Stanescu Tudor. Anchetat sălbatec în 1949. Regimul din Jilava (Marometefost hingher, cumnat cu Alexandru Drăghici). Aer pestilenţial. Bătăi cu bîte -Ivanica. Revenire la Jilava după
"proces". 240 oameni în Reduit. Multe victime. Demascarea şi dresarea de la Pitesti- inclusiv pentru
pedepsirea gardienilor omenosi.Ţurcanu era stăpînul absolut. Gardienii erau zei-tebuiau salutaţi cu "să
trăiţi"- Turtureanu Valeriu era pedepsit pentru că nu zicea asta. Dar Ţurcanu îi injura. Era sadic- sugruma
pînă la sufocare. "Nu muriţi cînd vreţi voi, o să muriţi cînd vreau eu!" Lui Voinea Octavian au pus un alt
reeducat să-i bage penisul în gură şi să-şi mănînce excrementele. Au vizat şi credinţa. Părintele Nicolae
Cracea a fost ţinut la nebuni. Tortura continuă la Gherla, normele la fabrica fiind imposibile.]
[/f20-23 [22-25] Declaraţie Matei Gh. Inchis şi anchetat bestial în 1959. Penitenciarul Iasi- Cana Zisu bătut
bestial de Prisacaru. Galaţi. Periprava. Grindu. Strîmba. Stăneşti. Gradina. Salcia. Gradina. Bătut cu coada de
cazma pentru că avea un ştiulete de porumb. Călugărul Macarie bătut bestial.]
[/f24-26 [26-28] Declaraţie Teudoriu Constantin din Sendriceni-Dorohoi. Inchis 1948-49. Terorizat psihic
ca şi fratele său Adrian- profesor de matematică la liceu. Chinuirea lui Gioga Parizianu, preotului Ion Jurcu,
morişca prin care a trecut Ungureanu. Anchetat de ofiţerul de securitate Segal , care s-a transformat în Carol
Hudescu. Majoritatea au fost anchetaţi de evrei. La eliberare securistul Mihai Manoliu, fost coleg îi cere să
devină colaborator. După armată iar au încercat. Mai tîrziu i-au propus să devină student- dacă acceptă.
Presat mai departe de Vasiliu, Sofrone, Carp să-şi pîrască colegii, le-a spus acestora.]
[/f27-32 [29-34] Declaraţie Poenaru Gh. Cercetat în 1948 pentru greva studenţească de la Timisoara1946.Anchetat în 1950 de Ilea (securitatea Arad) şi trebuie să semneze multe pagini scrise de acesta. Arestat
în 1951 şi dus la securitatea Salonta. Arestat în 1956 de securitatea Timisoara (condusă de Negrea,
anchetatori batausi Schnelbach, Sorbun Aurelian). Pedepse dure la Jilava. Opret Iacob din comuna Moroda e
bătut pînă în stare muribundă şi trimis acasă unde moare. Alte victime: Manu George, Paslaru Nicolae. După
1964 a fost haituit continuu de securitate. ]
Popa Neculai CRVC [/f33-41 [35-43] Tratamentele inumane. În 1948 e bătut infernal de Blihan şi
Danielevici, cu gura înfundată cu ciorapi şi jucat cu picioarele pe piept. În 1950 bătăile monstruoase luate la
Piteşti. Acolo Nicolschi, aflîndu-l făcut praf la infirmerie, s-a suparat că e tratat altfel decît cu un glonţ.
Bătaia luată la Culmea (sergentul Costea) care i-a provocat recidiva TBC. Alte victime torturate: la
securitatea Piatra Neamţ - Măzăreanu Petre-, George Pivin, Victor Popa, Ioan Comanici. La Suceava Voicescu a ucis bătînd cu cărămida în piept pe Gioga Parizianu. Comisarul Pompilian bate o femeie pînă o
scoate pe pătură. Constantin Olaru bătut pînă a acceptat să-l lovească pe tatăl său Petru Olaru. La Pitesti
Paul Simbrea bătut pînă la comă şi adus la infirmerie unde moare în pat cu el. Tot în pat cu el moare
Balanisca Chirica, bătut în cap pînă a facut meningită. Aurel Pandurescu bătut, pus să-şi mănînce
excrementele şi apoi să stea 24 de ore într-un picior. Pintilie Ioan bătut pînă a înnbunit pentru o poezie şi în
continuare pînă a murit.Gheorghiu Gh şi Oprisan Gh bătuţi pînă au încercat să se sinucidă. Mulţi torturaţi în
faţa lui. La Aiud- Popa Ion din Teius împuşcat de santinelă deşi toată lumea îi ţipa să nu tragă. La CulmeaMoldoveanu şi Curea au murit în camera lui din neîngrijire medicală. Aminteşte şi de groapa comună de la
Dealul Mărului (dosarul 430/P/1990) şi de Dealul Balaurului şi de Pîngăraţi, etc],
Niculescu Stelian [/f42-43 [44-47] A executat 2 ani între 1950-52: Rahova, Cernavoda (comandant crud Seicu) şi Bicaz (bătut pentru că a refuzat să cureţe cizmele. La canal comandantul Pavel mergea cu calul
printre corpurile deţinuţilor. La Jilava, temnicierul Popa din Giurgiu bătea noaptea cîte un deţinut. În 1960 la
Uranus, Purcariu Constantin îi maltrata soţia în anchete, unde a fost lovită a facut cancer la piept ],
Cudaciu Sterie [/f44-46 [48-50] Maltratările sale: Constanţa, Aiud- pedepsit continuu în zarca (unde moare
preotul Manu), Salcia. Hărţuit şi după eliberare.Crima împotriva lui Cupaciu Stere şi Dumitru Cupaciuîmpuscat- ataşează un articol de ziar. ]
[Butureanu Nicolae. /f47-50 [51-53] Elev. Securitatea Dorohoi (bătuţi de Carol Segal), apoi Suceava (bătut
bine), Tîrgşor, domiciliu forţat Stroiesti. După eliberare impiedicat să-şi facă studiile. Ştie despre: un coleg
de liceu Stefan omorît la Suceava, de Parizanu etc]
[Declaraţie Ionescu N Nicolae. /f51-53 [54-57] Arestat în 1948 şi anchetat de Dulgheru şi Nicolschi,
folsindu-l pe Branzaru . Bătaie-manej şi apoi pe masă cu vergele metalice, apoi spînzurat la bară (la tălpi).
Condamnat 20 de ani. Dus la Piteşti şi prins de reeducare. Apostol Dumitru executat. Mutat la Gherla. Pop
Cornel a fost la rîndul lui bătut cumplit. Reeducarea de la Aiud.]

43

Boroneanţ Vasile CRVC [/f54-59 [58-63] Barbaria anchetei. S-a produs panica atunci cînd şeful de lot
Marin Florea Paul a decedat de bătăi. Şi la proces Petrescu a luat măsuri speciale. La Jilava-exterminare.
Lugoj. Aiud-pedepse. Zarca 1956-1960, exterminare. Pedepsit de 110 ori. Un ţăran care rezistase la
colectivizare a murit de frig în celula lui. Descrie regimul de exterminare şi dă nume de victime ] /2-59
3. Adrese PÎCCJ nr. 9395/4059/2006, Guv.Rom. 9395/06.07, Uniunea Vet. de război, 188/27.06.2006,
[Stefan Cucu reclamă protejarea criminalilor comunişti] plângere Andronie Ion, adresă T. M.Iaşi, nr.
105/C/2006, plângere Andronic Ion, adrese M. Justiţiei 9599 /28.01.2006 /60-73 [64-77] [reclamţii legate
de gestiunea mormintelor eroilor]
4. 388/10.07.2006, Răspuns la evenim. din Decembrie 1989, + plic gol, adrese 11625/18.09.2006,
12539/06.09.2006, 1701/2005 SPM către Preş. Rom, Preş. Rom DP02/8000/ 10.03.2005, către PÎCCJ,
Uniunea Veteranilor nr.236/ 05.10.2006. /75-94 [79-97] [scrisori Stelian Ungureanu, legate de
evenimentele din 1989, denunţate ca operaţii URSS. Urmează reclamaţii privind modul de distribuire a
pensiilor veterenilor de către poştă]
5. Adresă 575972/10.12.1992, Liga rom. a veteranilor, declaraţie Bulea Aristiţa [in dosarul
288/II/16/1993 la tribunalul Militar Craiova], copie certif. de naştere Posdarie Aristiţa, copie C.căsăt.
Bulea Mihail, declaraţie martor 22 aprilie 1993 [uciderea soţului ei Bulea D Mihai în 1954], Chircu Marin
[mărturie din 1993], Adresă Comisia pentru const. calit. de luptător în rezis.anticomunistă 1342/2000
[pentru Zaharia Mihail] /95-101 [98-106] [/f98-100 plîngere din 1992 pentru crima comisă de Gheucea /
Delcea Mihai şef de post în Degerati-Mehedinti, împotriva lui Bulea D Mihai, veteran de război, care nu a
dat cota de cereale]
6. Bilet de liberare nr. 1010/1957, Zaharia Mihai, plicuri goale (2) adresă M.J. nr. 423/2003, bilet de liberare
nr. 7289/1952, Ursanu Ecaterina, adresă M.J. 423/2003, bilet de liberare nr. 7289/1952 Ursanu Ecaterina,
plicuri goale (2) , adresă M.J. nr. 85193/2006, adrese Inst. de investig. a crimelor 423/2006, 16/6517/2006 +
plicuri goale (2) adrese 35/P/2006, priv. pe Andrei Ursu, Scrisoare deschisă Alex.Ionică, răvaşe. /102-158
[107- 143]
[la fila 109-116 erau probabil foi legate de cazul Andrei Ursu, care au fost extrase pentru disjungere]
[/f112-115 [113-116] scrisoarea deschisă din 17.09.06 a lui Sorin Iliesiu f. 112 pentru finalizarea
cercetărilor în dosarele decembriada şi mineriada cu celeritate, redirecţionată de la IICC….]
[/f121-147 [118-143] dosar Vasile Paraschiv CRVC. Interventia lui Paraschiv la simpozion. f129 - un
articol din Gandul f131. Scrisoarea către Goma din 2002 f136-147. Lista lui Paraschiv-cu ofiţerii care lau chinuit ].
7. Scrisoare deschisă av.Alexandru Ionică, adrese-fax 35/P/2006, Mircea Gavrilă, plic gol , memoriu
Ioan Roşca, p.v. 20.09.1990 Roşca Ioan, declaraţii LucaV., Teodor Ioan, Buzdugan Gh, notă de constatare,
p.v. 30.10.90, p.v. 04.10.1990, copie foto -groapa comună Dealul Mărului, /159-181
[/f148-169 [144-185] A ionica descrie revolta din Ghimpati- Vrancea înăbuşită în sînge şi modul în care
au fost trataţi prelaţii bisericii Greco-Catolice.]
[/f170-172 [186-187] Mircea Gavrilă, Emil Gherman, Radu Suciu- cerere de cercetare a modului în
care a fost zdrobită biserica greco-catolica, fiind ucişi, printre mulţi altii, Vasile Aftenie-episcop, Vasile
Frentiu- episcop, Ioan Suciu-episcop, Alexandru Durcovici-episcop, Ioan Balan-episcop, închişi Iuliu Hossu
şi Alex Todea etc- fragmentul este extras din dosar, pentru disjungere, la 20.09.10],
[f173-181 [188-196] Cererea Ioan Roşca din 19.12.2006 ca dosarul său, inclus în 75/P să fie copiat şi
în 35/P şi să se adauge la el dosarul P735/1990-Dealul Mărului-de fapt 793/P, deschis de FDAR Neamţ
şi închis abuziv cu NUP în 1993, ajuns deja la PM- ICCJ. La pagina 173 la 181 sînt adaugate cîteva
pagini la dosarul Dealul Mărului: declaraţiile Buzdugan Tudor, Luca, procese verbale 20 sept şi 2-3-4 oct,
fotografia cu oase. Dar restul dosarului- documentele şi declaraţiile despre represiunea din 16.12.1990- nu
sînt reproduse nici aici (nici macar plîngerile din 26.04.05, 27.04.05 şi 6.05.06)]
8. Plângere penală pentru crime comise înainte de 1989, + articole ziar, adresă 005/3 I + copii foto, +
plicuri goale (2) /182-208
[/f182-188 [197-203] plîngerea tip- Mircea Serban]
[/f189-209 [204-222] Memorii şi documente Stefan Cucu, cerere pentru ridicarea imunităţii lui Ion
Iliescu, şi fotografii de persoane ucise de comunisti ]
Notă: Filele 120, 171 şi 172 au fost scoase din dosar, pt. a fi format un nou dosar al ? conform expertizei de
disjungere din ord. nr. 1304 10/08 din 29.09.2010. Procuror 29.09.2010
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Volumul 24 [dosarele Ursaceascu, Lungu, Ciobancan, Putariu, Maniu]
1. Copertă dosar cu menţiunea ,, Dumitru Sandu, Gabor Vasile " /1
2. Xerocopie copertă dosar ,, de anchetă " privind pe Ursăcescu Maria-Luiza şi alţii [Dosar 4478
MAI. Au scos pe neamţul Willi Seife dintr-un lagăr de prizonieri din Iaşi şi l-a ascuns- cu ajutorul unor
preoţi catolici (Catalin Matei şi Gabor Vasile)- pînă a ajuns în Germania.Condamnaţi de tribunalul militar
Iaşi. Matei Dumitru fiind executat- în alt dosar] /2 [4]
3. Xerocopie tabel nominal cu arestaţii implicaţi în prezentul dosar /3 [5]
4. Xerocopie copertă dosar cu antetul „ Direcţiunea Generală a Securităţii poporului" [1949] /4 [6]
5. Xerocopie proces-verbal din 20.09.1949 [Alcătuit de slt de securitate Kaufman Idcă] /5-8 [7-10]
6. Xerocopie declaraţie dactilografiată a lui Ursăcescu Maria-Luiza din 20.08.1949 /9-10 [11-12]
7. Xerocopie declaraţie olografă Ursăcescu Maria-Luiza din 20.08.1949 /11-12 [13-16]
8. Xerocopie declaraţie dactilografiată Ursăcescu Sevastia din 20.09.1949 /13 [17]
9. Xerocopie declaraţie dactilografiată Andrici Iosif din 20.09.1949 /14 [18]
10. Xerocopie declaraţie dactilografiată Trifas Anton din 20.09.1949 /15-16 [19-20]
11. Xerocopie declaraţie olografă Trifas Anton din 20.09.1949 /17-18 [21-24]
12. Xerocopie declaraţie dactilografiată Leopold Nestnann din 22.08.1949 /19-20 [25-26]
13. Xerocopie declaraţie olografă Leopold Nestnann din 22.08.1949 /21-22 [27-29]
14. Xerocopie declaraţie dactilografiată Ursăchescu Emanoil din 20.09.1949 /23-24 [30-31]
15. Xerocopie declaraţie olografă Ursăchescu Emanoil din 20.09.1949 /25-27 [32-36]
16. Xerocopie proces-verbal de interaogatoriu învinuit Venera Rusu din 29.10.1949 /28-30 [37-41]
17. Xerocopie proces-verbal de interogatoriu învinuit Ursăcescu Silviu din 27.10.1949 /31-33 [42-45]
18. Xerocopie referat introductiv al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Iaşi /34-35 [46-48]
19. Xerocopie „ Ordin de trimitere direct în judecată", nr.836 /36 [49]
20. Xerocopie mandat de aducere pe numele Gabor Vasile emis în 20.11.1949 /37 [50]
21. Xerocopie mandat de aducere pe numele Matei Dumitru din 20.11.1949 /38 [51]
22. Xerocopie dovadă din 30.11.1949 /39 [52]
23. Xerocopie proces-verbalde investigaţii din 30.11.1949 /40 [53]
24. Xerocopie proces-verbal de interogare a numitului Leopold Nestnann din 15.12.1949 /41 [54]
25. Xerocopie proces-verbal de interogare a numitului Trifaş Anton din 15.12.1949 din 15.12.1949 /42 [55]
26. Xerocopie proces-verbal din 15.12.1949
/43 [56-57]
27. Xerocopie sentinţa nr. 1580 din 15.12.1949 a Tribunalului Militar Iaşi /45-46 [58-60]
28. Xerocopie extras din sentinţa 1580 din 15.12.1949 /47 [61-62]
29. Xerocopie proces-verbal de constatare a sentinţei nr. 1580/15.12.1949 /48 [63]
30. Xerocopie proces-verbal de investigare în vederea aplicării mandatului de arestare din 23.11.1951
1580/15.12.1949 /49 [64]
31. Xerocopie mandat de arestare nr.34499 pe numele Gabor Vasile emis la 15.11.1951 /50 [65]
32. Xerocopie proces-verbal de executare a sentinţei nr. 1580 din 15.12. 1949 /51 [66]
33. Xerocopie adresă a Tribunalului Militar Iaşi către comandamentul Miliţiei Iaşi, din 22.03.1951 /52 [67]
34. Xerocopie proces-verbal din 30.03.1951 /53 [68]
35. Xerocopie proces-verbal din 30.03.1951 /54 [69]
36. Xerocopie proces-verbal din 30.03.1951 /55 [70]
37. Xerocopie proces-verbal clin 22.10.1951 /56 [71]
38. Xerocopie mandat de arestare nr.34499 din 15.11.1951 pe numele Gabor Vasile /57 [72]
39. Xerocopie adresă a Parchetului Militar Iaşi nr. 14303 din 26.11.1951
[Matei Dumitru a fost
executat] /58 [73]
40. Copertă dosar /59 [extrase din dosarul Lungu Constantin, provenit de la CNSAS] /58
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41. Xerocopie declaraţie olografă a inculpatului Lungu Constantin 11.06.1970
[Document de la
CNSAS. Lungu mărturiseşte la securitate, la 11.06.1970 cum a încercat să organizeze un grup pentru
răsturnarea regimului] /60-69 [74-82]
42. Xerocopie a Sentinţei nr. 126/1956 din 30.03.1956 emisă de Tribunalul Militar Oradea
/70-71
[83-86] [Dosar provenit de la CNSAS. Ciobancan Vasile a înfiinţat organizaţia "Pumn de fier"- 15 ani muncă
silnică]
43. Xerocopie Bilet de Eliberare pe numele Ciobancan Vasile /72 [87]
44. Filă cu însemnări /73 [88]
45. Xerocopie extras din sentinţă (ilizibil) /74 [89] [dosar de la CNSAS]
46. Xerocopie carte de identitate pe numele Putariu Gheorghe
[gardian public, deţinut politic decedat
înainte de 1990] /75 [90]
47. Xerocopie fotografii (alb-negru) /76 [91]
48. Xerocopie adresă a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici-Arad către Administraţia cimitirului Eternitatea
/77 [92]
49. Xerocopie certificat de deces pe numele Putariu Gheorghe /78 [93]
50. Xerocopie de eliberare nr. 2190 pe numele Putariu Gheorghe /79-80 [94]
51. Xerocopie certificat de căsătorie pe numele Putariu Gheorghe /81 [95]
52.Xerocopie extras din sentinţa 1510 /1954 a Tribunalului Militar Teritorial Timişoara /82 [96]
53. Xerocopie bilet de eliberare pe numele Putariu Gheorghe /83 [97]
54. Xerocopie Hotărîrea nr. 12 din 18.05.1949 a Consiliului Local Pericei, jud. Sălaj
/84-85 [98-99]
[terenuri din Bădăcin "neatribuite" trecute în proprietatea statului]
55. Xerocopie certificat de moştenitor privind defunctul Iuliu Maniu (4 exemplare)
/86-87 [100-102]
[30.09.2004]
56. Xerocopie cererea Episcopiei Române Unite cu Roma-Oradea către notar pentru deschidere a succesiunii
pentru defunctul Iuliu Maniu /94 [103]
57. Xerocopie încheiere finală din 30.09.2004 [cauza succesorală a lui Iuliu Maniu] /95-96 [104-106]
58. Xerocopie certificat de moştenitor privind defunctul Iuliu Maniu /97-99
59. Xerocopie act de moarte privind pe Iuliu Maniu /100-101 [107-108]
60. Xerocopie certificat de deces pe numele Iuliu Maniu /102
61. Xerocopie act notarial public din 1941 /103 [109-110]
62. Xerocopie testament Iuliu Maniu din 08.02.1941 /104-106 [111-115]
63. Xerocopie „Jurnal de amintiri din perioada 1940-1947"- Mihai Chifor [despre Maniu] /107-115 [116124]
64. Xerocopie Decizia nr.40 din 12.10.1998 a C.S.J. [Recursul în anulare în dosarul Maniu, în care, pentru
a se obţine casarea vechilor sentinţe, juriştii postdecembrişti demonstrează că Maniu (şi ceilalţi din lotul lui)
nu au desfăşurat cu adevărat acţiuni ilegale împotriva regimului comunist. Procurorul general al parchetului
de pe lînga ICCJ a făcut acest recurs în anulare, întemeiat pe art. 410 al 1 pct din cod procedură penalăfaptele nu erau infracţiuni, tentativa de trecere a frontierei nici ea, din cauza presiunilor etc- înlăturarea
caracterului penal al faptelor etc "NU A URMARIT răsturnarea prin violenţă a regimului ci a luptat contra
lui fără a folosi mijloace violente" . Nu a fost complot contra ordinii constituţionale, nu au făcut guvern în
exil. Era încă legal pluripartidismul ….manifestele s-au făcut cu aprobarea cenzurii! Maniu nu admitea
acţiuni subversive ! Buzeşti pleca din cauza bolii nevestei. Totul era constituţional- 1923. Ilie Lazăr nu făcea
comentarii dăunătoare ordinei sociale. Nu au vrut nici răzvrătire armată. Nu doreau înlăturarea regimului
prin luptă ci prin stimularea convingerilor politice. Au cerut să nu fie agitaţii în ţară. Manifestaţia de la 8
noiembrie 1945 nu a fost organizată de PNT. Gărzile Iuliu Maniu nu au fost înfiinţate şi sprijinite de PNT.
Cercul profesional militar nu a avut caracter subversiv. Trecerea frauduloasă de frontieră era penalizată în
1947 cu 5 ani. Faptele se înscriu formal în art 579 , dar sînt condiţii deosebite. Erau ameninţaţi de arestări
(ceilalţi români, nu?). Faptele au fost săvîrşite sub influenţa constrîngerii….Nu au putut rezista ….ETC ETC
Onorariile de avocat plătite de Ministerul justiţiei. O RUŞINE clarificatoare pentru PNT'90] /116-143 [125180]
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Volumul 25 [moartea lui Maniu]
1. Declaraţie de martor seria C seria 0375799 Marina Maria
[Fiica unui gardian, care a adus acasă
nişte cărţi bisericeşti ce erau arse în curtea penitenciarului. Episcopul Todea a fost lăsat să-l împărtăşească cu scuza că face curat în celulă. Acesta a folosit mătura ca toiag episcopal. Marina- care bătea deţinuţii a
decedat în 2000. ]/1-2 [6-8]
2. Proces-verbul de cercetare la faţa locului încheiat la data de 14 mai 2007 în localitatea Berbesti. jud.
Maramureş /3-7 [9-13]
3. Proces-verbal de cercetare la faţa locului încheiat la data de 15 mai 2007 în localitatea Berbesti,
jud. Maramureş /8-12 [14-18]
4. Planşă fotografică privind aspecte fixate în data de 14 /15.05.2007 cu ocazia efectuării cercetării tehnicoştiinţifice şi arheologice, pentru descoperirea de cadavre umane înhumate în zona situată pe malul drept al
râului Mara în apropierea podului situat pe DN 18 din apropierea localităţii Berbesti, jud. Maramureş /1325 [19-26]
5. Declaraţie de martor seria C seria 0373207 Godja Anuţa
[fata lui Mihai Stan, care a stat cu
Maniu în celulă şi a participat la unele îngropări] /26-27 [27-28]
6. Proces-verbal de conducere în teren încheiat la 06.03.2007 în loc. Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş
/28 [29]
7. Declaraţie de martor seria C seria 0373211 Stan Gheorghe /29-31 [30-32] [Fiul lui Mihai Stan,
deţinut care l-ar fi îngropat pe Maniu şi stia unde. Printre torţionarii din Sighet- Fotache şi Sicol.]
8. Declaraţie de martor seria C seria 0372644 Marin Marian [reporter TVR] /32-33 [33-34]
9. Memoriu pentru TVR 2 /34-36 [35-37]
10. Adresă a Secţiei Parchetelor Miliare către Televiziunea Română. Nr. 35/P/2006 din 23.01.2007 /37 [38]
11. Adresă a Secţiei Parchetelor Miliare către Institutul de Medicina Legală a jud. Maramureş Nr. 35/P/2006
din 05.05.2007 /38 [39]
12. Rezoluţie de exhumare, semnată Colonel magistrat Doctor Viorel Siserman Nr. 35/P/2006 din
05.05.2007 / 39-40 [40-41]
13. Rezoluţie de exhumare, semnată Colonel magistrat Doctor Viorel Siserman Nr. 35/P/2006 din
05.05.2007 / 41-42 [42-43]
14. Raport de primire fax din 09.05.2007 /43
15. Adresa nr. 35/P/2006 din 05.05.2007 a Secţiei Parchetelor Militare către Parchetul Militar de pe lângă
Tribunalul Cluj de înaintare a rezoluţiilor prin care se dispune exhumarea unor persoane decedate în
penitenciarul Sighetu Marmaţiei /44 [44]
16. Declaraţie de martor seria C seria 0373206 Laviţă Mihai
/45-46 [45-46] [Gardian la Sighet în
1952. Deţinuţii primeau mîncare şi nu erau maltrataţi. Cioplan le zicea la sedinţe să nu-i loveasca. Numai Ilie
Lazăr a fost lovit de Cioplan pentru că voia să se spînzure. Fără torturi. Nu ştie vrun deces.]
17. Declaraţie de martor seria C seria 0373208 Reti Alexandru
/48-49 [47-50] [Gardian din 1953,
comandant Cioplan şi şef partid Rusu Gh.. Nu aveau voie să vorbească deţinuţii şi nici gardienii. Nu a vazut
morţi. Primeau o supă lungă şi pîine. După 1955 a fost la Baia Sprie şi apoi civil. A semnat angajament că nu
va spune nimic]
18. Declaraţie de martor seria C seria 0373203 Pop Maria /50-51 [51-54] [A încercat în 1977 să localizeze
mormintele, după zvonuri]
19. Declaraţie de martor seria C seria 0344232 Simeanu Vasile /52-57 [55-60] [Incepe povestea din
1940, descrie trecerea Prutului şi jertfele de la Tiganca. Atacurile suferite din parte evreilor. Arestat în 1946
pentru manifeste PNT.Prigonirea ţărăniştilor.Gostatul a preluat averea lui Maniu.Acesta a murit la 5.02.1952.
Tija de metral din picior]
20. Declaraţie de martor seria C seria 0344888 Pasztor Mihai- Lorant /58-60 [61-63] [Medic legist solicitat
în 1970 să participe la exhumarea lui Maniu- din Cimitirul Săracilor]
21. Copii xerox ale unor fotografii şi documente, materiale printate /61-65 [64-68]
22. Declaraţie de martor seria C seria 0370140 Popovici Ioan /76-77 [69-72] [Declaraţia unui gardian ce
a lucrat 55-77 la Sighet şi a participat a deshumarea din 1969, împreună cu Pop Vasile şi Bledea. Dă lista
gardienilor de atunci: Pop, Pop, Pop, Andrei, Anuteac, Baias, Colder, Cornea, Ionescu, Lavita, Lucian etc..
Conduşi de Pop Vasile- care ştia locul. Au săpat şapte morminte pînă au dat de ce corespundea cu Maniu ,
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adică semnalmentul cu tija, trecut în fişă. El nu a văzut osemintele şi tija. L-au ridicat cu fundul sicriului şi
dus la curatat de pămînt [probabil s-a "rătăcit" atunci tija de argint]. Schelatul a fost predat familiei.
Deţinuţii politici aveau tratament preferenţial faţă de cei de drept comun care aveau terci în timp ce politicii
mîncau pîine cu unt. Răspunde de tot- procurorul Csisar]
23. Proces-verbal de conducere la faţa locului încheiat la 03.11.2006 în loc. Sighetu Marmaţiei. jud.
Maramureş /78-79 [73-74]
24. Proces-verbal de conducere la faţa locului încheiat la 03.11.2006 în loc. Sighetu Marmaţiei. jud.
Maramureş /78-79
25. Planşa Fotografică privind aspecte fixate la data de 03.11.2006 cu numitul Popovici Ioan de 75 ani în
zona cimitirului Cearda din Sighetu Marmaţiei cu ocazia conducerii la faţa locului /82-83 [75-77]
26. Declaraţie de martor seria C seria 03370141 Codrea Gheorghe /84-85 [78-80] [Declaraţia unui
fost gardian.Dă nume de gardieni: Pop Vasile, fraţii Mosi, alt Codrea Gh. Director Cioplan Vasile. Secretul
total; nu aveau voie să vorbeasca cu deţinuţii şi nici ei între ei.Decidea procurorul condiţiile. Unii dintre
gardieni căutau pretexte pentru a-i tortura pe deţinuţi. Se murea fără martor şi apoi dispareau undeva, nu ştie
unde.]
27. Proces-verbal de conducere în teren încheiat la 02.11.2006 în loc. Sighetu Marmaţiei jud. Maramureş
/86-87 [81-82]
28. Proces-verbal de conducere în teren încheiat la 02.11.2006 în loc. Sighetu Marmaţiei jud. Maramureş
/88 []
29. Declaraţie de martor seria C seria 0370132 Koto Ştefan /90-91 [83-85] [De două ori pe săptămînă se
mînca carne. Îşi aminteşte de un singur decedat. Erau montate calorifere în camere. Nu au fost supuşi la
violenţe, că era interzis de Cioplan Vasile. Erau calorifere dar poate nu funcţionau. E mutat la Gherla ,
condiţii similare- izolare şi mîncare insuficientă. Legionarii băteau pe oricine era băgat în celula lor
nelegionar.]
30. Declaraţie de martor seria C seria 0370127 Fufezan Simion
/92-93 [86-88] [Alt gardian de la
Sighet. Un Bratianu era nebun şi bătea cu lingura în gamela să fie eliberat. Trei mese pe zi, încalzire centrală.
Doi decedaţi .A participat la îngropări. Nu-şi aminteşte numele colegilor.]
31. Declaraţie de martor scria C seria 0370133 Ungur Alexandru /94-96 [89-91] [ Gardian. Comandant
Cioplan şi ofiter CI Manea Petru. Erau supuşi unui regim de înfometare. Dinu Bratianu. Izolarea de la
Neagra pentru protestatari. Nu era încalzire centrala ci godinuri dar nu aveau lemne. Îngropările. Medici care
nu consultau şi absenţă medicamente. Securistul Ivan asculta pe la uşi. Mutat la Timişoara. Execuţiile lui
Matu şi Morar, minţiţi că vor fi eliberaţi]
32. Declaraţie de martor seria C seria 0370128 Boca Nicodim
/97-99 [92-94] [Alt gardian; pimeau
locuinţe de servici cu chiria plătită de penitenciar. Adjunctul lui Cioplan era Stinca Eugen. Mîncarea era
destulă. Iarna era cald. Băgaţi în sicriu cu hainele de deţinut. Mîncarea era preparată de deţinuţii politici.
Unde stăteau Maniu şi Brătianu. Preoţii catolici. Nu-i spune nimic Pop Vasile care a dezhumat. Jurămîntul că
va tace. A trecut la Valea Nistrului]
33. Declaraţie de martor seria C seria 0370134 Pop Vasile
/100-101 [95-97] [Ajunge grefier şi procuror.
La Sighet a fost doar la poarta. Nu ştie nimic de morţi sau de cimitir. Era gardian Socaciu-tatăl. Ştie că
Brezeanu Cornelia nepoata lui Maniu a născut sub escortă. Tatăl copilului Marius- era Pop Cornel, mort la
Pitesti]
34. Declaraţie de martor seria C seria 0370125 Pop Vasile /102-106 [98-103] [Alt Pop Vasile suferind
de Parkinson; păzea deţinuţii la Caransebes. Mîncarea avea 3500 calorii; Biroul D de informaţii şi
contrainformaţii avea în fiecare celulă cîte un informator A murit un deţinut de o boală cronică. Le era frică
să vobească între ei din cauza serviciului D. La Chilia veche Mihalcea bătea deţinuţii -de drept comun- cu
parul. Mihalcea schimbat pentru brutalităţi. Salcia-1954- drept comun. Făcea controale de evidenţă şi cazierdr comun. La Jilava Maromete era un zbir. Dă numele şefilor de la evidenţă. I s-a cerut să semneze actele de
eliberare a unui deţinut ucis în anchetă, pedepsit pentru refuz. Nu a fost la Sighet . Deci nici asta nu e Pop
Vasile dezhumatorul lui Maniu]
35. Declaraţie de martor seria C seria 0370124 Pop Vasile
/107-109 [104-106] [Al 3lea Pop Vasile,
angajat în 0951K penitenciar Tirgu Mures-comandant Varga Andrei. Apoi pleacă la Bicaz (comandant Sicu
Grigore) unde nu stie ce fel de deţinuţi erau ! Apoi Onesti. Apoi Ostrov-nu ştie ce deţinuţi erau. Etc]
36. Declaraţie de martor seria C seria 0370136 Borodi Ioan /110-112 [107-109] [Mineri din Cavnic, făcut
fulger ofiter de securitate. Deţinuţii la Cavnic (comandant Cretu). Redevine miner. ]
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37. Declaraţie de martor seria C seria 0344895 Lazăr Teodor /113 [110-111] [despre îngroparea catolicilor]
38. Declaraţie de martor seria C seria 0370123 Bărbuş Augustin /114-116 [112-114] [Gardian mai
critic. Ofiter CI era Satmari Alexandru. Gardian Baias Ioan. Mîncarea proastă şi fără calorii. La neagrarecalcitrantii. Şi maltratari. Neîncalzire iarna. 53-55 cam de 20 decese. Noatea îngropări cu sicriul camuflat
cu coceni. A fost şi el o data- în mijlocul cimitirului.]
39. Declaraţie de martor seria C seria 0370135 Sindreştean Ioan /117-119 [115-117] [Traseu de tînăr
comunist din Baia Mare; ajunge la Sighet 1953 ca locţiitor politic. Cioplan sef. plutonier Rusneac Mihai era
cu medicamentele. Pop Gh şi Satmari- CI. Avea patru clase acest locotenent şi făcea studii. Instruia gardienii
pe economie politica. Era cald în biroul lui cu calorifer dar la deţinuţi nu-şi aminteşte. Erau preoţi,
contrarevoluţionari, oponenţii revoluţiei. A făcut colectivizarea în Baia Mare ca activist. Făcea parte din
UM618 cu sediu la Bucureşti]
40. Declaraţie de martor seria C seria 0370138 Foca Mihai /120-123 [118-121] [Alt securist , cu 3 luni
scolarizare la Sibiu- avea 7 clase. Unitatea de securitate Onesti. Vine la Sighet în 1960 unde erau deţinuţi de
drept comun. Cei care au fost la deshumări , inclusiv Pop st Vasile -decedaţi. A condus Sighetul pînă în
1977. În 1971 comandantul Sicoe i-a cerut să sprijine deshumarile. Da numele celor care au participat
(Popovici, Cornea, Pop, Bledea, Pop- ultimii patru decedati). A spalat oasele Bledea Vasile. Un medic de la
Bucureşti a măsurat oasele cu sublerul. I s-a spus că îl reconstituiau pe Maniu, care trebuia să aibă o fractură
(clar că tija nu mai era în grămada aia). Se vedea sudura oaselor după ruptura de la fractură. Nu a observat
vreo tija. Cererea era a unei nepoate a lui Maniu din SUA.]
41. Declaraţie de martor seria C seria 0369136 Satmari Alexandru /124-135 [122-134] [Ofiţer de
contrainformaţii la Sighet; începînd din noiembrie 1953 UM 0128. Avea 8 informatori în personal. Erau 80
deţinuţi în penitenciarul principal. Erau aduşi o parte fără condamnări. Dă informatorii pe care i-a găsit:
episcopul de Maramures Rusu Ion, guvernatorul Băncii naţionale Burileanu, episcopul Czumbel, Zigrea
Nicolae. A băgat episcopii împreună spre a-i supraveghea mai bine. UM 0128 avea sediul la etajul 4 al
fostului PCR. Emil Hatieganu a trebuit izolat-comunica prin morse. Iuliu Maniu a rămas singur în camera [în
anul ăla, era mort]. Informatorii aveau angajamentele scrise la Bucureşti. Avantajul lor e că luau
medicamentele necesare, ceilalţi neavînd aşa ceva. Doctorul Lungu….I-a atras el atenţia să dea
medicamente. Exista sistem de calorifere care nu functiona!!! Cioplan i-a spus că are ORDIN să nu
funcţioneze încalzirea, care era în alte penitenciare. I-a arătat că era cazanul în pivniţă dar
neracordat, conform ordinelor. Mîncau doar terci. A sesizat acest lucru prin raport lui Drăghici şi lui
Groza, sărind peste superiorul său ierarhic col Tileschiu?/ A fost chemat de seful securităţii pe Sighet (Banc
Alexandru) urmînd să-l ia pe primul ministru şi să-l duca la Sighet. Vine cu Petru Groza în vizită. Acesta
cere să fie dus la celula cu episcopii nr 36. Discuţie între Rusu şi Pentru Groza. Intreabă dacă ştie ce e aia
RPR şi îi traduce lui Groza "Rău Petre, rău"- izbucnind în plîns. La care Groza răspunde cu anectote că vin
vremuri mai bune. Groza nu mai merge nicăieri- ci pleacă la elicopter. Rusu i-a fost coleg de facultate lui
Groza şi prieten apropiat. După 3 săptamini s-a primit ordinul de ameliorare a mîncării.Confirmă ce apare în
memoriile lui Iuliu Hosu despre regimul de detenţie. Cere ca fascicolele din cartea lui Hosu să fie ataşate la
declaraţia lui. Deşi exista decesul lui Maniu din 05.02.1952 el susţine că a vorbit cu Maniu în sept/oct 1953
!! Acesta i-a spus că nu a avut aparte de tratament neomenos ci doar de mîncare slabă. Era ţinut la pat de o
paralizie? La fluierul piciorului avea o tijă de argint [păi atunci, cum să rămînă nefurată] introdusă după un
accident de vînătoare. Vroia ca scheletul să fie dus la muzeul naţional de istorie. A aflat de la informatori
(Colder şi Trifoi) că Maniu a murit la 29.10.1953 în celula sa, de moarte naturală .Groapa făcută de Pop
Vasile care tundea pe deţinuţi. 30 oct dimineaţa, în haine civile. În căruţă- Cioplan , Pop Vasile etc. Pe
drumul la cimitir au intrat la cîrciumă şi s-au cinstit. Apoi au pierdut corpul, la trecerea căii ferate? S-au
întors şi l-au găsit în şanţ. L-au aruncat apoi în groapa fără să-l aşeze în sicriu! A discutat cu Cioplan despre
moartea lui Maniu la 3 săptamini de la ea. La o lună, i-a chemat pe Hotaran şi Pop pentru a-i indica locul
unde a fost pus Maniu. Nu mai ştiau exact, că nu fusese marcat şi trecuse o lună. Aici erau puşi toţi. Dă
detalii cu un brad care mai e acolo. E vizitat de Ţuţea care vrea coli de hîrtie şi îi confisca nişte însemnări.
Cum i-a dat el să mănînce lui Ţuţea flămînd. Anexează însemnările lui Ţuţea. Lucrurile luate de Pop Vasile
de la Maniu (un baston, o batistă, o pălărie, etc) ajung la el, care le ţine în fişet pînă pleca de la Sighet
(informînd pe şeful său Chiriaciu). Apoi acasă, apoi le depune fiului său Stamari Alexandru în Germania
pînă în 2003, apoi revin în Romania- şi sînt acum acasă la el!! Şi-a dat demisia din sistem ...] [cum mai poţi
crede că a scăpat o tijă de argint de mîna strîngătorilor ca Vasile Pop???]
42. Copie xerox Ordinul Şefului Direcţiei închisori şi Penitenciare din 01.03.1954
/136 [135] [lista
angajaţilor de la Sighet]
43. Copie xerox adresă MAI- Direcţia închisori şi Penitenciare către Penitenciarul Sighet /137 [136]
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44. Pagini scrise olograf intitulate „NOTE IMPORTANTE" /138-140 [137-141] [lista bunurilor de la
Maniu şi Tutea şi caracterizare a lui Tutea]
45. Dovadă de primire a mai multor obiecte şi înscrisuri de la Satmari Alexandru, din data de 04.11.2006
/141 [142]
46. Adresa Tribunalului Militar Cluj nr.990/A/II/2006 către Secţia Parchetelor Militare de înaintare a
mai multor bunnuri şi valori predate de Satmari Alexandru /142 [143]
47. Planşă fotografică privind aspecte fixate la data de 04.11.2006 cu ocazia predării unor obiecte şi
înscrisuri de către Satmari Alexandru /143-150 [144-147]
48. Planşa Fotografică privind aspecte fixate la data de 04.11.2006 cu numitul Satmari Alexandru de 82 ani,
în zona cimitirului Cearda din Sighetu Marmaţiei cu ocazia conducerii la faţa locului/151-153 [148-150]
49. Proces-verbal de cercetare la faţa locului încheiat la dala de 04 noiembrie 2006 în localitatea Sighetu
Marmaţiei, jud. Maramureş /154-156 [151-153]
50. Proces-verbal de conducere la faţa locului a martorului Satmari Alexan din data de 04 noiembrie 2006 în
localitatea Sighetu Marmaţiei, jud Maramureş /157-159
51. Proces-verbal de cercetare la faţa locului încheiat la data de 05.11.2006 în localitatea Sighetu Marmaţiei,
jud. Maramureş /160-166 [154-160]
52. Proces-verbal de cercetare la faţa locului încheiat la data de 05.11.2006 în localitatea Sighetu Marmaţiei,
jud. Maramureş /167-173
53. Planşă fotografică privind aspectele fixate la data de 1.04.11.2006 cu ocazia efectuării investigării
tehnico-ştiinţifice a locului faptei în ceea ce priveşte descoperirea mai multor schelete umane în urma
cercetării arheologice efectuate în cadrul perimetrului "Cimitirului Săracilor", actual cimitirul "Cearda" din
Sighetu Marmaţiei, jud. Maramureş /174-192 [161-168]
54. Schiţa locului /193-194 []
55. Adresa Secţiei Parchetelor Militare nr. 35/P/2006 din 04.11.2006 către institutul de Medicină Legală ,
Mina Minovici" de înaintare a unui schelet dezhumat pentru expertizare /195 [169]
56. Ordonanţă de expertizare a secţei Parchetelor Militare Nr.35/P/2006 din 04.11.2006 /196-197 [170-171]
57. Adresa nr. A9/13776/2006 a Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici" către Secţia parchetelor
Militare prin care se solicită procesul verbal de cercetare la faţa locului /198 [172]
58. Adresa Secţiei Parchetelor Militare Nr. 35 /P/2006 din 19.03.200-către institutul de Medicină Legală "
Mina Minovici" de înaintare a copiei procesului verbal de cercetare la faţa locului /199
59. Adresa nr. A9/13776/2006 a Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici" către Secţia parchetelor
Militare prin care se înaintează raportul de expertiza /200
60. Raportul de expertiză al Institutului de Medicină Legală " Mina Minovici nr. A9/13776/2006 către
Secţia Parchetelor Militare /201-204 [173-176]
61. Fax al Memorialului Sighet nr. 624/27.11.2006, înregistrat la Secţia Parchetelor Militare cu nr. Nr. 35
/P/2006 din 27.10.2006 [lista cu gardieni] /205-208 [177-180]
62. Adresă a Secţiei Parchetelor Militare către Autoritatea Naţională a Penitenciarelor din data de
23.10.2006 /209-211 [181-183]
63. Adresa Tribunalului Militar Cluj nr. 990/A/II/2006 către Secţia Parchetelor Militare de înaintare a
multor acte de moarte, înregistrată cu nr. 35/P/2006 din 25.07.2006 /212 [184]
64. Proces-verbal încheiat la data de 21.07.2006, cu nr. 990A/II/ 2006 /213-216 [cercetări în cimitirul
săracilor] [185-188]
65. Schiţa locului /217 [189-192]
66. Planşă fotografică privind aspectele fixate la data de 21.07.2006 cu ocazia efectuării investigării tehnicoştiinţifice a locului faptei în ceea ce priveşte descoperirea a şase schelete umane în urma unor cercetări
arheologice efectuate dicolo de limita sudică a "Cimitirului Săracilor". /218-224 [193-200]
67. Adresa Secţia Parchetelor Militare către Tribunalului Militar Cluj nr. 35/P/2006 din 20.07.06 /228 [201]
68. Rezoluţie de exhumare, semnată Colonel magistrat Doctor Viorel Siserman nr. 35/ P/2006 din 20.0
7 2006
/229-231 [202-204] [de fapt, rezoluţia de la pagina 226-8 vorbeşte şi de acte premergătoare
urmăririi penale, pentru relele tratamente aplicate la Sighet]
69. Raport fax din 20.07.2006 /232
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Volumul 26 [rezoluţii în dosar, comunicari, plîngeri]
[a fost compus retroactiv, de-abia pe 15.02.2011, cînd numărul de pagini a trecut de la 45- cîte avea la
rezoluţia Molcuţ la 108, şi pus în locul fostului volum 26, care a fost declinat şi conţinea cazul Enoiu IICC;]
1- ordonanţa Molcut din 29.09.2010 /1-15 [2-32]
2- comunicare Supremă Recunoştinţă /16 [33-34]
3- comunicare Caraza Grigore /17 [35-36]
4- comunicare Chira Augustin /18 [37-38]
5- comunicare Episcopia Romano-catolica /19 [39-40]
6- comunicare FRFDPLA /20 [41-42]
7- comunicare Jijie Gh /21 [43-44]
8- comunicare Mercaş Nic. /22 [45-46]
9- comunicare Gavrilă Mircea /23 [47-48]
10- comunicare Pică Nicolae Dorin /24 [49]
11- comunicare Popa Aurel /25 [50-51]
12- comunicare Roşca Ioan /26 [52-53]
13- comunicare Stoica Florea /27 [54]
14- comunicare Uniunea veteranilor de război /28 [55]
15- comunicare Vişinoiu Nicolae /29 [56]
16- comunicare Răducu Ilie /30 [57]
17- comunicare Poenaru Şerban Ioan /31 [58]
18- comunicare Ionică Alexandru /32 [59]
19- comunicare Hurduc Valentin /33 [60]
20- comunicare Velicu Pepa /34 [61]
21- comunicare Tolea Stelea /35 [62]
22- comunicare Anghel Corneliu Gh /36 [63]
23- comunicare Buhat Dumitru /37 [64]
24- comunicare Păvălan Constantin /38 [65]
25- comunicare Asociaţia naţională a veteranilor de război /39 [66]
26- proces verbal predare documente Levanovici /40-41 [67-68] [Lista colecţii de documente probatorii
puse la dispoziţia parchetului]
27- proces verbal predare filme /42-43 [69-70]
28- proces verbal predare obiecte /44-45 [71-72]
29- procese verbale comunicări solutie /46-57 [73]
30- ordonanta Molcut 29.09.10 /58-64 [74-86]
31- comunicari soluţie /65-71 [87] [Pavalan,etc]
32- rezoluţia din 22.11.2010 a lui Marius Iacob /72-77 [88-98] [răspuns la plîngerile Pica Nicolae Dorin,
Anghel Corneliu Gh, FRFDPLA]
33- comunicări soluţie /78-84 [99] [Buhat Dumitru, etc]
34- ordonanţa Molcut /85-91 [100-112]
35- rezoluţia din 3.12.2010 lui Marius Iacob /92-96 [113-122] [răspuns la plîngerile lui Roşca Ioan şi
Cicerone Ioniţoiu]
36- comunicarea rezoluţiei, lui Cicerone Ioniţoiu /97 [123-124]
37- comunicarea rezoluţiei, lui Ioan Roşca /98 [125-126]
38- proces verbal primire obiecte /99-101 [127-130]
39- proces verbal comunicarea rezoluţiei 4165, lui Anghel Corneliu /102 [131]
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40- proces verbal comunicarea rezoluţiei 4165, lui Cicerone Ioniţoiu [132-133]
41- răspuns la memoriul Ioan Roşca din 11.12.2010, pe 17.01.2011 /106 [134] [se referă la rezoluţia în
82/P/07- fără capătul 2, deşi memoriul cerea relaţii despre situaţia dosarului meu din 75/P/98]
42- adresa Vasilache către Marius Iacob, despre memoriul Ioan Roşca /107 [135] [cere situaţia
dosarului Ioan Roşca din dosarele 75/P/98 şi 82/P/07]
43- memoriul Ioan Roşca din 11.12.2010 /108 [136] [explică din nou plasarea documentelor din speţa Ioan
Roşca în dosarele mineriadei şi genocidului şi cere relaţii despre exemplarul plasat în 75/P/98]

Volumul 27 [Decizii şi corespondenţa în dosar]
[renumerotat fostul vol. 50, din dosarul 1304/P/2008, deschis la 3.07.2006, în locul fostului volum 27,
restituit, care a alimentat dosarele declinate la 29.09.2010: 1040-43/P/2010 şi conţinea minorii Sibiu]
1 - conţinutul dosarului declinat la 20.01.09 de DIICOT spre SUPC- 49 volume /1-2 [3-4]
2 - ordonanţa DIICOT 328/P/2008 din 20.01.2009 (Doru Gabriel Stoica) /3-8 [5-10] [Declinare a unei
părţi şi NUP pentru infracţiunile împotriva statului, netransmisă încă reclamanţilor]
3 - adresa SUPC către DIICOT din 15.12.2008 /9 [11]
4 - conţinutul dosarului declinat de SUPC către DIICOT - 47 volume /10-11 [12-13] [lipsesc vol 48 şi
49!!]
5 - adresa SUPC către SPM din 3.12.2008- să se trimită materialele către DIICOT /12 [14]
6 - ordonanţa Molcut 1304/P/2008 din 24.11.2008 de declinare către DIICOT /13-16 [15-18] [TOTUL
se prescrie la 22.12.2004 "nu se poate reţine în sarcina nici unei persoane "vina" de a nu se fi
transformat istoria unei naţii în obiect al unor denunţuri penale"]
7- opis vol 1 dosar 82/P/2007 la SPM /17-19 [19-21]
8 - declinarea 82/P/2007 de la SPM, la 09.10.2008 (cu inventar -47 de volume) /20-21 [22-23] [lipsesc
volumele 48 şi 49!!]
9 - procese verbale predare documentatie SPM către Stoica Ciprian 30.07.2008 /22-23 [24-25]
10- procese verbale casete SPM către Stoica Ciprian 30.07.2008 /24-27 [26-29]
11- ordonanta Levanovici de declinare SPM către SUPC din 31.07.2008 82/P/2007 /28-33 [30-35]
12- referat din 27.07.2009 prin care I Molcut mai cere un procuror /34-35 [36-37]
13- ordonanta delegare a unui ofiter la 9.11.2009 pentru procurarea Bul.Of. SUPC /36 [38-39]
14- adresa, referat despre memoriul Şenilă Viorel /37-38 [40-41]
15- corespondenţa CA Bucureşti privind sesizarea IICC despre Enoiu Gh, 21.06.2010 /39 [42]
16- cererea de revizuire Mureşan Ovidiu Mircea /40 [43-44] [a reclamat la IICC faptele lui Enoiu]
17- Scrisoare Floarea Stoica /42 [45] [sesizarea unei crime la alegerile din 1946]
18- Plîngere Popa M Aurel 8.04.2010 /44 [46-47] [un abuz din 1988, dărîmarea unor curţi cu buldozere]
19- Plîngere şi comunicare Pică Nicolae Dorin, 11.09.2009 /46-50 [48-52] [denunţă genocidul comunist,
care i-a lovit şi familia]
20- Material documentar privind jefuirea României, Constantin Bulibaşa [de la "Obştea românăBacau"] /51-52, 192 [53-55] [Sinteză istorică despre jefuirea României de diverse regimuri şi documentele
de arhivă necesare lămuririlor]
21- adresa SPM 351/2010 către SUPC din 01.09.2010, privind memoriul Ioan Roşca din 6.08.2010
despre dosarele 75/P/98 şi 82/P7/007 declinate la 29.04.08 şi 31.07.08 spre SUPC / 193 [56-57]
22- memoriul Ioan Roşca din 6.08.2010 despre dosarele 75/P/98 şi 82/P7/007, cu nr. 4279 cu plicul
poştal din Piatra Neamţ /194-197 [58-65]
23- Adresa de la IICC- acte normative represive /198-201 [66-69] [despre formaţia K Seviciu D UM 0128
serv K UM0123]
24- Corespondenţă SUPC cu IICC /Lucia Hossu Longin) din 26.02.2009, privind situaţia dosarului
1304/P/2008 declinat de la SPM la SUPC /213-218 [70-73] [Deşi i-am atenţionat din vara anului 2008 că
se va face această disjungere cu scopul blocării cercetărilor, de-abia la 29.01.09 a reacţionat şi IICC, cerînd
informaţii despre starea dosarului]

52

25- referat Iuliu Molcuţ în cazul Tira Gheza, din 25.03.2009 /219 [74]
26- adresa lui Ion Vasilache către SUPC, privind dosarul 1304/P/2008, provenit din 82/P/2007, declinat de la
SPM /220 [75] [redirijează o cerere de la IICC]
27- corespondentă cu IICC (Stejărel Olaru) despre dosarul Tira Gheza /221-224 [76-78] [cer relaţii la
SPM, la 4.03.09 şi 19.05.09]
28- referat Iuliu Molcuţ din 23.03.2009 privind memoriul în care Federatia Fostilor Deţinuţi cerea o
copie de pe declaraţiile date de membrii ei -dosar 1304/P/2008 /225 [79] [probele administrate în faza de
urmărire penală nu au caracter public]
29- petiţii FRFDPLA (Jijie) care cer copii de pe propriile lor declaraţii /228-234 [80-86] [şi amintesc
că au depus, la 18.10.07 o cere pentru redeschiderea dosarului Piteşti]
30- Corespondenţă Chira Augustin /235-247 [87-96] [care a reclamat uciderea tatălui său Tira Geza]
31- comunicare către Liubovia Buse (cazul Gh Caraghiaur) /248-250 [97-98] [care a cerut reabilitarea
tatălui său, Caraghiaur Gh, victima]
32- comunicare Morarescu Mircea /253-258 [99-104] [Revine la memorii la care nu a primit răspuns.
Cere procesul comunismului şi în mod special anchetarea cazului Piteşti, redeschiderea procesului Ţurcanu
etc. şi judecarea lui Iliescu şi Năstase pentru că au impiedicat justiţia. Depune documente.]
33-solicitare Federaţia Foştilor Deţinuţi Politici Luptători Anticomunişti /259 [105] [Boroneant, Jijiede ce s-au sistat cercetările şi nu primesc copii de pe declaraţii ]
34- scrisoare Morărescu /260-262 [106-110]
35- răspuns către Mica Anton, şi referat Iuliu Molcuţ privind cererea de reabilitare Mica Anton şi alţi
luptători din munţi /321-322 [111-113]
36- cerere reabilitare a unor luptători din munţi, deshumare şi identificare/323 [114-115] [redactată de
Mica Anton, Besoiu Ion, Constantinescu Grigore]
37- memoriu Pop Andrei (tată executat alături de Tira Gheza) şi referat Molcuţ din 29.06.2009 /324331 [116-122]
38- memoriu Elena Şandor şi referat Molcuţ din 27.07.2009 / 332-333 [123-125] [revendicare bunuri
imobiliare]
39- rezoluţie Molcuţ din 04.08.2009 privind cazul Bălănescu Vasile/ 341-342 [126-127] [care cere anularea
decretului 507 din 29.12.1959 pentru că nu este parafat],
40- corespondenţă caz Gaspar Partenie/343 [128-129] [dosarul e în cercetare la 21.08.10]
41- opis dosar 1304/P/2008, vol 50

Volumul 28 [Documente privind organizarea represiunii]
1. Sesizare nr.823/22.05.2007 a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România către
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia Parchetelor Militare privind abuzurile
şi crimele săvârşite sau inspirate de către comandanţii şi ofiţerii din cadrul sistemului penitenciar din
România în perioada 1945-1949. Nr Parchet 82/P/2007 din 23.05.2007 /1-9 [2] [disjunsă după 29.09.10
spre alt dosar]
2. Plângere penală a Federaţiei Române a foştilor Deţinuţi Politici şi Luptători Anticomunişti
împotriva conducerii Penitenciarului Aiud din perioada 1948-1964. Nr. Parchet 82/P/2007 din
18.10.2007 /10-11 [3-4] [De ce s-au oprit cercetările în dosarul Crăciun, dacă nu era singurul vinovat? Se
arată foarte clar în această plîngere de ce e vorbă de genocid.]
3. Adresă nr. 48/18.10.2007 către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia
Parchetelor Militare prin care Federaţiei Române a foştilor Deţinuţi Politici şi Luptători anticomunişti
solicită reinstrumentarea cazului privind „reeducarea" în închisorile comuniste din România. Nr.
parchet 82/P/2007 din 18.10.2007
/12-13 [5-6] [Cu redeschiderea dosarului 24/1954 de la tribunalul
militar pentru unităţile MAI.]
4. Inventar olograf al anexelor /14 [7] [Mărturii importante despre crimele de la Piteşti: videocasetă cu
Nicu Ioniţă, al 5-lea simpozion PERT, o video casetă din Memorialul Durerii-Lucia Hossu, volumul
"Comunism şi represiune în Romania"- Ruxanda Cesăreanu, cu un capitol sintetic despre Piteşti ]
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5. Adresă a Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia Parchetelor Militare nr. 82/P/2007 din
30.05.2007 către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România prin care se
înaintează sesizarea privind victimele regimului penitenciar din România /15 [8]
6. Lucrare intitulată Represiune şi regim concentranţionar în România comunistă (Cristina Roman)
pe care se află înscrisă olograf data 03.04.2007
/16-67 [9-60] [Probabil extras din Dictionarul
penitenciarelor din Romania Comunista-IICC, 2008. Urmăreste coacerea cadrului represiv legal. Cum au dat
jos din codul penal neaplicarea retroactivă. Legislaţia represivă cu caracter secret şi anticonstituţional
flagrant. Internări în lagăre de muncă. 2000 au murit la canal fără a avea o sentinţă. Deportarea din vest 8000 de basrabeni, 19 mii de chiaburi. Domiciliu obligatoriu, pe perioadă nelimitată. Direcţiile
penitenciarelor. Controlul PCR. Specializarea penitenciarelor. După 1967 , au rămas pe politici- închisorile
Aiud şi Oradea. Centrele de anchetă SSI . Excluderea la un moment dat a anchetatorilor evrei- ca să nu
alimenteze antisemitismul. Sedintele în care s-a decis regimul din penitenciare: Jianu, Nicolschi, Georgescu.
Prevederi speciale pentru deţinuţii politici: neinternarea în spital, etc. Obligarea la muncă şi normele.
Regimul de pază şi pedepsele exterminatoare. Instrucţiuni la Jilava de regim sever. În 1954, după Stalin, se
recunosc greşeli şi se ordona eliberarea acelora care aveau expirată pedeapsa. Astfel se trece de la 45 mii la
28 mii deţinuţi, 7 mii în prevenţie şi 19 mii condamnaţi. Atacul la gruparea Pauker-Luca-Goergescu La
Văcăreşti erau 3000. O altă situaţie din 1957 - erau 5716 deţinuţi politici între care ţărani săraci şi mijlocaşi
2351, burghezi 1091. În 58 cresc nr. de deţinuţi de la 58 mii la 68 de mii. În 1964 s-au pus în libertate 44536
deţinuţi şi au intrat 37283. Lipsa alimentelor şi medicamentelor. Rostul comisiei din 1954 despre abuzurideşi ipocrită, e utilă sinteza, rapoartele. Reeducarea - iniţiată de Bogdanovici. 1000 de studenti. Cele patru
etape ale demascării. Pantiuşa şi Nicolschi. La 6 feb 1953 se interzice bătaia. Simulacru cu Ţurcanu la
ordinul lui Sima. Coloniile de muncă. Lagărele pe canal. Cam 20 mii de oameni. Registru securităţii 133
deţinuţi morţi în 1953. În plus coloniile de muncă în Balta Brăilei şi minele Cavnic, etc. Coloniile de minori1830 copii. Satistici: între 48-53 au fost 60 mii de arestaţi (E SIGUR FALS, vezi numai ţăranii sabotori din
raportul Voitinovici) Ţăranii sînt daţi deoparte deşi sînt 89 de mii. Ar fi 75 de mii pe toată perioada 45-64 şi
25 mii administrativi Deci cam 100 de mii. Decese date MAI 3847, 203 în cercetări, 2851 în timpul
executării pedepsei, 137 executaţi , 656 în lagăre !Cifre clar micşorate. Discriminări după eliberare.
Supravegherea continuă, etc.]
7. Extras dintr-o lucrare începând cu pagina 187 intitulată " Legislaţia cu caracter represiv din
România ", până la pagina 318 / 68-198 [61-192] [Extras din raportul Comisiei Tismăneanu. Repetă
concluziile din materialul precedent. Decretul 318 /1958- penalizarea actelor de teroare. Rolul acestei
legislaţii şi efectul ei. Rolul lui Teohari Georgescu. România semnatară a Convenţiei de la Geneva, de aceea
legislaţia represivă era secretă, inclusiv codul penal completat cu articol nepublicat. Decretul 62 din feb
1955- pedepse retroactive egale cu perioada de detenţie ca să fie ok. Comunismul a fost rodat în URSS.
"Planurile sovietice de ocupare a tarii prin luptă au fost date peste cap prin lovitura de palat de la 23 august"
Apoi sovieticii au mimat o eliberare timp de 20 de zile. Au luat prizonieri 150 mii de ostaşi români care
aşteptau să li se alăture. Visinschi, rolul URSS etc. Deportaţii germani în Donbas [fără a zice CINE a
semnat] drama basarabenilor [ipocrit]. Brigada SMERS înfiinţată de NKVD cu Pantiuşa şi Nicolschi. Planul
lui Gh Dimitrov. Arestarea în 48 a foştilor ofiţeri de poliţie şi creerea securităţii. ETC. Arestarea celor ce
mergeau la biblioteca franceză. PNT etc PSDR. Inchisoarea Rîmnicu Sărat avea ecartament dublu, ca în
URSS. Moartea celor eliberaţi la cîteva luni după ce au ajuns acasă. Noul val de represiune din 1958 semnat
de Maurer. Trei graţieri consistente: 1955, 1964, 1988. Continuarea în alte forme după 1964. Răspunderea
PCR în condamnări. Recensămîntul populaţiei concentraţionare - Fundaţia Academia Civică. Gropile
comune; cazul Căciulaţi, necropola medievală sub sediul securităţii raionale Snagov, Tecuci, Dealul Mărului.
Au cercetat cei de la Alianţa civică arhivele de la Pitesti dar erau sute de mii de dosare. 1/3 din cei găsiţi
prin sondaj nu erau în recensămînt! Ar trebui alte căutari. S-au trimis 118 mii de dosare deci par 600 000
persoane. Se ajunge aşa la 2 milioane ….Cu un epolog sentimental. Liste împuşcaţi în Dobrogea. Lista
închisorilor. Distrugerea generaţiei unirii. Sistemul penitenciar: Sighet apoi următoarele. Cioplan la o
comisie de anchetă în 1953 exlică cum i-a stabilit Jianu ce să facă cu morţii. Pînă în 1977 au mai fost
ocazional politici "însă nu din rîndul elitelor" ? Aiud minim 782 de morţi - arhiva predată la 0915. Detenţia
politică a continuat pînă în 1989. Gherla- Revolta din 1958. Reluarea execuţiilor . Canal- la Poarta Albă pe
17 februarie mor zece detinuţi. 656 de morţi anunţate - de fapt mii. Procesul sabotorilor. Reeducarea Piteştiîncepe cu trimiteri la Ierunca . Fişele lui Jianu, Sepeanu -evreu ,etc.Acesta a declarat la anchetă că a executat
ordinele lui Pintilie şi Nicolschi. Numai Ţurcanu nu recunoaşte nimic la anchetă, dar a făcut-o deodată la
proces. La Dan Dumitrescu nu scriu că e parintele Calciu….Cei 5 folosiţi în alte procese la care li se comută
pedeapsa în 57. Eliberarea grupului de securişti pedepsiţi simbolic în 56- pe baza deceretului 534/57. Miron
Constantinescu îl acuza la 3 apr 1956 pe tov Dej care trebuia să fi ştiut ce se întîmpla în închisori. Ancheta
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din anii 67, implicarea şefilor securităţii. Pintilie aratat- Pantelei Bodnarenco NKVD din Tiraspol (probabil
evreu) moare în 1985 la vila sa din cartierul primaverii. Pintilie a pus punct în 1951, pentru că se aflase ce
era de aflat. Documentele care ar revela răspunderile sînt în arhiva biroului K. Coloniile de muncă; trimişi de
securitate după expirarea pedepsei. Ilie Badica- "arestările se făceau după nevoi [] de munca" . Hosu cerea
oameni, Teohari transmitea, Dulgheru rezolva. Betonat cu HCM 1554/1952. 11martie 1954 HCM de
desfiintare lagăre, în urma anchetelor pt abuzuri de la canal şi Salcia şi Cernavoda unde au murit mii de
oameni. HCM 5 martie 1958 Ghivu Stoica. Trimtere la locuri de muncă a unor categorii- 29 mii de oameni
trimişi. În 1954 Gogu Popescu a ordonat distrugerea fişelor de evidenţă pentru 17 mii de internaţi
administrativ. Cercetările de la Salcia, atrocităţile. 21 de ofiţeri condamnaţi în 54, reabilitaţi într-un an de
Drăghici şi refolosiţi. Procurorul general adjunct Voitinovici, retrogrdat. În 1968 li s-a reproşat numai că au
prins prea multă lume în ciur. Inspiraţia sovietică a "prevederilor legale" depăşită în 60. Caracterul represiv
al legislaţiei fără A SE PUNE PUNCTUL pe I criminalitatea ei, constatabilă retroactiv. Deportările a 12 mii
de familii în Bărăgan. Ceauşescu face statistică de 60 mii- atenţie există deportări şi din Braşov. Domiciliu
obligatoriu pentru deţinuţii eliberaţi. Fără CALE DE ATAC. În '67 s-a recunoscut caracterul abuziv, dar
nimeni nu a fost reabilitat. Despre memorialistică- diverşi, dar nu şi Cicerone Ioniţoiu.]
8. Lucrare intitulată "Partea a treia - ÎNCHISORILE" /199-334 [Probabil documentaţie IICC. /f199211 [193-205] Decizia 5676 24 feb 1949- organizarea penitenciarelor /f 211-213 [205-207] La eliberare sînt
daţi securităţii să decidă …Munca forţată. Pedeapsa administrativa. /f213-215 [207-209] Secret- deportarea
din Banat /f 215-218 [209-212] 24 mar 50 folosirea la munci pe şantiere la Canal /f219-221 [213-215]
Proces verbal Jianu despre Decretul nr 6/1950. Se vor interna TOŢI cei ce ce nu pot fi trimişi în justiţie şi cei
la care expiră şi nu se arată reeducaţi. /f222 [216] Instrucţiuni - să li se ia apartamentele celor arestaţi, dînduse la spaţiu locativ /f223-224 [217-218] Instrucţiuni speciale - deces Stalin /f225-226 [219-220] Instrucţiuni
pe perioada congresului tineretului - vigilenţa sporită /f 226-231 [220-225] Raport dintr-o secţie de cercetare
a securităţii- Brasov 7 mai 1949 (personal, metode, probleme) /f 231-237 [225-231] Alt exemplu- de la
Galaţi, 3 mai 1949 (cu numele anchetatorilor, lt col. Strul Mauriciu etc). Tase Zamfir- bătut pînă declara
aiureli, /f 237-246 [231-240]. Raport dintr-o secţie din Moldova Rusu Maria bătută pînă i-a plesnit timpanul
stîng şi dat în hemoragie. Sora-sa Sabina gravidă a avortat şi are hemoragie. Să fie refacute şi apoi folosite în
prinderea fugarilor. Vizită la Serviciul Falticeni. Perjeru Emil de 18 ani retrage cele spuse sub bătaie.
Dascălu Elena – chinuită şi plină de sînge. Anchete dure şi oameni închişi fără rost (deseori pe baza
reclamaţiilor unor duşmani personali) şi la Rădăuţi. Seviciul judeţean Dorohoi- martorii lui Iehova închişi
numai pentru credinţă. Cornoiu cu tuberculoza ganglionară declară orice. 21 de arestaţi- PNT, trimişi la
Suceava. Alţii arestaţi pentru că au ajutat moşieri cu alimente. La Securitatea Botoşani Seful- capitan
Ruckenstein- se cercetează agitaţiile ţărăneşti. Foştii prizonieri din URSS zic oamenilor că e jale la colhoz.
PUI de leu- organizată de un tînăr evreu sionist şi o organizaţie de rezistenţă condusă de Silion. Elementul
evreiesc din regionala e mult prea numeros - creează antisemitism şi strică imaginii securităţii "deoarece în
această regiune tovarăşii evrei au fost primii care s-au încadrat şi activat în organizatiile muncitoresti şi de
partid" /f 246-251 [240-245] Plan de muncă direcţia anchetă noiembrie (cazuri în lucru, pe loturi) 1949
Brasov 12; Cluj 185; Constanţa 47; Craiova 45; Galati 91; Iasi 41; Pitesti 39; Oradea 155; Ploiesti/Buzau 41;
Sibiu 112; Suceava 60; Timisoara 120; capitala 82; DGSP V pe servicii 57; biroul juridic 95 total 1220 25
oct /1401 10-15 oct/ 2621 1-25oct /f 251 Clasament (Misu Dulghru) în intrecerea socialistă de cercetari 1
Timisoara 2 Sibiu 3 Constanţa 4 Cluj, 5Capitala 6 Brasov 7 Craiova 8 Oradea 9 galati 10 Suceava 11 Ploiesti
12 Pitesti 13 Iasi /f252-264 [246-259] Raport 12 apr. 1950 Oradea Retezar Ion necorespunzător. Rozman
Adalbert are perspective frumoase dar e stricat de ceilalţi. Celule complet lipsite de lumină şi aer. Scînduri
fără paturi.Cazuri de frontierişti predaţi de autorităţile maghiare. Acţiuni contrarevoluţionare. Tov. slt
Bleiner Ludovic s-a jucat cu pistolul şi l-a împuşcat în gleznă pe tov slt Rozental Stefan. M Patriciu cere mai
multă vigilenţă şi severitate /f264-270 [259-265] alt raport- Suceava (sef Enachescu, cap. Ruckensteincercetează organizaţia ţărănistă „Pui de lei”, lt.col.Popic, Lungulea Sava- la Radauti, Avram S- Dorohoi care
cerceteaza agitaţiile din Vorniceni, la Cîmpulung- Flocea Dragos, lt Bacal, cpt Morarescu) /f271-273 [265268] Proces verbal interagatoriu a lui Jianu Marin din 3 mai 1953. Dulgheru i-a spus de bătaia şi schinjuirea
la Jjilava de către Maromet şi i-a cerut să nu mai facă (a cercetat Baciu). La un pentenciar erau obligaţi să-şi
mănînce rahatul. Nu ştie nimic de Gherla- nu a fost niciodată acolo, în cei 4 ani de conducere a
penitenciarelor. De autodemascări nu stie cum s-au obţinut de la legionari de către Sepenau, Dulgheru şi
Nicolschi /f273-275 [268-270] Plan de măsuri pentru prevenirea acţiunilor duşmănoase şi supravegherea
atentă a foştilor condamnaţi ; "identificarea şi verificarea descendenţilor condamnaţilor la moarte şi a
celor condamnaţi în timpul executării anchetei precum şi a foştilor conducători de bande şi mişcări
subversive"; dacă deţin funcţii, legături cu exteriorul etc-pînă la 15 feb 1981 Nicolae Pleşită /f275 -280
[270-275] Ordin din 10 iul 1952 de arestare legionari şi foşti poliţişti din tabele anexate. Conspirativitate; să

55

tragă în ei dacă vor să scape; cu momeala pentru cîini dar fără otravă ! Noaptea. 18/19 iulie 1952 /f 280-283
[275-278]. Raport privind Gh Ursu. Născut la Soroca. Un copil plecat legal stabilit în SUA. Jurnalul cu
afirmaţii duşmănoase. Propaganda duşmănoasă. (Emil Macri şi Vasile Gh) /f283-285 [278-280] măsuri
pentru împiedicarea cererii de azil politic la ambasadele din România. Stăpînirea situaţiei de formatia
„F”. Din judet- prevenirea deplasării spre Bucureşti (Ardeleanu Gh) (Şeful unitaţii "F") /f285-286 [280281] neutralizarea lui Ciucă Lucian şi Toma Victor care pun la cale sindicatul independent "renaşterea
României". Duşi la securitate. Iulian Vlad /f286-291 [281-286] Notă într-un dosar privind abuzurile şefilor
securităţii (Stamatoiu, Vlad etc). Urmărirea celor ce criticau partidul- metode ilegale. Blocarea deplasărilor
în străinătate. Folosirea de nume fictive în case conspirative. Şicanarea celor ce mergeau la ambasade;
condiţionare în funcţii de colabararea cu securitatea; la fel plecări în străinătate (în afară de nomenclatura
PCR); urmărirea nejustă a foştilor deţinuţi politici; violarea domiciliului să pună TO; anihilarea protesteor
anticeauşiste Ex.: Dorin Tudoran, planul de discreditare a sa şi urmarire a celor din anturaj. Sînt date în 11
anexe instrucţiunile abuzive /f292-306 [287-301] Contracararea meditaţiei transcedentale ; sectă şi spionaj;
identificare şi supraveghere audiere (Ditamai maşinăaria - ca să-şi ia securiştii salar, fabricînd rezistenţe
imaginare). Să nu iasă în străinătate, etc. Lupta cu ritualurile de inspiraţie orientală nu e credibilă. Iulian
Vlad semnează acţiunea "zburătorii". Nicolaie Stoian, inginer electronist, în urma unei călătorii în
Algeria, a refuzat întoarcerea, trecînd la BBC. Revine în România în 77,78,80 şi 81 (?) cînd e declarat
indezirabil. Cere dreptul de a veni în ţară să facă cursuri de meditaţie transcedentală. I se aprobă cu
avize(!?) Ţine conferinţe la institut. Revine în 1978- tot cu aprobare. Organizează treaba Ion Mînzatu ,
care a aderat la "sectă" ! Acţionează în institutul de arhitectura. Revine în 1980 şi face un memoriu la CC
prin care cere oficializarea meditaţiei transcedentale în ţară. Petre Ctin cere avizul centrului de cercetări
psihopedagogice. Se face o comisie din Milcu şi Sahleanu care conchide "are caracter ştiinţific" .Se face un
experiment, se recomandă aprobarea. Marin Rădoi de la Ministerul educatiei şi învăţămîntului aprobă
experimentul la Institutul pedagogic. Trece la ministerul transporturilor. Revine în 1981. Memoriu CC
UTC încearca să-l convingă pe Păunescu. Organele de securitate nu s-au lasat păcălite de expertize .
Spionul Busuioc participă şi inregistrează. Au fost racolaţi 371 sectanţi cu semnătura. Ristea Priboi
verifică. Incepe demascarea acivităţii sectante a fugarului. Stoian alungat. Măsuri. /f307-316 [302-311]
Măsuri împotriva activităţii ostile de la Europa Liberă. Neutralizare. Penetrare. Date prelucrate pe
calculator. Urmărire minuţioasă. Depistarea celor ce colportează. Bruaijul. Depistarea elementelor ce
comunică date spre exterior. UM 0544 "compromiterea, timorarea şi neutralizarea celor mai ostili angajaţi şi
colaboratori" ; demascarea ca infractori, paraziţi, nebuni- a persoanelor prezentate ca dizidenţi. Semnează
Iulian Vlad şi Plesiţă. /f 317-334 [312-329] procesul Pătrăşcanu- ştergerea urmelor. Cei din lotul
Pătrăşcanu au fost trimis la zarca Aiud ştiindu-se că acolo e distructiv. Se face lista a ce îndurau cei din lotul
Pătrăşcanu … adică viaţa deţinuţilor politici. Cum au fost răsplătiţi de Drăghici martorii mincinoşi contra lui
Pătrăşcanu: dr Torosian, Emanoil Rupenian, Zaharia Ion, Sandu Nathanson, Silciu Crăciunas şi Ana Samulei
-lăsaţi să plece în străinătate. Dej încearcă să scoată şi niste bani. Doicaru, Drăghici, Enoiu, Craciun.
Notă Filele de la 1 la 9 inclusiv au fost extrase din dosar pt. a fi format un nou dosar [?], conform
dispoziţiilor din ord. nr. 1304/P/08, din 29.09.2010 .

Volumul 29 [Crimele lui Briceag din Spermezeu, albite în timp ce el era declarat ofiter exemplar, ca să fie
amnistiat în dosarul Drăghici]
1. Declaraţie dactilografiată Moldovan Melente, din 07.05.2007 /1-3 [5-7] [Neaga rolul lui în uciderea
lui Pop din Spermezeu- act de care a mai fost acuzat, inclusiv de procuratura militara Cluj în 1952 ]
2. Adresă M.Ap.N.-U.M.02405, nr. JR213 din 27.09.2007 şi xerocopie fişă de evidenţă pe numele Moldovan
Melinte către P.J.C.C.J.-S.P.M. / 4-6 [8-11]
3. Adresă P.J.C.C.J.-S.P.M. din 28. 08. 2007 către Centrul Militar Judeţean Suceava /7 [12]
4. Adresa M. Ap. N. -Centrul Militar Judeţean Suceava, nr. A/l828 din 07.09.2007, către P.J.C.C.J.-S.P.M.
/8 [13]
5. Xerocopie livret militar pe numele Moldovan Melinte /9-15 [14-19]
6. Declaraţie parte vătămată Cristurean Elena, seria D nr. 0258306, din 24.04.2007 /16-17 [20-22] [ce a
auzit de la părinţi]
7. Declaraţie parte vătămată Purcsa Paraschiva, seria D nr. 0258302, din 24.04.2007 /18 [23-24]
8. Declaraţie parte vătămată Burzo Teodor, seria D nr. 0258304, din 24.04.2007 /19 [25-26]
9. Declaraţie parte civilă Căienar Anghel, seria D nr. 0258305, din 24.04.2007 /20 [27-28]
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10. Declaraţie parte civilă Pop Ioan, seria D nr.0258303, din 24.04.2007 /21 [29-30]
11. Declaraţie martor Burzo Teodor, seria C nr. 0344811, din 22.03.2007 /22-23 [31-34] [Ruda cu Burzo
Gavrila-stăbunic împuşcat. Trei tineri care fugeau de încorporare (ascunşi la o stînă) erau urmăriţi de
jandarmi trimişi de Briceag Nicolae şi duşi de Moldovan Melinte şi au fost împuşcaţi, ca şi bunicul său
Burzo Gavrila care găzduise dezertorul şi arma sa]
12. Declaraţie martor Molnar Elisabeta, seria C nr. 0344812, din 25.03.2007 / 24-25 [35-38] [declaraţia
norei lui Pop Ion împuşcat la Valea Rea, alături de Cristrureanu Vasile şi Caienaru Simion şi Valer. În 1991
i-au scos din groapa unde erau aruncaţi şi înmormîntaţi]
13. Declaraţie martor Pop Ioan, seria C nr.0344857, din 20.03.2007 /26-28 [39-44] [Fratele celui
împuşcat. Şi-au dezgropat singuri morţii şi i-au reîngropat. Părinţii celor doi Căienaru au fost puşi să sape
groapa. ]
14. Declaraţie martor Cristurean Grigore, seria C nr. 0344855, din 22.03.2007 /29-31 [45-49] [Fratele
lui Cristurean Vasile, cioban la stînă, asasinat. Ştie de la sora lui că Melinte i-a dat pe mîna soldaţilor.]
15. Declaraţie martor Petruţ Partenie, seria C nr. 0344852, din 22.03.2007 / 32-34 [50-54] [nepotul lui
Georgiu Nechita- împuşcat, dispărut din primăria Negrileşti, îngropat de fiul său înfricoşat]
16. Declaraţie martor Şerban Ioan, seria C nr. 0344854, din 22.03.2007 /35-37 [55-59] [Martor care a
văzut execuţia de la Valea Rea, pe şeful care comandase execuţia şi i-a înmormîntat pe cei patru. Pe Caienar
Gavrilă l-a prins de barbă şi l-a întrebat "Aşa l-ai crescut?" Dă foarte multe detalii. ]
17. Declaraţie martor Căienar Anghel, seria C nr.0344856, din 22.03.2007
/38-40 [60-65] [Un alt
martor ocular i-a descris toată crima. După ce au fost împuşcati cei 3 dezertori Moldvan Melinte le-a spus
soldaţilor că va fi rău de el dacă va vorbi băiatul de la stînă- şi atunci Melinte l-a adus pe oier şi l-au
împuşcat şi pe acela. Tatăl său , care şi-a îngropat fiul a vrut să-l jelească lăsîndu-şi barbă, dar i s-a interzis
de Melinte. A participat la deshumare după 1990]
18. Declaraţie martor Georgiu Dănilă, seria C nr.0344851, din 22.03.2007 / 41-42 [66-68] [Vizitiu la
securitate, care a auzit că din ordinul lui Briceag a fost împuşcat Georgiu Nechita.]
19. Declaraţie martor Purcsa Paraschiva, scria C nr. 0344820, din 22.03.2007 /43-45 [69-73] [sora
oierului împuşcat pentru că văzuse asasinii securişti la 10.03.1950. Era la stînă cînd au venit cei tineri. Şi
cînd au venit militarii aduşi de Moldovan Melinte. După ce au fost duşi cei trei tineri, Melinte s-a întors şi l-a
luat cu lovituri de armă pe fratele său ducîndu-l şi pe el la împuşcare. Melinte îi spune mai tîrziu: "Dacă aş fi
ştiut că mă recunoşti te împuşcam şi pe tine!" ]
20. Declaraţie parte vătămată Runcan Maria, seria D nr.0258345 din 09.05.2007 /46-48 [74-78] [Sora lui
Caienar Simion]
21. Proces-verbal de cercetare la faţa locului din 25.04.2007 în com. Spermezeu, sat Hălmăsau [Burzo
Gavril şi Petrut Constantin- facut de Seserman, Cosmin Budeanca s.a] /49-53 [79-83]
22. Planşă foto anexă procesului-verbal din 25.04.2007 /54-67 [84-94] [fotografii de la deshumare]
[f83 Proces verbal de cercetare la faţa locului din 25.04.2007 în com. Spermezeu, sat Hălmăsau - Burzo
Gavril şi Petrut Constantin- facut de Seserman, Cosmin Budeanca s.a]
[f87 Plansa fotografica 25.04.2007]
23. Adresă a Serviciului de Medicină Legală Griviţa către P.l.C.C.J-S.P.M. din 25.04.2007 (4 exemplare)
/100-103 [106-109] [Despre Cristurean, Pop, Caienar Valeriu şi Simion]
24. Adresă P.Î.C.C.J.-S.P.M. din 14.04.2007 către Institutul de Medicină Legală a jud. Bistriţa-Năsăud
/104 [110]
25. Rezoluţia nr. 35/P/2006 din 14.04.200 7 a P. Î C. C.J. -S. P. M. /105-106 [111-112] [Exhumarea
celor 6 din Spermezeu]
26. Adresă P.Î.C.C.J.-S.P.M. din 14.04.2007 către IJJ. Bistriţa-Năsăud /107 [113]
27. Adresă P.Î.C.C.J.-S.P.M. din 14.04.2007 către Institutul de Medicină Legală a jud. Cluj /109 [114]
28. Rezoluţia nr.35/P/2006 din 14.04.2007 a P.Î.C.C.J.-S.P.M. /110-111 [115-116]
29. Adresă P.Î.C.C.J.-S.P.M. din 14.04.2007 către P.M.T.M.Cluj /112 [117]
30. Adresă P.Î.C.C.J.-S.P.M. din 20.09.2007 către U.M.02405
/113 [118] [Se cere dosarul lui Moldovan
Melinte- din Botosani]
31. Xerocopie copertă dosar cu menţiunea col.sec.rez.Briceag Nicolae, fost comandant al securităţii
din Dej în anul 1950 /114 [119] [Dosarul 1410/P1995, exemplar pentru modul cum au fost acoperiţi
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criminalii comuniştilor. Plîngere din 1993 făcută de Burzo Ioan- în care se arată că Briceag a condus
personal execuţia din Spermezeu. S-a facut plîngere şi anchetă şi în 1950. Multe declaraţii din 1993- de
exemplu Mic Maria, care trăia cu Petrut Constantin. Demersuri din 1993-96 - Procuratura militară Cluj. ]
32. Xerocopie adresă a P.L.J.Cluj din 10.07.1995 către P.M.Cluj-Napoca /115 [120]
33. Xerocopie petiţie Burzo Ioan din 11.07.1995 /116-117 [121-122]
34. Xerocopie adresă P.T. Bistriţa-Năsăud către P.M. Cluj-Napoca din 15.09.1993 /118 [123]
35. Xerocopie petiţie Burzo Ioan din 11.07.1995 /119 [124-125]
36. Xerocopie declaraţie dactilografiată Burzo Rudolf, nedatată /121(verso) [126], 120 (verso) [128]
37. Xerocopie declaraţie dactilografiată Mic Maria din 08.11.1993 /121, 122 [127]
38. Xerocopie declaraţie dactilografiată Purcsa Paraschiva din nov. 1993 /123-124 [130-132]
39. Xerocopie declaraţie olografă Purcsa Paraschiva, nedatată /125 [133-134]
40. Xerocopie declaraţie dactilografiată Cristurean Grigore din 08.11.1993 /126 [135-136]
41. Xerocopie declaraţie dactilografiată Caenar Anghel din 08.11.1993 /127 [137-138]
42. Xerocopie declaraţie dactilografiată Pop Ioan din 08. 11.1993 /128 [139-140]
43. Xerocopie declaraţie dactilografiată Petruş Parlenie din 08.11.1993 /129 [141]
44. Xerocopie declaraţie dactilografiată Molnar Elisabeta din 10.11.1993 /130 [142-143]
45. Xerocopie declaraţie dactilografiată Bîrza Nazarica din 10.11.1993 /131 [144-145]
46. Xerocopie declaraţie martor Ceorgiu Danica din 15.11.1993 /132 [146-147]
47. Xerocopie declaraţie martor Şerban Ioan din 15.12.1993 /133-134 [148-150]
48. Xerocopie declaraţie martor Crislurean Melente din 15.12.1993 /135 [151-152]
49. Xerocopie adresă P. M. Cluj către I.P.J. Suceava din 07.01.1994 /136 [153]
50. Xerocopie adresă P.M. Cluj către Primăria comunei Negrileşti, Jud.Bistriţa-Năsăud din 07.01. 94 /137
[154]
51. Xerocopie adrese P. M. Cluj către primăria comunei Susciu de Sus, jud. Maramureş din 07.01.1994
/138,139 [155]
52. Xerocopie adresă P.M. Cluj către Primăria comunei Spermezeu, Jud. Bistriţa-Năsăud din 07.01.1994
/140 [157]
53. Xerocopie adresa primăriei comunei Susciu de Sus către P.M. Cluj, din 08.02.1994 /141 [158]
54. Xerocopie adresa poliţiei mun. Suceava către P.M. Cluj, din 15.02.1994 /142 [159]
55. Xerocopie adresă Consiliul local Ciceu Giurgeşti către P.M. Cluj din 18.01.1994
/143 [160]
56. Xerocopie adresă I.P.J. Bistriţa Năsăud-post poliţie Spermezeu către P.M. Cluj, din 09.11. 93 /144 [161]
57. Xerocopie adresa primăriei comunei Spermezeu către P.M. Cluj din 11.01.1994 /145 [162]
58. Xerocopie declaraţie olografă Georgiu Partenie din 27.01.1994 /146-150 [163-169]
59. Xerocopie adresa P.M.T. Cluj către S.R.I Cluj, dosar 1410/P/1995 şi răspuns /151-152 [170-171] [
la cererea procuraturii de date , SRI 05057 Cluj , raspunde că nu poate da date 40 de ani de la
hotărîrea L14/1992 , pe chestiuni care privesc siguranţa statului.]
60. Xerocopie adresa P. M. T. Cluj către I. P.J. Botoşani din 12.02.1996 şi răspuns din 22.02.1996 /153-154
[172-173]
61. Xerocopie comunicare citaţie Briceag Nicolae /155-156 [174-175]
62. Xerocopie adresa P.M. T. Cluj către Pol. Mun. Cluj-Napoca, dosar 141 0/P/1995 /157 [176]
63. Xerocopie mandat de aducere pentru Briceag Nicolae /158 [177-178] [mandat de aducere a lui
Briceag N., în 1996 în dosarul 1410/p/95 Procuror Seserman.]
64. Xerocopie adresa P.M.T. Cluj către Pol. Mun. Cluj-Napoca, dosar 1410/P/1995 din 29.04. 96 /159 [179]
65. Xerocopie mandat de aducere pentru Briceag Nicolae /160 [180-181] [şi Moldovan Melinte]
66. Xerocopie declaraţie olografă Stan Dumitru din 29.04.1996 /161 [182]
67. Xerocopie declaraţie martor Stan Dumitru din 29.04.1996 /162 [183]
68. Filă albă cu menţiunea "Conţine 46 file " /163 [184]

58

69. Xerocopie adresă Parchetul General-Secţia Parchetelor Militare către PMTMP Bucureşti din
24.10.1996
/164 [185] [Se trimit dosarele 350/P/1995, 979/P/1995, privind col Briceag CA SA SE
ADOPTE SOLUŢII DE NEURMĂRIRE . Semnat Samoila Joarza.24 oct1996]
70. Xerocopie rezoluţie de clasare şi încetare a urmăririi penale în dosarul 1410/P/ 1995 din
31.10.1996 /165-166 [186-187] [Dacă ar fi fost crimă, s-ar fi prescris. NIMIC de supendare sau genocid.]
71. Xerocopie rezoluţie de clasare şi încetare a urmăririi penale în dosarul 1410/ P/ 1995 din 31.10.1996
/167 [188-189] [Dacă ar fi fost crimă, s-ar fi prescris, NIMIC de supendare sau genocid.]
72. Xerocopie adrese către Burzo Ioan şi S.P.M. de comunicare a soluţiei /168 [190]

Volumul 30 [dosarul Salcia, cazurile Gaspar, Tira, Orsa]
1. Xerocopie inventar pe anul 1979 al D.G. Penitenciare /1
2. Xerocopie copertă dosar nr.2 pentru perioada 1979-1983 /2 [4][Dosar nr 2 1979-1983. Cuprinzînd
documentele întocmite pentru analiza perioadică a activitaţii desfăşurate de Direcţia generală a
penitenciarelor- 222 file]
3. Xerocopie notă documentară privind lotul „ Salcia " din 05.11.1979
/3-5 [5-7] [Sinteză privind
măsurile luate împotriva torţionarilor de la Salcia, Cernavodă, Midia- 21 de condamnări. Anularea
pedepselor prin decretele 403 şi 484/1957, cu considerarea detenţiei ca vechime în muncă şi spor- dacă se
reîncadrează la MI. Instrucţiuni cum să fie răsplătiţi şi reintegraţi. Din tabel se vede că au fost repuşi în
aceleaşi funcţii ]
4. Xerocopie situaţie cu fostele cadre din lotul „Salcia" /6-7[8-9]
5. Xerocopie adresă a M.A.I. către Consiliul de Miniştri al R.P.R. /8-9[10-11]
6. Xerocopie adresă a adjunctului M.A.L către adjunct Mureşanu /10[12]
7. Xerocopie decret pentru punerea în libertate a unor condamnaţi, din august 1957 /11-15[13-17]
[Nominal sînt eliberaţi cei din lotul Salcia şi albiţi- prin decret- pînă la nivelul unor sporuri]
8. Xerocopie tabel nominal cu cadre militare din aparatul D.G.P. care au fost condamnaţi în cazul
"Lotul Salcia" /16-18[18-20]
9. Xerocopie adresă către M.A.I-Direcţia Cadre din 23.09.1958 /19-20 [21-22] [Stingerea pedepselor,
la propunerea MAI, MAN prin decrete, fără a se pune bine la punct considerarea detenţiei lor ca vechime.]
10. Xerocopie a U.M. 0606 Gherla către adjunctul M.A.I /21 [23] [Bojanca Aurel cere să i se considere
detenţia la vechime]
11. Xerocopie foto-portret Spirea Alexandru-Jean şi caracterizare
/22-25 [24-27] [cu recomandări de
sprijinire a sa]
12. Xerocopie foto-portret Bucoveanu Gheorghe, Limbau Gheorghe /26-27[28-29]
13. Xerocopie fişă de absolvire Limbau Gheorghe /28[30]
14. Xerocopie foto-portret Enache Fudor-Dumitru /29[31]
15. Xerocopie foto-portret Ilinca Tudor /30[32]
16. Xerocopie file din dicţionar englez /31-32 [?][33-35]
17. Documentar privind procesul intentat unor cadre şi deţinuţi de la fosta colonie de muncă Salcia,
din anii 1953-1955 /33-41 [/f33-37[36-40] Documentar alcătuit în aprilie 1968. Efectivele la Salcia- 4000
persoane.La 24 sept 1951 procuratura a fost sesizată că sînt prea multe decese. Nu s-a gasit nimic. O
noua plîngere - la procuratura generala duce la constatări. În 1953 Pavel Stefan ordonă ancheta. Sînt trimişi
în judecată Pavel Ioan şi 20 de cadre: bătăi pînă la moarte, asasinate, refuz îngrijiri medicale, muncă forţată,
îngheţ în carcere, iarna în apă, îngropare de vii în pămînt etc. 62 de morţi în 52-53, mulţi răniţi, sechele
grave.Condamnaţi pentru acte de teroare. Memorii- recurs în supraveghere de către Grigore Ripeanu,
schimbînd calificarea în crimă de omor.Demersuri intense să fie albiţi. Bună purtare etc. Argumente total
false- a fost vorba clar de acte de teroare în masă. MI a forţat decretul 403 care a albit crimele-fără
precedent. Toţi cei 21 reincadraţi, cu timpul detenţiei la pensie, 3 luni de refacere şi prime. 6 din ei mai
lucrau în 1968 în penitenciare (Manciulea, Enache, Bucovineanu, Spirea, Cordos, Dobre). Au fost graţiaţi
şi brigadierii pedepsiţi. Nu au fost un caz izolat: Itcani, Bicaz, Pitesti, Gherla, Suceava etc- atrocităţi care au
dus la 30 de morţi, 100 cu grave vătămari, sinucideri pentru torturi. Deci absolvirea- a fost o instigare să
continue torturile. De dat afara respectivii şi ajutat victimele. /f38-41[41-44] Urmează un discurs din 3 mai
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1968, în care sînt demascate crimele lui Drăghici şi Pintilie, care au creat duşmani. S-a ajuns ca baza de
date a securităţii să conţină 1/3 din populaţia ţării. 500 de mii de informatori.Măsuri administrative
abuzive- extinse asupra familiei. Arestări în proporţie de masă. Norma de arestări. 29 de mii de domicilii
forţate şi 60000 dislocaţi în domiciliu obligatoriu. 31505 condamnaţi politic între 1952-65. 129 de
condamnaţi la moarte-numai 34 legionari. Atrocităţi în timpul detenţiei. Organele MI au organizat
reeducarea. Barbarii în coloniile de munca.Drăghici i-a graţiat şi reincadrat. Nominalizate brute:
Enoiu, Branzaru, Soltutiu, Micle, Moraru, Vinatoru. Reînviate metodele inchiziţiei.Cazul Ibrahim Sefitucis de echipa Briceag Nicolae- la 4 dec1954, la ordinul lui Drăghici . A pîndit şi pe tovarăşii din CC şi
familiile lor.]
18. Xerocopie declaraţie dactilografiată Girip Ana din 12.05.1992
/42-43[45-46] [Plîngeri la
procuratură din 1992. Refugiaţi din Basarabia ajunşi în Bărăgan]
19. Xerocopie declaraţie dactilografiată Abramovici Elpida din 12.05.1992 /44-45[47-48] [Declaraţie
din 1992. Refugiaţi din Basarabia ajunşi în Baragan]
20. Xerocopie a sentinţei nr 956 din 1949 a Tribunalului Mililar Galaţi /46-51[49-60] [Condamnarea
unui lot din Brăila, pentru organizaţie subversivă]
21. Filă ziar "Hunedoara Magazin " /52
22. Plan de măsuri al S.P.M. /53-54
23. Plan de măsuri al S.P.M. /55-56 [61-62] [plan săpături în Hunedoara, caz Gaspar Iosif/Vitan
Petru]
24. Proces-verbal din 14.02.2008 /57-58[63-66] [Săpături în satul Lesnic]
25. Declaraţie parte vătămată Gaspar Partenie din 14.02.2008, seria D nr.0084226 /59-60[67-69] [Fiul
fostului legionar Gaspar Iosif, închis în 1941, graţiat în 1946. Acuzat că nu are acte pe o stofă se ascunde, e
prins şi împuşcat de securitate]
26. Xerocopie adeverinţă eliberată de primăria comunei Vetel, jud. Hunedoara/61 [70]
27. Xerocopie adeverinţă eliberată de primăria comunei Brănisca, jud. Hunedoara /62 [71]
28. Xerocopia sentinţei nr. 1813 din 22.11.1958
/63-64 [72-75] [63- Sentinţă din 1958 împotriva lui
Roman P Miron- pentru organizaţie subversivă 64- Extras din sentinţa din 1941 împotriva lui Gaspar Iosif]
29.Xerocopie extras din decizia nr. 488 din 24. 11. 1950 /65 [76-77] [Condamnarea la moarte a preotului
Lupsa Ioan. Sentinţă executată.]
30. Xerocopie dovadă eliberată de primăria comunei Cârjiţi, jud. Hunedoara, din 12.04.2000
/66 [78]
[naşterea lui Roman Miron]
31. Xerocopie răspuns al Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale Hunedoara către Gaspar Partenie,
din 25.06.2003 /67[79]
32. Xerocopie adeverinţă emisă de primăria comunei Brănişca, jud. Hunedoara /68[80] [Naşterea lui Gaspar
Iosif]
33. Xerocopie memoriu al asociaţiei., Supremă Recunoştinţă Deva "
/ 69-70[81-82] [Cere să se
cerceteze asasinarea lui Marius Neagoe- la Cluj]
34. Xerocopie adresă a T. M. Timişoara către Gaspar Partenie, din 15.02.2207 /71[83] [dosarele de
fond penal privind foştii deţinuţi politici sînt la CNSAS din 2007]
35. Xerocopie adresă a Direcţia pentru Relaţii cu Publicul şi ONG din 11.01.2007 către Gaspar Partenie
/72[84]
36. Xerocopie document consemnat în limbă străină /73[85]
37. Xerocopie "extras din matricula morţilor " /74[86]
38. Xerocopie adresă a Direcţia pentru Relaţii cu Publicul şi ONG din 11.01.2007 către Gaspar Partenie
/75[87]
39. Xerocopie adresă a T.M. Timişoara către Gaspar Partenie, din 15.02.2207 /76[88]
40. Declaraţie martor Bota Doina-Virginia din 14.02.2008, seria C nr. 0430681
/77 [89-90]
[declaraţie în cazul Gaspar]
41. Adresă şi planşă foto ale IPJ Hunedoara-Serviciu Criminalistică, privind locul în care a fost îngropat
Gaspar Iosif /78-83[91-95]
42. Proces-verbal investigare schelet uman din 11.10.2007 /84 [96-97] [In cazul Tira Geza]
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43. Declaraţie martor Chira Augustin din 11.10.2001 seria C nr. 0416588 /85-86 [98-100] [Fiul lui
Tira Gheza, despre crima din 16-17 aug 1949. Panica sătenilor că iau sovieticii regiunea. Delegaţia de patru
ţărani, printre care Tira Gheza (si Pap Andrei, Biro Andrei, Gyulai Alexandru- executati în Odoreu.
Anchetarea de la Oradea după 1990, sînt date numele procurorilor: Moza Gh, Patrauta]
44. Xerocopie foto-portret /87[101]
45. File cu însemnări
/88-89 [102-103] [călăii de la siguranţă: Waisz Vasile, Kolbaszer, Kuhn Bela,
Grunfeld, Szalai, Kolarick, Orossi, Res, Sipos, Blaga şi şefii de partid locali]
46. Filă cu menţiunea "Planşă foto cu constatare la faţa locului -Satu-Mare" /90[104] [Deshumarea
pentru Tira Geza]
47. Xerocopie proces-verbal din 03.07.2007
/91-92 [105-106] [Deshumarea lui Iosif Orsa din Glod
Ghilesti- găsit cu un glonţ în el]
48. Proces-verbal din 03.07.2007 /93 [Deshumarea lui Iosif Orsa]
49. Ordonanţă de dispunere a efectuării unei constatări tehnico-ştiinţifice balistice privind moartea
violentă a numitului Orşa Iosif /94[107]
50. Filă cu menţiunea "Planşă foto cu constatare la faţa locului" /95 [108]
51. Adresă de înaintare dosar nr. 35/P/2007 de la PM Timişoara către SPM /96[109]
52. Copertă dosar cu menţiunea "Orşa Iosif" /97[110]
53. Adresă şi raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 60018/18.07. 2007 al IPJ Timiş /98-101[111114]
54. Plic sigilat conţinînd glonţul expertizat /102
55. Xerocopie extras registrul de deces privind pe Orşa Iosif /103[115]
56. Adresă către IICCR de la primăria comunei Burjuc din 16.07.2007 /104[116]
57. Declaraţie martor Crişan Loghin din iulie 2007, seria C nr. 0372137 /105 [117-118] [în cazul Orsa]
58. Declaraţie martor Păcuraru Antonia din 25.07.2007, seria C nr. 0372136 /106[119-120] [în cazul Orsa]
59. Declaraţie martor Păcuraru Vioara, din 25.07.2007, seria C nr. 0372135 /107[121-122]
60. Adresă SPM către IPJ Timiş din 09.07.2007 /108[123]
61. Xerocopie plic cu CD conţinînd imagini digitale de la CFL - Glodghileşti /109
62. Filă cu menţiunea "Planşă foto cu constatarea la faţa locului" /110 [124] [cazul Orsa]
63. Proces-verbal din 03.07.2007 încheiat de SPM /111[125-126]
64. Ordonanţă de dispunere a efectuării unei constatări tehnico-ştiinţifice balistice privind moartea
violentă a numitului Orşa Iosif /112[127]
65. Copertă dosar /113[128]

Volumul 31 [Victime-Cotidianul, cadre-Ciuceanu, organizare -Ostrov]
1. Filă pe care se află scris olograf " VICTIME ÎN PENITENCIARE (Lista elitelor-Cotidianul) " /1
2. Copie articol din ziarul Cotidianul" Nr.241 (4616), 11 OCTOMBRIE 2006 www.cotidianul.ro, intitulat
Victime pentru Trăian Băsescu (3a) - Elita religioasă (Ortodocşi)/ 2-35
3. Copie articol din ziarul "Cotidianul" Nr. 242 (4617), 12 OCTOMBRIE 2006 www.cotidianul.ro, intitulat
Victime pentru Traian Băsescu (4) - Elita militară/ 36-41
4. Copie articol din ziarul "Cotidianul" Nr. 243 (4618), 12 OCTOMBRIE 2006 www.cotidianul.ro, intitulat
Victime pentru Traian Băsescu (4) - Elita economică/ 42-50
5. Copie articol din ziarul "Cotidianul" Nr.241 (4616), 11 OCTOMBRIE 2006, www.cotidianul.ro, intitulat
Victime pentru Traian Băsescu (3c) - Elita religioasă (Romano-catolici) /51-54
6. Copie articol din ziarul "Cotidianul" Nr.241 (4616), 11 OCTOMBRIE 2006, www.cotidianul.ro, intitulat
Victime pentru Traian Băsescu (3b) - Elita religioasă (Greco-catolici) /55-61
7. Copie articol din ziarul "Cotidianul" Nr.243 (4618), 13 OCTOMBRIE 2006, www.cotidianul.ro, intitulat
Victime pentru Traian Băsescu (5b) - Clasa economică /62-84
8. Copie articol din ziarul "Cotidianul" Nr.239 (4614), 9 OCTOMBRIE 2006, www.cotidianul.ro, intitulat
Victime pentru Traian Băsescu (1a) - Elita politică /85-134

61

9. Copie articol din ziarul "Cotidianul" Nr.240 (4615), 10 OCTOMBRIE 2006, www.cotidianul.ro, intitulat
Victime pentru Traian Băsescu (2) - Elita intelectuală /135-157
10. Copie articol din ziarul "Cotidianul" Nr.239 (4614), 09 OCTOMBRIE 2006, www.cotidianul.ro, intitulat
Victime pentru Traian Băsescu (1b) - Activişti politici /158-207
11. Copie adresă a Ministerului Afacerilor Interne, Formaţiunea 0957 Ostrov din 01.05.1967
Direcţia
Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă - Serviciul secretariat /208 [3]
12. Copie Scurt istoric asupra formaţiunii 0957 Ostrov secţia Piatra Frecăţei / 209-211[4-6] [inclusiv
evenimentele şi lista comandanţilor]
13. Copie Scurt istoric secţia Grădina /212-213[7-8] [inclusiv evenimentele şi lista comandanţilor]
14. Copie Scurt istoric secţia Salcia /214-216 [9-11] [inclusiv evenimentele şi lista comandanţilor]
15. Copie adresă de înaintare a unui scurt istoric asupra Penitenciarului Ostrov a 1Ministerului Afacerilor
Interne, Formaţiunea 0957 Ostrov din 05.04.1968 către DGP - Direcţia Pază şi Regim / 217[12] [laude,
statistici cu detinuti, evenimente, comandanţi]
16. Copie Scurt istoric asupra Penitenciarului Ostrov /218-223[13-18]
17. Copie a cărţii lui Radu Ciuceanu - Regimul Penitenciar din România 1940-1962 /224-264[19-58]
[lista cadrelor din penitenciare]

Volumul 32 [corespondenta despre cadre]
1. Filă Barbus Florian (dosar 35/P/2006) /1
2. Fişă de serviciu /2
3. Ordin nr. 03338 /30.11.1955 /3
4. Fufezan Simion /4
5. Acte Fufezan Simion Stat de serviciu (2), mutaţii, jurământ, fişa de pensiune, starea civilă, /5-13
6. Adrese MAI 62298/950 ; 1371/19.11.1951 /14
7. Adeverinţă Fufezan Simion /15
8. Adresă MAI nr. 4865/18.02.1950 /16
9. Adresă 1145/27.08., declaraţie Fufezan Simion (copie) /17-20
10. Adrese MAI 175/24.03.1950, 238/16.08., 5380/4.05.50 /21-23
11. Acte privind pe Fufezan Simion 367/12.05.1950, declaraţie, 18257/1950, MAI 03.08.50, 559/30.06.50,
1127 A/18.08., 8765/20.08.51, certificat de absolvire, Fufezan Simion, foaie calificativă (2), certificat de
absolvire Fufezan Simion, /24-34
12. Adrese MAI 92/51, 6081/20.05.50, + p.v. 351/4 sept.50, 50/4 .111.50, MAI 58644/31.08.50, 134/50,
angajament Fufezan Simion /35-41
13. Sindriştean Ioan , MAI, scrisoare, autobiografie, notă UM 095l/H, angajament, Mai 2947/27.10.56,
/42-55
14.Adresă MAI 0150309/19.10.55, nr. 606/15.04.55, notă, material „activitate politică", caracterizare (2)
foaie de serviciu Sindreştean Ioan /56-73
15. Pop Vasile 2 /74-75
16.Fişa de serviciu /76-77
17. Referat /78
18. MAI Form. 095l/K, Pop Vasile, adresă ITB 161/ 29.03.60, adeverinţă, cerere, autobiografie Pop Vasile,/
79-99
19. Referinţe pt. Pop Vasile, Referat (2), stat de serviciu Pop Vasile, mutaţii, procese verbale 18.07.1950,
declaraţii Jianu Alimpie, Munteanu Maria, Pop Vasile, /100-118
20. Fişă individuală Pop Vasile (2), fişă personală, adresă nr. 3562/24.04.1953, adresă Proc. Gen. 5 iulie
1954, /119-126
21. Adrese Penit. Caransebeş către Dir.Gen.a Penit. /127-131
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22. Decizia nr. 160, adresă 22.01.1952, adresă DGP către Pop Vasile adrese Penit. Caransebeş , decizie, fişă
personală Pop Vasile, planşă foto (copie), copie filă carte muncă, foaie de serviciu, Pop Vasile, recompense,
copie filă carte muncă, cereri de verificare Pop Vasile /132-162
23.
Adresă 53808/22.04.1958, Ordin 075/15.08.1958, notă raport, 07.03.1958, adresă MAI 16592/57,
adresă MAI 46424/04.12.1957, /163-168
24.
Adresă MAI 35595/10.09.57, caracterizare Pop Vasile,
P.V. 28.02.1958,
15.02.1958,
ordinulDir.Gen.a Penit. 01.10.1958, adrese MAI 53780/17.09.58, note informative, aprecieri, autobiografie
toate Pop Vasile, / 169-199
25.
Adresă 143724/24.12.1953, adrese MAI Form. 095l/K, 73003/21.01.54; 0957 Dăeni (2) Notă de
colaborare, Ordine ale D.Penit.Lagăre şi colonii (2), adrese K 1/18356, 0957 Dăeni, Note de cunoaştere (2),
/200-215
26.
Adresă 50481/50, Ordin Dir. Gen.a Penit. 01.02.1960, adresă 095l/K, declaraţie Pop Vasile,
adeverinţă Pop Vasile, certificat de despărţire, Pop Vasile, Declaraţie Pop Vasile, ordin, foaie de notare,
autobiografie Pop Vasile, /216-241
27. Koto Ştefan /242-243
28. Fişă de serviciu Koto Ştefan /244-245
29. Referat /246
30. Autobiografie (2) /247-251
31. MAI 095l/K /252
32. Fişă de apreciere, Koto Ştefan, Foaie de notare, Concluzia, angajament, notă, caracterizare /253-261
33. Referat, Notă de discuţie, certificat de sănătate, angajament, buletin radiologie, buletin de analiză, adresă
559/50 (3), certificat comunal,referinţă, buletin de examinare radioscopic, fişa personală pentru evidenţa
cadrelor, certificat de cetăţenie, /262-280
34. Certificat medical (2) certificat cazier, certificat de cetăţenie, angajament, adresă 618/17.06.52, certificat
cazier, certificat de moralitate, Adeverinţă nr. 12, certificat de moralitate, adresă MAI 5 754/X, 89, adresă
5617/1951,/281-293
35. Adresă 7004/28.11 adrese MAI către Penit. Gherla, adresă Penit. Gherla către UM 0904 Cluj, Stat
nominal, copie certificat de naştere, /294-302
36. Dosarul cu acte justif. ale casei penitenciarului Gherla, foaia calificativă, certificat de absolvire, fişe
individuală Koto Ştefan, autobiografie Koto Ştefan, adresă MAI, cerere Koto Ştefan, adresă
MAI001526/05.01.51, buletin de ieşire 9492 14.12.58 /303-312
37. Adrese MAI 058101/13.07.51, P.V. , cerere, Koto Ştefan, jurământ, certificat de absolvire, foaie
calificativă, stat de serviciu, mutaţii, concedii, jurământ, starea civilă, Koto Ştefan,indicaţiuni de serviciu
Koto Ştefan . /313-329

Volumul 33 [corespondenta despre cadre]
1. Pop Vasile (35/P/2006) /1
2. Stat de serviciu (2), mutaţii, jurământ, certificat de cetăţenie, adresă nr.312/1951 /2-7
3. Buletin de analiză /8
4. Certificat medical, buletin de examinare,adeverinţă, certificat de bună purtare, certificat, referat de
angajare, adresă MAI 48/1951, proces verbal nr.59/ 10.01.1951 /9-16
5. Jurământ Pop Vasile, adresă MAI nr. 1224/1951, proces verbal 18 aprilie 1951, adresă Colonia de muncă
MAI /17-20
6. Adrese MAI 052337/26.06.1951, 055981/07.07.1951, scrisoare Pop Vasile, referat, angajament Pop
Vasile, adresă MAI 029627/13.04.1951, referat, autobiografie (2), caracterizare Pop Vasile, /21-30
7. Stat de serviciu (2), mutaţii, pedepse, concedii, jurământ, fişa de pensiune, starea civilă -Pop Vasile8. Declaraţie, proces verbal, caracterizare, referat, declaraţii, referinţă, adrese, angajament - Pop Vasile/31-51
9. Jurământ, certificate de cetăţenie, medical, de bună purtare, buletin de analiză, buletin de examinare,
adeverinţă toate Pop Vasile, adresă MAI, nr.312/51 /52-61
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10. Certificat 6651/20.12.950, certificat de cetăţenie, certificate: medical, de bună purtare, buletin de analiză,
buletin de examinare, adeverinţă, adrese MAI nr.803/1951, 312/1951 (2), bilet de voie U.M. nr. 5 Bicaz,
ordin de serviciu nr. 15042 pe numele lui Pop Vasile /62- 73
11. Viza de prezentare, adresă 1189/6.10.951, referinţă, +declaraţie, + bilet de voie, + adresă 7251/04.09.
1952, +caracterizare, +proces verbal, caracterizare, proces verbal, +referat, declaraţie Chinciuc Maria,
declaraţie Pop Vasile, declaraţie Rojan Ion, /74-90
12. Ungur Alexandru /91
13. Copii dosar personal +copie planşă foto, +fişă înlocuitor + notă + adresă 01897/56 / 92-98
14. Adresă MAI 027373/1956, adeverinţă Ungur Alex.,carte poştală, angajament, Ungur Alex.A .pedepse,
raport nr. 1, rapoarte Ungur Alex. /99-107
15. Adresă 10 7705/18.02.54, scrsioare Ungur Al, declaraţii: Sonciu M, Moginar Ion, Crişan Gh, referat,
adresă Penit. Timişoara, foaie de serviciu, Ungur Alex., autobiografie, Ungur Alex. /108-142
16. Adresă 041/54, referat, certificat comunal, referinţe, adresă Dir. Închisori şi Penit. , referinţe pt. Ungur
Alex., adresă 106853/54. adresă MAI, 106853, notă Ungur Al. copie certificat de naştere Bondici Ioan,
/143-169
17. Caracterizare, notă de serviciu, adresă 3512/53, adresă MAI 0880 Simeria, adresă MAI, referat,
12.10.51, referat 10.07.53, autobiografie, referinţe, caracterizare, angajament, referinţe, caracterizări, ptr.
Ungur Alex. /170-219
18. Caracterizare, fişă individuală, certificat de absolvire, foaie calificativă, stat de serviciu, mutaţii, stat de
serviciu, mutaţii, pedepse, concedii, jurământ, fişa de pensiune, stare civilă, /220-233
19. Adrese 1327/1360, 559/50,4540/18.02.50, 175/50, cupon de control CFR seria A nr. 802505, certificate
medicale, certificat cazier, certificat de cetăţenie, certificat /234-243
20. Adresă f.n. certificat comunal, dosar cu persoanele gardianului Ungur Alexandru, certificat 9/110/949,
certificat, 2301-2.01.50, certificate medicale,certificat de cetăţenie, 5/26/949, adeverinţă inr.235/11.12, bilet
de ieşire din spital Ungur Alexandru, /244-258
21. Adresă 2383/20.03.52, adresă 361/52, P.V. 489/23.01.1950, adrese 559/50, cerere Ungur Alexandru,
referat, declaraţie Ungur Alexandru, consimţământ, adresă 223/18.04.52, certificat medical Ungur Alex.
certifi med. Ungur Alex. adresă nr. 272/27.01.50. /259-272

Volumul 34 [corespondenta despre cadre]
1 Dosar nr. 35/P/2006 Pop Vasile 1 /1
2 Adresă MAI - Referat, cerere Pop Vasile, autobiografie Pop Vasile, certificat de absolvire Pop Vasile, /231
3 Foaie calificativă, certificat de absolvire, Foaie calificativă, Pop P. Vasile, autobiografie Marioara Lungu,
adresă D .G a Penit. , Referinţe, raport nr. 25 din 22.12.1955, raport nr. 12 din 27.07.1955, note MAI 095l/K,
Pop P. Vasile, Declaraţie Pop P. Vasile, Ordin 1817, nr. 077/01.10.1956, adeverinţă nr. 286/1955 /32-91
4 Adeverinţă - Jud, Urbană; BNR - dr. Ionel Pop, Referat Jud. Urbană BNR Cercea Vasilie ş.a., p.v. Drăghici
Teodor, Cereri Pop Vasile, raport nr. 1 din 18.03.1952, adresă nr. K1/024592, adresă MAI - Penit. Cluj,
raport MAI 05179, raport nr. 6 din 02.05.1956, adresă MAI, 15.01.1955, /92-107
5 Adresă MAI 155/05.01.1956, raport nr. 1/08.01.1955, adresă 027693 din 30.07.1956, adresă CI 272/23.07.
raport nr. 7 din 18.07.1956, MAI0951/K, adresă MAI 3036 a adrese MAI - 94 7/1956, raport Pop Vasile,
adrese MAI 24.09.1956, referat Penit. Cluj Tribunal, MAI 011264, raport nr. 10 din 25.10.1956, /108 - 120
6 Adrese 32 A/218174/18.10.1952, MAI 13.01.57,
MAI - ref raport Pop Vasile, Raport nr. 1, din
03.01.1957, p J/057262 Penit. Cluj, adrese MAI Pop Petru Vasile, Adresă MAI- Penit. Cluj, adresă 06387
din 11.06.1956, MAI raport 1957, stat de serviciu Pop Vasile, Mutaţii, pedepse, jurământ Pop Vasile, /121165
7 Fişa de pensiune Pop Vasile, acte privind pe Pop Vasile, Ordin de serviciu nr. 1484, adresă Şc. de
Gardieni Jilava, adresă MAI, 1084-4-V, foaie calificativă, Pop Vasile certificat de absolvire Pop Vasile,
adresă MAI 559/1950. /166-173
8 Adresă 465, Pop Vasile, ordin de serviciu Pop Vasile, adresă Dir.Penit. ref. Pop Vasile, adresă MAI nr.
559/1950 gardianul Pop Vasile, adrese MAI nr. 144/12.07. adrese A IA I, stat de serviciu şi fişa de pensie,
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Pop Vasile, adrese MAI. 48699 /02.02.1950, adresă + ordin de serviciu, adeverinţă priv. Pop Vasile /174187
9 Certificat de absolvire Pop Vasile . Foaie calificativă, certificat de absolvire, Foaie calificativă, Pop P.
Vasile, autobiografie Pop Vasile, adeverinţă, Pop Vasile, adresă MAI 41022/951, adresă MAI 5038/01
iunie, autobiografie Pop Vasile, Referinţă Pop Vasile, referinţă Moldoveanu Simion, adresă MAI
3165/08.05., referat, adresă MAI 21943/28.03.1952 /188-210
10 Adeverinţă Pop Vasile, adresă MAI 29618/21.29.05.1952, Referinţă Moldovanu Referinţe Sf.Popular
com. Feiurdeni, adresă 927/1952, dovada Pop Vasile, adrese Pop Vasile, adeverinţă Pop Vasile, certificat
medical Pop Vasile, bilet de internare Pop Vasile, adrese către Poliţia Regiunii Cluj, adeverinţă pentru
scutire medicală, /211-229
11 Bilet de ieşire, adresă UM nr. 0904 Cluj, referat medical, bilet de intrare, adeverinţă, adrese către
Dir.Reg.MAI, Dir.Reg. MAI Cluj 012584/1953, adresă Pop Vasile, adeverinţă, 6080/08.10.1953, adrese
MAI nr. 6479/23.10.1953, 60S0 08.10.1953, Buletin de ieşire nr. 936. /230-243

Volumul 35 [cazul Iachim Patrusca- din păcate singura filă din dosarul Basarabia]
1. Memoriu intitulat „ România ţara străbună a basarabenilor " al numitului Petrusca Iachim Iosif
/1-9 [2-10] [In care arată ce a avut de suferit şi cum e hăituit peste tot, pentru că şi-a arătat adeziunea la cauza
intereselor româneşti călcate în picioare de comuniştii instalaţi de URSS]
2. Fotocopii schiţă şi fotografie /10[11]
3. Xerocopie anunţ cu fotografie ataşată în limba rusă şi traducere în limba română /11-13[12-14]
4. Xerocopie adeverinţă emisă de Universitatea de Stat din Moldova cu nr.471 din febr. 2007 /14[15]
5. Xerocopie adeverinţă de identitate seria PC, nr. 168725 pe numele Petruscă Iachim eliberată de SPCEP
S4 83 /15[16]
6. Fotocopie color desen /16[17]
7. Articole din ziar fotocopii şi ziar din "Hunedoreanul", " Ziua ", " Evenimentul Zilei", "România Literară",
"România Liberă", "Jurnalul Naţional". /17-79

Volumul 36 [fise de evidenţă]
1 Fişă de evidenţă a persoanei /1-204[]
2 Date de identitate ale unor persoane, titlul "Penitenciar Văcăreşti"
3 Fişă de evidenţă a persoanei /206-213[]

/205[]

Volumul 37 [penitenciarele Caracal, Codlea, Cluj, Dej, Deva, Galaţi, Iaşi, Mărgineni, Ocnele Mari, Oradea,
Ploieşti, Ostrov-Salcia]
1. Copertă dosar Penitenciarele: Caracal, Codlea, Cluj Napoca, Dej, Deva, Galaţi Iaşi, Mărgineni, Ocnele
Mari, Oradea, Ploieşti, Ostrov-Salcia /1
2. Filă goală /2
3. Tabele nominale cu deţinuţii arestaţi în perioada 1945-1989 Penitenciarele Caracal
[/f3-15 [2-16] sabotaje din 1949 în 1951],
Codlea [/f16-23 [17-24] tranzit; spionaj, agitatie, uneltire, CRV (cotrarevolutionari) din 1953 în 1959], Cluj
Napoca [/f24-27 [25-27] tranzit, uneltire, CRV etc din 1957 în 1964], Dej [/f28-35 [28-35]uneltire, trădare,
etc pînă în 1964], Deva [/f36-44 [36-43]- sabotaje din 1947 pînă în 1952 apoi cîteva uneltiri, f43 huliganism
politic iesiţi în 68- Ieden Gh-1 an, Kovacs Grigoriu-4 luni, Mureşan Gherasim-2ani, f44 huliganism politic,
formatiunea Vulcan (Czank Emeric-2, Mates Dumitru 2,6 Stancsuy Ionel- 1 ofensa armatei)], Galaţi [/f4550 [44-49]uneltiri, agitatie, rebeliune,etc], Iaşi [/f51-53 [50-52] uneltiri din 1949 în 1958], Mărgineni [/f54
[53] uneltiri din 1959 în 1961]
Ocnele Mari [/f55[54]-un minor CRV], Oradea [/f56-131[55-131] masiv, barbati şi femei, începe în 1945
cu frontiere, manif. interzise şi siguranţa statului, apoi sabotajele ţărăneşti 47/48, iar siguranţa statului,
sabotaje, multe femei uneltitoare s-au eliberat de aici,
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[sint şi după 1964:
/f132 [132] 1965 CR (Brînzaş Iuliana 2,6 ani, Intze Maria, Marucz Ileana 1,6 Vrînceanu Viorica-12) ,
uneltire (Grigoriu Sidonia 10) răspîndire publicaţii (Popa Elena-3, Tupu Anica-4) denunţare (Voicu
Efrida/8luni)- eliberate 1966/1968- 1966. Trecere frontiera (Merzlinkin Nadia-3, Neacsu)
/f134 [135] 1967 Uneltire (Antal Andrei-5, Gabor Floarea-6), injurii rasiale (Bacs Ida-2, Feher Emeric.2,
Mate Maria 1,6 Varga Iosif 1,6, Math Margareta-1), trecere frontierş (Filipescu Sanda-4, Columbeanu Aneta
3,6 Lugosianu Elena-3) complice la subminarea economiei (Cabulea Ana/- 7) /
/f150 [151] 1968 uneltire (Gheorghiu Natalia-4), injur. ras. (Kiss Gh-1), trecere frontierei (Keczpal Ania
Henrieta-1, Philipp Ghizela Adriana-1, Rusu Elisabeta-1), CR (Serban Anastasia-1,6) /1971 propagandă,
Dib Viorica-5, uneltire Ludu Maria/1,6 /f151[152] 1972-1973 propagandă (Bănesu Penelopa-7, Marcu
Lilica-5, Timoftica Paraschiva-10 Ies în 1973/74 ) /f152[153] ieşite în 1974/75 propaganda (Botnaru
Eutochia-5, Cepanari Doina-7. Petroiu Despina-6, SimoneseEugenia-7, Stamatin Maria-15[iese pe
6.07.1977, Szabo Iuliana-6],
Ploieşti [f153-155 [154-156] tranzit? activ contra clasei muncitoare sau contr orinduirii sociale],
Ostrov Salcia [f156-192 [157-193]formaţiuni de muncă, mulţi sînt eliberaţi de aici, pînă în septembrie 1964]
/3-192

Volumul 38 [dosarele Suvac, Bulea, Ursu, Diamandi]
1. Notă olograf datată 19.12.96, pe numele col. Tănase /1 [3] [care avea în 1996 o serie de dosare legate
de crimele comunismului]
2. Notă a colonel magistrat Mircea Tănasă, prin care dispune înregistrarea sesizării 3341/92 la cauze
penale. /2[4]
3. Rezoluţie din data de 16.12.1996 prin care colonel magistrat Mircea Tănasă dispune neînceperea
urmăririi penale în cauza privind sesizarea Ligii Democratice pentru Dreptate /3[5] [în dosarul Suvac Ion
din Dealul Morii-Bacau- NUP pentru prescriere]
4. Rezoluţie din data de 16.12.1996 prin care colonel magistrat Mircea Tănasă dispune neînceperea urmăririi
penale în cauza privind sesizarea Ligii Democratice pentru Dreptate (indigo) /4
5. Rezoluţie din data de 16.12.1996 prin care colonel magistrat Mircea Tănasă dispune neînceperea urmăririi
penale în cauza privind sesizarea Ligii Democratice pentru Dreptate (olograf) /5[6]
6. Adresă a Ligii Democratice pentru Dreptate către Procuratura Generală al României, Direcţia a
II-a Penală, înregistrată sub nr. 69399 din 27.11.1992, intrarea cu nr. 3341 din 27.11.1992/6-7[7-9]
7. Plic poştal adresat de către Liga Democratică pentru Dreptate către Procuratura Generală a României,
Direcţia a II-a Penală /8
8. Adresă a Secţiei Parchetelor Militare nr. 1573/1996 către Parchetul Militar Craiova, semnată General de
brigadă magistral, Samoilă Joarză /9
9. Nota olograf din data de 03.08.96 prin care se dispune către Secretariat a se da nr. nou întrucât nr.
1269/96 rămâne pentru cazul Ursu. /10 [10] [Numărul nou se referă la Bulea Mihai]
10. Adresă nr. 51992 din 16.07.96 a Direcţiei Generale de Strategie, Integrare Europeană şi Relaţii Publice
către Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Secţia Secretariat, Economică şi Relaţii cu
Publicul, înregistrată cu nr. 23665/18.07.96 şi nr. de intrare 1573/21.29.07.1996 /11[11]
11. Adresă nr. 346 din 01.07.1996, semnată Ştefan Cucu, a Uniunii Veteranilor de Război şi a
Urmaşilor Veteranilor de Război către Preşedenţia României, dlui Ion Iliescu. Pe adresă se află ştampilat
nr. 08615 iar la Parchet a fost înregistrată cu nr. 51992 din 16.07.1996 /12[12] [cazurile Bulea V Mihai şi
Gheorghe Ursu]
12. Notă olografă datată 31.08.1996, semnată indescifrabil /13
13. Adresă nr. IUL 09251 din 06.08.96 a Preşedinţiei României-Relaţii cu Publicul către Parchetul General
de pe langă Curtea Supremă de Justiţie privind înaintarea memoriului Domnului Cucu Ştefan /14
14. Adresa nr. 346 din 01.07.1996, semnată Ştefan Cucu, a Uniunii Veteranilor de Război şi a
Urmaşilor Veteranilor de război către Preşedinţia României, domnului Ion Iliescu. Pe adresă se află
stampilat nr. 09251 /15[13]
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15. Adresa a Parchetului Militar Craiova nr. 1075/P/1996 din 27.02.1997 către Secţia Parchelelor
Militare, răspuns la ordinul nr. 157/1996 din 21.02.1997, semnată col. magistrat prim procuror militar
Emil Văduva, şi având nr. de intrare 1573/96 din 05.03.1997 /16[14-15] [situaţia cercetărilor în cazul
Bulea- dosar 1075/P/96, împuşcat de Dumitru Delcea. Nu s-a primit raspuns de la 02405 Piteşti. S-au mai
făcut cercetări şi în 1993, la ordinul 575/P/1993 al fostei direcţii a procuraturii militare, cu raportul
288/II/16/1993 din 3.06.93 înaintat de procuratura militară Craiova]
16. Copertă dosar legal, nesigilial, privind petiţia doamnei Diamandi Florica
/17 [Plîngerea
Diamandi Florica din 23.09.1991, în legatură cu Diamandi Alcibiade-asasinat la 9 iulie 1948 la Poliţia
Capitalei]
17. Conţinut dosar
/18-50 [16-29] [caz Diamandi. Declaraţia fiului Diamandi Constantin, referatul
procurorului Coteanu Nicolae, cereri către arhivele SRI de la UM 02405 Pitesti. La f27 este răspunsul
arhivelor MAPN. Nu ajunge numele mortului şi data. Mai trebuie: data naşterii şi prenumele părinţilor,
instanţa care l-a judecat şi numărul dosarului. f28- este primit dosarul cu 301 pagini. f29 Referat- 6.01.1992
Coteanu Nicolae, PMB propune clasarea lucrarii 1026/A/91- pentru că s-au comunicat petentei datele
solicitate (a decedat în ancheta de infarct cardiac). Referatul din 20.1992-fata de plîngerea reclamantei,
mentine rezoluţia de clasare. ]
18. Copertă finală dosar privind petiţia doamnei Diamandi Florica /51

Volumul 39 [Penitenciar Aiud, 1948-1989]
1. Coperta registru cu titlul „ Penitenciar Aiud" /1 [2]
2. Filă cu menţiunea "Tabele nominale cuprinzând deţinuţii care au executat pedepse pentru infracţiuni de
nutură politică în penitenciarul Aiud în perioada 1949-1989/2 [3]
3. Filă cu menţiunea "Lipsă evidenţe pentru perioada 1945-1948" /3 [5]
4. Tabel nominal cu deţinuţii liberaţi în perioada anului 1949 /4-47 [6-52]
5. Filă cu menţiunea "Lipsă evidenţe pentru perioada anilor 1953-1954"
/48-63 [53-70] [47 eliberaţi în
1952, 48-63 eliberaţi în 1955-56]
6. Tabel nominal cu deţinuţii liberaţi în perioada 1956-1960 /64-94 [71-101]
7. Tabel nominal cu deţinuţii liberaţi în perioada anilor 1961-1966 /95-126 [102-133]
8. Tabel nominal cu deţinuţii liberaţi în perioada anului 1963 /127-288 [134-297]
9. Tabel nominal eu deţinuţii liberaţi în perioada anilor 1967-1989
/289-322
[f289-294 [298-303] 1967
f 289 12 cazuri- pentru trecere frontieră sau tentativă de trecere+ Anton Ctin şi Bleza Emil cîte 5 ani uneltire, Boros Ianos -injurii rasiale, Boltidsar Z. ofensa şi uneltire 2ani,
f 290 16 cazuri- pentru frontiera+ uneltire: Cantor Gavril-4 ani şi Crutu Ghe-3 ani, Danciuca Gh-7;
f291 16 cazuri- frontieră+ uneltire: Gavrilescu Ilie-3 ani, Ionita Radu-4, Juncu Eugen-4,
f292 17 cazuri frontieră+uneltiri : Mărgăritescu Ctin-3 ani, Mustaţă Ct-4, maior Imre – ofensă simb. Nat.
f293 16 cazuri frontieră+ Stoica Gh Dumitru şi Stoica D Nicolae - 5 şi 6 ani pentru uneltire, ies în 1968,
Szekelzy- ofensă simb nat. -3 ani
/f294-304[303-313] 1968
f294 7 cazuri frontiere+ uneltiri: Vicnzi Andrei-7ani, Antal Iakab Andrei, Zoltan, Enest -7,5,8 ani- Balogh
Mihaly- 10 ani, Bartha Francisc- 6 , Banita Vasile-3 , Berzsan Alexandru -10 ;Beer Moritz- subimnarea
economiei nationale- 7 ani,
f295 9 cazuri frontiere+ uneltiri (Biro Tivadar-6, Csatlos Eugen-6, Csobotar Istvan-9, Darabont Ludovic-7,
Donath Pavel-10, Cernovodeaunu Dan Paul-5, subm. econ nationale (Chinzbruher-6, Ciobotaru-4, Deak
Mihaly-Pal-3, Costin Alexandru- 7, Diaconescu Emil-4),
f 296 17 cazuri frontiere +uneltiri (Edelestein Sami-9, Franz Carol-6)+suminare ec (Farkasch D-5 ani)
f297 15 cazuri frontiere +uneltiri (Gheorghiu Laurentiu-7, Grigoras Florea şi Grigoras Tiberiu- 3, 5ani,
Gyorgy Tiberiu-5, Horea Petre-3)
f298 11 cazuri frontiere +uneltiri (Iavitz Gh 4,6ani, Kerilak Joe Charlie-3,9, Kiss Stefan-4,6, Kinkses Iosif-5)
rasp de publicaţii (Kindris Vasile -2 ani), summinare economie (Iancu Mihai-5, Kleinn Mihail-6,6, Kluge N
Ion-6),
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f299 11 cazuri frontiere +uneltiri (Marinescu Aurel-25 de ani, Marton Ferenc-4,6, Medve Iosif-3,9, Morosan
Ctin-7,6, Morosan samoil-3,9, Muntianu Grigore-4,6) subminare economie (Liviu Andrei-3, Mateiu Al-5,3
Melencu Nic.-6,6)
f300 13 cazuri frontiere +uneltiri (Nichita Viorel-7, Noveanu Vasile-4,6, Pienczycowschi Iosif-7,6)
subminare economie (Popovici Eusebio-7, Pascal Alfred 4,6, Paunescu Viorel-3,9 Pulbere Victor 3,9)
f301 14 cazuri frontiere +uneltiri (Pataki Ladislau-1,Rado Alexandru-7,6, Rozinger Adalbert-11,3) plus
subminare economie (Savel Ctin-9, Stelian Jan-3,9)+tradare Sachter Marcel-15
f302 8 cazuri frontiere +uneltiri (Schwartz Alfred-9,Simion Istvan-6, Solyom Atila-5, Strujac Dumitru-2,1,
Suzin Micu-9, Szasz Laios-5, Szekely Ioan-5) plus subminare economie (Sarossy Andrei-3, Stefanides Filip2, Stoof Gerhard-3)+raspindire publicaţii (Susman Ieronim-2)+ injurii rasiale (Simion Ion-2,4)
f303 9 7 cazuri frontiere +uneltiri (Ţica Ctin-6, Tomoiaga Ctin-9, Toth Tibor-10, Ungureanu Ion-2, Urs
Adalbert-11,3 ) subminare economie (Trus Ion-11,3, Thailler Armand -4,6, Tatia Gh-3,9,Ticusan
Viorel+5,3) dezertare Thomae Gh-2 ani, injurie rasiala Toth Gh 1,6
f304 cazuri frontiere +uneltiri (Varga Ador-7,6 Varga Coloman-3,9 Varga Tudor-4,6Vargzasi Lorant-3,
Zakarias Desideriu-5,3)
/f304-306 [313-315] 1970
f304 uneltiri (Alexandru Gh+ 6 ani, Cîndea Spiridon-3, Cătindatu Dumitru-6) plus propagandă (Abiciulesei
Gh, Ardeleanu Petre 3 şi Barăian Samoilă- 4)- ies în 1972
f305 uneltiri (Cristea Ctin-4, Dabija Dumitru-4, Deleanu Ion-3, Dobre Chiriac-5, Dragus Laszlo-4,6 Frîncu
Ilie-2,3 Mindilică Tudor-4, Rizea Gh-4, Vigh Tiberiu-3, ) subminare economie (Gheta Matei-5) complot
(Vasilică Mihai-12 ani ) propaganda (Chiriac Andrei-3, Georgescu Mucenic-2, Iordanescu Emil-3, Juncu
Traian-4, Lazarovici Alexandru-7, 6 Munteanu Paun-2,6 Botea Corneliu-7), tradare (Csallner Carl-5)
f306 Complot Coropceanu Gh 12 ani
/f306-307 [315-316] 1971
uneltiri (Apostol Neculai-4) subminare economie, propaganda (Bodea Ion-3, Buf Grigore-5, Benocz Zoltan7, Botlung Teofil-6, Damian Gh-3, Deliman Ioan-8, Dermendzin Petru-8, Grogor Aurel-5, Mardare Ilie-3,
Macovei Mihai-8, Nierghiles Vasile-2,6 Oros Calin-6, Pall caroll-2, 6 Pantu Mihalache-6, Pînzariu Vasile-6),
divulgare secrete (Blănaru Ştefan-4)
f307 propaganda (Poenar Aurel-7, Rădulescu Constantin-5, Rubică Dumitru-6, Ştefănescu Grigore-8,
Siminiceanu Dumitru-3, Zaluschi Aurel-3)
/f307-311 [316-320] 1973
uneltiri (Burcus Viorel-5, Cascuiescu Dimitrie-6) complot (Bahrim Vasile-8, Boca Iancu-2) propaganda
(Ahălani Anton-6, Caliman Ştean-7, Cîrcov Alexandru-5, Chiticaru Petrea -10, Codreanu Serban-5, Cor
Petru-4, Csorvasi Iuliu-3, Culda Virgil-4),
f308 uneltiri (Dragu Ştefan-6, Goronovici Gh-6) complot (Grigorescu Gh-10, Ioniţă Gh-8) propaganda
(Candiani Gabriel-15 Danalau Vasile-6, Dalati Cuti Martin-5, Denes Iosif-6, Dumbravă Grigore-3, Duma
Ştefan -3, Festila Nicolae-7, Filip Emil-3, Florean Victor-3,6 Galis Ioan-8, Glodeanu Vasilică-5, Grijac Ioan8, Hidos Emil-6, Horgos Ionel-3, 6 Jucan Iosif-7)
f309 uneltiri (Kolonty Francisc-5, Morar Moldovan-2,3) subminare economie (Moldvai Emil-9, Mihăescu
Paul Michel-7,6) complot (Neculai Constantin-8, Nicolau Dumitru-2,6) propaganda (Kolf Frideric-6,
Limbăşan Gh-2, Loos Ştefan-6, Mathe Ghedeon-6, Mijea Gh-8, Moroşan Vasile-8, Mariei Ion-3,3 Negrea
Cornel-6, Nemes Luca-3, Nemeti Iosif-6, Oul Ieronim-5, Papp Alexandru-5,6), sabotaj (Nicola Ion-4,1)
f310 uneltiri (Schmidt Ioan-3,6 Someşan Gheorghe-6, Szasz Ludovic-5) subminare economie (Riytir
Theodor-Bohumil-6) complot (Părjol Cristian-3-tentativa, Popescu Dorel-3,6 Rînduroi Constantin-2,6 Stoica
Marin-3) propaganda (Pasc Liviu-3,6 Pop Augustin-5, Pricop Gh-5, Romoşan Ion-8, Sîrbu Georgiu-5, Sas
Aurel-5, Soiman George-6, Soporan Ioan-5,6 Szekely Stefan-6, Tîrlea Mihai-5, Tauszik Iosif-5)
f311 subminare economie (Tolpeghin Alexe-11,3), uneltiri (Torok Iosif-9, Torok Stefan-9),
propaganda (Ursulescu Ioan-6, Vîrva Nicolae-7, Vîrca Gh-5)
/f311-317 [320-326] 1975-1976 (ies şi în 1977)
uneltiri (Balogh Mihaly-10) subminare economie (Babitz Ion-10,6 Babus Ioan-5,1 ) propaganda (Andreean
Eugen-6, Antal Iacob-6, Arhip Ioan-10, Birtalan Lorinc-7, Bădescu Pătru-8, Bajko Tiberiu-10, Bălan
Gheorghe- 7,Boboc-Dionisie-6), divulgare secrete (Andrăşel Octavian-4), tradare (Ban Francisc-15, iese pe
21.07.1977)
f312 uneltiri (Colojoară Silviu-10) subminare economie (Codreanu Mircea-25, iese pe 21.07.1977, Derea
Lazăr-5) complot (Botez Toader-20, iese pe 21.07.1977, Coropceanu Ene-10) propaganda (Bodnariuk Elek-
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8, Bratu Alex. 1,8, Buzdugan Ioan -12, Caraza Grigore-10, iese ultimul, pe 22.07.1977, Carpean
Gheorghe-8, Chiper Baltatescu-8, Chirilă Viorel-5, Cojocaru Teodor-5, Corcan Ioan-5, Costea Emeric-12,
Crăciun Nicolae-6, Crăciun Nicolae-6, Cristoiu Dumitru-12, Dumitrescu Camille-6, Demetrescu
Alexandru-10 ), tradare ()
f313 subminare economie (Dumitrescu Petre-6,8 iese pe 21.07.1977, Ehry Vasile-12, iese 21.07.1977,
Golcea Nicolae-6) complot (Divili Laurentiu-15, Enus Ioncu-5) propaganda (Dinca Ion-10, Dobrescu Ion-5,
Dogărescu Gheorghe-8, Dosa Ioan-8, Dumitru Constantin-5, Demian Petru-8, Fetico Mihai-8, Galan Toader7, Gaman Zoltan-15 iese 20.07.1977, Goga Năstase-6, Grec Stefan-8, Hangan Stefan-7, Ighisan Nicolae15, iese pe 21.07.1977, Iliescu Iorgu-10, Ioniţă Constantin-8 )
f314 propaganda (Ivan Ioan -12, Iuhasz Nicolae-6, Kapas Ioan-8, Kovacs Karol-10, Leonte Petrache-9,
Ludvig Mihail-9, Lupulescu Eremie-5, Munthiu Nicolae-8, Mărghinean Ioan-6, Militaru Ion-6, Miron
Gheorghe-10, Misa Dima-6, Mandiuc Toader-10, Negrisanu Paul-8, Opis Marin-7, Orbulescu Nicolae-13,
Orvedi Andrei-6, Pădureanu Ştefan-6), complot (Ivanov Ananie-8, Manea Vasile-8)
f315 subminare economie (Petcu Theodor-10, iese 21.07.1977) propaganda (Pălămidă Vladimir-6, Pamfilie
Vasile-7, Papaziu Adam-6, Pavel Ioan-7, Neagu Ion-12, Peter Lajos-12, iese 21.07.1977, Pilca Valer-9,
Popa Marin-11, Pricop Dumitru-5, Puskas Francisc-7, Petho Vasile-3, Popescu Vasile-1, Petrescu Gh-18 ,
iese 21.07.1977, Ranca Petre-15, Samson Nicolae-3, Sandu Petru-6, Schuster Hans-9)
f316 subminare economie (Szattingher Richard-18, iese pe 21.07.1977) propaganda (Serban Ioan-6,
Simionese Vasile-7, Stamatin Ioan-18 iese pe 21.07.1977, Stefan Gh -11, Suciu Mihăilă-7, Szabo Marton8, Szasz Iuliu-8, Spătărel Horia-15, Sas Vasile-10, Szecheli Ioan -8, Tandea Victor-8, Tirlea Costică-7, Tat
Vasile-10, Teoharescu Teodor-Gheorghe-4, Ţifrac Nicolae-9, Tokes Peter-7, Todor Ilie-9 Totok Gunter-5)
f317 uneltiri (Urs Moise-10) subminare economie (Vulpe Traian-10, Zernovean Nicolae-6,8) propaganda
(Uzum Tănase-10, Vasilescu Octavian-7, Wagher Gustav-10, Vîlcu Dumitru-5, Weber Iosif-7, Vinczi
Andrei-8, Vlădulescu Oiliviu-5, Zimnicaru Marin-6, Zorici Ion-1,8 Bodoceanu Ion-8, Baciu Petru-5, iese
21.07.1977)
/f317-319 [326-328]1978-1983
propaganda (Comaniceanu Ion-5, iese 1981, Fusa Ilie-2,6 iese 1983 ,
f 319 divulgare secrete Niculescu Sorin Dan-16 iese 1982, propaganda (Şerban Ioan Leonel-5, Scurcă Silviu3- ies 7.01.1983) propaganda împotriva socialismului (Barabaş Ioan-5) complot (Gavris Emil-5), scosi în
1984
/f320-322[329-331] 1985-1989
f320 1985 propaganda (Ilie Ioan-4 iese 1986, Măgurean Ghe-4 iese 1984, Pop Dumitru Alex-5, iese1986)
1986 tentativa de propaganda (Fărţade Petre- 5-iese1987, Olindaru Mircea-6-iese 1988, propaganda
(Balasz Vilhelm 4,8-iese1987, Barabas Francisc-7-iese 1987,Borbely Erno 4,8-iese 1987, Borbely Erno 4,8iese 1987, Bugan Ion-8 iese 05.02.1988, Buzasz Laszlo-4-iese 1987, Filip Iulius-5,4-iese 1987, Pal
Adalbert-4, iese1986, Pavel Gh- 4,8-iese 1987 ) tradare (Iancu Marin-5ani-iese 1986), complot (Manu
Gheorghe-5-, Părvu Vasile-4,8- ies în 1987, ), divulgare secret (Musat Gheorghe-5, iese 1988 ),
f321 diversiune (Rusu Mihai-25-iese 1988), propaganda Totu Victor-5-iese 1987, Tucă Dan-4-iese 1988,
Vlăsceanu Florea-4-iese1987 ), tentativa de propaganda Pleşca Petrea-5-iese 1987),
f322 1988-1989 Subminarea ec. nat. (Ichim Gh-8 , iese 21.12.1989), divulgare de secrete (Ion Marin-7-iese
22.12.1989, Matei Viorel-7- iese 22.12.1989) Pîrvu Dumitru ?
10. Tabel nominal cu deţinuţii condamnaţi pentru infracţiuni de natură politică în perioada 1945-1989 şi care
au decedat în penitenciarul Aiud
/323-367 [332-375] [1967 Daniliuc Constantin, uneltire-7 ani; 1973
Suditu Gh- propaganda-8 ani, 1974 Costea Ioan -propaganda împotriva orind socialiste- 3 ani, 1974 Galan
Pavel- propaganda împotriva orind socialiste-5 ani 1976 Lang Ioan detinere documente secrete-9 ani, 1976Lup Ioan-propag împotriva orinduirii socialiste,8ani 1977- Ascher Andrei-subminare-20 ani]
11. Copertă registru /368

Volumul 40 [Pen.Craiova vol 2]
1. Copertă Penitenciar Craiova - vol. II /1[2]
2. Filă goală /2
3. Tabele nominale cu arestaţi în perioada 1945-1989 Penitenciarul Craiova
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/3-190 [sabotaje, uneltiri, etc]

[/f2-21[3-22] 1951 /f22-40 [23-41]1951 /f41-48 [42-49]1952 /f49-52 [50-53] 1953 sabotaj /f53-66 [5467] 1955 sabotaj
/f67-109 [68-111]1955-1959 /f110-190 [112-193] 1960-1963
Volumul 41 [Pen.Gherla]
1. Tabel cu deţinuţi condamnaţi pentru infr. de natură politică la Penitenciarul Gherla /1-330 [Ieşiri pînă în
1964, în 1987 mai iese doar Laghiu Gh.-4ani, secret de stat]
[/f1-141 [3-143] partea 1, 3093 detinuţi politici /f142-189 [144-192] partea 2, pînă la nr. 4421
/f190-307 [193-313], (la fila 268- no 6730) partea 3 /f308-329, partea 4 [314-335]]
Volumul 42 [Pen. Alba Iulia, Bacău, Baia Mare, Botoşani, Buzău, Bucureşti-Jilava]
1. Copertă dosar cu menţiunea "Penitenciarele Alba Iulia, Bacău, Baia Mare, Botoşani, Buzău, BucureştiJilava". /1[3]
2. Filă albă /2
3. Tabel nominal cu deţinuţii arestaţi în perioada 1945-1989 pentru săvârşirea de infracţiuni de natură
politică eliberaţi din Penitenciarul Alba Iulia în anii 1952- 1953 /3-11 [4-12] [La Alba Iulia par mai ales
ţăranii bagati la sabotaj în anii 50 ]
4. Tabel nominal cu deţinuţii arestaţi în anul 1953 pentru săvârşirea de infracţiuni de natură politică eliberaţi
din Penitenciarul Alba Iulia /12-14[13-15]
5. Tabel nominal cu deţinuţii arestaţi în anul 1962 pentru săvârşirea de infracţiuni de natură politică eliberaţi
din Penitenciarul Alba Iulia /15[16]
6. Tabel nominal cu deţinuţii arestaţi în perioada 1945-1989 eliberaţi din Penitenciarul Bacău /1658[17-59] [anii 50 cu sabotaje; aici – f16-17 sînt şi politicii din anii 60-70, pentru propagandă, complot -ca
la Aiud, în tranzit, stau putin şi sînt predaţi la UM0910]
7. Adresa a Penitenciarului Baia Mare nr. D/4680/28. 02.1992 către DG Penitenciare /59-61[60-62]
8. Filă albă /62[]
9. Tabel nominal cu deţinuţii arestaţi în perioada 1945-1989 pentru săvârşirea de
infracţiuni
de
natură politică încarceraţi în Penitenciarul Botoşani /63-130 [63-131] [foarte bogat în uneltiri]
10. Filă albă /131[132]
11. Tabel nominal cu deţinuţii arestaţi în perioada 1945-1989 pentru infracţiuni de natura politică Arhiva Penitenciar Buzău /132 [133] [Buzaul are un om de tot?]
12. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1945,
Bucureşti-Jilava /133[134]
13. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1949, BucureştiJilava /134[135]
14. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1950, BucureştiJilava /135[136]
15. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1951, BucureştiJilava /136-137[137-138]
16. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1952, BucureştiJilava /138[139]
17. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1953 , BucureştiJilava /139[140]
18. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1954, BucureştiJilava / 140-141[141-142]
19. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1955, BucureştiJilava / 142-143[143-144]
20. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1956-1957,
Bucureşti-Jilava / 144-153[145-154]
21. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1957, BucureştiJilava /154[155]
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22. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1958, BucureştiJilava /155-156[156-158]
23. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1959, BucureştiJilava / 157-158[159-160]
24. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1960, Spital
Văcăreşti /159[161]
25. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar Jilava, în anul 1961 /160161[162-163]
26. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1962, BucureştiJilava / 162-163[164-165]
27. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1963, BucureştiJilava / 164-171[166-174]
28. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1964, BucureştiJilava / 172-194[175-198]
29. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1969,
Bucureşti-Jilava / 195 [199] [Popescu Sergiu Eugen subminare 5,3 ani, Savel A Ctin subminare -9 ani]
30. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1971,
Bucureşti-Jilava /196 [200] [3 treceri de frontiera, eliberati 1972]
31. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1972,
Bucureşti-Jilava /197 [201] [7 treceri de frontiere, Damian Al., Fulga Constantin CSS]
32. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1981,
Bucureşti-Jilava /198 [202] [12 treceri frontiera, Băruţ Gilbert CSS- 4 ani]
33. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1982,
Bucureşti-Jilava /199 [203] [o trecere frontieră]
34. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1983,
Bucureşti-Jilava /200 [204] [13 treceri frontieră şi tentative]
35. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1984,
Bucureşti-Jilava /201 [205] [2 treceri frontieră]
36. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1987,
Bucureşti-Jilava /202 [206] [2 treceri frontieră]
37. Tabel nominal cu deţinuţii politici liberaţi sau care au decedat în penitenciar, în anul 1989,
Bucureşti-Jilava
/203 [207] [19 treceri frontieră, eliberaţi şi pe 28.12.98, Budeanu Petruţa- elib
5.01.1990, Gh Ionescu Ion- 20 ani CSS subminare, Iuga Dumitru 6 ani CSS, complot, eliberat la
09.09.89)

Volumul 43 [Penit. Piatra Neamţ , Roman, Satu Mare, Tirgu Jiu,Tirgu Ocna, Tirgu Mures, Turnu Severin.
Vaslui, Văcăreşti]
1. Tabele nominale cu deţinuţii liberaţi din penit. Piatra Neamţ /1-79
[/f1-62 [1-62]- începe în anii 50 cu ţăranii sabotori trimişi de parchet Neamţ -mulţi ridicaţi de securitate şi se
termină la 62- cu cîteva uneltiri.
/f63-79 [63-79]- Roman-sabotaje]
2. Tabel nominal cu deţinuţii arestaţi în 1945-1989 /80-228
[/f80-84 [80-84]Satu Mare-de tranzit, /f85-154 [85-154]Tîrgşor- cu elevi- uneltiri, trădare, sabotaj,
instigare, favorizare, nedenunţare, frontieră, etc -cu transferuri spre Poarta Albă , Gherla , securitate etc,
/f155-174 [155-174]Tirgu Jiu- începe în 1946 cu înfruntarea autorităţilor şi 1947- ştiri false, sabotaje şi
deţinere de armamemnt, apoi sabotaje (ţărăneşti) în 49- unii ridicaţi de securitate, sabotaje şi în 1952 şi 1953,
în 1960-uneltiri], /f175-191 [175-192]Tirgu Ocna - începe cu crime de război şi trădare, continuă cu
uneltiri, agitaţie publică, etc , /f192-217 [193-218]Tîrgu Mureş [anii 50, uneltiri şi agitaţii, apoi CRV
(contrarevoluţionari)], /f218-228 [219-229]Turnu Severin -sabotaje, internaţi securitate]
3. Tabel nominal cu deţinuţii arestaţi în 1952-1989 /229-236 [230-237] [Vaslui , începînd cu sabotaje1952/3]
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4. Tabel cu deţinuţii politici, liberaţi sau decedaţi în 1951 Văcăreşti.
împotriva umanităţii, cu cîţiva morţi]

/237 [238] [crime de razboi şi

Volumul 44 [Dosarul Canalului]
1. Filă ştampilată 264/8 din 18.02.1972 /1[2]
2. Tabel canal Dunăre- Marea Neagră /2[3]
3. Cuprins
/3[5] [Nici un cuvînt despre victimile celelalte din lagăr peste care s-au pretat şi victimele
înscenării să ctitorească comunist. Pe de altă parte e un caz reprezentativ -căci dacă asta au făcut comuniştii
şefilor de şantier, înţelegem ce au trăit deţinuţii politici.]
4. Declaraţiile inculpaţilor şi martorilor Cernătescu Petre, Garofeanu Gh. , Străistaru Boris, Gueritse Victor,
Andronicescu Dumitru, Berceanu Walter, Maximovici Vasile, Pintescu Ştefan, Dulgheru Mişu ş.a. /4-160
[/f6-20 [6-22]Cernătescu Petre, condamnat la moarte, neexecutat. Cum a condus ancheta Dulgheru şi
Mazuru. Drogat şi pus să semneze; acuzaţii tehnice; scopul- teroarea şi justificarea insucceselor; greşeala că nu s-a utilat corespunzător lagărul. Ce venea de la ruşi şi cehi era fără piese de schimb şi incomplet. 10
oameni ţapi ispăşitori- cu droguri şi bătăi. Sentinţa- la ordine superioare- moarte sabotorilor. Liuba
Chisinevschi avea de plătit poliţe sorei inginerului Crăciun. Rozei Aurel- mort pe nedrept. Nechita- mort
nevinovat. Cere revizuire, reparaţii.- 18 martie 1968.
/f21-33 [23-35]Georgescu Gh, condamnat la moarte, neexcutat. Lipsa de utilaje; reţinut 6 luni de
securitare pentru o întîlnire; Ridicat din nou de securitate în 1952. Păcălit să recunoască. fără avocaţi.
Tranchilizat la proces cu pastile, ca să nu reacţioneze la condamnarea la moarte. Avocatul Bălăceanu
îi acuză mai tare ca procurorul Ovidiu Teodorescu
/f34-42 [36-44] Declaraţia lui Garofeanu- martor al acuzării Arestat de securitate ca să dea declaraţia
împotriva lui Rozei. Declaraţiile sînt false, pentru că a fost bătut !. A semnat tot, neputînd suporta bătaia. În
camera unde era bătut intră perşedintele tribunalului care întreabă dacî vrea să vorbească!
Apărătorul din oficiu îl ameninţă că dacă nu recunoaşte va reîncepe ancheta. I se dictează ce să spună la
procesul lui Rozei. În spatele mesei juriului apare capul securistului! El e judecat într-o sala privată
numai cu securişti. La proces spune că declarase fals dar preşedintele instanţei ţipă la el şi-l cuminţeşte. Alt
implicat neagă; se opreşte şedinţa; e dus la securitate; revine bătut şi recunoaşte. Toţi au semnat
bătuţi. Muncitori necalificaţi au distrus utilajele care nu aveau piese de schimb. Face o referire şi la
escavarea manuală, în condiţii improprii...
/f43-54 [45-56] Declaraţie Străitaru Boris, martor al acuzării. Are sarcina să facă 2000ha- grădină irigată.
Arestat pentru sabotaj. Ameninţat, lovit, etc. să declare ce vor ei. Nu a ştiut ce scrie pe foile pe care s-a
resemnat să le semneze. Pus să repete ciorna înaintea procesului. La intrare în tribunal ameninţarea că nu
va vedea soarele daca iese din joc. Procesul lotului 2- generalul Petrescu îl domesticeşte. Ionescu Ctin a
retractat. A fost scos din sală, bătut şi adus înapoi să recunoască. Văzînd asta- ceilalţi au recunoscut tot.
La recurs au putut spune adevărul. Dar şi aici avocatul îl îndeamnă să fie autocritic-pentru uşurare. Discuţia
din 1955 cu şeful securităţii despre eroarea judiciară- să se şteargă totul cu buretele. Li se eliberează o
adeverinţă că dosarul a fost clasat.
/f55-57 [57-59] Nicolae Ion, martor al acuzării. Defectarea unei locomotive despre care nu ştia nimic. Dar
a semnat ce i s-a dat la securitate. Este informatorul securităţii (ca şi Moldoveanu Vasile) lucrînd cu Haiduc.
/f58-62 [60-64] Juster Eduard- martor al acuzarii. Format şi în URSS. Pus să-l acuze pe Vasilescu de
sabotaj. Isi dă seama azi că trebuia să reziste atunci la presiuni. În 1952 părea totuşi criminal să nu lauzi
tehnica sovietică faţă de cea occidentală.
/f63-69 [65-71] Gueritee Victor. Utilaje grele neîntrebuinţate. Cum a încercat Vasilescu să facă un cărucior
ca să mişte utilajele grele. Vasilescu lăuda pe americani şi critica sclulele sovietice şi muncitorii nepricepuţi.
Abnegaţia tuturor. Securitatea i-a inoculat acuzaţia. La proces răspunde la întrebarea de sabotaj "bănuiesc că
este pentru că e ruda cu Mihalache" după care, e băgat 5 zile în beciul securităţii pentru că nu a vorbit cum
trebuie. La instructaj li s-a spus că Vasilescu va muri.
/f70-76 [72-78] Andronicescu Dumitru- martor acuzare Nu avea cum să se opuna. Cernătescu era de fapt
nevinovat. Dar azi se bucură că poate retracta. A fost şi martor al apărării cu ocazia procesului de reviziure
30 martie 68.
/f77-85 [79-87] Bercener Walter- martor acuzare. Dus la securitate relateaza de bine de Nitescu.
Anchetatorul iese din birou, revine şi-i zice că dacă nu schimbă placa va ajunge ca Nitescu . Intimidat, s-a
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speriat şi a declarat ce trebuie. Efectele negative ale procesului asupra producţiei. A mai fost un proces
după un accident cu locomotive.
/f86-99 [88-101] Maximovici V- martor acuzare Cum a fost dus la securitate şi învîrtit cu şantaje despre
viaţa lui personală, fiind economist pertinent. Pus să povestească, se extrag din ce spune aspectele
duşmănoase. Relatează confruntarea cu Rozei. Acesta aminteşte că planurile veneau de la CSP de sus şi
martorul confirmă- la care anchetatorul intervine să schimbe placa, că intra lînga Rozei. Cum a răspuns
Rozei demn. Cît de dedicat canalului era Rozei de fapt, care era evreu. La proces martorii nu erau în sala
dar auzeau totul prin megafoanele de afara. După proces a dormit o noapte în fîn gîndindu-se la triumful
forţei asupra adevărului Dă exemple de efecte negative ale securităţii asupra producţiei la canal. Despre
deţinuţii politici nimic . În final face apoogia penibilă a canalului.
/f100-106 [102-113] Fintescu Stefan- martor acuzare. Cum mergeau lucrurile la excavaţii (nimic despre
deţinuţi) . Vizita lui Liuba Chisinevschi, care aţîţa oamenii împotriva lui Crăciun. Cum erau stresaţi şefii
canalului de securitate. Nu ştiau dacă sînt cercetaţi ca martori sau inculpaţi. Vaga referire la "forţa de muncă"
insuficientă. Regretă lipsa de curaj- că a semnat plîngeri false. Cum i-a montat securitatea la proces.
Singurul care scrie că nu-şi va ierta conştiinţa de laşitatea care a dus la moartea altora.]
5. Declaraţiile anchetatorilor /161-176
[/f108-115 [114-122] Declaraţia lui Mişu Dulgheru -şeful anchetatorilor la siguranţa statului, din 1968.
Lista participanţilor la şedinţa din 1952: Drăghici, Chisinevschi, Pintilie, Nicoslchi, Mazuru, Gogu Popescu,
consilierul sovietic Malexandru Mihailovici Tiganov. Dosarul era slab, trebuia întărit- Chisinevschi cere
proces public. Gh Petrescu adus special - era pensionar, de la Poiana Tapului. Pintilie, Mazur şi consilierii la
proces- în permanentă legatură cu conducerea. Nu a dat dispoziţii să se folosească bătaia. Gh Gh Dej pusese
o rezoluţie în care cerea să se vadă cine a făcut aprecieri negative la adresa tehnologiei sovietice.
/f116-121 [123-128] Dumitrescu Nicolau- anchetator. Trebuia făcut procesul repede. Comisia anchetă din
1952- Dulgheru, Mazuru, consilierul sovietic, Doicaru. Erau neglijenţe, dar nu sabotaj. Recunoaşterile s-au
făcut după 20 ore pe zi anchetă. Petrescu judecător, Teodorescu procuror- aduşi. Rozei şi Craciun nu
recunosc- presiuni fizice cerute de Dulgheriu şi Mazuru. Procesul nu se mai putea evita, că se făcuse agitaţie.
Cineva de la Bucureşti le-a indicat ce pedepse să dea.
/f122-138 [129-146] Ion Vasilescu- anchetator. Un mecanic duşmănos era legionar. Dulgheru vrea mai
mult de la anchetat. El se plînge de Dulgheru consilierului sovietic Tiganov. Aceste muştruluieşte pe
Dulgheru. Dar el zice că ancheta e dorită de tov. Gheorghiu şi să fie gata pe 23 august. Martorul propus
de Doicaru era informatorul lui. După sentinţe Dulgheru voia să ia la rînd pe Grunberg şi Stanescu. Rezultă
că Dulgheru a vrut condamnare cu orice chip: "fasciştii lucrează sub masca întâmplării" .
/f139-147 [147-155] Lazăr Mihai- anchetator, chemat de la Tulcea. S-a ocupat de sabotajul făcut de
muncitorul fost legionar Nechita Dumitru. Zile şi nopţi continuu. Memorarea declaraţiilor înaintea
procesului. Nu existau dovezi de sabotaj. În anchetă sînt implicaţi : Dulgheru, Dumitrescu, lt major Iliescu
de 25-30 ani, Mazuru. Sarcina lor era să dovedească sabotajul.
/f148-155 [156-163] Flintea Ion- anchetator. Trimis şi el în echipa de la Constanţa. Vardan Maximilian a
înaintat dosarul, pe care Gh Dej a pus o rezoluţie. Cu dosarul se ocupase Iliescu Dumitru. El l-a anchetat pe
Frangopol şi i-a spus lui Petrescu că nu e prea vinovat.
/f156-161 [164-169] Iliescu Dumitru- care a condus munca informativă la canal. Dir de securitatea
Dobrogea- a semnalat sabotajul la Bucureşti- unde a stîrnit un viu interes. Materialul a interesat pe
consilierul sovietic Maximov - a translat Boris. Aprobări date de conducerea superioară de partid. Dulgheru Mazuru-Doicaru. Trebuia demascat sabotajul. Mazuru a adus la Poarta Albă hotărîrea ce să cuprindă
sentinţa. Petrescu s-a ocupat personal de anchetă.
/f162-166 [170-174] Maiorul Andreescu. Convocat la Constanţa să faca sinteza lucrărilor zilnice- trimisă
cu un avion special la Bucureşti. Nu rezultă sabotajul asa că au forţat recunoaşteri. Au condus DulgheruMazuru-Doicaru- şi doi consilieri sovietici. Au fost bătuţi Rozei şi Craciun (de Carnu şi Branzaru). La proces
(într-o baracă) muncitorii cereau pedeapsa exemplară. Petrescu a întrebat Bucureştiul ce să decidă şi în
ziua procesului a primit instrucţiuni.
/f167-170 [175-178] Angelescu Ion- securitatea Constanţa. Au fost 30-35 anchetatori din ţară.
Dumitrescu- maior conducea grupul de anchetatori, Mazuru, Dugheru, consilierii. I-a vizitat şi Liuba
Chisinevschi.
/f171-179 [179-187] Vardan Maximilian şef serviciu contrasabotaj. Nicolschi şi Pintilie conduceau la
securitate inclusiv cu consilieri sovietici . Posteuca- directorul general adjunct, era omul sovieticilor la canal.
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Grave deficiente- utlilaje, construcţii civile, dezorganizare. Materialul lui sintetic despre sabotaj a fost
apreciat de sovietici şi Gh gh Dej. Incă crede în sabotaj, el a fost pus şeful comisiei de analiză atunci. Explică
erorile fundamentale ale proiectului. Cer sovieticilor proiectele- şi sînt refuzaţi. Sînt fratele mai mare care
ştie ce ştie şi păstrează proiectele secrete faţă de români. Erori fatale în proiecte, nisipul nu permitea trecerea
etc. Concluzia : lucrările canalului s-au făcut pe baza de documentaţie incompletă şi greşită !! Se intreabă
de rostul canalului - şi nu găseşte nici unul . "Toată ideea canalului este lipsită de sens. Şi totuşi îl
construim". O lucrare absurdă impusă de sovietici. Face un raport cu problemele proiectului (lucrarea inginerul Steinbach). Ajunge la Gogu Popescu apoi la Nicolschi şi Pintilie şi apoi la Dej. E acuzat de
atitudine duşmănoasă antisovietică, deşi era membru de partid din ilegalitate. E scos din securitate şi scapă
de arest. Acum cînd partidul s-a reorientat spre autonomie faţă de ruşi- poate conchide :- sovieticii au impus
proiectul fiindu-i beneficiari, cu Posteucă, omul lor în conducere - întind a doua reţea informativă-tot ei
primesc materialele comisiilor care demasca proiectul. Ei sînt vinovaţi de tot. ]
6. Declaraţiile completului de judecată şi procurorului /180-198
[/f181-184 [188-192] Petrescu Alexandru- judecătorul. L-a concentrat din rezerva min. Burca. Trimis la
Constanţa în timpul cercetărilor. Nu ştie cum s-a format completul. Procesul s-a desfăşurat normal. Nu s-a
plîns nimeni de brutalităţi. Nu-şi aminteşte că Dulgheru i-a dat ordinul cu sentintele. Se justifică mizerabil,
atmosfera care l-a influenţat. Acum ar decide altfel, dar e curat ca lacrima. Posteucă l-a încurajat, poate că
azi s-ar face altfel...
/f185-188 [193-196] Baciu Teodor- asesor în complet, în spate, după cortină- erau securişti. În sală, 200
oameni cereau condamnare la moarte. Procesul era dirijat de securitate care ordona lui Petrescu. Sentinţa a
fost hotărîtă în afara completului şi ei au semnat-o ! A semnat că era indicaţie de sus, fără a crede în
vinovăţie. Paraschivescu Balaceanu a apărat acuzînd. A mai avut un proces la fel, contra 15 legionari şi apoi
s-a retras]
/f189-192 [197-202] Cocis Gheorghe- asesor în complet, fără a studia dosarul. În culise erau şefii securişti
de la Bucureşti. Muncitorii din sală erau securişti în salopete -ei au făcut agitaţie în sală. Toţi acuzaţii au
recunoscut! Au făcut chiar o demonstraţie de ură contra regimului (Rozei, Nechita) . S-a făcut înregistrarea
audio. Sentinţa dictată de Dulgheru, care îl controla pe Petrescu, inclusiv la formularea sentinţei. Baciu
l-a întrebat de ce sînt puşi să semneze fără a fi consultaţi. A semnat ca să nu supere conducerea de
partid…sala a aplaudat frenetic. Credea că se va comuta la recurs.
/f193-198 [203-208] Teodorescu Ovidiu- procurorul , trimis de Rudolf Rosman- procuror şef militar. A
încercat să lămurească statutul tribunalului, care îi părea nelegal, fără succes. Nu a văzut actele şi nici
acuzaţii. Cu rechizitoriul a venit Dulgheru de la Bucureşti ! Acuzaţii nu au avut obiecţiuni. Cei din sală
cereau să comande plutoanele de execuţie.Toţi apărătorii au recunoscut vinovăţia. ]
7. Sinteze asupra ambelor procese şi alte materiale /199-256 [209-263]
/f199-256 Sinteza Intîi. Decizia, cu respingerea recursului, în completul : Viasu Vasile, Groza Petru şi
Ioan D Ioan. Execuţia a 3 dintre ei, Mezei, Vasilescu, Nechita 13 oct.1952. În continuare se demonstrează
meticulos că hotărîrile sînt netemeinice şi nelegale, recunoaşterile au fost forţate etc. Incă un proces
pentru confiscarea averii. Graţieri . În explicaţii, se vede că erau legionari, fii de moşieri, peneţisti, etc. Se
arată că tot ce au recunoscut era fals sub forţă. În 1957 s-a respins o cerere de revizuire. Rezoluţia lui Gh
Dej pe raportul despre nonsensul canalului : să nu se compare cu canale capitaliste, cine e cel care a făcut
asemenea aprecieri? Concluziile - procese incorecte etc; să se revizuiasca şi despăgubească.
8. Notă cu privire la romanul „Drum fără pulbere" de Petre Dumitriu /257-262 [264-268] [făcut la
comandă pentru a justifica procesul !]
9. Filă albă /263[269]
Volumul 45 [Timişoara, Caransebeş, Oraviţa]
1. Filă dosar nr. 10 -penitenciarele Timişoara, Caransebeş, Oraviţa, /1 [2] [Dir. penitenciarelor nu mai are
evidenţe din 1945-48, 1952-1959...]
2. Adresă nr. B 2/4936 din 25.03.1992 /2 [3]
3. Tabele nominale penitenciarele Timişoara, Caransebeş, Oraviţa, nr. B2/4936 din 25.03.1992 3-43 [/f321 [4-22]Timişoara - 132 pers în 1949 şi 123 persoane-1950, uneltiri, treceri de frontieră /f22[23]-Oraviţa 7
uneltiri în 1950 /f23 [24]- Caransebeş -2 împuşcaţi pentru uneltire-1950; /f24-37 [25-38] Timişoara, 19511964, frontieră etc., /f39-42 [39-42] 5-frontieră între 1966-68, 41 – elib. în 1969, 14 cazuri frontieră+
Crasovschi Erofei 4 luni-uneltire]
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Volumul 46 [Poarta Albă, Peninsula, Tulcea]
1. Copertă dosar - penitenciarele Poarta Albă, Peninsula, Tulcea, /1 [3]
2. Copertă dosar Penitenciarul Poarta Albă - tabele cu deţinuţi politici
"eliberaţi" poate însemna trimişi la alt penitenciar]
3. Poarta Albă /1-80 [6-165] [3292 de persoane]
4. Peninsula /81 [165] [29 de persoane?]
5. Tulcea /82-135 [166-271] [2653de persoane]
6. Filă albă /136
7. Copertă dosar /137
8. Copertă dosar /138

/2 [4] [mulţi decedaţi, coloana

Volumul 47 [Pen.Craiova v1]
1. Copertă dosar, inscripţionată olograf " 3" în dreapta sus şi dedesubt „ Penitenciar CRAI0VA - vol.I" /I
2. Filă albă inscripţionată olograf ,, alb " /II
3. Conţinut dosar - tabele nominale /1-215 [1-220] [Incepe cu ordinele 50000/47 şi 180000/47- ţinuţi
scurt (tranzit?); din 48 încep mandatele şi alte ordine (liberare- este transferare); în 49 alte mandate şi ordine;
la pag 74 începe un val de sabotaje, apoi amestecat, multe sînt rebeliune- deci probabil răscoale ţărăneşti pag 141; sabotajele ţin şi în 50 şi 51; pag 195- predaţi la securitate]
4. Copertă finală dosar, pe care se află aplicat sigiliu din hârtie acoperit cu o filă albă lipită pe care este scris
olograf ,, Prezentul dosar conţine un număr de 215 file " / III

Volumul 48 [Dosarele Dealul Mărului şi Dealul Balaurului]
[foste în 35/P/2006, trecute de SPM la SUPC pe 22.10.2008, ca "Dealul Balaurului -Dobreni"- 1314/P/2008]
Sumar [Notă - nu provine din OPIS, caci acest volum nu pare a fi fost în lucrare, ci adăugat după ce
fostul 48 a fost dus în locul lui 26, declinat]
1- notă privind delegarea lui Irinel Rotariu şi George Prelipcean de la tribunalul militar Iaşi de către
Dan Voinea /1 [1] [pentru a redeschide cercetările în cazul Dealul Mărului şi alte cazuri din judet ]
2- rezoluţia din 22.03.2007 în dosarul 35/P/2006 de redeschidere a dosarului Dealul Mărului, /2-4 [24] [închis cu NUP în 1994]
3- rezoluţia de delegare a cercetarii spre parchetul Iasi din 05.05.2007 în dosarul 35/P/2006 /5-6 [5-6]
4- adresa de la parchetul Militar Iaşi în legătura cu stadiul cercetărilor /7-10 [7-10] [7.07.2007 în
dosarele Dealul Mărului şi Dealul Balaurului]
5- adresa de la PM Iasi către PM Bucureşti în care se cere dosarul 203/P/1995 de la parchetul militar
Bacău /11 [11] [confuzie între dosarele Dealul Mărului şi Dealul Balaurului]
6- diverse adrese din arhive /12-17 [12-17] [care nu au documente, le-au dus în alte părţi, sau le-au ars la
REMAT, de exemplu pe cele din Dealul Mărului- judecătoria Roman]
7- adresă comuna Poenari /18-21 [18-21] [cu 3 persoane care mai sînt în viata dintre martorii din 1990 şi
acte de deces ale celorlalţi -4- martori]
8- adrese PM Iasi /22-24 [22-24] [13.04.2007 dosarele Dealul Mărului şi Dealul Balaurului]
9- adresa de la tribunalul militar Iaşi şi Poliţia Negreşti/25 [25] [nu mai au arhivele, datorită precripţiei nu
mai ţin în evidenţă date despre crime]
10- adresă în care Parchetul Militar Teritorial Bucureşti comunica Parchetului Militar Iasi că dosarul
146/P/1995 privind Dealul Mărului, comuna Dobreni [sic!] este la SPM din 30.03.2007 /26 [26] [arată
modul defectuos în care s-a coordonat lucrarea; de fapt chiar de la acest dosar, căutat fără rost de cei din Iasi
puşi de SPM să lucreze, s-a relansat cercetarea, în cadrul 35/P/2006]
11- rezoluţia de cercetare din 05.05.2007 în dosarul 35/P/2006-copie /27-28 [27-28]
12- rezoluţia de declinare în dosarul a proc. milit Bacau către Parchetul Militar Teritorial Bucureşti
din 25.01.1995, în dosarul Dealul Balaurului 203/P/1994 /29-31 [29-31] [descoperirea în toamna lui
1990, sesizarea în 1994, mărturiile pe casete video şi audio, omor deosebit de grav, declină Finica Dan]
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13- corespondenţă de informare a PM Iasi, pentru dosarul Dealul Mărului /32 [32] [Este intrebat SRI Neamţ
despre Aramă Mircea şi Davidovici]
14- adresă către parchetul Roman, Tribunalul Militar Iasi şi inspectoratul de poliţie Vaslui şi Negreşti/33-37
[33-37] [dacă au cercetat crima de la Dealul Mărului în 1947-1951]
15- adrese către inspectoratele de politie /38-39 [38-39] [situaţia lucrătorilor din zonă, perioada 1945-1950]
16- adresă către Institutul Naţional de criminalistică /40 [40] [dacă a fost reclamată dispariţia unor persoane
în zonă, între 1948 şi 1951]
17- adresă de la SRI Neamţ /43 [43] [Nu au date despre cei semnalaţi. Securitatea Roman aparţinea de
Bacău- de întrebat această secţie judeţeană]
18- declaraţie de martor Epure Sergiu 2.03.2007 /44 [44-46] [Pădurar ocolul Roman. Descrie săpăturile
din 1990 la care a asistat. Ne-a observat săpînd lînga un fag cu cruce şi filmînd. A văzut un craniu. Ce i-a
relatat apoi ziaristul Dan Radu de la Iasi]
19- declaraţie de martor Baltă Teodor /46 [47-48] [continuă confuzia între cazurile Dealul Mărului şi
Dealul Balaurului]
20- declaraţie de martor Scorchinon Gh-Dealul Mărului /47 [49-51] [Tatăl său era pădurar. Intilnirea –
după prinz- cu camionul militar kaki în care erau victimele, din care a coborît lîngă canton un militar
cu grade. Se trage 6-8 focuri. Camionul o ia spre Roman. După 2 săptămîni un padurar îi roagă să îl ajute
la acoperirea morţilor, dar ei îi dau numai o sapă. După 2-3 zile se duce acolo. A auzit că Iorga zis Frant a
recunoscut în 1990 că i-ar fi împuşcat el, pe acei ţigani infractori.]
21- declaraţie de martor Luchian Costache-Dealul Mărului /49 [52-55] [Intr-o primavară se deplasa în jurul
orei 1, cu Ciobanu Costică- cumnat în zona Dealul Mărului. La intersecţia cu drumul către Poieinari, lîngă o
fîntînă, erau 2 militari tineri- 20 de ani- în kaki cu puşti ZB, care i-au spus să mergă înapoi că este tragere.
Continuă prin pădure şi întîlnesc un camion acoperit cu material textil, venind dinspre Roman, care opreşte
pe marginea drumului. Din el coboară cîteva persoane păzite de santinele. Ei se întorc înapoi şi văd pe cei
doi militari mergînd spre locul cu camionul.. Aud zgomot de pisotol automat şi apoi motorul camionului,
care s-a intors către Roman. După 2-3 zile s-a dus la locul respectiv şi ba găsit cam 15 cadavre , în flanele cu
dungi,cu diverse feluri de încălţări dar fără sepci, de care trăgea un cîine. Aveau traiste de pînză legate la
gură cum poartă catolicii din zonă. Nici unul nu avea sînge pe faţă. Vîrste medii. Mîini neîncătuşate. Au
fost acoperiţi ulterior. Tatăl pădurar.]
22- adresa către parchetul judecătoriei Iaşi /51 [56]
23- cerere lamuriri de la AFDPR Neamţ 13.04.2007/52 [57]
24- adresă SPM către Trib mil Iasi /53 [58] [Trimiterea lucrării Represiune şi rezistenţa în Ţinutul
Neamtului, - Nicolae Popa, paginile 50-147, spre lămurirea situaţiei]
[Urmează documente depuse de mine, selectate negligent, fără ca plîngerile mele din 26.04.05, 27.04.05,
6.05.06 să fie măcar menţionate]
25- Deblocarea procesului pentru crimele comunismului - memoriu Ioan Roşca /54-56 [59-61] [depus
la 2 mai 2007, în urma discuţiei cu procurorul general; dar lipsesc declaraţiile mele făcute la PM Iasi]
26- plîngerea Ioan Roşca, din 31.07.2006, care a deschis dosarul 35/P/2006 /57 [62] [în care se explică
şi cazul Dealul Mărului]
27- plîngerea comună din 4.08.2006 care a deschis dosarul 35/P/200658 /58-60 [63-65] [plîngerea tip
în 15 puncte, semnată C Ioniţoiu, Ioan Rosca, Jijie Gh, Tudoras Liviu, Paraianu Razvan, Danis Ionel,
Boroneant Vasile]
28- explicaţii de pe site-ul www.procesulcomunismului.com /61 [66] [scopul site-ului şi Apelul CRVC,
semnat printre alţii de Gh Calciu Dumitreasa, Grigore Caraza, Paul Goma, Cicerone Ioniţoiu, Remus Radina,
Gavril Vatamaniuc, etc.]
29- scrisoarea deschisa Ioan Roşca din 7.09.1991, Cotidianul /62 [67] [grevă profesională, pentru
Procesul Comunismului]
30- articole din presa 1990 care reflectă represiunea din Piatra Neamţ , după cercetările de la Dealul
Mărului şi lansarea Apelului pentru Procesul Comunismului /63-64 [68-69] [Copiate din lucrarea 75/P-vol
168, asa cum am cerut în scris sau îmbogăţite de mine cu ocazia vizitelor la parchetul militar Iaşi şi
SPM- ICCJ Bucureşti]
31- articole din presa din 1990 despre cercetările de la Dealul Mărului /65-74 [70-77] [România Liberă,
Ceahlăul, 22, Opinia Studenţească]
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32- procesele verbale şi declaraţiile de martor de la Dealul Mărului- 1990 /75-80 [78-83] [din 3 oct,
2oct, 20 sept., şi declaraţiiile Buzdugan Gh, Luca Vasile şi Tudor Ion -20 sept- în care se vede că Ioan
Roşca, lider FDAR Neamţ, a condus deshumarea de la Dealul Mărului, care a dus la dosarul de
cercetare 430/P/1990. Sînt cele depuse de mine la 6.05.2006, deci aici se află clar o bucată din dosarul
meu plasat în volumul 168 al lucrării 75/P/98, fără ca să fie copiate însă alte documente importante,
legate de reprsiunea din 16.12.1990, cum ar fi declaraţiile martorilor. Chiar şi plîngerile mele din
26.04.2005, 27.04.2005 şi 6.05.2006 lipsesc de aici - unde îşi aveau locul firesc]
33- Apelul Ioan Roşca pentru Procesul Comunismului - din presa anului 1990 /81 [84] [lansat în urma
cercetărilor de la Dealul Mărului]
34- articole 1990 Dealul Mărului /82-83 [85-88] [cu fotografii de la deshumare, în groapa săpînd- Ioan
Roşca]
35- extrase din cartea lui Nicolae Popa, despre cercetările din jud Neamţ /84-132 [89-138] [De la f116lămuriri complete despre cercetările făcute în 1990 de AFDPR Neamţ şi Dialog Piatra Neamţ , în cadrul
CDR Neamţ condus de Ioan Roşca. Sînt reproduse şi procesele verbale de la faţa locului din 3 şi 4 oct
1990, procesul verbal din 30 oct 1990, dovada că Popa Neculai a predat procurorului Cute Aurel
obiectele găsite în groapa, declaraţia lui Soldanescu din 1992, investigaţiile lui N Popa, protestul nostru
din 1991 pentru trenarea anchetei]
36- adresa SRI privind securiştii Aramă Mircea şi Davidovici Iosif /133 [139-140] [Aramă Mircea - şef
al securităţii Roman , dus apoi la Galaţi, mort în 1988. Despre Davidovici Iosif, şef birou securitate Romannu au date. Trimitere spre CNSAS]
37- corespondenţă cu arhive diverse (ISP Neamţ , Iaşi, Bacău) /134-141 [141-147] [arătînd tehnica de
ascundere/distrugere a urmelor; judecătoria Iasi are arhive numai din 1952 în sus ….]
38- act deces Iorga Costache /142-143 [148-149] [dar nu e cel care trebuie]
39- adrese către primaria Dobreni /144 [150] [pentru dosarul Dealul Balaurului]
40- extrase acte stare civila , ca răspuns la adresa/150 [155-169] [acte de deces]
41- declaraţie martor Atomei Vasile /166 [171-173] [ora 24 – merge pe jos la Dobreni împreună cu Albu
Neculai. Opriţi de 2 militieni, o iau prin pădure. Aud zgomot de lopeţi la 200 m de la intrare în păduredreapta. Camion cu faţa la Tg Neamţ . Aude „Da-te jos colonele” şi cel dat jos e împuşcat în spatele
camionului. În jurul masinii – politişti în uniformă. Probabil ceilalţi erau deja împuşcaţi. A văzut şi arderea
feţei cu benzină a celui împuşcat]. După revoluţie- a mers acolo cu Cucu Viorel
42- declaraţie martor Matei Mihai /168 [174-176] [nepotul unei martore, Matei Maria, care a văzut
maşinile oprite şi soldaţii la 200 metri de ieşirea din pădure. Erau soldaţi şi păzeau mai mulţi bărbaţi , o
femeie şi un copil. Mama l-a dus acolo- erau 3 gropi, pe care le poate indica. Martorii din 1990 nu erau
direcţi.Frica de a vorbi.]
43- declaraţie martor Avasiloaie Grigore /170 [177-179] [ Avea 17 ani, vara, dimineaţa pe la 4-5, pleacă
de la casă în vîrful Dealului Balaurului spre Piatra. La 300m de iesirea din pădure e depăşit de o maşină care
venea din spate, dinspre Dobreni, care opreşte pe dreapta, în dreptul unei cărări. Camion de armată
descoperit- coboară 6-7 persoane si-l recunoaste pe prefectul oraşului Piatra Neamţ cu familia lui. Duşi
la 300 m de şosea şi puşi să sape. Îi aude plîngînd şi pleacă. La întoarcere găseşte groapa proaspătă, la 5-600
m de gardul depozitului de armament (atunci nu era acolo). În 1990 nu a fost întrebat şi nu a spus nimic… E
prima data cînd vorbeşte.]
44- declaraţie Apostoaiei Ion Constantin /172 [180-181] [Vara, înainte de a împlini 20 de ani, urcînd spre
Dealul Balaurului, la intrarea în pădure, a văzut 4 dubiţe. E deturnat spre pădure de doi militari în albastru cu
pistoale. Aude ţipăt de copil şi împuşcături. Martor la execuţia din Dealul Balaurului]
45- declaraţie martor Grosu Ioan /173 [182-184] [Paznic la depozit, doar ce a auzit. Colectivizarea. Stie că
Ion Didi şi Costică Huma din Negreşti au fost duşi cu maşina şi nu s-au mai întors. A fost de faţă în 1990
cînd Mihai Matei, care a dat peste execuţia celor ce au refuzat cooperativizarea atunci şi a fost întors din
drum, i-a condus la gropa pe unii din Piatra (AFDPR), lînga gardul cimitirului.]
46- declaraţie martor Voican Ctin /175 [185-186] [nu ştie nimic, i s-a pus o semnatură care nu e a lui]
47- articolul lui Sorin Găidau din Dreptatea 29.03.1994, interviu cu Mircea Tănase /177-178 [188-189]
[ cel care a condus cercetările din 1990, alcătuind şi un film documentar, după care însă a ascuns filmul şi
chiar punga cu oseminte]
48- proces verbal 30.06.1994 preluare saci oseminte de la Matei Vasile, Dealul Balaurului /179 [190]
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49- cerere analiza medicină legală şi fotografii, planşe cadavre Dealul Balaurului / 180-187 [191-198]
[cu urme de gloanţe]
50- proces verbal 3.05.1994, Balaur /188 [199][procuror Finică Ion]
51- cerere expertiza medico-legală /189 [200]
52- declaraţie Munteanu Vasile, ofiţer securitate /190 [201-205] [nu ştie nimic]
53- Rezoluţia de declinare din 25.01.1995 a parchetului Militar Bacău către PMB în dosar 203/P/1994Dealul Balaurului /195 [206-207]
54- actul de constatare din 21.10.1990 /197 [208] [ce s-a găsit, în ziua deshumării scheletelor, de către
echipa condusă de Tănase M]
55- corespondenţă - arhiva securităţii Piatra Neamţ UM 05093 /198 [209] [arhiva dinainte de 1968 este
la SRI Bacău]
56- raportul de expertiză Mina Minovici din 1996 /199-243 [210-243][osemintele provin de la 6 cadavre,
bărbăţi, morţi prin împuşcare]
57- Rezoluţie de neincepere a urmării penale, în dosarul Dealul Balaurului (146/P/1995), a
procurorului Dan Finica 08.11.1996 /245 [244-246][Descoperirile AFDPR Neamţ din toamna anului
1990. Manevrarea incorectă a probelor şi nesesizarea autorităţilor. Autosesizare în 1994, în urma unor
articole. Frămîntări sociale post-belice…Execuţie prin împuşcare, nu se ştie cînd…. Nu se ştie cine erau şi
nici nu se va putea stabili într-un viitor previzibil….Oricum, nu ae rost cercetarea, pentru că faptele s-au
prescris...]

Volumul 49 intrat la SUPC 22.10.2008 [Dealul Mărului]
Sumar [opis negăsit , căci acest volum nu pare a fi fost în lucrare, ci adăugat după ce fostul 49 a fost dus
în locul lui 27, declinat]
1- Proces verbal de predare din 9.10.1990 a dosarului 793/P/1990 de la procuratura locală Roman la
Procuratura Militară Bacău a dosarului Dealul Mărului /1 [1] [dosar preluat pentru reluarea cercetîrilor
în cadrul 35/P/2006]
2- procesul verbal– descierea osemintelor în urma săpăturilor din 2 oct 1990
/3 [3] [semnează Ioan
Roşca- care a condus cercetările, şi alţii. În mod foarte ciudat, celelalte procese verbale şi declaraţii luate de
noi atunci lipseau din dosar! Au fost adăugate de mine în 2006 şi 2007]
3- notă de constatare a procurorului D Tanasă din 4.10.1990
/4 [4] [Asistă la terminarea deshumării,
de către AFDPR Neamţ şi Asociaţia Dialog Piatra Neamţ , în cadrul FDAR Neamţ - condus de Ioan Roşca]
4- declaraţie de martor Popa Neculai 8.10.1990 /5-6 [5-6] [Cum s-a ajuns la săpături. Cum au avut loc. Ce
s-a găsit în groapă: bani RPR, etc]
5- declaraţie de martor (1990) Ipate Vasile /7 [7-8] [ În toamna lui 1949, la ora 23, trecea cu o căruţă, pe
coama Dealul Mărului dă peste o maşină cu farurile aprinse. La ieşirea spre Gidinti aude arma automată. Mai
tîrziu Ileana lui Marin le zice de morţi. După 3 zile s-a dus acolo, pe drumul spre Săcăleni, dar şeful de post
Luca nu dădea voie să intri. Peste alte 3 zile revine (era pădurar) şi vede 3 gropi, în una astupată prost ieşeau
membre afară. Fiind deţinut la Poarta Alba, preotul Martinas Gabor din Gheraiesti, originar din Butea l-a
întrebat de Iorga zis „Frant”, care i-a împuscat pe cei din Dealul Mărului, care nu erau cei din Butea.
6- declaraţie de martor Popovici Ion din 9.10.1990 /9 [9-10] [Primar care a făcut constatarea , după 1949
cînd este numit acolo. A fost chemat la morţii găsiţi, împreună cu şeful de post. A găsit gloanţe Beretta
calibru 7,75. Erau cu flanele de casă şi vestoane.Ar fi fost aduşi de şoferul Gidinceanu- care trăieşte în
Roman şi ar fi fost împuşcaţi de Iorga Frant. ] /7
7- declaraţie de martor Tudor Ion din 9.10.90 /11 [11-12] [Cel care după o lună de la execuţie a acoperit
cadavrele mai bine şi a făcut crucea în pom, care a folosit la reperarea locului- unde ne-a condus, în 1990].
8- declaraţie de martor Luchian Ctin din 8 oct1990 /13 [13-14] [ A văzut 4 miliţieni la un cap apoi 5, un
atutoturism şi un gaz; revine după 2 zile la groapă; după îmbrăcaminte-ar fi fost din satele de catolici (o
traistă cu lînă dungată); Costica Ciobanu a făcut o cruce în pom.]
9- declaraţie de martor Oită Gh din 9.10.90 /15 [15-16] [Se întorcea cu Iorga prin pădure şi-l ducea cu
căruţa la Roman; ajunge la Dealul Mărului, aproape de fîntînă vede un gaz de culoare închisă; se văicăreau
oameni în maşină; trece şi aude 2 împuşcături; Iorga îi zice atunci că sînt ţărani din Butea ce nu intră în
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CAP;a vazut mai tîrziu 3 gropi , una în dreapta şi 2 în stînga, acoperite; soferul era fiul lui Ghită
Gidinceanu de la securitate]
10- notă din 17 oct.1990 /17 [17-18] [Constatări în urma investigaţiilor. Ctin Iorga e mort, Gidinceanu
mort , Popovici viu, Scorchion ştie de acoperirea gropii în august 1949, Arama Mircea era şeful securităţii
Roman în 48-49 iar Davidovici, maior securitate, locţiitorul lui Arama, este în prezent în Israel, unde a
emigrat cu mulţi ani în urma]
[Notă din arhive: DAVIDOVICI, Iosif – la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de
Siguranţă Roman (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f220-319); după înfiinţarea D.G.S.P.,
sublocotenent (în 1949), apoi locotenent, şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman, în cadrul
D.R.S.P. Iaşi (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 220-319; la Biroul municipal de Securitate Iaşi
(A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Jela 2001,
Ioniţoiu 2006: 44);[] Davidovici I. - în 1948 era lt., sef biroul 1 Informaţii Roman; Ofiter, angajat al
securităţii din Roman în 1949. I-a anchetat, torturindu-i sălbatic, pe taranii revoltati împotriva colectivizarii
din comuna Butea, în august 1949, cind activistii locali au chemat armata, iar aceasta a venit dotată cu tunuri
(v. şi Segal Karl). Era originar din Trifeşti.[] Pe ziua de 6 august securitatea a venit în comuna BUTEA
situată la nord de oraşul Roman, ca să aresteze pe preotul Gheorghe PETZ. Două maşini care au adus
securiştii ca să-1 aresteze pe preot, au fost răsturnate şi clopotul bisericii a început să bată a primejdie. Peste
3000 de ţărani s-au adunat, venind cu furci şi topoare pentru a-1 salva. Se repeta acţiunea ce avusese loc cu o
jumătate de an înainte, pe 15 martie 1949 în comuna Fărăoani-Răcăciuni, unde au fost morţi şi răniţi. Şi de
data aceasta a avut loc o ciocnire, au fost răniţi la "Poarta Scheii". Armata a sosit aducînd o tanchetă şi un tun
în timp ce un avion survola locul aruncînd petarde pentru a împrăştia mulţimea. Pe lîngă preotul Petz
Gheorghe, au mai fost arestaţi ţăranii: BALINT, Cotnăreanu (împuşcat la Cernavodă în timpul muncii
forţate), Blaj, Albert GAL, Iosif PETRINA, Iosif MEDVEŞ, Dumitru Petrina şi mulţi alţii. Arestaţii au fost
duşi la securitatea din Roman unde au fost torturaţi de securistii Davidovici şi Pîrvu din Trifeşti, înainte de a
fi condamnaţi.]
11- cerere de predare a obiectelor gasite la Dealul Mărului, 19.10.1990, către AFDPR Neamţ /19[19]
12- predare a doua planşe fotografice de la faţa locului /20[20]
13- ordonanţa de efectuare a expertizei medico-legale din 19-10-90 /22[22-23] [pentru dosarul 430/P/1990]
14- proces verbal, 30.10.2012, Popa Neculai predă lui Cute Aurel, proc. militara Bacău, obiecte găsite
în groapa de la Dealul Mărului/ 24 [24-25] [pantofi, curele, oglindă, linguriţă metalică fără coada,
gloanţe, monezi de 5 lei cu anul de emisie 1948 şi marca- Republica Populară Română]
15- anonima semnată "G.C." din 16.10.90 /27 [27-28] [zvonul că Alimănescu, venit de la Miliţia
capitalei, a executat ţigani infractori la Dealul Mărului şi informaţia că a fost cercetat cazul în 1950 (i-a spus
lui secretarul Răileanu), după descoperirea cadavrelor]
16- sesizare Tănase Mircea 6.10.1990 /30 [30] [Arată că e genocid, deci nu e prescriptibil]
17- explicaţii Tănase Mircea /31-32 [31-32]31 2.11.90 [Privind hărţuirea lui şi familiei lui de securitate]
18- declaraţie nesemnata/33 [33-35] [După 1944 ţara a fost devastată de benzi de tîlhari îmbrăcaţi uneori ca
soldaţi ruşi. S-a luat decizia să fie executaţi. Banda lui Ciocnic- din fostul judet Putna- la ieşirea din comuna
Tifeşti, au fost împuşcaţi. Şi cei de la Dealul Mărului erau din aceste benzi. În aceste situaţii se face act că
infractorii ar fi încercat să evadeze de sub escortă. ]
19- citatie pentru securistul Arama- Galati, 28.11.90 /37[37]
20- declaraţie Luca Vasile /39-42 [39-42] [a venit în 11 sept 1950 acolo ca ajutor şef de post (şef era
Matcovschi Mihai) şi nu ştie nimic, Popovici era un om de nimic, secretar de partid, beţiv. Neagă că ar fi
fost vreodată la acea groapă. Cînd a auzit de ea a spus oamenilor să nu se bage, fiind treaba securităţii, de
care îi era frică. Capitanul Ghită era seful securităţii.]
21- declaraţie de martor Epure Ctin 10.12.90 /43-45 [43-45] [desminte o relatare a ziariştilor din Bacău,
privind faptul că ar fi ştiut că a tras acolo un ofiţer din Buhuşi; se vede nocivitatea agitaţiei ziariştilor fără
scrupule]
22- declaraţie de martor Scorchion 10.12.1990 / 46-49 [46-49] [născut 1929, stătea la cantonul tatălului
său, a văzut la 17 ani – deci pare un alt caz- un camion cu prelată, mergînd spre Vaslui şi apoi revenind după
o oră; nu aude împuşcături, sînt 3km de la canton la osemintele descoperite acum, pe drumul spre Săcăleni
(„drumul ciresului”, poteca fiind numită „la morţi”); după 1-2 săptamîni a venit cineva cerînd o lopată, că îi
trăgeau cîinii şi lupii. Era încă cald şi miroseau urît. ]
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23- declaraţie de martor Oiţă 10.12.1990 / 50-55 [50-55] [martor la crimă, care dă din nou indicii
importante; toamna pe la culesul sfeclei, merge cu căruţa şi la punctul „valea rea” îl ajunge din urmă şi pe
Iorga Ctin, decedat în prezent, (al cărui fiu lucra la securitatea din Roman), care îl roagă să-l ducă la Roman.
Popas să se odihnească iapa. Aud un motor care opreşte şi Iorga îi zice că s-ar putea să nu mai poată trece.
Continuă drumul şi la intersecţia şoselei Vaslui-Roman cu drumul care trece din pădure spre Săcăleni văd un
gaz oprit cu faţa spre Poieni cu luminile stinse. Doi indivizi lînga masină, unul-civil altul militar cu boneta- îl
opreste şi-l întreabă dacă nu a stiut că nu are voie să circule, apoi îi spune să plece repede. Era 2-3 noaptea,
întuneric, dar crede că maşina era cea cu condusă de Gidniceanu Ghită din Poienari, şofer la
securitatea din Roman, care e pensionar la Roman. Din masină se auzeau gemete şi militarul îi înghiontea
prin geam.Dupa ce înaintează 250 m aude focurile de armă. Iorga îi spune că ar putea fi cei din Butea sau
Bira şi Stanita. După vreo luna se întîlneşte cu pădurarul Solomon –decedat- care îi sugerează să adune
găteje din punctul „la morţi”. Acolo a vazut o movilă ca un mormînt –pe dreapta, şi doua morminte pe stînga
într-un loc mlăştinos, în apropiere de drumul ce duce la şoseaua naţională. A auzit că au fost împuşcaţi de
Frant, ajuns şeful poliţiei din Buhusi. Nu începuse colectivizarea la Poenari. ]
24- raportul de expertiză medico-legală- 12.12.90 Institutul Iasi / 57-58 [57-58] [10-15 bărbaţi, două
orificii de glonţ, împuşcaţi, un adolescent]
25- adresă Politia Galati /59 [59] [Arama Mircea e mort de 2 ani, la Galaţi, soţia e la fiică, nu se cunoaşte
adresa]
26- Notă 15.02.1991 / 61[61-62] - în ziarul „Desteptarea” a fost relatat faptul că Bâtcă Ştefan din Bacau
cunoaste detalii despre execuţia din Dealul Mărului
27- declaraţie de martor Bâtcă Ştefan din Bacau 15.04.1991 / 63 [63-68] [ Erau ţiganii argintari
îmbrăcaţi în soldaţi ruşi, anchetaţi la Roman de maiorul criminalist Firea din Bucureşti- vreo 180 în toată
banda; i-a vazut în timpul anchetei- aveau cicatrice şi braţe amputate; noaptea- în anotimpul cald, prin 1950el a trecut pe la poliţie şi a găsit un camion cu prelată a instituţiei, în care se auzeau icnete; discutînd cu
şoferul- plutonierul Carp, care i-a spus să plece (a lucrat şofer şi după 1990). A doua zi a aflat din discuţii că
în nopatea precedentă ar fi fost luaţi 18 ţigani din cei condamnaţi de curtea marţială din Iaşi; nu aveau
haine vargate, au fost împuşcaţi cu pistolul de lt. Gheorghiţă din Bucureşti (fost macelar, care lucra cu
Alimănescu)- care apoi a căzut din tren pe ruta Ploiesti-Bucureşti. Mai erau miliţieni care au mers în
padure să sape groapa- lt. Sinov care trăieşte (poate şi Sîngeorsan). Procuratura Bacău a constatat fuga
de sub escortă… A fost subofiter de jandarmi după 1941, apoi ofiţer de poliţie judiciară la Miclăuseni, adus
la registratura Roman la biroul cadre, apoi la miliţie- cadre;epurat în 1952. Nu stie de implicarea lui
Gindinceanu sau Iorga. Sef de post la Butea în 47-48, deci ştie că nu sînt de acolo!! (Faptul că tocmai şeful
de post din Butea se prezintă cu povestea, indică că poate fi vorba de intoxicare). Securitatea s-a înfiinţat în
ian 1949, odată cu miliţia]
28- Citaţii /69-71[69-71]
29- Note de investigare /72[72] [Adrese de contact , Demidovici şi-ar fi schimbat numele în Ion Dinescu şi
locuieşte la Iaşi, str Puskin etc].
30- declaraţie de martor Popovici Ion, /73-80 [73-80] [Numit în 1952 secretar de partid în Poeinari. În
primavară, miliţian era Matcovschi care l-a dus la groapa cu 5-6 cadvre îngropate superficial; acolo erau
semiîngropaţi şi în putrefacţie, cu faţa în jos; lîngă groapă 10-20 tuburi de cartuşe-de la pistol Beretta- pe
care le cunoastea perfect; aveau flanele din lîna colorate diferit şi vestoane kaki. L-a dus acolo pe Luca, sosit
la 2-3 luni după el în comună, care nu a făcut act de constatare-totul a fost acoperit; ce a auzit despre
Gidniceanu- cu fraţi în sat şi Iorga; secretarul de partid era Grădinaru, la regiune era prim secretar Rosu Gh,
la securitatea din Roman erau atunci Marcu Abramovici şi Davidovici Leon - care au facut investigaţii
în legătură cu cadavrele, dar pe el nu l-au întrebat nimic. Duşmănie personală cu Luca]
31- declaraţie de martor Gheţu Nicolai 29.04.91 /81-85 [81-85] [Adus ulterior de la psihiatrie de fiul său
în pijama ca să vadă dacă va avea repercursiuni pentru ce declarase la 29.04.1991 : că prin 52 era într-un loc
numit Chitimus la Dealul Mărului, pe marginea drumului ce duce la Scalaeni; pe la orele 15-16 era urcat
într-un fag la cules crăci uscate, cînd a vazut maşina, oprită într-o curba, şi a rămas ascuns , ferindu-se de
organele silvice; coboară un civil, care dă jos patru barbati- care sapa- şi apoi vede execuţia celor 11 oameni
împuşcaţi pe la spate, în haine civile de culoare închisă de către un singur civil; pe drumul de la maşină ei
spun „să nu ne omorîţi că nu sintem vinovaţi cu nimic”; fuge prin punctul numit „podul de piatra” şi se
întîlneşte cu oameni din Poeinari care veneau de la tîrg şi le zice ce a văzut, după care ajunge acasă şi
povesteşte şi familia îi spune să închidă gura; avea 19-20 de ani şi a zis fraţilor (mai mic, Ghetu Vasile-care
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trăieşte în Gidinţi) ; a vorbit doar după descoperirea osemintelor şi aşa au aflat de el cei de la AFDPR. Nu la vazut pe Iorga acolo]
32- citaţii şi procese verbale , erori de identificare: Gidniceanu, Iorga /86-98[86-98] [se soldează cu mandat
de aducere a lui Iorga, din 02.12.91]
33- adresa către procuratura generală Bucureşti / 99-100 [99-100] [pe 9.12.1991 dosarul 430/P/1990, cu
80 file, este trimis procurorului Vasiliu -de la procuratura generală Bucureşti, pentru consultare]
34- notă Procuratura Generală- Eugen Vasiliu/ 101[101] [explicaţia privind caseta depusă de AFDPR
Neamţ , examinată la 12.12.91 în cadrul cercetărilor în dosarul 46227/9821/1991]
35- adresă către PM Bacau /102 [102] [dosarul de 80 file e retrimis la procuratura Bacău, însoţit de o
casetă audio cu depoziţia unui martor , pe 20.12.91]
36- declaraţie de martor Hopan Gh din 9.03.1992 /108 [108-109] [ care se oferă să arate mai multe gropi;
între 51 şi 59, ca şef de haltă, auzea de la călători că sînt împuşcaţi oameni la Dealul Mărului ; participă
plutonierul Rusu de la miliţia călare şi Onel Ioan (Nica)-securist Roman- le dă şi adresele . A dat aceste
informaţii lui Lăzărescu, în 1992 ]
37- adrese aducere Onel, Rusu- 10.03.1992, procuror Cosma Vasile /111[111]
38- adrese /112 [112] [Onel nu e transportabil , Iorga e bolnav şi nu poate veni la Bacău]
39- mandat de aducere Iorga 8.04.1992, Cute Aurel /113[]
40- notă din 23.04.92- /115 [115] [Iorga e bătrîn şi bolnav, nu poate veni]
41- adrese sept 92 /116 [116] [Vasile Stanca, procuror sef adjunct, cere noutăţi în dosar pe 08.09.1992 ]
42- notă - articol din Tineretul Liber din 1.09.92 /117 [117] [împotmolirea anchetei; fără reacţia ziarelor
nu i-ar fi deranjati pe bătrînii care nu pot veni la procuratură]
43- note România Liberă etc /119-120 [119-120] [sinteza presei- care reflectă blocarea cercetărilor]
44- raport către Dir. Procuraturii militare Bucureşti / 121 [121-122] [Sumarul situţiei în dosarul
430/P/1990 deschis la 4.10.1990 de membri AFDPR Neamţ şi Dialog Piatra Neamţ , care au deshumat
oseminte la Dealul Mărului; trecut la 9.10.90 de la Roman la procuratura militară Bacău, se impune
continuarea investigaţiilor- procuror Cosma Vasile ]
45- declaraţia lui Iorga Costache, din 24.11.92 / 123 [123-127] [Despre cariera lui. A fost la miliţia
Roman pînă la 03.11.1949. Ajunge ofiter prin examen special în 1958 şi şef la miliţia Buhuşi. Bandele de
ţigani argintari care au comis 105 crime. Gogu şeful bandei, locuia pe strada Toma Stelian, colţ cu str
Banatului. Teohari Georgescu ordona stîrpirea lor. Anchetatorul Firea şi Ceacanica (ajuns ulterior general,
şef al Directiei judiciare)- din echipa Alimănescu, sosită în martie 1949 la Roman, de la Bucureşti. A fost şi
el implicat în prinderea ţiganilor, la capturari (Balusesti) reconstituiri, anchete. Dosarul era la Curtea de Apel
Iaşi- vreo 60 de ţigani criminali, prin mai cercetarea se terminase. Au fost împuşcaţi la Dealul Mărului. Erau
într-un beci la poliţia Roman, unde erau anchetaţi, fără forme legale- aşa era pe atunci- de echipa lui Fireaîmbrăcaţi în pufoaice. Miliţienii spuneau că au fost împuşcati cei 60 în pădure la Dealul Mărului. Aşa se
proceda pe atunci pentru a rezolva cazurile. Intr-o discutie din 1956 cu Barjoveanu Vasile-secretarul
parchetului Buhusi, acesta i-a spus că i s-a restituit dosarul de la curtea de apel regională Iaşi, în timp ce era
secretarul parchetului Roman. El a cautat detalii la Arhivele Neamţ (a fostului judet Roman) şi a găsit
(ajutat de directorul Radu Gh) 50 de dosare la arhive-ale parchetului Roman din 1949, dar nu a avut
timp să le verifice. La Butea, la revolta de pe 8.08.1949 nu s-a făcut nimic nimănui, doar 5 familii deportate
şi o fată ranită de un glont; chiar el s-a plimbat cu preotul în maşină, la Butea, ca să calmeze lumea
(Asadar, al 2-lea susţinător al pistei "ţigani" a fost şi el implicat la Butea.....)]
46- declaraţia lui Onel Ioan de la securitate, 3.12.92 /128 [128] [nu ştie nimic şi e bolnav]
47- Notă din 25.01.1993 /129 [129] [verificari la arhivele Piatra Neamţ , parchet Roman - nu s-a găsit nimic
despre caz]
48- rezoluţia Aurel Cute din 8.10.1993 / 130 [130-132] [AFDPR şi Grupul Dialog au procedat "empiric",
schelete a circa 15 persoane reîngropate superficial în saci- pînă la sosirea procurorului; "obiecte despre
care cei care au descoperit groapa pretind că le-au găsit în groapa", colectivizarea nu s-a facut în
perioada ", " nimeni nu a sesizat disparitia unor persoane"; declaraţiile lui Costache despre ţiganii împuşcaţi;
„deţinuţi de drept comun şi nicidecum opozanţi ai regimului comunist”, omor deosebit de grav , închisoare
pe viaţă sau 15-20 de ani, "constatînd că s-a împlinit termenul de prescripţie (15 ani) şi că nu au existat
cazuri ducînd la suspendarea termenului prescriptiei", DISPUNE "a nu se începe urmărirea penală", "soluţia
nu se comunică." ]
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