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Argument 

 

Proiectul de transcriere şi editare a Procesului de la Timişoara a 
durat aproape 13 ani. Din această muncă au rezultat 297 de casete audio, iar 
mai apoi nouă volume cu aproximativ 5300 de pagini. Pe parcursul studierii 
acestui vast material am constatat că toţi inculpaţii şi marea majoritate a 
martorilor care proveneau din instituţiile de stat şi-au schimbat, în cadrul 
procesului, într-un mod semnificativ, declaraţiile date acolo, faţă de cele de 
la urmărirea penală. Altfel spus, declaraţiile date iniţial în faţa procurorilor 
în perioada decembrie 1989-februarie 1990 au fost modificate semnificativ 
de către inculpaţi, în cadrul procesului desfăşurat în perioada martie 1990-
octombrie 1991. Chiar şi preşedintele completului de judecată, col. Bădoiu 
Cornel, în repetate rânduri a fost exasperat de inconsecvenţa inculpaţilor şi a 
martorilor.  

În acea perioadă aveam un profund regret că nu puteam obţine 
declaraţiile date în cadrul urmăririi penale, mai ales de către inculpaţi. Iată 
că, într-un târziu, am reuşit să obţinem şi dosarele cu acele declaraţii şi am 
considerat necesară publicarea lor într-un nou volum. Consider că aceste 
declaraţii sunt foarte importante şi cele mai aproape de adevăr, unele fiind 
date de către inculpaţi chiar în decembrie 1989, imediat după reţinerea lor.    

Iniţial am dorit să publicăm aceste declaraţii cuvânt cu cuvânt, fără 
nicio intervenţie din partea noastră, tocmai pentru a se observa de către 
cititor nivelul de pregătire a celor care au fost ofiţeri superiori în conducerea 
Ministerului de Interne. Am constatat că erau foarte multe greşeli de 
ortografie şi acest lucru îngreuna mult citirea şi înţelegerea declaraţiilor şi, 
în final, am renunţat la această idee şi am decis să intervenim în text doar 
pentru a corecta greşelile care ţineau de cea mai elementară gramatică şi 
ortografie a limbii române şi să punem în facsimile câteva declaraţii. 

Multe declaraţii au fost scrise de mână de către inculpaţi şi, de foarte 
multe ori, am fost puşi în dificultate la citirea lor, deoarece scrisul nu era 
lizibil ori la scanarea declaraţiilor s-a tăiat din pagină.   
 Acest volum poate deveni un instrument deosebit de util pentru o 
cercetare comparativă a declaraţiilor date de către inculpaţi şi pentru o mai 
uşoară apropiere de adevărul atât de mult căutat cu privire la vinovaţii 
crimelor din Decembrie 1989 de la Timişoara. 
 

Gino RADO 
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Declaraţie 
 
Invinuit/inculpat  COMAN ION astăzi 15, luna ianuarie, anul 1990 a cărui 
identitate s-a stabilit  prin Buletinul de identitatea nr. ........... eliberat de ...... 
 
 După ce i s-a adus la cunoștiință obiectul cauzei, și i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3 C. pr. pen. i s-a pus în 
vedere să declare tot ce știe cu privire la fapta și învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta (...) declară următoarele: 
 
Îmi recunosc vinovăția, în sensul că, potrivit ordinului primit personal de la 
N. Ceaușescu am ordonat trupelor din M.Ap.N. și M.I. pe care le-am găsit în 
dispozitiv de luptă, să deschidă foc asupra manifestanților din municipiul 
Timișoara. Aveam ordinul lui N. Ceaușescu să folosesc orice mijloace, 
inclusiv forța armată pentru a instaura ordinea și liniștea în municipiul 
Timișoara. În calitatea mea de comandant unic, răspunzător de restabilirea 
ordinei în oraș, nu am încercat nici o altă formă de liniștire a maselor, 
deoarece în acele momente n-am văzut o altă ieșire din impas. Am recurs 
deci la forma extremă – represiunea militară – așa cum ordonase N. 
Ceaușescu. În executarea ordinului de a se deschide focul am făcut 
următoarele  precizări: să fie somată mulțimea prin voce; foc de 
avertisment; deschiderea focului la picioare. 
 Am dispus să fie folosit numai armamentul de infanterie, interzicînd 
cu desăvîrșire întrebuințarea celui greu (tancuri, TAB-uri, elicoptere, 
avioane). 
 Am avut reprezentarea că, dînd ordinul de deschidere a focului se va 
produce un măcel care, din fericire, nu s-a produs. Afirm acest lucru 
deoarece din rapoartele care mi s-au prezentat au fost numai 58 morți pînă 
miercuri seara – 20. decembrie – fiind identificați 28.  
 Declar, susțin, semnez cu precizarea că atunci cînd am afirmat că nu 
am încercat soluționare pașnică a conflictului, am avut în vedere și 
informațiile primite din partea organelor locale de partid. La aceasta s-a 
adăugat afirmația făcută de N. Ceaușescu înainte de plecarea mea la 
Timișoara, în sensul că, de 24 ore organele locale n-au reușit să restabilească 
ordinea prin tratative. 
 
 Procuror militar                                                                  Învinuit/Inculpat 
S.S. Indescifrabil                                                               I. Coman 
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Procuratura Generală – Direcția Procuraturilor Militare - 
Dosar nr. 517/P/1989 
 
 

Declaraţie 
 

Invinuit/inculpat  ION COMAN astăzi 16, luna ianuarie, anul 1990 a cărui 
identitate s-a stabilit  prin Buletinul de identitatea nr. ....... eliberat de .......... 
-Numele și prenumele:  ION COMAN 
-Porecla: - 
-Data nașterii ( anul, luna, ziua):  25 martie 1926 
-Locul nașterii (localitatea – județul): com. Asan-Aga, jud. Teleorman 
-Numele și prenumele părinților: Petre și Ioana 
-Cetățenia: română 
-Studii: Academia Militară 
-Situația militară grad-ctg. și centrul militar de care aparține: satisfăcut – 
General colonel 
-Locul de muncă: - 
-Ocupația: secretar  al C.C. al PCR 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, fără copii minori 
-Numele și prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă: în jur de 300.000 lei, pe librete CEC cu soția 
-Averea soției: - 
-Domiciliul (localitatea și județul):  București, str. Joliot Curie nr. 16 sect. 6 
-Antecedente penale (instanța, faptul, data): nu are 
-Apărător: - 
 

După ce i s-a adus la cunoștiință obiectul cauzei, și i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin.3C. pr. pen. i s-a pus în 
vedere să declare tot ce știe cu privire la fapta și învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta și care constă în genocid și complicitate la subminarea 
economiei naționale, declară următoarele: 

La Congresul al IX-lea al P.C.R. din anul 1965, am fost ales membru 
al Comitetului Central al P.C.R. În acel an, îndeplineam pe linie de stat 
funcția de adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului 
politic superior al armatei. Din anul 1973, până în anul 1974, am fost șeful 
secției C.C. pentru probleme militare și de justiție. În anul 1974 am fost 
numit șeful marelui stat major, iar în 1976 ministrul apărării naționale. 
Această funcție am deținut-o pînă în martie 1980, cînd am fost ales secretar 
al C.C. al P.C.R. răspunzînd de problemele militare și de justiție. 
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 Precizez că în momentul numirii ca ministru al apărării naționale, am 
fost ales și membru al C.P.Ex., mai întîi supleant și, cred că la Congresul al 
XIII-lea, membru plin. 
În legătură cu evenimentele de la Timișoara declar următoarele: 
 Duminică, 17 decembrie 1989, am fost chemat în jurul orelor 14,30, 
la clubul soților Ceaușescu, unde erau prezenți aceștia doi împreună cu Emil 
Bobu. N. Ceaușescu mi-a spus că de două zile, la Timișoara, un grup de 
derbedei provoacă acte de vandalism, distrug centrul orașului, dau foc la 
magazine, fură mărfuri și încearcă să intre în unitățile militare, în sediile 
organelor de partid și de stat. A adăugat că, cu toate încercările organelor 
locale de partid și de stat de a instaura ordinea și disciplina în oraș, nu s-a 
reușit, ba mai mult, s-a ajuns la devastarea Comitetului județean al P.C.R. 

N. Ceaușescu a spus că, avînd în vedere situația creată, pe care a 
calificat-o drept gravă, a hotărît să consulte C.P.Ex. al C.C. al P.C.R. pentru 
a se lua măsurile necesare restabilirii ordinii, inclusiv folosirea forțelor 
armate. Mi-a mai spus că M.Ap.N. și  M.I. au desemnat deja un grup de 
generali care vor merge la Timișoara, fără a-mi preciza numele lor. A 
subliniat că un avion militar special ne așteaptă pe  aeroportul Otopeni. Alte 
discuții nu am avut cu N. Ceaușescu și nici cu ceilalți prezenți. 

În jurul orelor 15 m-am și prezentat la aeroportul militar Otopeni 
unde am găsit într-adevăr avionul special, pregătit pentru decolare. Erau 
prezenți acolo următorii generali: Gușă, șeful marelui stat major, 
Stănculescu Victor – prim adjunct al ministrului apărării naționale, Chițac – 
cred că îndeplinea funcția de comandant al garnizoanei București (de fapt 
știu că era comandantul trupelor chimice), Nuță Constantin – adjunctul 
ministrului de interne și șeful I.G.M. și alți ofițeri de grade superioare și 
inferioare pe care nu i-am cunoscut. În total cred că eram 10 oameni și am 
plecat spre Timișoara cu un avion AN-24. Nu cunosc cine, cînd și cu ce 
misiune li s-a ordonat generalilor de mai sus să se deplaseze la Timișoara și 
aș dori ca acest lucru să fie verificat. Am ajuns la Timișoara în jurul orelor 
17,30. La sediul comitetului județean de partid am fost întîmpinat de Radu 
Bălan prim secretar al comitetului jud. de partid, Ilie Matei – secretar al 
C.C. și fost prim secretar la Timișoara, precum și de Mihalache – adjunct 
șef secție organizatorică la C.C. al P.C.R. Fac precizarea că la sediul 
comitetului jud. de partid m-am deplasat singur. Generalii din M.Ap.N. s-au 
deplasat la sediul diviziei 18 Timișoara. Revin și arăt că după cîte îmi 
amintesc, General. Nuță m-a însoțit la comitetul jud. P.C.R. în timp ce 
ceilalți ofițeri din M.I. s-au dus direct la sediul I.M.J. Timișoara.  

Organele locale m-au informat că de 2 zile elemente huliganice 
devastează orașul. Practic mi-au repetat ce-mi spusese N. Ceaușescu la 
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plecare. Totodată mi-au arătat și sediul comitetului jud. P.C.R. care era 
devastat în sensul că geamurile erau sparte, ușile distruse, mobilierul distrus, 
etc. 

Vreau să precizez că la sosirea mea la comitetul jud. de partid, am găsit 
în fața acestuia unitățile militare ale M.Ap.N. și M.I. și formație de luptă, 
inclusiv tehnica grea plasată în punctele strategice. În fața sediul comitetului 
jud. de partid apreciez că erau în jur de circa 3 000, însă erau mulțimi 
masate și în alte părți ale orașului, după mi s-a spus. 

În jurul orelor 18,00, N. Ceaușescu a organizat o teleconferință. Printre 
altele a întrebat care este situația la Timișoara. I-am spus că unitățile sînt în 
formație de luptă, iar cînd m-a întrebat unde sînt generalii care mă însoțiseră, 
i-am spus că sînt plecați la unitățile respective. Am adăugat că se așteaptă 
sosirea trupelor de la Arad și Lugoj, așa cum aflasem în avion de la General 
Gușă. După ce i-am raportat că situația în Timișoara este aceeași pe care o 
cunoștea, și că mase de oameni sînt pe străzi, a dat ordin să se treacă la 
executarea focului de armă. I-am răspuns că „am înțeles”. Primele măsuri pe 
care le-am luat au fost să întăresc paza la sursele de lumină, apă, gaze, 
depozite de alimente, de muniții și armament, de asemenea la sediile de partid 
și de stat (bancă, poștă, etc.). În jurul orelor 18,30-19,00 am transmis telefonic 
Generalului Gușă, care se afla la sediul diviziei 18 și verbal cred generalului 
Nuță care se afla la sediul comitetului județean de partid, ordinul lui N. 
Ceaușescu să se treacă la executarea focului de armă. În aplicarea acestui 
ordin am făcut următoarele precizări: 

- să se someze prin voce; 
- să se tragă foc de avertisment; 
- să se tragă la picioare. 
Nu cunosc cum s-au transmis în jos de către General Nuță și General 

Gușă precizările pe care le-am făcut.  
Menționez că am dispus să fie folosit numai armament de infanterie, 

interzicînd cu desăvîrșire folosirea armamentului greu (tancuri, T.A.B.-uri, 
elicoptere, avioane, tunuri). Cred că trupele au început să tragă în jurul orelor 
19,00.  

Cu intermitențe, focul a durat pînă în jurul orelor 22,00, oră la care eu am 
plecat – bineînțeles însoțit de Ilie Matei și General. Gușă – pentru a verifica 
care este situația în oraș. Am constatat că mulțimea se împrăștiase, rămînînd 
numai unele grupuri nici. Nu am văzut nici cadavre și nici răniți. Centru 
orașului Timișoara între catedrală și operă era devastat complet. Geamurilor 
magazinelor și altor unități erau sparte, marfa sustrasă, în fața librăriilor 
ardeau focuri mici, două mașini de pompieri ardeau, unele autoturisme erau 
distruse ca, de altfel și cîteva mijloace de transport în comun (autobuze). 
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Revenind la sediul l-am găsit acolo pe Cornel Pacoste, vicepreședinte al 
guvernului, care venise și el ulterior însoțit de Sas Iosif – secretar al C.C. 
(acesta din urmă și-a continuat drumul la Caraș-Severin). Primul lucru pe care 
l-am stabilit cu organele locale, a fost acela de a se lua măsuri de refacere a 
bunurilor distruse, în primul rînd punerea geamurilor. Am dispus de 
asemenea, ca populația să fie bine aprovizionată  cu alimente, căldură, și apă. 
Faptul că ordinul a fost eficient, este dovedit de împrejurarea că în toată 
noaptea respectivă curentul electric a ars, gazele au funcționat, iar apa nu a 
fost întreruptă. Mijloacele de transport în comun, în special tramvaiele, au 
mers normal.  

În jurul orelor 24,00 m-a chemat la telefon N. Ceaușescu interesîndu-
se care este situația. În paranteză menționez că pînă la acea oră mai dăduse 
vreo 4 telefoane, insistînd să se pună ordine în Timișoara. Eu i-am răspuns că 
după deschiderea focului de armă și după ce mi se raportase, în sensul că 
mulțimea se dispersează, situația reintră în normal și că intenționez să verific 
personal acest lucru în jurul orelor 23. Mi-a ordonat să plec imediat. Pentru 
aceasta am plecat la ora 22. Revenind la convorbirea de la ora 24,00, i-am 
raportat că situația este în general liniștită, că au mai rămas pe străzi mici 
grupuri care nu pun însă probleme. 
 După convorbire, după o scurtă perioadă, cred că însoțit de C. Pacoste, 
ne-am dus pe jos la căminul partidului unde am reușit să dormim circa 2 ore și 
jumătate. În jurul orelor 5,00, luni dimineața, m-am întors la sediul C.J. al 
P.C.R. unde am fost informat că nu au mai fost lucruri deosebite. În jurul 
orelor 5,30-6,00, a dat telefon N. Ceaușescu și a întrebat din nou care este 
situația. I-am răspuns că este liniște în orașul Timișoara. Nemaifiind probleme 
deosebite, în jurul orelor 9,00, împreună cu Ilie Matei m-am deplasat din nou 
în oraș, în special în centru și la 7 mari întreprinderi industriale. Conducerile 
celor 7 întreprinderi, separat, m-am informat că aproape toți muncitorii 
lucrează în schimburi, absențele fiind normale, ca în zilele anterioare (20-50 
în plus față de normal). După ce le-am recomandat să ia măsuri pentru ca 
procesul economic să se desfășoare normal, le-am recomandat să întărească 
paza și să folosească gărzile patriotice în măsura în care vor fi atacați. Le-am 
spus că armata nu are voie să intre în intreprinderi. Reîntors la sediul C.J. al 
P.C.R. în jurul orelor 12,30-13,00, ne-a telefonat Elena Ceaușescu. Foarte 
nervoasă s-a interesat care este situația. I-am răspuns că este liniște și că viața 
se desfășoară normal. Mi-a cerut să iau toate măsurile pentru a împiedica 
repetarea ieșirii oamenilor în stradă. Vreau să revin cu această ocazie și să 
precizez că înainte de a se trage în manifestanți, cei circa 3 000 oameni din 
fața sediului C.J. al P.C.R. strigau următoarele lozinci: „vrem libertate”, 
„vrem alegeri libere”, „vrem alimente”, „vrem căldură”, „jos dictatura”, „jos 
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dictatorul Ceaușescu”, „jos criminalul Ceaușescu”, ,„azi în Timișoara, mîne în 
toată țara”. 
 Revenind la discuția cu Elena Ceaușescu, i-am raportat și ei ce lozinci 
se strigaseră în Timișoara și continuau să se strige de grupuri izolate. Arăt 
însă că soldați nu au mai tras. Amintesc că din dispoziția mea se pregătise 
pentru ziarul local un material însoțit de fotografii, referitor la evenimentele 
din Timișoara, care urma să apară în ziarul local. Informînd-o pe Elena 
Ceaușescu despre aceasta, mi-a dat ordin să nu se mai publice nimic și 
totodată să sistăm măsurile de reparare a magazinelor. După-amiaza zilei de 
18 decembrie 1989 a fost relativ calmă. Aceleași mici grupuri de 
demonstranți care nu prezentau practic niciun fel pericol. Am repetat acest 
lucru și lui Emil Bobu și altora de la C.C. care se interesau, (în special lui 
Emil Bobu și Silviu Curticeanu). În noaptea de luni 18, spre marți 19 
decembrie, am fost informat că au fost două sau trei incendii la CAP-uri din 
jurul orașului, iar în oraș la un depozit de anvelope și la un depozit de 
ambalaje al unei fabrici. Precizez însă că nu s-a mai tras nici un foc de armă. 
 Marți, dimineața, în oraș era o acalmie rea prevestitoare. Chiar m-am 
exprimat în sensul că această liniște poate aduce furtuna. Așa a și fost. În jurul 
orelor 9,00, mai mulți directori de întreprinderi din oraș au informat C.J. al 
P.C.R. că muncitorii din respectivele întreprinderi se organizează și ies în 
curțile acestora. Mulți dintre ei au cerut ajutor. Eu personal le-am spus 
categoric că din acest moment de la armată nu mai primesc ajutor și să ia 
măsuri în cadrul întreprinderii. În jurul orelor 9,30, am primit un telefon de la 
Elena Ceaușescu care m-a întrebat ce se întîmplă la Intreprinderea ELBA. Eu 
știam de la directorul întreprinderii că circa 700-800 femei ieșiseră în curte, 
însă am rămas nedumerit de unde știe acest lucru Elena Ceaușescu. I-am spus 
ce știam și că încercăm prin intermediul administrației întreprinderii să le 
determinăm să reia lucrul. Iritată, pe un ton isteric, mi-a răspuns: „firar ale 
dracului de nebune, de nenorocite să se ducă să muncească nu să strige 
lozinci, trageți în ele în picioare”. I-am răspuns că nu se poate trage, femeile 
respective fiind în curtea întreprinderii, iar armatei nu i-am permis să intre în 
incinta întreprinderii. După telefonul menționat, în cursul zilei, Elena 
Ceaușescu m-a căutat de multe ori la telefon. I-am repetat că în general 
situația în oraș este calmă, dar că muncitorii se organizează în întreprinderi 
continuînd să strige lozinci de genul celor care m-am referit. 
 Vreau să precizez că în timpul acestor convorbiri telefonice, Elena 
Ceaușescu mi-a dat tot felul de sugestii de genul celor de a pune miliția să 
asmută cîinii asupra femeilor. I-am răspuns că asemenea cîini nu au decât 
grănicerii. A cerut atunci să intervină miliția călare. I-am răspuns că așa ceva 
nu avem în Timișoara. Rețin un telefon mai deosebit dat în jurul orelor 17,00. 
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I-am spus E. Ceaușescu că probabil după ce se vor organiza, muncitorii vor 
ieși masiv în stradă. A dat ordin să luăm toate măsurile pentru a nu permite 
ieșirea în stradă. Am răspuns încă o dată că în Timișoara armata nu mai poate 
face nimic, și că dacă se mai poate face ceva, aceasta este treaba miniștrilor de 
resort. I-am propus să-i trimită pe aceștia în Timișoara. După o scurtă pauză, 
cu telefonul deschis, în care cred că s-a consultat cu cineva, mi-a comunicat 
că a doua zi, adică miercuri, vor veni la Timișoara C. Dăscălescu și Emil 
Bobu, împreună cu Vaidescu de la electrotehnică (ministru), Rădulescu 
ministrului construcțiilor de mașini și Fluscă – ministrul industriei ușoare. 
Vreau să arăt că în cursul zilei de marți am primit mai multe telefoane și de la 
Emil Bobu, care, de asemenea, mi-a cerut să iau cele mai hotărîte măsuri 
pentru a împiedica vreo manifestație. Unul dintre aceste telefoane este mai 
deosebit. Acesta m-a întrebat cîți morți sînt în Timișoara. I-am răspuns că 58, 
potrivit rapoartelor pe care le primisem. Am adăugat că sînt de asemenea 210 
răniți, dintre care 40 fuseseră externați. Am precizat de asemenea că sînt 
reținuți circa 700. Emil Bobu mi-a spus că părerea lui și a tovarășei (E. 
Ceaușescu) este ca morții să fie incinerați. I-am spus că este o problemă 
deosebită și că după cîte știu, crematoriul uman nu există decît în București. 
Am mai ridicat obiecția că nu vom putea justifica dispariția oamenilor în fața 
familiilor lor. Bobu mi-a răspuns că Timișoara fiind oraș de graniță, puteam 
să sugerăm familiilor respective că persoanele care fuseseră împușcte, 
fugiseră în realitate peste graniță. 
 L-am rugat să se gîndească foarte bine la această problemă deoarece 
este cu totul deosebită. Mi-a răspuns ca va reveni. Cred că acest telefon a fost 
dat pe la ora 18,00. Imediat după telefonul lui Emil Bobu, l-am sunat eu pe 
Silviu Curticeanu spunîndu-i că Emil Bobu îmi cere să incinerez morții și 
atrăgîndu-i atenția că este o problemă gravă. Mi-a răspuns că „o să mai 
vedem”. Imediat l-am sunat apoi pe N. Popovici – procurorul general al RSR, 
căruia i-am spus același lucru. I-am atras atenția că este o problemă deosebită 
și să fie atent cum se rezolvă. Acesta mi-a dispus că reține problema, 
adăugînd de asemenea „o să vedem”. 
 În noaptea de marți 19, spre miercuri 20 decembrie 1989, în 
Timișoara a domnit calmul. Miercuri dimineața, în jurul orelor (....), practic 
toate întreprinderile din Timișoara au ieșit în stradă și au început să 
manifesteze ocupînd în special spațiul din fața C.J. al P.C.R. piața catedralei 
și a Operei și alte locuri. Lozincile pe care le strigau erau aceleași. În special 
„jos Ceaușescu”, „jos dictatorul” și „azi în Timișoara, mîine în toată țara”. 

Nu pot aprecia numărul exact al demonstranților însă era de ordinul 
zecilor de mii. Practic toate străzile principale erau înțesate de oameni. Deși 
organele locale m-au rugat insistent să folosesc armata, am refuzat categoric. 
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Repet, practic, de luni dimineața, armata nu a mai tras în Timișoara. 
Manifestația a fost relativ pașnică în sensul că nu s-au înregistrat acte de 
violență, sau de a se forța intrarea în sediul C.J. al P.C.R. În jurul orelor 13,00 
au sosit la sediul C.J. al P.C.R. C. Dăscălescu și Emil Bobu împreună cu cei 
trei miniștri la care m-am referit. Toți au fost aduși de General Nuță care îi 
așteptase la aeroport. La sosirea lui Emil Bobu și C. Dăscălescu am remarcat 
expresia lor de stupoare, se întrebau „ce este asta”, „cum e posibil”. Practic 
mi-au reproșat că am lăsat lucrurile să evolueze astfel. Le-am replicat că 
armata nu mai poate face nimic și că este necesar un dialog cu masele. 
Dăscălescu a ieșit la ușa sediului – după multe instanțe - și i-a întrebat pe 
manifestanți ce doresc. Au continuat lozincile la care m-am referit. Și la 
insistențele mele, Dăscălescu a cerut demonstranților să formeze o delegație 
care să intre în sediu și să prezinte formulările respective. Cred că înainte de 
invitarea delegației în sediul C.J. al P.C.R. C. Dăscălescu a luat legătura cu 
București-ul și a cerut aprobarea. În sediu au venit circa 5-6 manifestanți, care 
s-au prezentat ca lideri ai demonstranților. Aș vrea să fac precizarea că unul 
din cei 6 avea o toporișcă într-o servietă. La discuția cu delegația 
demonstranților eu nu am participat. Au participat C. Dăscălescu, Emil Bobu 
și Toma ministrul tineretului, care sosise luni sau marți, nu rețin, precum 
Cornel Pacoste – viceprim ministru și fost prim secretar al C.J. P.C.R. 
Timișoara. Ulterior, Dăscălescu și ceilalți m-au informat reprezentanții 
demonstranților doresc următoarele: 

- mai multă mîncare; 
- mai multă căldură; 
- libertate în România; 
- alegeri libere; 
- familiile să-și primească morții; 
- să fie eliberați cei reținuți; 

  I-am cerut lui Dăscălescu să fie de acord cu restituirea cadavrelor 
familiilor și cu eliberarea celor reținuți. C. Dăscălescu m-a întrebat cîți morți 
sînt și i-am răspuns că 58. Nuță s-a corectat spunînd că sînt numai 21 
identificați pînă miercuri dimineața, în cursul zilei mai fiind identificați încă 
7. Dăscălescu a dat un telefon la București cu N. Ceaușescu care revenise din 
Iran, în prezența mea și a celorlalți și a întrebat ce facem cu morții și reținuții, 
după ce, în prealabil îl informase de toate revendicările demonstranților. 
Răspunsul lui Ceaușescu a fost cam așa „spuneți-le că vom analiza 
problemele și că le vom comunica”. Am insistat ca Dăscălescu C. să-i spună 
lui Ceaușescu să fie de acord imediat cu restituirea cadavrelor și cu eliberarea 
deținuților. Ceaușescu a rămas pe aceeași poziție.  
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  În discuțiile ce au urmat am insistat pe lîngă Dăscălescu, Bobu, că 
trebuiesc înapoiate cadavrele și eliberați deținuții. Erau prezenți Pacoste 
Cornel, Radu Bălan, Toma – ministrul tineretului, General Stănculescu, 
General Nuță. După circa o oră, am telefonat la București și am vorbit cu N. 
Ceaușescu eu și C. Dăscălescu, rugîndu-l din nou să cedăm în privința celor 
două probleme la care m-am referit. Cu această ocazie N. Ceaușescu a fost de 
acord. S-a reluat discuția cu reprezentanții demonstranților cărora le-am adus 
la cunoștință că sîntem gata să dispunem imediat restituirea cadavrelor și 
eliberarea celor reținuți. Le-am spus că celelalte probleme le vom rezolva 
ulterior. Reprezentanții au fost mulțumiți și au părăsit sediul. Împreună cu ei a 
ieșit și C. Dăscălescu și prin portavoce i-a anunțat pe toți cei masați în fața 
sediul C.J. al P.C.R. despre cele stabilite. În general reacția oamenilor a fost 
pozitivă. I-am dat dispoziție generalului Nuță să fie aduși imediat reținuții cu 
mașină. Nuță a avut o oarecare reținere, insistînd să nu le dăm drumul la toți 
fiindcă ei îi caută pe instigatori. Am insistat și i-am spus să le dea drumul la 
toți. În seara respectivă, pînă în jurul orelor 22,00, toți reținuții au trecut cu 
mașinile prin fața la sediul C.J. al P.C.R. și a manifestaților. Au coborît și s-au 
amestecat în mulțime. După eliberarea reținuților mulțimea a început să se 
disperseze încet. În noaptea de miercuri 20 spre joi 21 dec. 1989, în jurul 
orelor 03,00 Bobu și Dăscălescu au plecat la București. Joi dimineața, în jurul 
orelor 7,30, m-a sunat N. Ceaușescu întrebîndu-mă din nou care mai este 
situația. I-am spus că în general este calm, că reținuții au fost eliberați și că nu 
mai se stă pe străzi decît în grupuri mici. M-a întrebat unde sînt Dăscălescu și 
Bobu și i-am răspuns că plecaseră la București. A fost iritat, întrebînd cine le-
a permis să o facă, cînd și de ce au plecat.  Aș vrea să menționez că, despre 
decretul de instaurare a stării de necesitate în Timișoara, am aflat miercuri la 
ora 22,00, fiindu-mi comunicat prin telefon. Am observat de la început că este 
o aberație, dispozițiile lui neputînd fi puse în practică și exprimîndu-mă în 
acest sens față de cei prezenți în sediu, inclusiv față de C. Dăscălescu și Emil 
Bobu care se mai aflau acolo.  Vreau să subliniez că, conținutul decretului mi-
a fost comunicat telefonic, inițial, de Silviu Curticeanu, iar apoi Apostoiu mi 
l-a citit integeneral, spunîndu-le și lor că decretul nu poate fi aplicat, i-am 
telefonat eu lui Nicolae Ceaușescu, repetîndu-i același lucru. Mi-a ordonat să 
iau măsuri de aplicare. I-am răspuns din nou că nu se poate aplica. A insistat 
să iau măsuri de aplicare. Cu aceasta convorbirea cu el a luat sfîrșit. I-am 
telefonat din nou lui Silviu Curticeanu și General. Milea spunîndu-le că este o 
nebunie. Ambii au spus să-l aplic, deoarece este ordinul lui N. Ceaușescu și  
s-a emis un decret prezidențial. Fac precizarea că eu nu am aplicat acest 
decret în Mun. Timișoara.  
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  Joi dimineața la 7,30, general Chițac Mihai, la cererea mea, a citit 
decretul prezidențial din balconul C.J. al P.C.R. unui grup de circa 500 
oameni făcînd un apel ca aceștia să se întoarcă la casele lor și să reia lucrul. În 
cursul zilei de joi, în fața sediului comitetului județean fluctuau grupuri de 
manifestanți (circa 1 000) scandînd lozinci. Repet nu am aplicat dispozițiile 
cuprinse în decretul lui Ceaușescu. În general însă toată ziua de joi a fost 
calmă. De asemenea, și noaptea de joi spre vineri.  

  Fac precizarea că joi, după ce am văzut mitingul eșuat de la București, 
am mai primit cîteva telefoane de la soții Ceaușescu, C. Dăscălescu și Bobu 
interesîndu-se de situație și cerîndu-mi să iau măsuri de oprire a 
manifestanților. Le-am răspuns că nu mai este nimic de făcut. Vineri 
dimineața demonstrațiile au continuat în Timișoara, diverse grupuri trecînd 
prin fața sediului C.J. al P.C.R. și scandînd lozinci.  

  În cursul dimineții de vineri am avut două convorbiri telefonice cu 
N.Ceaușescu. În prima m-a întrebat care este situația, i-am repetat că situația 
este neschimbată și că manifestația continuă prin fața C.J. al P.C.R. Am 
precizat că oamenii sînt pașnici și scandează aceleași lozinci. Ultimul telefon 
de la N. Ceaușescu l-am primit în jurul orelor (...). A întrebat din nou care este 
situația. Am răspuns: „Aceeași” a continuat: „la București situația este gravă, 
eu voi pleca, nu știu încă unde. Vom încerca să luăm legătura, pentru a 
continua munca de partid”. Așa s-a încheiat. Aș vrea să mai precizez că 
dimineața zilei de vineri, nu rețin exact ora, între cele două telefoane, general 
Gușă m-a anunțat verbal, că general Milea este mort. Am rămas stupefiat și l-
am întrebat ce s-a întîmplat cu el, însă nu mi-a putut da nici un fel de 
amănunte. În jurul orei 13,30, am plecat împreună cu Cornel Pacoste spre 
aeroportul Timișoara, după ce anunțasem în prealabil, prin telefon, pe col. 
Rotariu, șeful Comisiei, că vin spre ei. Plecînd pe jos, ne-am dat seama că nu 
avem nici un act asupra noastră și atunci ne-am hotărît să mergem pe jos pînă 
la prima gară. În gara Remetea, după cum am declarat anterior, am fost reținut 
de patru cetățeni, care m-au condus la Timișoara – ca și pe Pacoste de altfel - 
și ne-au predat Frontului Democratic Român din Timișoara. După o oră am 
fost transferat la sediul diviziei 18 unde am rămas pînă în ziua de 5 ianuarie 
1990 cînd am fost adus în București. 

  Îmi recunosc în întregime vinovăția și nu vreau să mă disculp prin 
faptul că am transmis ordinul dictatorului de a se deschide foc împotriva 
demonstranților, fapt ce a avut ca urmare uciderea a 58 persoane și rănirea 
altora. Țin totuși să fac următoarele precizări: 
1. Încă de la începutul venirii mele, am interzis folosirea armamentului greu 
împotriva demonstranților. Am ordonat foc de armă numai cu armament de 
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infanterie (pușcă, automat). Am dat dispoziție să nu fie folosite tancuri, 
tunuri, TAB-uri, elicoptere, avione. 
2. Fără a obține aprobarea Bucureștiului am dispus să fie trimiși acasă circa 
100 tineri între 14 și 18 ani, care fuseseră reținuți. Spre surpriza, imediat după 
eliberarea acestora, am primit un telefon de la Elena Ceaușescu care m-a 
admonestat sever. Susnumita m-a întrebat următoarele: „de unde știi tu că 
printre aceștia, chiar dacă au 16-17 ani, nu există vreun lider?”.  
 Am bănuit imediat că, peste capul meu, E. Ceaușescu fusese 
informată de reprezentanții M.I. probabil de general Macri ori Nuță. 
Menționez că Macri și adjunctul lui Mihalea, se aflau deja în Timișoara cînd 
am ajuns eu acolo. De altfel, vreau să menționez că activitatea mea a fost în 
permanență supravegheată și raportată soților Ceaușescu de organele de 
securitate. Afirm cu toată certitudinea acest lucru deoarece în mai multe 
rînduri mi s-a telefonat de la București, cerîndu-mi-se explicații în legătură cu 
unele amănunte pe care nu aveau de unde să cunoască decît la respective 
organe. Dau următoarele exemple; în continuare: după cum am mai menționat 
într-o declarație anterioară, în momentul sosirii în Timișoara, am găsit trupele 
în formație de forță, inclusiv tancurile și TAB-urile care blocau toate punctele 
strategice. Ca militar, luni dimineața mi-am dat seama că folosirea acestora 
din urmă este absolut inutilă, și am dat dispoziții să fie retrase imediat. La 
foarte puțin timp, mi s-au cerut explicații de la București de ce am procedat 
astfel și mi s-a ordonat să readuc tancurile și TAB-urile în vechile poziții. Am 
explicat inutilitatea unei asemenea operații și în final am refuzat să execut 
ordinul. Un alt exemplu: într-un telefon, Elena Ceaușescu mi-a ordonat să 
distrug stația de amplificare prin care manifestanții își exprimau opiniile în 
fața Operei. Tot ca militar, am explicat că o asemenea acțiune ar fi însemnat 
distrugerea vechiului centru al Timișoarei, precum și uciderea a mii de 
oameni. Am refuzat să execut acest ordin. Ca și în cazul precedent, era 
evident că E. Ceaușescu fusese informată tot de M.I. În fine, un ultim 
exemplu: circa 2 500 oameni au încercat să ia cu asalt tipografia orașului ca să 
tipărească ziarul F.D.R. Am interzis să se tragă asupra lor, lucru ce mi-a fost 
de asemenea imputat de București.  
 De altfel, aș vrea să precizez că deși am fost ani de zile secretarul 
Comitetului Central care teoretic răspundea de activitatea organelor de 
armată, interne, procuratură și justiție, niciodată nu am avut acces la 
documentele Departamentului Securității Statului. Acest departament nu era 
subordonat nici C.P.Ex., nici biroului acestuia, ci numai soților Ceaușescu. 
Niciodată vreau raport al departamentului și nici al Ministerului de Interne 
adresat fostei conduceri superioare, nu mi-a fost prezentat înainte. 
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 Niciodată, vreo propunere  de promovare, de plecare în străinătate, 
etc. privind personalul din Departament Securității Statului și Ministerului de 
Interne nu mi-a trecut prin mînă. 
 Tot în legătură cu problemele menționate mai sus, aș vrea să adaug că 
niciodată în ultimii 10 ani, nu am intrat la N. Ceaușescu și E. Ceaușeșcu 
împreună că șefii D.S.S. și M.I. pentru a discuta probleme de resortul 
acestora. În același timp, respectivii intrau zilnic la cei doi dictatori. 
3. Cred că marți seara, Ion Dincă m-a anunțat telefonic din București, că în 
Timișoara vor sosii 22 000 luptători gărzile patriotice pentru a mă ajuta să 
restabilesc ordinea. Mi-a spus că sunt trimiși din județele Dolj, Vîlcea și Olt. 
Mi-a cerut să le asigur casă și masă. A adăugat că planul de acțiune îl vor 
trimite ei. Joi dimineața, au sosit în Timișoara mai multe garnituri în care se 
aflau cei din gărzile patriotice. Deși aveam spații de care, am interzis 
debarcarea lor, iar la ora 14 i-am trimis înapoi în județele de origine, după ce 
primul secretar al Municipiul Timișoara Moț, le-a servit prînzul în tren. 
4. Miercuri înainte de decretarea stării de necesitate, Ceaușescu mi-a dat 
telefon să lichidez întrunirea din fața Catedralei unde se oficia o slujbă. Mi-a 
cerut să trag în catedrală dacă este nevoie. Am refuzat să dau curs și acestui 
ordin. Mi-am dat seama că E. Ceaușescu fusese informată tot de M.I. 
5. Deși interzisesem folosirea tehnicii grele, 2 elicoptere au zburat, din ordinul 
Bucureștiului, îndreptîndu-se spre Timișoara. Nu știu unde aveau baza. I-am 
telefonat Col. Rotariu și i-am cerut imperios să recheme elicopterele, iar 
acesta s-a conformat. Și de această dată am fost apostrofat de E. Ceaușescu. 
6. Marți și miercuri, prima secretară de la Lugoj și comandantul batalionului 
de intervenție a securității din Lugoj, mi-au cerut insistent să trimit armată sau 
să aprob deschiderea focului de către batalion, deoarece manifestanții 
amenință sediul Comitetului Municipal P.C.R. Personal am vorbit atît cu 
prima secretară cît și cu comandantul batalionului și le-am interzis cu 
desăvîrșire să folosească focul de armă. Am evitat astfel o altă baie de sînge.  
 
ÎNTREBARE pentru inculpat 
Admiteți că, prin trimiterea dv. la Timișoara de către soții Ceaușescu, cu 
indicația de a restabilii ordinea, inclusiv pe cale militară, răspundeți direct de 
tot ce s-a întîmplat acolo? 
RĂSPUNS 
Da. Adaug însă că alături de mine răspuns direct pentru deschiderea focului în 
Timișoara, în primul rînd generalii Nuță și Gușă, cărora eu le-am ordonat să 
tragă, conform celor stabilite de N. Ceaușescu. Nu exclud nici răspunderea 
celorlalte persoane care m-au însoțit precum și a organelor locale de partid și 
de stat. 
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ÎNTREBARE 
Vă rugăm să precizați încă o dată, cîți morți și cîți răniți s-au înregistrat la 
Timișoara? 
RĂSPUNS 
După cum am precizat, din informațiile primite, au fost 58 de morți și 210 
răniți. Nu exclud posibilitatea ca această cifră să nu fie întru-totul exactă. 
 După cum am menționat, din anul 1976, sînt membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Răspundeam de activitatea gospodăriei de 
partid de circa doi ani și jumătate, pe baza indicației verbale a lui N. 
Ceaușescu. 
 Știu că în cazul secției gospodăriei de partid, funcționa un așa-zis 
„sector de reprezentare” condus de un anume Burciu, despre care cred că s-ar 
putea să fie ofițer de securitate. Știam să se ocupă de acoperirea cheltuielilor 
necesare familiei Ceaușescu. Nu cunosc nimic în legătură cu activitatea 
acestui sector și nu m-am interesat nicioadată de el. Mihai Gere, șeful 
gospodăriei de partid, nu m-a informat niciodată despre activitatea sectorului.  
 Declar că niciodată nu m-am opus hotărîrilor dictate de soții 
Ceaușescu în Comitetul Politic Executiv. Declar că în sinea mea am fost 
conștient de hotărîrile dezastruoase luate în materie economică și de 
consecințele pe care acestea le au pentru nivelul de trai al populației (investiții 
inutile, planuri nerealiste care nu aveau acoperire în materii prime, materiale 
etc.). Planurile de export erau de asemenea fantaziste. Știam foarte bine în ce 
condiții trăiește poporul român, și afirm acest lucru cu toată sinceritatea, mai 
ales că pînă și în propia mea locuință aragazul nu putea fi folosit decît după 
orele 24,00. Nu ridic această problemă în apărare, însă subliniez că deși am 
fost somat de Elena Ceaușescu să mă mut în cartierul rezidențial de la șosea, 
am continuat să locuiesc în Cotroceni, în apropierea Ministerului Apărării 
Naționale. 

Într-o discuție pe care am avut-o, destul de recent – cred că cu circa o 
săptămînă înaintea evenimentelor – cu Barbu Petrescu, (...) și Silviu 
Curticeanu le-am spus: „Dați-le domnule nițică căldură și mîncare la oameni. 
Duceți-vă la Ceaușescu și spuneți-i că răspundeți de municipiu”. 

Nu știam că populația este hrănită cu înlocuitori și că după o anumită 
vîrstă spitalele nu mai primeau bolnavii. 

Declar, susțin și semnez. 
 
Procuror militar                                                                                  Inculpat, 
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Declaraţie 
(nu este datată) 

 
 Subsemnatul Postelnicu C Tudor, fost ministru de interne, declar 
următoarele: 
 În cursul zilei de 19 XII 1989, se pare după orele 14,00 trădătoarea 
Elena Ceaușescu, foarte impacientată, că a aflat de la Timișoara, nu știu de la 
cine, că se consideră ca morţi și cei care au fugit peste graniță în aceste zile. Eu 
am răspuns că nu cunosc nimic în legătură cu această problemă. 
 Mi-a ordonat, ea ținea și locul trădătorului care era în Iran, să transmit 
la general Nuță care la nominalizat trădătorul să meargă cu Ion Coman acolo și 
cu cei de la M.Ap.N. și alte organe centrale ca el (general Nuță) să se ocupe de 
transportul unor cadavre de la Timișoara la Bucureşti, poate dă și o mașină în 
faţă (eu am înțeles că se referă la antemergător) şi pînă vine tovarăşul zicea ea, 
(trădătorul) pentru a nu se creea atmosferă acolo, a zis ea, și de aceia să se 
ocupe miliția, adică generalul Nuță. 
 Am luat legătura de la Bucureşti, la Timișoara, am transmis acest așa 
zis ordin expres al trădătoarei Elena Ceaușescu, la general Nuță, care mi-a 
confirmat că a reținut, inclusiv că o mașină în față, înțelege antemergător și va 
acționa el. 
 Rog să fiu crezut în ultimul ceas că nu mi s-a spus în cîte mașini trimit 
unele cadavre, cîte sînt, sau cine le însoțește la București, dar nici eu nu am 
întrebat. 
 Trădătoarea Elena Ceaușescu mi-a spus că vorbește și ea cu Ion 
Coman, această problemă, să fie lăsați cei de la interne, adică general Nuță care 
este acolo. Că miliția știe el ce are de făcut, lucru pe care după 10-15 minute l-
am căutat și pe Ion Coman, i-am transmis că a ordonat ca de problema trimiterii 
cadavrelor la Bucureşti să fie lăsat general Nuță care la nominalizat să 
organizeze acțiunea. Coman spunîndu-mi bine, bine, cunosc, ceea ce ma făcut 
să cred că deja cu el discutase Elena Ceaușescu, și desigur și alte probleme, că 
fusese desemnat se zicea de trădătoarea Elena Ceaușescu, ca comandant unic. 
 A cerut apoi legătura la inspectorat, am întrebat de general Nuță, nu am 
înțeles bine unde era, la telefon a răspuns general Macri. L-am întrebat dacă la 
informat pe Nuță de ceea ce a ordonat Elena Ceaușescu, a zis că da. În birou la 
mine mai venise cineva am zis bine, dacă v-a informat, sînt neclarități? A zis 
nu, bine am zis eu, vă salut. (Îmi reamintesc chiar foarte bine discuţia. 
 Eu cu altcineva la Timișoara de la M.I. (miliție, securitate sau cu cei de 
la inspectorat), nu am mai discutat. 
 De asemenea, nu am făcut nici un fel de demers în municipiul Bucureşti 
sau la JCM pe această problemă sau să fi trimis eu oameni sau vreun om care să 
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ajute sau să se ocupe. Eu nu am dat nici cel puțin telefonic vreun ordin în afara 
celor transmise din partea trădătoarei Elena Ceaușescu, la Timișoara. 
 Pe 20 XII în jurul orei prînzului, că erau unele informații că vine mai 
devreme trădătorul din Iran, am fost sunat de Timișoara, era general Nuță, mi-a 
spus că a rezolvat, a fost cam greu, noroc că l-a găsit pe Iosif, eu am întrebat 
cine este ăsta, a zis cel care a fost la (...)110 (Eu știam că locuiește în Constanța, 
acolo a cerut ajutor pentru locuință). Eu am zis uite mai vorbim după aeroport 
că acum trebuie să vedem cum este cu venirea aceasta din Iran. Nu am întrebat 
cîte cadavre au fost aduse, în cîte mașini, cine le-a însoțit. 
 La scurt timp după discuția cu general Nuță la Timișoara, a sunat Elena 
Ceaușescu și a zis că datele cu venirea din Iran sînt cam controversate, Vlad 
spune una, protocolul spune alta, tu ce știi? 
 Eu am spus că nu ştiu nimic că și eu sun tot de la ei, sau dacă îmi 
comunică dispeceratul direcției a V. În continuare, mi-a zis am vorbit cu 
Coman și mi-a spus că a rezolvat Nuță problema, eu am zis Da, așa mi-a zis și 
mie, grăbind discuția să nu mă întrebe amănunte, că eu nu le aveam de la 
general Nuță, dar nici eu nu l-am întrebat. 
 După venirea trădătorului la sediu C.C. P.C.R. acesta pe mine nu m-a 
întrebat probleme despre Timișoara, am aflat pe hol la C.C. P.C.R. că a cerut 
legătura cu Ion Coman, cu C Dăscălescu care erau acolo și s-a interesat de așa 
zisele evenimente, de situație în general. Menționez că nici trădătoarea Elena 
Ceaușescu nu m-a mai întrebat nimic, despre cadavre, nu știu ce o fi informat 
ea pe trădătorul Nicolae Ceaușescu. 
 Miercuri seara pe 20 XII, l-am căutat pe General Nuță la Timișoara 
(după ce am venit de la C.C. PCR) și atunci el mi-a spus că de abia l-au scos de 
acolo pe Constantin Dăscălescu și Emil Bobu, că trebuiau să plece la Bucureşti 
noaptea. Am aflat a doua zi că au aterizat pe Kogălniceanu. 
 Pe la orele 20,00, am aflat că a doua zi va fi în fața palatului 80.000-
90.000 oameni, problemă de care se ocupă Capitala - Barbu Petrescu. L-am 
căutat, mi-a spus că a anunțat și inspectoratul municipiului Bucureşti, iar el a  
(...) o scurtă ședință cu P.S. în această problemă. (P.S. de la secţie) 
 L-am sunat pe General Vlad, dacă ştie a spus că a auzit de ședință şi că 
va discuta cu direcția V că este obiectivul lor. Eu i-am spus că Barbu Petrescu, 
a chemat şi le-a cerut celor din conducerea inspectoratului municipiului 
Bucureşti, alte informați eu nu am, el a zis la fel. Că s-a discutat, dealtfel 
(spunea că chiar) într-o mică ședință pe această temă. 
 Aceasta este declarația pe care am relatat-o sucesiv pe problemele de la 
Timișoara. Eu joi, nu am mai vorbit. 
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Declaraţie 
 
 
 Subsemnatul Postelnicu Tudor, fiul lui Constantin și Elena, născut la 
data de 13.11.1931, în comuna Provița de Sus, jud. Prahova din propria 
inițiativă declar următoarele: 
- pe data de 17.12.1989 a avut loc o ședință extraordinară a C.P.Ex., însoţită 
de tele-conferință; 
 ce s-a discutat: 
- la sedința C.P.Ex. cu trimiterea oastei, a zis trădătorul, dezarmată pe 
câmpul de luptă deoarece unitățile M.I. au fost înarmate numai cu cartușe de 
manevră, propunându-se măsuri organizatorice, care în final s-au soldat 
chiar cu cererea demisiei, adică să vă căutați alt președinte. 
- la tele-conferință, reflectând chiar și noaptea să-mi reamintesc dacă a fost 
în aceiași zi a pus foarte dur următoarele probleme: 
1. - l-am trimis pe Ion Coman să pună ordine la Timișoara care de altfel a 
spus și prezent; 
2. - s-a trimis armata, respectiv, unitățile M.I. din garnizoană dezarmate. Ce 
este asta cartușe de manevră. 
3. - cum? dușmanul îți dă o palmă și tu îi întorci și celalt obraz, să fie clar că 
asta este o neexecutare de ordine și trebuie să vă trimit în tribunal. 
4. - să se instituie cu începînd din acest moment să se considere că sîntem în 
stare de luptă. Această măsură presupune înarmarea unităților cu cartușe de 
război. Nu am revenit la măsură, ci a menționat cartuşele de manevră. 
- s-a dat dispoziții că dacă cineva atacă sediile de partid, unitățile militare, 
alte obiective importante să fim necruțători, adică să se deschidă foc, nu 
cum a făcut generalul Milea a scos armata în oraşul Buc. să cînte, eu am 
ordonat să fie făcut un tur de forță cu tunari, tancuri alt armament greu cu 
muniție la ei. Nu s-a făcut, aşa a  zis el, asta fiind o încălcare foarte gravă a 
ordinelor.  
-  să se asigure permanență la toate Con. Județene, în unitățile socialiste. 
 NOTĂ – Pe linia MI deoarece se coincidea cu plecarea din țară a lui, 
în Iran - s-a întors în situația II - conform ordinului MI din 1974. Să fie 
permanență la Inspectorate, 1/3 din efective în unitate, control în unitățile 
economice conform D. 400 etc. 
- reflectînd mai mult acum îmi dau seama cum Ion Coman, fără să se mai 
consulte, a dat dispoziții ca unitățile militare să iasă cu armament greu și să 
se deschidă foc lucru pe care îl dezaprob și îl condamn. 
- niciun membru al CPEx nu a fost în stare să nu fie de acord cu această 
măsură, să nu se tragă, cum s-a făcut în ședința CPEx din 21.12.1989, cînd 
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C. Dăscălescu a cerut să nu se tragă în muncitori. El era împreună cu ea 
foarte alarmați de cele spuse de C. Dăscălescu. 
Nici eu, personal nu am luat atitudine, dar repet m-am limitat la introducerea 
situației II, aceasta nu o fac acum să fiu grozav, sînt conştient ce mă așteaptă 
în postura în care sînt, dar trebuie să răspund pentru această atitudine. 
- îmi reamintesc că s-a reținut atenția P.S., să nu uite că sînt şi președinții 
consiliilor de apărare pe județ. 
- a fost foarte agresiv. Eu vă rog să mă credeți am avut impresia că această 
tele-conferință nu a fost în acea ședinţă în care am fost făcut aproape 
trădători că am trimis, așa cum a zis el oastea dezarmată, cu cartușe de 
manevră. A cerut ca Ion Coman și cine va mai merge din conducere să pună 
ordine.Nu am înțeles ce ordine au pus tov. C. Dăscălescu și E. Bobu că tot s-
a tras.  
- a indicat ca și M.Ap.N. și M.I. să trimită cadre de conducere acolo la județ. 
S-a trimis general Nuță, general Mihalea iar general Vlad a desemnat pe 
general Macri Emil. 
- Ion Coman a ținut legătura în lipsa trădătorului cu trădătoarea Elena 
Ceaușescu. 
- În final, vreau să arăt cu toată fermitatea că condamn și cu acest prilej 
deoarece am mai făcut-o atitudinea mea, dar și a celorlați membrii ai 
C.P.Ex. și altor cadre prezente inclusiv a general col. Vlad Iulian pentru 
faptul că deși am luat cunoștință de ordinul trădătorului de a se trage în 
popor nu am luat poziție toți pentru a preveni măcelul produs despre care 
am aflat în anchetă. 
 
 
 
      29 decembrie 1989                                               Tudor Postelnicu 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 517/P/1989 
 
 

Declaraţie 
 
Învinuit/inculpat POSTELNICU TUDOR astăzi 2, luna ianuarie, anul 1990 
a cărui identitate s-a stabilit  prin Buletinul de identitatea nr. .... eliberat de...  
-Numele și prenumele: Postelnicu Tudor 
-Porecla: - 
-Data nașterii ( anul, luna, ziua): 1931, noiembrie 13 
-Locul nașterii (localitatea – județul): com. Provița de Sus, jud. Prahova 
-Numele și prenumele părinților: Constantin și Elena 
-Cetățenia: română 
-Studii: Academia de Științe Economice, fost strungar 
-Situația militară grad-ctg. și centrul militar de care aparține: satisfăcător – 
sublocotenent 
-Locul de muncă: fost ministru de interne 
-Ocupația: fost ministru de interne 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, 1 copil major 
-Numele și prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă: autoturism Dacia 1300 
-Averea soției: - 
-Domiciliul (localitatea și județul):  București, str. Heleșteului, nr.22 A, 
sector 1 
-Antecedente penale (instanța, faptul, data): nu are 
-Apărător: - 
  
După ce i s-a adus la cunoștiință obiectul cauzei, și i s-au explicat drepturile 
sale procesuale conform art. 202 alin.3C. pr. pen. i s-a pus în vedere să 
declare tot ce știe cu privire la fapta și învinuirea ce i se aduce în legătură cu 
aceasta și care constă în: 
 declară următoarele: 
 Menţin declarațiile date pînă în prezent în fața organelor de 
procuratură: 
 La acestea doresc să fac următoarele precizări: 
 Ion Coman a fost sergent major de cavalerie ca după aceea sub 
dictatura Ceaușescu să devină general-colonel, deținînd funcții ca șef de 
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secţie C.C. al P.C.R. - cu probleme militare, ministru adjunct al ministerului 
apărării naționale și apoi ministru plin. 
 A fost un simplu executant scîrbos, lipicios, lingușitor care accepta 
orice ordin sau indicație dată de Ceaușescu și o executa întocmai, cu toate că 
era convins și în multe cazuri cunoștea că ordinele și indicaţiile sînt greșite, 
că contravin legii și conștiinței și că duc la dezastru şi la nedreptate 
particulară sau socială. 
 A fost cel mai incapabil dintre toți secretari C.C. al P.C.R. Nu are 
din cîte cunosc nici măcar liceul. 
 Timpul îl petrecea mai mult jucînd tenis de cîmp în compania lui Ilie 
Verdeţ. A fost singurul cadru al C.C. trimis de Ceaușescu în străinătate, 
respectiv la Paris pentru o intervenție chirurgicală și tratament. 
 La tele-conferința de duminică 17. decembrie 1989 am aflat spre 
surprinderea tuturor că Ion Coman fusese deja trimis de Ceaușescu la 
Timișoara, încredințîndu-i-se funcția inexistentă pînă atunci, de comandant 
unic al M.Ap.N și M.I. în problema Timișoara, mai exact pentru „a pune 
ordine acolo” deci a înăbușirii orice mișcare de revoltă. Această măsură N. 
Ceaușescu a justificat-o spunînd că Milea Vasile nu și-a făcut datoria de a 
face demonstrație de forță și a scos armata în stradă să cînte nu să lupte 
avînd gloanțe de război. 
 Ion Coman a fost numit comandant unic a forțelor locale din 
Timișoaraca să reprime, ca să înăbușe fără îndurare mișcarea revoluționară 
de acolo. 
 Cu ocazia acelei tele-conferințe N. Ceaușescu a dat ordin tuturor 
cadrelor de conducere din țară să se tragă în popor în cazul în care acesta va 
continua să demonstreze în stradă și să atace întreprinderi, sediile puterii de 
stat și de partid, unități militare și alte obiective. 
 Deci Ion Coman a dat dispoziție să se tragă în popor la Timișoara. 
Din partea M.I.  pentru menținerea ordinii la Timișoara se aflau şi Nuţă C-
tin, Mihalea Velicu de Iași de la Direcția Securității Statului generalul 
Macri. 
 Personal am transmis ordinul lui Elena Ceaușescu lui Ion Coman și 
Nuță Constantin ca să facă să dispară cadavrele să le incinereze sau să 
procedeze cum vor aprecia că este mai bine în această direcție. 
 Ion Coman mi-a confirmat împreună cu Nuță Constantin că vor 
executa ordinul şi că le va face tot ce le stă în putere să împlinească cît mai 
bine sarcina transmisă. 
 Aceasta este declarația pe care o dau și corespunde celor relatate 
verbal. 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Procuratura mil. TM 
Dosar nr. 42/P/1990 
 

Declaraţie 
 
a învinuit/inculpat Bălan Radu, astăzi 31 luna ianuarie anul 1990 a cărui 
identitate s-a stabilit prin Buletinul de identitate nr. BK 309777 eliberat de 
mil. Sect. I Bucureşti. 
- Numele şi prenumele Bălan Radu 
- Porecla – 
- Data naşterii (anul, luna, ziua): 24.05.1936 
- Locul naşterii (localitatea – judeţul): com. Căzăneşti, jud. Ialomiţa 
- Numele şi prenumele părinţilor: Ştefan şi Voica 
- Cetăţenia: română 
- Studii: Academia de Ştiinţe Economice 
- Situația militară grad-ctg. și centrul militar de care aparține: nesatisfăcut 
- Locul de muncă: Comitet. Jud. Timiş al P.C.R 
- Ocupația: fost prim-secretar 
- Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit 
- Numele și prenumele înainte de căsătorie: - 
- Averea ce posedă: locuinţă prop. personală + autoturism 
- Averea soției: - 
- Domiciliul (localitatea și județul): Bucureşti, sectorul I, Str. Crîngului nr. 
1, sect. I 
- Antecedente penale (instanța, faptul, data): fără 
- Apărător: - 
  

După ce i s-a adus la cunoștiință obiectul cauzei, și i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin.3 C. pr. pen. i s-a pus în 
vedere să declare tot ce știe cu privire la fapta și învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta și care constă în: aceea că în calitatea de prim secretar al 
Comitetului jud. Timiş al P.C.R. a ajutat la masacrarea populaţiei din 
Timişoara. 
 Am arătat detaliat modul în care am acţionat la Timişoara în 
perioada evanimentelor din luna decembrie a anului 1989. 
 La Timişoara am fost instalat în funcţia de prim-secretar la dta de 
3.XI.1989. La instalarea mea a participat din partea Secretariatului CC. al 
P.C.R. Ion Coman. Ştiam despre situaţia jud. Timiş de la fostul prim 
secretar, Ilie Matei, un punct principal constituindu-l situaţia preotului 
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Tőkés Lászlo. La cîteva zile de la instalarea mea preşedinta Trib. Jud. Timiş, 
Topală Elena, mi-a adus la cunoştinţă situaţia privind evacuarea preotului 
Tokes. I-am spus că această punere în execuţie a evacuării, ... şi arăt că 
judecarea recursului nu este oportună în preajma unor evenimente politice. 
 Pe 15 dec. 1989 pe la ora 10,00, l-am informat pe Emil Bobu, cu 
privire la faptul că la locuinţa preotului s-au adunat circa 70-80 oameni care 
vor să se opună la punerea în executare a hotărîrii. Acesta mi-a spus să iau 
măsuri să se liniştească oamenii. Vreau să precizez că nu era atunci în 
intenţia noastră şi nici a instanţelor de a pune în executare această hotărăîre, 
această posibilitate existînd numai ulterior. Sîmbătă pe 16 dec. 1989 pe la 
ora 10,00, ne-a sunat Nicolae Ceauşescu, care s-a interesat de situaţia de la 
Timişoara şi i-am explicat ce s-a întîmplat vineri seara şi că în oraş este 
linişte, studenţii merg la cursuri iar muncitorii lucrează. 
 Ilie Matei, care era venit la familie a venit în jurul prînzului la sediu 
şi i-a telefonat lui Ceauşescu, acesta transmiţîndu-i ordinul de a se ocupa şi 
el de situaţia de la Timişoara. 
 Cînd am vorbit cu Ceauşescu, referitor la hotărîrea judecătorească, 
acesta mi-a spus că nu trebuie să ne cramponăm de această hotărîre, întrucît 
nu contează o zi sau două. Mi-a mai spus că-l va trimite şi pe Ion 
Cumpănaşu – şeful departamentului cultură, pentru evacuarea preotului. 
 Sîmbătă după amiază m-a sunat Ceauşescu şi m-a întrebat, din nou, 
care-i situaţia, eu comunicîndu-i că nu este o situaţie deosebită. Mi-a spus pe 
un ton dur, că are alte informaţii şi dacă l-aş fi informat corect ar fi luat alte 
măsuri. M-a mai întrebat numărul membrilor gărzilor patriotice, la care i-am 
răspuns că sînt 40.000, după care m-a întrebat cîţi am scos pentru liniştirea 
manifestanţilor. I-am răspuns că am la sediu un număr de 204 membri ai 
gărzilor, aşa cum îmi raportase col. Cristea – şeful de stat major al G.P. Mi-
a spus că va lua el măsuri. 
 După circa 10-15 minute m-a sunat din nou şi m-a întrebat dacă a 
ieşit armata, eu răspunzîndu-i că nu am cunoştinţă de aşa ceva.  
 Am telefonat la divizia de la Milea General toţi comunicîndu-mi că 
n-au primit vreun ordin în acest sens de la Ceauşescu. După circa 20 minute 
general Milea mi-a comunicat şi a dat ordin să fie scoasă armata fără 
armament. Ceauşescu m-a sunat din nou şi mi-a spus că a dat ordin, ca a 
doua zi armata să facă o demonstraţie în oraş. Cei de la divizie mi-au spus 
că duminică pe la ora 10,00 mai multe unităţi au trimis militari pentru a 
defila pe stradă. Am mai aflat că sîmbătă seara cînd pe stradă au ieşit 
tancuri, între „Continental” şi „Bega” manifestanţii au oprit tancurile şi cu 
materiale inflamabile le-au dat foc. Aceasta denotă că militarii nu aveau 
muniţie, întrucît nu s-a folosit armamentul din dotare. După defilare, 
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militarii s-au retras în cazărmi. Menţionez că sîmbătă seara am mers cu 
Mihalache Nicolae în Piaţa Unirii unde am văzut o masă de oameni şi 
tramvaiele oprite. Se scandau lozinci anticeauşiste. Mi s-a reproşat de către 
Mihalache Nicolae că n-am luat măsurile care se impun şi aceasta este cauza 
manifestaţiei. 
 Pe 17.XII.1989, pe la ora 14,00 sediul Comitetul  Judeţean Timiş al 
P.C.R. a fost ocupat de mulţime şi s-a dat foc la cîteva birouri. Am ieşit pe 
uşa de la poarta „B” şi de la Inspectoratul Jud. Timişoara al MI, am raportat 
situaţia lui Ceauşescu. Mi-a spus că va veni la Timişoara Ion Coman cu un 
număr de ... 
 Pe la ora 16,00, a sosit la sediu I. Coman cu un însoţitor. Mi-a spus 
că a venit cu general Nuţă şi Macri şi alţi ofiţeri superiori şi adjuncţi ai 
ministrului de la ... şi cu procurorul general adjunct Dicaonescu şi cu circa 
27 persoane. La discuţii a participat şi col. Popescu Ion – inspector şef. 
 L-am informat pe Ion Coman asupra situaţiei reale din Timişoara. 
 La ora 17,00, s-a anunţat teleconferinţa cu N. Ceauşescu. 
 Au participat: I. Coman, eu, Ilie Matei, Popescu, Mihalache Nicolae, 
un instructor central al C.C., Manta, secretarul cu problema economică şi 
secretarul cu probleme de agricultură. 

Ceauşescu a prezentat o situaţie creată la Timişoara pe fondul 
acţiunii unui preot reformat, căruia Episcopia Bihorului i-a anulat autorizaţia 
de funcţionare şi urma să fie evacuat. A mai precizat că a avut relaţii cu 
Budapesta şi că acest lucru constituie un pretext de acţiune a forţelor 
reacţionare din est şi vest, pentru a destabiliza situaţia din România. 

A afirmat că cei de la Timişoara în loc să ia măsuri ferme, am purtat 
discuţii interminabile, iar cînd conducătorii judeţului au primit o palmă pe 
obraz, au întors şi celălalt obraz. 

Întrebîndu-l pe Coman despre generali, acesta i-a răspuns... că sînt 
pentru aşteptarea coloanelor de militari, i-a ordonat lui Coman să-i caute şi 
să aducă să vorbească personal cu Ceauşescu. 

Ceauşescu a întrebat „de ce nu se trage” iar Coman i-a răspuns că 
deja a început să se tragă, deşi pînă la acea oră nu se trăsese. Pentru că 
Ceauşescu a spus să fie avertizaţi după care să se tragă în picioare. Coman i-
a căutat pe generali la divizie, după aceea la Oituz, de unde i s-a transmis că 
au plecat la ora 1900 Coman Ion l-a găsit pe general Stănculescu care a venit 
(...) a rămas la dispoziţia acestuia. Coman ţinea permanent legătura cu 
Ştefan Guşe. 
 Coman era nervos şi ţipa la Guşă, cerîndu-i să fie mai operativ în 
amplasarea militarilor. Am înţeles că veneau militari de la Buziaş, dar acest 
aceştia întîrziau. Guşă îi spunea lui I. Coman că s-a rătăcit un tanc. Am auzit 
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în cursul serii de 17 dec. 1989 focuri de automat în oraş. În cursul nopţii de 
17/18 dec. 1989, am sunat pe la miezul nopţii pe directoarea spit. Judeţean 
Timişoara şi aceasta mi-a comunicat că au fost aduşi 8 morţi şi mai mulţi 
răniţi la Spit. Judeţean, Clinicile noi şi Ortopedie. 
 Dimineaţa pe la ora 4-5, am primit date că s-au adus 17 morţi.  
 Din cînd în cînd, venea Diaconescu. 

Nu am aflat totalul morţilor şi răniţilor, Coman comunicîndu-i la 
secret aceste date Elenei Ceauşescu. Cînd m-a chemat la telefon luni şi marţi 
Elena Ceauşescu mi-a imputat faptul că nu sîntem în stare să stăpînim 
lucrurile. 

Deşi am luat cunoştinţă de evenimentele grave care se petreceau n-
am acţionat decît în modurile în care am declarat în declaraţia manuscrisă. 

Nu am cunoştinţă despre transportarea cadavrelor de la Timişoara la 
Bucureşti, unde au fost incinerate. 

Am făcut parte din Consiliul apărării în funcţia de preşedinte, dar n-
am convocat acest consiliu în această perioadă, (...) că acest consiliu nu are 
menirea de a reprima masele, ci, apărarea în caz de atac extern. 

Am acceptat tacit această situaţie, deşi în 7-8 rînduri i-am cerut lui 
Coman că vreau să plec, dar n-am făcut-o. 

Atît declar, susţin şi semnez. 
 

 
Procuror militar                                                                              Semnătură 

 
 
 
I-am spus că-mi vine să înnebunesc cînd aud că se trage în oraş. 
Procuror militar 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 517/P/1989 
 

Declaraţie 
 
 a învinuit/inculpat Bălan Radu, astăzi 23 luna februarie anul 1990 a 
cărui identitate s-a stabilit prin Buletinul de identitate nr. ..... eliberat de ..... 
 
 După ce i s-a adus la cunoștiință obiectul cauzei, și i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin.3C. pr. pen. i s-a pus în 
vedere să declare tot ce știe cu privire la fapta și învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta și care constă în: calitatea de prim secretar al 
Comitetului jud. Timiş al P.C.R. a ajutat la masacrarea populaţiei din 
Timişoara în perioada 17-19 decembrie 1989. 
 În data de 15.XII.1989, întorcîndu-mă de la sesiune a M.A.N., am 
fost anunţat de Bolog Vasile, fost secretar cu probleme de propaganda la 
judeţ, că în jurul casei preotului Tőkés Lászlo s-au adunat 100 oameni. În 
jurul orelor 19,00, am trecut şi eu pe acolo pentru a vedea care este situaţia 
reîntors la sediu, în jurul orelor 22,00,  am încercat să iau legătura cu fostul 
C.C. al P.C.R. am reuşit să discut cu Emil Bobu, care mi-a cerut să iau 
măsuri de împrăştiere a manifestanţilor din zona respectivă. L-am însărcinat 
pe Moţ Petru, fostul primar al Timişoarei şi pe Rotărescu Ion, secretar cu 
problemele organizatorice la municipiu să-i explice preotului că nu va fi 
evacuat. 
 Pe 16.XII.1989, în jurul orelor 10,00, am discutat cu Ceauşescu la 
telefon fiind căutat de către acesta, i-am raportat că nu pot să îl evacuez pe 
preot întrucît termenul de la rămînerea definitivă a hotărîrii pînă la evacuare, 
nu se împlinise.  
 Mi-a reproşat că de ce mă cramponez de astfel de amănunte şi a spus 
că într-o oră să-l evacuăm pe preot, dar nu am executat. 
 Din nou s-a adunat lume în preajma casei preotului, iar la (...) a sosit 
la Timişoara Mihalache Nicolae, adj. de şef de secţie C.C. al P.C.R. 
împreună cu Cumpănaşu Ion de la Departamentul cultelor. 
 Aceştia s-au dus la faţa locului, după care Mihalache mi-a reproşat 
că evenimentele au luat proporţii pentru că nu am dispus ca miliţia, gărzile 
patriotice şi armata să acţioneze. 
 După aceea, Mihalache i-a informat despre situaţia constatată la faţa 
locului, pe Emil Bobu. 
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 În jurul orelor 16,00, din nou am vorbit cu Ceauşescu la telefon fiind 
sunat de el şi mi-a reproşat că nu l-am informat corect pentru a scoate 
armata. După vreo 10 minute, m-a sunat din nou şi m-a întrebat dacă a ieşit 
armata, iar eu i-am răspuns că nu.  
 Am telefonat la garnizoană, întrebînd dacă armata a primit dispoziţii 
să iasă în oraş şi mi s-a răspuns că nu. 
 Am încercat să-l găsesc pe general Roşu de la Craiova, apoi pe 
generalul Milea Vasile, întrebîndu-l dacă au primit ordin să scoată armata. 
Mai tîrziu, general Milea m-a sunat la birou şi mi-a spus că a dat ordin ca 
armata să iasă. Între timp, la casa preotului s-au adunat 2-3000 oameni. 
Parte dintre aceştia au format coloane, care s-au retras spre piaţa operei, 
unde au spart magazine şi au dat foc. 
 Arăt că sîmbătă seara nu am vorbit cu nici un miliţian şi nici un 
securist şi nu le-am dat nici un ordin. Mai tîrziu, a fost spart sediul 
comitetului judeţean al P.C.R. revin şi arăt că inspectorul şef Popescu Ion 
era la mine la birou şi am discutat cu el pentru a lua măsuri de pază şi ordine 
a unităţilor comerciale şi a instituţiilor. 
 În piaţa Maria se strigau lozinci ca „Libertate” şi „Democraţie”. 
 Anterior începerii manifestaţiei, am văzut trei tancuri ce au trecut 
prin faţa biroului meu. Mai tîrziu ni s-a spus că au fost încete. 
 În jurul orei 10, Ilie Matei venise la mine pentru a se informa cu 
situaţia din Timişoara. A discutat la telefon cu Bobu şi s-a stabilit ca el să 
rămînă la Timişoara pt. a se ocupa de rezolvarea problemelor apărute. 
 În jurul orelor 20,00, Ilie Matei a dat ordin pompierilor să împrăştie 
oamenii cu tunurile cu apă ale pompierilor, ceea ce s-a şi întîmplat pe podul 
de la Direcţia regională CFR. 
 Ilie Matei a vorbit cu comandanţii de armată din Timişoara, cerîndu-
le să scoată forţele. Duminecă dimineaţa, pe 17.XII.1989, s-a făcut o 
demonstraţie de forţă, respectiv o defilare a armatei, prin oraş. 
 La orele 13,00, inspectorul şef Popescu Ion a ordonat să fie aduse 
trupe de securitate cu scuturi pentru a apăra sediul comitetului judeţean. 
 Sîmbătă, discutasem cu colonelul Cristea, şeful gărzilor patriotice, 
acesta a mobilizat un număr de 204 membri ai gărzilor patriotice, care au 
efectuat paza sediului începînd din această zi. 
 La intersecţia bv. Victoriei cu bv. Republicii a fost instalat un cordon 
de militari şi strada a fost blocată cu 2-3 camioane. În jurul orelor (...), spre 
sediu a venit o coloană mare de demonstranţi, care cu toată opoziţia 
militarilor şi a gărzilor patriotice, au spart toate geamurile şi au incendiat 5 
birouri şi maşinile care blocau intersecţia.  
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 După ce demonstranţii au intrat în sediu, noi, cei dinăuntru, am ieşit 
afară. În faţa redacţiilor ziarelor judeţene, am încercat să port un dialog cu 
manifestanţii şi am intrat în rîndurile lor, spunîndu-le că ce am putut să fac 
pînă atunci, am făcut, şi că mă voi strădui să fac la fel şi în continuare. Le-
am atras atenţia să nu folosească violenţa, fiind stare de necesitate. Am mers 
apoi spre Inspectoratul de interne de unde am vorbit cu Ceauşescu Nicolae, 
pentru că anterior mi se comunicase ca să iau legătura cu el. Mi-a reproşat 
de ce am părăsit sediul comitetului judeţean de partid, deoarece 
comandantul trebuie să părăsească ultimul, obiectivul. Mi-a spus ca să iau 
măsuri de reocupare a sediului cu aparatul de partid şi să aştept sosirea lui 
Ion Coman, care va veni cu generalii. Am văzut că oamenii care au pătruns 
în sediu, erau scoşi cu forţa de către armată. 
 În jurul orelor 16,30, a venit la sediu Ion Coman împreună cu 
însoţitorul său. Am fost anunţaţi că urmează o teleconferinţă, la care au 
participat Ion Coman, Matei Ilie, Popescu Ion, col. Cristea de la gărzile 
patriotice, Florea Sofronie, Bolog Vasile – secretar cu propaganda, Avram 
Elena, secretar cu probleme economice, Mihalache Nicolae şi Manta Ion, 
instructorul central de la C.C. al P.C.R. 
 La teleconferinţă, Ceauşescu a dispus să se folosească forţa şi să se 
tragă în oameni dacă intră în instituţii ori atacă armata. El a spus că 
evenimentele din Timişoara, sînt urmarea unor greşeli grave, constînd în 
faptul că s-au purtat discuţii interminabile şi că am stat pasivi, fără a acţiona 
ferm. Pînă la teleconferinţă, nu s-a tras nici un glonţ în Timişoara. Dacă 
cineva afirmă altceva, vreau să fiu confruntat cu acesta.  
 Ceauşescu a întrebat la teleconferinţă, unde sînt generalii, iar eu am 
răspuns că aceştia încă nu au sosit. Atunci, Comani i-a explicat lui 
Ceauşescu că generalii s-au dus în întîmpinarea unor coloane ale armatei 
care urmau să vină din judeţ, în oraş. După teleconferinţă, Coman a luat 
legătura cu garnizoana, din discuţii rezultînd că generalii s-au oprit la 
inspectorat, după care s-au dus spre garnizoană, unde au pătruns foarte greu 
din cauza prezenţei manifestanţilor. Întrebat de Ceauşescu, în timpul 
teleconferinţei dacă în Timişoara se trage în manifestanţi, Coman a răspuns 
afirmativ. 
 Între orele 18-19, la insistenţa lui Coman Ion, la comitetul judeţean 
de partid a venit generalul Stănculescu Victor, care a prezentat o infirmare 
cu ce a văzut la garnizoană, respectiv, că sînt asediaţi. Totodată, Coman a 
discutat la telefon cu general Guşe şi s-a interesat de dispunerea forţelor. 
După sosirea general Stănculescu în sediul comitetului judeţean, acesta a 
rămas în permanenţă în acest sediu, cu excepţia zilei, de marţi, 19.XII.1989, 
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cînd a lipsit între orele 7-15,30, motivînd că are probleme cu fierea şi se 
duce la spitalul militar.  
 Stănculescu a plecat din sediul judeţenei de partid pe data de 
21.XII.1989, dimineaţa, între orele 5-6. Fostul inspector şef, Popescu Ion 
mi-a spus că general Stănculescu Victor l-a pupat la plecare şi şi-a exprimat 
regretul că Ceauşescu îl chemase la Bucureşti pentru a-l numi ministru al 
apărării. 
 În ceea ce priveşte modul de lucru, a lui Coman Ion, acesta era 
următorul: primea telefoane de la general Nuţă prin care se informa asupra 
situaţiei din teren, discuta despre acestea cu generalii Stănculescu şi Guşă 
(...) oraş. Periodic, în tot acest timp, Stănculescu primea hărţi cu situaţia pe 
sementului manifestanţilor şi a forţelor armate, pe care le discuta cu Coman. 
Aceste hărţi erau aduse de ofiţeri M.Ap.N. 
 În seara de duminecă, 17.XII.1989, la sediul comitetului judeţean de 
partid au mai venit generalul Nuţă, adjunctul procurorului general, 
Diaconescu, încă o persoană care zicea că este adjunct al ministrului justiţiei 
şi Chiţac. Aceste persoane au sosit pe rînd la Ion Coman. 
 Am asistat la dicuţiile dintre Coman şi Diaconescu, cu ministrul 
justiţiei şi cu general Chiţac. La discuţiile purtate de acesta cu general Nuţă, 
ca participant. Lui Diaconescu şi celui de la justiţie, Coman le-a indicat 
lacune de evidenţa şi situaţia celor arestaţi, respectiv să facă o statistică cu 
compoziţia socială a acestora. 
 Cu general Chiţac a discutat despre existenţa grenadelor 
lacrimogene. Chiţac i-a răspuns că nu există în judeţ astfel de grenade. Cred 
că i-a spus să se ocupe de procurarea acestora, deoarece a doua zi au apărut 
astfel de ...de şi măşti, care au fost aduse la sediul judeţenei de partid. 
General Stănculescu Victor a fost prezent la discuţiile purtate de cei 
menţionaţi, inclusiv la discuţiile cu general Nuţă, la care eu am lipsit. De 
altfel, eu nu am asistat la nici o discuţie dintre general Nuţă şi Coman, lucru 
ce se poate verifica. 
 Duminecă seara, eu am discutat cu rectorul Anton Ion, al centrului 
universitar şi cu secretarul comitetului de partid din centrul universitar ... D-
tru, să mobilizeze cadrele didactice, pentru a se deplasa în căminele 
centrului universitar şi să ia măsuri ca studenţii să nu iasă din cămine 
deoarece se dăduse ordin pentru a se trage în manifestanţi. 
 În ce priveşte discuţiile lui Coman cu general Guşe, l-am auzit de 
multe ori pe primul, spunînd textual „Măi, Guşe, mă, acţionaţi mai operativ, 
somaţi, trageţi în sus şi dacă nu se împrăştie, să se tragă la picioare”. Coman 
era foarte insistent şi tăios în aceste ordine. De mai multe ori, am ridicat 
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receptorului la apel, iar general Guşe, văzînd că sînt eu, îl cerea pe Coman la 
aparat. 
 Aşa cum am arătat, Nuţă a venit de mai multe ori la comitetul 
judeţean de partid, uneori însoţit de general Mihalea Velicu, iar odată de 
general Macri. Inspectoratul este situat la cca. 5-600 m de consiliul popular 
judeţean.  
 Duminecă seara s-a tras în populaţia oraşului Timişoara, şi din 
discuţiile pe care le-am avut cu directoarea Direcţiei Sanitare, am aflat că 
spitalul judeţean au fost aduse 8 cadavre, iar la a doua convorbire, la ora ... 
în dimineaţa de 18.XII.1989, numărul lor ajunsese la 17. 
 În seara de 18.XII.1989, Coman Ion a cerut la garnizoană să i se 
trimită transportoare autoblindate pentru a vizita oraşul. Peste puţin timp, a 
venit general Chiţac cu aceste TAB-uri şi a coborît împreună cu Coman. Nu 
ştiu dacă Ilie Matei sau alte persoane au mai ieşit cu ei atunci, în oraş. 
Revenind în ziua de 17.XII.1989, arăt că eu am rămas în sediu împreună cu 
general Stănculescu, plecînd să se culce după orele 24.  
 În jurul orei 0,30, eu am mers la IAEM, unde l-am întîlnit pe col. 
Dăescu la ALA. Acolo am coordonat activitatea de stingere a unui incendiu. 
Luni 18.XII.1989 am trimis activiştii de partid de la municipiu şi judeţ 
pentru a merge în intreprinderi pentru a transmite decretul cu privire la 
starea de necesitate şi să le arate că ieşirea muncitorilor din întreprinderi 
prezintă pericol de a fi împuşcaţi. 
 Tot luni, Coman a discutat cu Elena Ceauşescu care cerea insistent 
să se termine odată cu evenimentele de la Timişoara. În aceeaşi zi au venit 
la Timişoara Pacoste Cornel şi Toma Ion, fostul prim secretar de la C.C. al 
U... .  
 Cornel Pacoste a umblat mult prin oraş şi a discutat cu oamenii din 
intreprinderi cărora le-a spus ca să nu se ia după huligani care vor să întoarcă 
regimul. 
 Luni, l-am auzit pe Coman discutînd cu Diaconescu despre morţi. 
Diaconescu i-a comunicat lui Coman numărul morţilor. L-am întrebat şi eu 
care este situaţia, la care Diaconescu a răspuns că nu ştie exact, deoarece nu 
nu se înţelege cu general Nuţă în legătură cu numărul acestora. În legătură cu 
morţii mai arăt că în ziua de 21.XII.1989, Coman Ion (...) am trimis-o la 
spitalul judeţean pentru a primi aceste sicrie, în care să fie puşi morţii 
existenţi la morgă, pentru a fi puşi la dispoziţia aparţinătorilor. În jurul orelor 
11, Boiboreanu mi-a dat telefon că nu sînt suficiente 21 sicrie, deoarece în 
morgă sînt 25 de cadavre. L-am informat pe Coman despre acest lucru şi el 
mi-a zis „Măi, tu n-ai auzit ce a spus preşedintele ţării aseară? La Timişoara 



36 

sînt 21 de morţi, şi atîţia trebuie să fie”. Cu toate acestea, eu am dispus să se 
facă 25 de sicrie. 
 În seara de 18.XII.1989, la sediul comitetului judeţean de partid a 
venit şi Ilie Ceauşescu care a făcut o discuţie cu generalii Stănculescu, Chiţac 
şi Coman Ion, şi parcă şi cu Nuţă. Eu am ieşit din birou, au discutat cca. 20-
30 minute, după care, la plecare, Ilie Ceauşescu mi-a spus că pleacă să se 
întîlnească cu comandanţii de unităţi. Era însoţit de generalul Chiţac şi un 
ofiţer al său. 
 Din modul cum Coman a dirijat activitatea represivă în Timişoara, am 
dedus că în zilele de 17 şi 18 s-a tras în oameni pe Cl. Girocului, Cal. 
Aradului, cl. Lipovei, cartierul Dîmboviţa, catedrală şi în jurul garnizoanei. 
 Luni dimineaţa, după o discuţie cu Ceauşescu, Coman ne-a spus că 
generalul Stănculescu Victor a fost numit comandant militar unic în 
Timişoara. Eram prezenţi eu, Ilie Matei, Mihalache Nicolae şi general 
Stănculescu.  
 General Stănculescu a cerut să i se procure textul decretului privind 
instituirea stării de necesitate în Timişoara şi după ce şi-a făcut unele adnotări 
pe marginea lui, l-a citit prin portavoce, din balconul comitetului judeţean, în 
jurul orelor 9,00. 
 Nu ştiu cine l-a însoţit general Stănculescu în timpul citirii decretului, 
afară, pe balcon.  
 Marţi, 19.XII.1989, în lipsa lui Stănculescu, care plecase la spital, 
Coman l-a numit comandant unic pe general Chiţac, care a citi între orele ... şi 
11, de două ori, textul decretului, atrăgînd atenţia manifestanţilor, că dacă nu 
vor respecta prevederile acestuia, vor suporta consecinţele General 
Stănculescu a plecat la spital, la orele 6,00, motivînd că are o criză de fiere şi 
că va reveni peste vreo oră, dar a revenit numai la orele 15,30; după care şi-a 
reluat activitatea de comandant unic.  
 În toată perioada cît general Stănculescu a fost prezent în sediul 
comitetului judeţean de partid, nu am asistat la nici o discuţie în cadrul că... 
Stănculescu să fi ordonat ca să se tragă în manifestanţi. 
 În dimineaţa zilei de 19.XII.1989, în jurul orelor 9,00, primarul 
oraşului Moţ Petre, mi-a telefonat că la ELBA, au ieşit în piaţa uzinei cca 
2000-3000 oameni, care vor să discute cu mine. M-am deplasat la aceasta 
unitate unde am avut un dialog cu demonstranţii, care revendicau probleme 
sociale, iar un grup scandau „Jos Ceauşescu” şi cerea ca armata să nu ocupe 
întreprinderea şi să fie retrasă. În timpul acestor discuţii, cu muncitorii, au 
apărut la ambele porţi, două TAB-uri cu ţevile îndreptate spre interior. 
Oamenii au protestat şi atunci, eu am plecat însoţit de o delegaţie de 5 oameni 
în una din secţiile uzinei, de unde am vorbit cu Coman la telefon. I-am spus 
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că m-a trimis ca să liniştesc spiritele, iar ei au trimis ....... Mi-a răspuns că 
problema armatei nu este treaba mea. Revenind în piaţă, TAB-urile plecaseră 
deja. M-am reîntors la sediu şi am discutat cu Ion Coman despre acest 
incident. Mi-a spus ca să mă duc din nou la ELBA, pentru a linişti oamenii, 
lucru pe care l-am făcut. Nu fusesem însoţit de nimeni în timpul acesta, prin 
apropiere a trecut o maşină cu porci morţi pe ... întreprinderea „Protan”, care 
a fost răsturnată de muncitorii de la fabrica de ţigarete şi i-au dat foc. În 
timpul acesta, s-a tras o rafală de armă automată şi lumea spunea că se trăsese 
dintr-un TAB şi că ar fi fost altă femeie. Am văzut că femeia fusese 
transportată în dispensarul medical unde i s-a dat prim ajutor, după care a fost 
dusă cu o maşină Dacia la spital. Am fost huiduit de oameni şi m-am înapoiat 
la sediu.  
(...) gărzilor patriotice sosite din judeţele Dolj, Olt şi Vîlcea şi modul de a (...) 
Coman îi făcea nenumărate observaţii în legătură cu planurile prezentate şi îi 
scotea afară. Eu m-am ocupat de aprovizionarea cu alimente a acestor gărzi. 
 L-am auzit pe general Chiţac, luni sau marţi seara cînd i-a raportat lui 
Comani Ion că s-a deplasat cu un TAB în apropiere de catedrală şi a aruncat 
grenade lacrimogene pentru împrăştierea demonstranţilor, pe care a reuşit să-i 
pună astfel pe fugă, chiar lăudîndu-se cu aceasta. De faţă la această discuţie 
au fost general Stănculescu, Ion Coman şi cred că şi Cornel Pacoste. 
 Îmi menţin declaraţiile date anterior, cu excepţia faptului că m-aş 
considera responsabil de masacrele de la Timişoara şi apreciez că  măsurile, 
hotărîrile, indicaţiile şi acţiunile mele nu au avut menirea de a duce la 
înabuşirea manifestanţilor din perioada 15-22.XII.1989. 
 Pentru care susţin şi semnez cele consemnate mai sus, duă ce am citit. 

 
Procuror,                              Inculpat, 
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Astăzi 24.02.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 
 
 Subsemnatul Bălan Radu fiul lui Ştefan şi Voica, născut la 24 mai 
1936 în comuna Căzăneşti judeţul Ialomiţa declar următoarele: 
 În ziua de 15 decembrie 1989 ora 16 Bolog a anunţat telefonic că i-a 
spus soţia sa că în faţa casei preotului Tőkés Lászlo s-au adunat 70-100 de 
oameni şi i-a transmis să meargă să se convingă personal. La ora 17 a venit 
şi m-a informat că într-adevăr sînt 100 de credincioşi. 
 În jurul orei 19 m-am deplasat cu maşina şi am văzut personal 
grupul de oameni care avea lumînări aprinse. Între ora 20-21 l-am trimis pe 
Moţ Petru şi Rotărescu Ion să-i spună că nu va fi evacuat. 
 S-a dus, i-a transmis această promisiune dar i-a cerut în scris. Moţ 
mi-a dat telefon, spunînd că această pretenţie a preotului şi i-am transmis să 
dea în scris. La orele 22,30, am sunat la C.C. nu am găsit pe nimeni, apoi 
am sunat acasă la E. Bobu l-am informat. El mi-a dispus să iau măsuri să 
împrăştii lumea. Lumea a plecat acasă în jurul orei 24 ca urmare a faptului 
că preotul (...) în continuare – după ce l-a informat pe E. Bobu în activitate 
la fostul comitetul Judeţean pînă marţi 19 decembrie. 
 Sîmbătă 16 decembrie, începînd de la orele 15,30, în faţa casei 
preotului s-au adunat din nou credincioşii cărora pînă la ora 19, cînd m-am 
deplasat împreună cu Mihalache Nicolae venit de la Bucureşti se adunase 
circa 2000-3000 manifestanţi. 
 Tot în seara de 16 decembrie a sosit de la Bucureşti Cumpănaşu Ion 
şeful Departamentului cultelor cu misiunea de a evacua preotul. 
 O parte din manifestanţii s-au deplasat din Piaţa Maria în piaţa 
Operei, pe podul de la Reg. CFR au fost întîmpinaţi de maşini de pompieri 
trimise din dispozitiv lui Matei Ilie dar acestea au fost incendiate, una fiiind 
aruncată în Bega. Manifestanţii au spart magazinele, au luat bunuri şi au dat 
foc pe întreaga porţiune parcursă adică Piaţa Maria, Operei, str. Alba Iulia, 
piaţa Libertăţii. Ajungînd la sediu au spart geamurile şi uşile dar nu au 
întrebat în sediu. 
 Duminecă după masă după demonstraţia din faţa fostului sediu al 
C.J. de partid şi după ieşirea mea din sediu m-am dus la Inspectoratul M.I. 
de unde am dat telefon lui Ceauşescu care mă căutase între timp. (...), 
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generali. I Coman a sosit la ora 16,30,am discutat cu el în sediu, l-am 
informat cum au decurs evenimentele şi în acest timp s-a convocat 
teleconferinţa. 
 Menţionez că din 15 decembrie şi pînă în 17 decembrie ora 18 nu s-a 
tras în manifestanţi nici un foc de armă, n-a fost nici un rănit. 
 La teleconferinţă au participat: subsemnatul, Ilie Matei, Mihalache 
Nicolae, Manta Ion, Florea Sofronie, Avram Elena, Boiborean Viorica, 
Cristea Gh. şi alţi activişti pe care nu-i mai reţin. 
 După teleconferinţă, dat fiind faptul că Ceauşescu a întrebat de 
generali şi ei nu sosise la sediul Comitetului judeţean, Coman a început să-i 
conducă la garnizoană dar i s-a comunicat că au (...) după 2-3 telefoane 
explicîndu-i-se că au (...) garnizoana era atacată de manifestanţi. Primul care 
a venit la sediu a fost Stănculescu care l-a informat pe Coman despre ceea 
ce a văzut la garnizoană şi pe traseu. Acest lucru se întîmpla între orele 18-
19 cînd se auzeau împuşcături. 
 În aceeaşi seară au mai venit la Ion Coman generalii Chiţac şi Nuţă 
precum şi procurorul adjunct Diaconescu însoţit de încă un (...) nu am 
participat în birou. Lui Diaconescu i-a spus să se ocupe de evidenţa şi 
situaţia reţinuţilor iar cu Chiţac a discutat problema generalilir cu gaze 
lacrimogane despre care Chiţac a afirmat că nu există în Timişoara. Coman 
a discutat foarte des telefonic cu Guşă despre desfăşurarea operaţiunilor 
între demonstranţi şi forţele armatei. 
 În noaptea de 17 spre 18 decembrie am mai participat la un incendiu 
la IAEM şi am avut două discuţii telefonice cu directoarea direcţiei sanitare 
care mi-a comunicat că la ora 24 au fost aduşi la Spitalul judeţean 8 
decedaţi, iar dimineaţa la ora 5-6 că sînt 17. 
 Luni dimineaţa Coman Ion i-a comunicat generalului Stănculescu că 
din dispoziţia lui Ceauşescu este numit comandant militar unic pe Timişoara 
şi în acest sens generalul Stănculescu a citit de pe balconul C. Judeţean 
decretul cu privire la starea de necesitate şi adnotările personale privind 
pericolul pentru cei ce nu-l respectă. 
 Menţionez că în zilele de 17 (noaptea) 18 şi parţial 19 decembrie 
generalul Stănculescu primea de la un ofiţer hărţi colorate cu amplasarea 
demonstranţilor şi a forţelor militare pe care (...) comitetului de partid pe 
Centru universitar şi le-a cerut să convoace cadrele didactice în căminele 
studenţeşti pentru a opri studenţii de a ieşi în stradă deoarece s-a dat ordin să 
se tragă în manifestanţi. Aceleaşi indicaţii le-am dat activiştilor judeţului şi 
municipiului pe care i-am trimis în intreprinderi să comunice colectivelor de 
oameni ai muncii că ieşirea în stradă riscă pericolul de a fi împuşcaţi. 
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 Menţionez că în seara de 18 decembrie I. Coman a cerut un TAB să 
inspecteze oraşul şi la ora (...) a plecat împreună cu generalul Chiţac pentru 
90 minute. Nu ştiu dacă a fost însoţit de alte persoane. 
 Luni 18 decembrie au sosit la Timişoara Cornel Pacoste 
vicepriministru al guvernului, Toma Ion prim secretar al C.C. U.T.C. Acesta 
împreună cu Matei Ilie, Mihalache Nicolae s-a interesat în oraş iar la 
întoarcere î-i (...) informaţii cu privire la starea de spirit a populaţiei 
gruparea populaţiei, acţiunile manifestanţilor. 
 Luni 18 decembrie seara între orele 19-20 a venit la mine Ilie 
Ceuaşescu însoţit de generalul (...). Discuţiile la care a fost prezent şi 
generalul Stănculescu au durat 20-30 minute iar la trecerea prin anticameră 
cînd eu l-am salutat, Ilie Ceauşescu mi-a spus că merge să se întîlnească cu 
comandanţii unităţilor militare. 
 Marţi 19 decembrie dimineaţă, generalul Stănculescu mi-a spus că 
merge la Spitalul judeţean că suferă cu (...) şi că se întoarce peste 1-1/2 ore. 
I.Coman nu venise de la casa de oaspeţi iar la sosire i-am comunicat. 
Înapoierea generalului Stănculescu am reţinut-o la ora 15,00. În acest timp 
Coman l-a chemat de la garnizoană  cu general Chiţac căruia i-a dat 
misiunea de comandant unic pentru cît lipseşte Stănculescu timp în care 
Chiţac a prezentat de pe balcon prin portavoce – în două rînduri – decretul 
privind starea de necesitate comentînd pericolul ce în prezintă nerespectarea 
lui. 
 Generalul Stănculescu a plecat în 21 decembrie dimineaţa fără să 
cunosc acest lucru. Colonelul Popescu Ion mi-a comunicat că şi-a luat la 
revedere de la el şi i-a spus că este chemat să fie numit ministru al apărării. 
În perioade cît el a stat în sediu şi eu (....). 
 Acest lucru l-am auzit rostit la telefon cu general Guşă căruia î-i 
reproşa că acţionează cu încetineală, că trupele se deplasează greoi. Au 
auzind discutînd despre dislocarea unor ..... din Buziaş, Lugoj şi alte judeţe 
ale ţării. 
 Declar pe propria răspundere că prin măsurile, hotărîrile, indicaţiile 
şi acţiunile personale şi n-am intenţionat şi nici n-am întîlnit cum să suprime 
revoluţia sau să ducă la uciderea oamenilor. 
 
Timişoara 24 februarie 1990 
Semnătură 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 517/P/1989 
 

Declaraţie 
 
a învinuit/inculpat MATEI ILIE astăzi 9 luna ianuarie 1990 a cărui 
identitate s-a stabilit prin Buletinul de identitate nr. ............. eliberat de ........ 
- Numele şi prenumele: MATEI ILIE 
- Porecla: - 
- Data naşterii (anul, luna, ziua): 13 aprilie 1932 
- Locul naşterii (localitatea – judeţul): com. Găneasa, jud. Olt 
- Numele şi prenumele părinților: Păun şi Ioana 
- Cetăţenia: română 
- Studii: „Ştefan Gheorghiu” (3 ani), ASE (4 ani) 
- Situaţia militară (grad – ctg. şi centrul militar de care aparţine: cpt. în 
rezervă C.M. Timişoara 
- Locul de muncă: -  
- Ocupaţia: fost secretar al CC-P.C.R. şi membru CPE 
- Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, 1 copil major 
- Numele şi prenumele înainte de căsătorie: - 
- Averea ce posedă: -  
- Averea soţiei: -  
- Domiciliul (localitatea şi judeţul): Timişoara, Str. Trandafirilor nr. 8, jud. 
Timiş 
- Antecedente penale (instanţa, faptul, data): declară că nu are  
- Apărător: -  
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 al. 3 C. pr. pen. i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în (...) declară următoarele:  
 În perioada noiembrie 1985 - noiembrie 1989, am îndeplinit funcţia 
de prim secretar la Comitetul judeţean Timiş al P.C.R. fiind și membru 
supleant în Comitetul Politic Executiv al C.C.-P.C.R. (din aprilie 1986) şi 
preşedintele Consiliului popular judeţean Timiş. 
 La Congresul al XIV-lea al P.C.R. din 24.XI.1989, am fost ales 
secretar cu probleme de propagandă în C.C.-P.C.R. şi membru al 
Comitetului Politic Executiv. 



42 

 La 15 decembrie 1989 am primit o învoire de la Elena Ceauşescu 
pînă la 18.XII.1989, dimineaţa, astfel că am plecat la domiciliul meu din 
Timişoara. 
 În dimineaţa zilei de 16 decembrie 1989, m-am deplasat la sediul 
Comitetului judeţean P.C.R. pentru a face o vizită primului secretar Radu 
Bălan, după care am plecat prin oraş şi apoi la domiciliu. 
 În jurul orei 15, fiind în locuinţă, auzind zgomot pe stradă, am dat 
telefon la sediu pentru a afla ce se întîmplă în oraş iar ofiţerul de serviciu 
mi-a spus că a fost atacat sediul de huligani şi că sînt probleme, astfel că i-
am solicitat maşina de serviciu cu care m-am deplasat la sediu. 
 La sediul Comitetului judeţean P.C.R. am luat legătura cu primul 
secretar Radu Bălan care mi-a spus împrejurările în care sediul a fost atacat 
(erau geamuri sparte, uşile forţate), fără ca cetăţenii să intre în sediu, cum şi 
despre faptul că în oraş au fost devastate magazine din zona Piaţa Maria şi 
Bdul Tinereţii, pe o lungime de 2 km. 
 L-am întrebat pe Radu Bălan dacă a raportat cele de mai sus la C.C.-
P.C.R. acesta spunîndu-mi că a vorbit cu N. Ceauşescu care i-a spus să ia 
măsuri pentru întărirea ordinii şi disciplinei, pentru paza întreprinderilor şi 
unităţilor şi repararea stricăciunilor pentru ca activitatea să reintre în normal. 
Precizez că în faţa sediului comitetului judeţean nu se mai aflau persoane 
deoarece eu cînd am ajuns la sediu nu mai erau, acestea răspîndindu-se. 
 Şi eu am sugerat primului secretar să ia măsuri organizatorice 
referitoare la întărirea pazei întreprinderilor şi mobilizarea forţelor pentru 
rezolvarea stricăciunilor. În această situaţie Radu Bălan a mobilizat întreg 
aparatul de partid şi al consiliului popular care în jurul orelor 19,30 s-au 
prezentat la sediu, repartizîndu-li-se sarcini în raport de atribuţiile ce le 
reveneau, cei mai mulţi fiind trimişi în întreprinderi. 
 În jurul orei 23, am plecat la domiciliu. 
 În data de 17 decembrie 1989, m-am deplasat, după orele 9-9,30 la 
sediul comitetului judeţean, unde era linişte, această linişte fiind în tot 
oraşul, unde am găsit pe Radu Bălan şi, din proprie iniţiativă m-am deplasat 
la întreprinderea de autoturisme, întreprinderea de aparate electrice de 
măsurat şi întreprinderea Electrotimiş unde am luat legătura cu factorii de 
conducere administrativă, am constatat că starea de spirit este bună astfel că 
am plecat, în jurul orei 13-13,30 spre domiciliu. Întrucît pe drum am văzut 
multe persoane adunate în zona căminelor studenţeşti, am folosit un traseu 
ocolit şi am ajuns la sediul comitetului judeţean cu intenţia de a discuta şi a-
i comunica primului secretar Radu Bălan despre cele văzute, care mi-a spus 
că cunoaşte situaţia nou creată şi a luat măsuri pentru apărarea sediului, 
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chiar eu constatînd prezenţa unor ofiţeri, subofiţeri din miliţie care erau în 
faţa sediului. 
 Între timp au mai venit trei autotunuri cu apă de la pompieri care s-
au amplasat astfel încît au barat strada pe care puteau să vină oamenii. 
 În jurul orei 15,30 au sosit cîteva mii de oameni care au început să 
scandeze lozinci ca „vrem libertate”, „jos Ceauşescu”, „jos guvernul” după 
care au început să arunce cu fel şi fel de obiecte, (sticle, pietre, crengi etc.) 
asupra sediului. În această situaţie pompierii au dat drumul la apă motiv 
pentru care oamenii au dat foc maşinilor de pompieri şi la încă două 
camioane militare; a fost incendiată o cameră din sediu, după care s-a forţat 
uşa de la intrarea principală şi s-a pătruns în sediu. 
 Cînd am auzit că s-a pătruns în sediu am fugit, cu toţii, eu sărind pe 
geamul de la centrala telefonică şi m-am refugiat la o subunitate de militari 
ce se afla în spatele sediului şi care, apoi, au acţionat pentru împrăştierea 
oamenilor. 
 După liniştirea lucrurilor, care a durat cca. 10 minute, am revenit în 
sediu, s-au luat măsuri de stingerea incendiului, de efectuarea curăţeniei şi 
reparării unor stricăciuni, iar primul secretar Radu Bălan a dat telefon lui N. 
Ceauşescu raportîndu-i cele întîmplate. Ceauşescu i-a spus de ce nu a luat 
măsuri suficiente de păstrarea ordinii, iar Radu Bălan i-a comunicat lui N. 
Ceauşescu că la demonstraţie nu au participat studenţii şi muncitorii, 
spunîndu-i totodată că „şi tov. Matei este lîngă mine”. N. Ceauşescu m-a 
cerut la telefon, m-a întrebat „că ce este acolo” iar eu i-am comunicat că 
„situaţia este gravă”, mi-a spus să iau măsuri aşa cum i-a transmis primului 
secretar şi mi-a închis telefonul. 
 În jurul orei 18, s-au prezentat la sediul Ion Coman, Cornel Pacoste, 
General Stănculescu, General Nuţă, General Macri şi General Guşe. 
Precizez că înainte de sosirea acestora, am aflat că va sosi Ion Coman şi un 
număr de cadre militare de la interne şi armată şi tot atunci am fost 
încunoştiinţat despre faptul că va avea loc o teleconferinţă. 
 După sosirea persoanelor menţionate mai sus, parte din acestea au 
plecat rămînînd în sediu I. Coman, C. Pacoste, General. Stănculescu, 
General Nuţă – mi se pare –, primul secretar Radu Bălan şi subsemnatul, 
Mihalache – adjunct a lui Bobu Emil. 
 La teleconferiţă au participat pe lîngă cei menţionaţi şi alte cadre ale 
comitetului judeţean şi consiliului popular. 
 Eu am înţeles de la teleconferinţă că trebuie să punem ordine în 
întreprinderi, să se asigure desfăşurarea unei activităţi normale şi să se 
termine cu dezordinea pe străzi, respectiv cu manifestaţiile. Am mai înţeles 
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că punctul de comandă este comitetul judeţean de partid şi că toţi activiştii şi 
celelalte cadre de răspundere, sîntem în stare de alarmă. 
 N. Ceauşescu s-a adresat personal lui Ion Coman pe care l-a întrebat 
dacă sînt toţi prezenţi din cei care au plecat din Bucureşti acesta 
comunicîndu-i că parte din ei sînt la unităţile de care răspund; N. Ceauşescu 
i-a comunicat lui Ion Coman că el este împuternicit la Timişoara şi să 
acţioneze pentru stabilirea ordinii. 
 Prezentîndu-mi-se parţial stenograma teleconferinţei din 17 
decembrie 1989 din care am luat cunoştinţă că Ion Coman a raportat în două 
rînduri lui N. Ceauşescu, că „a început să se tragă” şi că „a ordonat foc”, 
arăt că am anumite rezerve că se trăgea la ora respectivă, întrucît anterior pe 
Ion Coman nu l-am auzit să dea un asemenea ordin. 
 Eu nu am luat vreo atitudine faţă de afirmaţiile lui N. Ceauşescu şi 
nici atunci – în jurul orei 20 – cînd am auzit focuri de armă, faţă de Ion 
Coman, în sensul de a nu se trage în oameni. 
 Între timp Ion Coman a mai fost chemat la telefon de N. Ceauşescu 
şi am înţeles că i se reproşa de ce nu se iau măsuri pentru restabilirea ordinii. 
 Nu a exercitat o organizare a activităţilor pe care le desfăşurau 
fiecare, dar eu mă ocupam de organizarea reparaţiilor aprovizionarea 
populaţiei, desfăşurarea normală a activităţii întreprinderilor. 
 În jurul orei 21, focurile de armă au încetat, iar în jurul orei 24 am 
plecat la domiciliu.  
 În dimineaţa zilei de 18 decembrie 1989, împreună cu Ion Coman 
am vizitat 7 întreprinderi, unde, după ce am constatat că lucrurile decurgeau 
normal, m-am reîntors la sediu, în jurul orei 13 cînd Radu Bălan i-a spus lui 
I. Coman că a fost căutat la telefon de Elena Ceauşescu. În această situaţie I. 
Coman a dat telefon lui Elena C. care i-a reproşat de ce nu a stat la sediu 
acesta răspunzîndu-i că a fost în întreprinderi şi că nu ne va mai părăsi 
sediul. După ce s-a întunecat s-au auzit din nou focuri de armă.  
 Revin şi arăt că în dimineaţa zilei de luni 18 dec. 1989 au auzit că s-
au format colective mixte pentru a discuta cu cei care au fost arestaţi în 
zilele de 16 şi 17 decembrie 1989. 
 Problema morţilor şi răniţilor cred că s-a discutat în data de 19 
decembrie 1989 prilej cu care am aflat că ar fi 39 sau 49 morţi (nu reţin 
exact cifra) şi circa 200 răniţi. 
 Tot marţi 19.XII.1989, fiind la sediu, Coman a vorbit la telefon cu 
Emil Bobu după care am vorbit şi eu cu Emil Bobu, fiind solicitat de acesta, 
prilej cu care mi-a spus că „tovarăşa este supărată pe mine că nu o informez 
cu ce se întîmplă la Timişoara şi-mi recomandă să-i dau un telefon ceea ce 
am şi făcut, în jurul orei 13 cînd E. Ceauşescu mi-a reproşat că ceea ce se 
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întîmplă se datorează şi activităţii mele şi propagandei pe care am făcut-o 
după care a închis telefonul.  
 După vreo două ore, Bobu Emil a dat din nou telefon şi prin Ion 
Coman mi-a transmis să mă deplasez la Arad şi să ajut pe primul secretar 
Elena Pugna pentru menţinerea ordinii şi disciplinei, astfel că miercuri 20 
decembrie 1989 am plecat la Arad. 
 După ce mi s-a comunicat că trebuie să plec la Arad eu nu am mai 
efectuat vreo activitate la Comitetul judeţean Timiş.  
 Ajungînd la Arad, împreună cu primul secretar şi alţi activişti am 
participat la teleconferinţa (20.XII.1989) la care N. Ceauşescu a informat 
despre evenimentele din Timişoara pe care le prezenta că ar fi de domeniul 
trecutului dar cerea să se ia măsuri de întărirea ordinii şi disciplinei.  
 În seara de 20 dec. 1989, am primit ordin să mă prezint la Bucureşti, 
ordinul fiind dat de Elena Ceauşescu, dar nu am plecat iar joi 21.XII.1989 
ora 9 am vorbit cu şeful de cabinet al Elenei Ceauşescu că nu pot pleca. Tot 
joi a sosit la Arad şi Radu C-tin secretar al CC-P.C.R. s-a luat legătura cu 
armata, care a intrat în dispozitiv şi nefiind provocări nu s-au folosit armele. 
Ulterior armata a primit ordin să intre în cazarmă astfel că noi, cei din sediu, 
am plecat la unitatea militară, iar în jurul orei 19, am plecat la gară de unde 
am plecat la Timişoara şi am stat pînă la 26.XII.1989 cînd am fost luat sub 
protecţia organelor militare.  
 Menţin declaraţiile pe care le-am dat anterior.  
 
 
Procuror militar                                               Inculpat 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Procuratura Militară Timişoara 
Dosar nr. 42/P/1990 
 

Declaraţie  
 

a învinuit/inculpat MATEI ILIE astăzi 21 luna februarie anul 1990 a cărui 
identitate s-a stabilit prin Buletinul de identitate nr. ........ eliberat de .... 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 al. 3 C. pr. pen. i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în: (...) declară următoarele:  

Am terminat Academia „Ştefan Gheorghiu” din anul 1965 şi am 
deţinut mai multe funcţii pe linie de partid, în anul 1985, luna noiembrie 
cînd am fost numit prim-secretar al Comitetului judeţean de partid Timiş, iar 
din luna aprilie 1986, membru supleant al C.C. al P.C.R. 
 La congresul al XIV-lea al P.C.R. din 24.XI.1989, am fost ales ca 
secretar al C.C. al P.C.R. cu probleme de propagandă şi membru al C.P.Ex. 
 Întrucît aveam soţia bolnavă, în mun. Timişoara, unde aveam şi 
domiciliul, pentru motive de ordin familial, la 15 decembrie 1989, am primit 
aprobarea Elenei Ceauşescu de a lua o învoire pînă în 18.XII.1989, astfel 
încît am venit la Timişoara. 
 În dimineaţa zilei de 16.XII.1989, m-am deplasat la Comitetul 
Judeţean P.C.R. Timiş, pentru a face o vizită şi a discuta cu succesorul meu, 
primul secretar Radu Bălan.  
 În timpul acestor discuţii, nu am desprins ca existente probleme 
deosebite în municipiul Timişoara şi în judeţ la faţa problemei pastorului 
Laszlo Tokes, care trebuia evacuat. Despre evacuare mi s-a menţionat că 
este protejat de credincioşi şi punerea în executare a hotărîrii, ar putea crea 
probleme, însă, nu am stabilit cam ce fel de probleme s-ar putea crea. 
Discuţiile cu Radu Bălan le-am purtat între ora 9-9,30, după care am plecat 
pe jos, prin oraş şi am ajuns acasă în jurul orelor 12. 
 În timp ce mă aflam la domiciliu, pe la orele 15, am auzit un vuiet şi 
vacarm specific unei manifestaţii, motiv pentru care am telefonat ofiţerului 
de serviciu de la Comitetul judeţean pentru a mă informa ce se întîmplă şi 
am discutat şi personal cu Radu Bălan, care mi-a spus că a fost atacat sediul 
comitetului judeţean de partid de către nişte huligani. I-am cerut maşina de 
serviciu pentru a veni şi eu la sediu, iar după aceea ajungînd la Comitetul 
judeţean, am constatat că geamurile erau sparte şi uşa forţată. În sediu nu era 
dezordine, dar acesta era păzit în exterior de, cca. 15-20 militari îmbrăcaţi în 
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uniforme albastre, de la miliţie, fără a remarca vreun ofiţer. Alături de 
soldaţi, se aflau şi subofiţeri de miliţie care asigurau paza permanentă a 
sediului. 
 Din discuţia cu Radu Bălan am aflat că sediul a fost atacat cu pietre, 
care au spart geamurile de la parter şi etaj, fără a-mi preciza numărul 
demonstranţilor, care fuseseră. De asemenea, mi-a relatat că ar fi fost 
devastate magazinele din zona pieţii Maria şi bv. Tinereţii, cauzîndu-se 
pagube materiale a căror valoare nu o cunoşteau. 
 L-am întrebat dacă a informat C.C. al P.C.R. şi mi-a spus ca vorbise 
personal cu Ceauşescu şi a primit dispoziţii de la acesta să ia măsuri în 
sensul de a se asigura paza permanentă a sediului comitetului judeţean de 
partid de către organele de miliţie şi protejarea întreprinderilor şi 
instituţiilor, de către personalul acestora, precum şi înlăturarea imediată a 
stricăciunilor. În acest sens, i-am sugerat unele măsuri pentru întărirea pazei 
unităţilor, luîndu-se legătura cu conducătorii întreprinderilor şi primarii de la 
comune, iar pentru înlăturarea stricăciunilor i-am indicat unităţile din 
corporaţii şi construcţii la care poate apela, pentru a-l ajuta. 
 Am rămas în sediul Comitetului judeţean P.C.R. pînă la orele 23, 
timp în care, în urma măsurilor luate de primul secretar, au fost înlăturate 
principalele stricăciuni, înlocuindu-se geamurile sparte. După orele 23, m-
am dus acasă însoţit de însoţitorul meu permanent, la numirea în funcţia de 
secretar al C.C. al P.C.R. în persoana lt. maj. Băieş Teofil, din cadrul 
Departamentului Securităţii Statului.  
 Duminecă, 17.XII.1989, locuind la cca. 700 m. de sediul comitetului 
judeţean de partid, m-am deplasat pe jos pînă la sediu, unde am discutat cu 
Radu Bălan, care mi-a spus că unităţile militare au primit ordin de la 
Bucureşti, să defileze prin oraş pînă în jurul orelor 12, discuţia cu el avînd-o 
la orele 9,30-10. 
 Cu o maşină mică a Comitetului judeţean de partid, am plecat în 
oraş, în zona afectată de stricăciuni pentru a vedea ce s-a întîmplat şi la 
întreprinderile „Spumotim”, cea de autoturisme şi I.A.E.M. cu scopul de a 
discuta cu directorii pentru a mă sprijini în mutarea familiei şi a gospodăriei, 
la Bucureşti. În timpul acestei vizite, în locurile unde erau stricăciuni am 
văzut că se lucra la înlăturarea acestora, însă, nu am văzut urmele folosirii 
armelor de foc.  

La întoarcerea de la întreprinderi, în drum spre casă, trecînd prin 
cartierul căminelor studenţeşti, unde am văzut un grup mare din cîteva sute 
de demonstranţi, însă, fiind departe de el, nu am auzit ce scandau. Am 
renunţat să mai merg pe acasă şi m-am dus din nou la sediul Comitetului 
judeţean de partid, unde am văzut că au venit militari înarmaţi din trupele 
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M.I. şi ale M.Ap.N. şi maşini ale pompierilor, creîndu-se un dispozitiv de 
apărare. O stradă era blocată cu camioanele militarilor, respectiv bv. 
Victoriei. 

Intrînd în sediu, Radu Bălan m-a informat că, în oraş, s-au constituit 
mai multe grupuri de manifestanţi care vor să vină spre sediu. În timp ce 
discutam aceste aspecte, au apărut primele grupuri de manifestanţi, care au 
fost oprite în faţa cordonului de militari. La un moment dat, numărul 
acestora depăşea 2-3.000 de oameni şi începuseră să scandeze: „Libertate” 
şi „Jos Ceauşescu!”. La un moment dat, soldaţii s-au dat la o parte, iar 
pompierii au intervenit cu jeturi de apă, pentru a-i împrăştia pe manifestanţi, 
care au asaltat sediul, şi au dat foc camioanelor şi la maşinile pompierilor 
reușind să pătrundă în clădire, incendiind aripa în care se găsea gospodăria 
de partid, spărgînd geamurile de la parter şi primul etaj. Au devastat o parte 
din birouri, aruncînd în stradă maşini de scris, aparate de radio, telefoane, 
documente etc. 

Pericolul ca manifestanţii să ajungă în biroul primului secretar unde 
mă aflam împreună cu Radu Bălan, însoţitorul meu, Mihalache Nicolae – 
adjunct de şef de secţie la C.C. al P.C.R. şeful de cabinet Axente, cu toţii am 
fugit prin spațiile sediului, eu cu însoţitorul meu escaladînd o fereastră, timp 
în care şi-a fracturat piciorul. Ajunşi afară, am constatat că au fost aduse mai 
multe camioane cu soldaţi care au început să se deplaseze pentru a elibera 
spaţiile din faţa Comitetului judeţean, manifestanţii retrăgîndu-se. 

Am reintrat în sediu prin uşa principală, unde am luat măsuri de 
stingere a focului şi Radu Bălan a luat legătura telefonic cu C.C. al P.C.R. 
discutînd chiar cu Nicolae Ceauşescu, căruia s-a raportat situaţia creată. L-
am rugat pe primul-secretar să-l informeze pe Ceauşescu că mă aflu şi eu 
acolo, lucru pe care acesta l-a făcut şi Ceauşescu m-a cerut la aparat. M-a 
întrebat de ce nu au fost luate măsurile necesare pentru ca cetăţenii să nu 
pătrundă în sediu, iar eu i-am răspuns că nu s-a putut, deoarece erau mulţi 
manifestanţi, iar soldaţii erau puţini. Mi-a replicat că îi spusese lui Bălan 
cum trebuie să se acţioneze în continuare şi că să ne conformăm. Era foarte 
nervos şi mi-a închis telefonul. L-am întrebat pe Radu Bălan ce anume 
măsuri a dispus N. Ceauşescu a fi luate, şi acesta a spus că măsurile sînt 
aceleaşi ca şi pînă acum, urmînd a se întări sistemul de pază şi apărare al 
întreprinderilor şi instituţiilor. Personal, eu nu am primit nici o împuternicire 
din partea lui N. Ceauşescu de a lua măsuri suplimentare. 

În jurul orelor 15, eu am plecat la domiciliu, unde am servit masa, iar 
pe la orele 17 am revenit la sediul Comitetului judeţean, unde am fost 
informat că, în aceeaşi seară, urmează să sosească de la Bucureşti, Ion 
Coman, lucru aflat de la Radu Bălan.  
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De altfel, cca. 10-15 minute, Ion Coman a şi apărut însoţit de mai 
mulţi generali. În prezenţa mea şi a lui Mihalache Nicolae, Radu Bălan l-a 
informat pe Ion Coman despre cele întîmplate şi măsurile luate. Între timp, 
s-a anunţat şi teleconferinţa a cărei începere a fost amînată de mai multe ori 
în intervalul de aproximativ 30 minute. La începerea teleconferinţei au fost 
prezenţi Coman Ion, Radu Bălan, comandantul gărzilor patriotice, care este 
un colonel, pare-mi-se Cristea, şi cred că pe generalul Nuţă, iar în timpul 
desfăşurării acesteia, a apărut şi generalul Stănculescu. Ceauşescu a întrebat 
dacă sînt prezenţi toţi generalii cu care Ion Coman venise de la Bucureşti, 
iar cînd acesta i-a răspuns negativ, a dispus să fie căutaţi şi să fie prezenţi. 
De asemenea, Ceauşescu a precizat că Ion Coman va răspunde de întreaga 
acţiune, împreună cu primul secretar al judeţului, şi ca să se ia toate 
măsurile necesare pentru ca în maximum o oră, la Timişoara, problema să 
fie rezolvată. A subliniat din nou asupra necesităţii aplicării stricte a 
măsurilor deja dispuse pentru desfăşurarea normală a activităţii unităţilor 
economice. 

După teleconferinţă, Coman şi cu Radu Bălan s-au retras împreună 
cu generalul Stănculescu în biroul primului secretar, iar eu am mers în 
biroul lui Florea Sofronie, secretarul cu probleme organizatorice pentru a 
organiza activitatea cu aparatul de partid cu privire la măsurile ce trebuiesc 
luate în unităţile socialiste, după care ne-au dus în sala de şedinţe unde am 
avut o discuţie cu activiştii de partid prezenţi în sediu. 

De afară am început să se audă împuşcături din stradă iar telefonic se 
anunţau, din diverse puncte ale oraşului, incendii la magazinul de blănuri 
din centru, depozitul de anvelope, baza furajeră a C.A.P. Freidorf şi altele, 
forţarea intrărilor în unele unităţi militare, şcoala de partid. 

Termenul de o oră dat de Ceauşescu pentru restabilirea situaţiei fiind 
depăşit, acesta a sunat el, de mai multe ori pe Ion Coman, reproşîndu-i că de 
ce nu se acţionează aşa cum el a indicat, adică, folosindu-se armele de foc 
pentru reprimarea în cel mai scurt timp a demonstraţiiilor. Coman Ion îl 
asigura că se trage şi s-au luat măsuri în acest sens, încercînd tot timpul să-l 
liniştească. În jurul orelor 22, focurile de armă au scăzut în intensitate şi 
generalul Guşe a sosit cu două TAB-uri şi mi-a solicitat să-l însoţim pe Cal. 
Aradului, unde s-au semnalat magazine sparte şi incendii, cît şi în centrul 
oraşului. Un ofiţer care ne însoţea ne-a spus că nu cunoaşte traseul şi atunci 
eu m-am oferit să merg cu ei pentru a le arăta drumul de urmat. 

Eu am urcat într-unul din TAB-uri, iar Coman Ion în altul şi cred că 
general Guşe, era fie cu Coman, fie într-un camion cu militari care a însoţit 
cele două TAB-uri pînă pe Calea Aradului. 
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Văzînd din TAB, cele 2-3 magazine deteriorate, fără a vedea pe 
nimeni, înspre ieşirea de pe Calea Aradului, vehiculele s-au întors şi am 
mers în centrul oraşului, unde s-a rulat în toată piaţa, intrînd pe la operă, 
mergînd pînă la catedrală şi revenind. Întrucît, lîngă magazinul de jucării 
care mai fumega, drumul era blocat de nişte camioane militare, ne-am oprit 
din cauza unei defecţiuni la TAB în care mă aflam. Prin deschiderea (...), 
ne-am uitat prin piaţă, unde se găseau mulţi oameni înarmaţi, care acţionau 
în principal pentru stingerea incendiilor şi curăţirea pieţii, însă nu am văzut 
cadavre, pete de sînge sau urme create de armele de foc în pereţii clădirii din 
cauza fumului şi a semiîntunericului. În piaţă nu se mai găseau 
demonstranţi. Am revenit la sediu după orele (...) unde l-am găsit pe Pacoste 
Cornel, care venise de la Bucureşti Radu Bălan cu general Stănculescu, ne-
au informat cu evenimentele apărute între timp. Pacoste spunea că fusese 
trimis la timp iar a doua zi a precizat că trebuia să se scuze scris de 
complexul agro-industrial Timiş. 

În jurul orelor 24, eu am plecat acasă, pe jos, împreună cu însoţitorul 
lui Coman, Coman, Pacoste şi încă un ofiţer de securitate. Coman şi cu 
Pacoste au rămas la casa de oaspeţi. 

La sediul comitetului judeţean, la plecarea noastră, au rămas Radu 
Bălan şi generalul Stănculescu. În cursul nopţii, nu am auzit focuri de armă 
şi nici telefonul guvernamental nu a sunat.  

Luni, 18.XII.1989, orele 8,00, am revenit singur la sediul 
Comitetului judeţean de partid, unde i-am găsit pe Coman Ion, generalul 
Stănculescu şi Radu Bălan. În oraş, liniştea fusese restabilită. Eu şi cu 
Pacoste, însoţiţi de Radu Bălan, am plecat la Comitetul municipal de partid, 
unde a avut loc şedinţa cu activul de partid din oraş, dîndu-se indicaţia de a 
se lua măsuri pentru a se stabili cine absentează de la întreprinderi şi 
numărul absenţilor, asigurarea şi întărirea pazei la unităţile economice, 
aprovizionarea tehnico-materială, cauzele pentru care s-a absentat de la 
serviciu şi numărul absenţilor să fie comunicat, iar permanenţa conducerii 
întreprinderilor să fie asigurată în unităţi. 

De la această şedinţă, eu şi cu Pacoste am plecat la Centrul 
universitar pentru a discuta cu rectorii şi decanii şi secretarii de partid 
referitor la necesitatea asigurării desfăşurării normale a cursurilor 
universitare. Întrucît, majoritatea studenţilor au plecat acasă din cauza 
evenimentelor ce au avut loc, am fost de acord cu suspendarea cursurilor, şi 
să fie lăsaţi şi ceilalţi studenţi să plece acasă, fiindcă mai erau doar 2 zile 
pînă la intrarea în vacanţă. Nu am cunoştinţă despre faptul că studenţii au 
fost blocaţi în cămine de către armată, dar din informaţiile obţinute de la 
cadrele didactice a rezultat că din complexul studenţesc au plecat şi 
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lucrătorii postului de miliţie. În timpul acestor discuţii, a apărut şi primul-
secretar al C.C. al U.T.C., Toma Ion. 

Eu şi Pacoste, în continuare am revenit la sediu, de unde, apoi, 
împreună cu Ion Coman, am trecut pe la 7 întreprinderi, şi anume: - 
Victoria, Banatul, Spumotim, I.A.E.M., Optica, Electrotimiş şi Autoturisme, 
unde, împreună cu conducerile am discutat problema asigurării desfăşurării 
normale a procesului de producţie şi a prezenţei personalului muncitor, 
luarea măsurilor de pază şi autoapărare a întreprinderilor cu ajutorul gărzilor 
patriotice, conform ordinului secretarului general al partidului. Nu au fost 
semnalate probleme deosebite şi nici faptul că ar avea morţi sau răniţi în 
timpul evenimentelor din zilele de 16 şi 17.XII.1989. 

În drum spre casa de oaspeţi, unde am servit masa, am observat că 
armata ocupase poziţii în diferite puncte, echipată cu tehnică de luptă şi 
armament. La sediul Comitetului Judeţean am revenit pe la orele 14,30-
15,00. Bălan Radu l-a informat pe Ion Coman ca să ia legătura cu Elena 
Ceauşescu, care căutase la telefon şi, cînd a sunat-o, eram prezent în birou. 
Elena Ceauşescu i-a reproşat faptul că plecase de la sediu şi nu-l găsise 
pentru a se informa despre mersul evenimentelor. În cursul aceleiaşi zile, 
Coman a mai avut convorbiri telefonice şi cu Emil Bobu, Curticeanu şi 
Elena Ceauşescu şi l-am auzit referindu-se la problema arestărilor operate 
din rîndul ---protestanţilor, fără a se da însă cifre. Coman Ion îi raportase că 
luase măsura eliberării minorilor, dar ea aflînd că e vorba de minori de 16-
18 ani, i-a reproşat că a procurat greşit şi că aceştia nu trebuiau liberaţi. Ca 
urmare a acestor discuţii, s-a luat măsura creării a 5 colective de specialitate 
formate din procurori şi activişti de partid, pentru a se stabili cine sînt cei 
care se ascund în spatele acţiunilor manifestanţilor, iar minorii să fie redaţi 
familiilor, după ce se va discuta cu directorii şcolilor. Arestările au fost 
operate în zilele de 16 decembrie 1989. colectivele respective trebuiau să 
întocmească situaţile cu persoanele arestate, pe unităţile din care acestea fac 
parte. De această problemă s-a ocupat Mihalache Nicolae, care (...), pe 
unităţi, dintr-o situaţie centralizată, pe care o primise nu ştiu de la cine 
anume. 

În cursul după amiezii de 18.XII.1989, pe masa lui Ion Coman am 
văzut o hartă turistică a oraşului Timişoara,, pe care erau însemnate nişte 
cifre încercuite, în diferite puncte, în special în zona centrală a oraşului, 
împreună cu Coman, se mai afla aplecat asupra acestei hărţi, generalul 
Stănculescu. Văzînd această hartă, am fost conştient că punctele însemnate 
prezentau amplasamentul armatei pe poziţii, însă, nu i-am cerut explicaţii în 
acest sens, lui Ion Coman. 
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Pe la orele 23,000, am plecat acasă pe jos, însoţit de col. Costache 
Gheorghe, însoţitorul care venise de la Bucureşti a-l înlocui pe lt. maj. 
Băiaş. 

În timpul nopţii, am auzit împuşcături din zona Girocului şi Şagului. 
În dimineaţa zilei de marţi, 19.XII.19989, am ajuns la comitet 

împreună cu însoţitorul. 
S-au primit informaţii că muncitorii de la „Electro-Banat”, au 

început o manifestaţie în incinta unităţii şi s-au deplasat acolo Radu Bălan, 
Moţ Petru, primarul municipiului şi cred că şi Avram Teodora, secretara cu 
probleme economice, de la Judeţ. Cînd am revenit, ne-au informat că 
muncitorii au solicitat rezolvarea unor revendicări diverse, mergînd pînă la 
schimbarea directorului. Am înţeles de la Radu Bălan, că în faţa 
întreprinderii au fost amplasate două TAB-uri, nu ştiu din al cui ordin, din 
care cauză muncitorii s-au agitat şi mai mult şi au cerut plecarea lor de 
acolo, mai ales că o femeie care se deplasa pe trotuar a fost împuşcată în 
umăr de un soldat de pe TAB şi căreia i se acordase primul ajutor la 
cabinetul medical al întreprinderii. Acest eveniment, a mărit starea de 
agitaţie. 

În permanenţă se ţinea legătura cu C.C. al P.C.R. prin telefon. La un 
moment dat, Coman a vorbit cu Emil Bobu, acesta din urmă i-a spus că 
doreşte să discute şi cu mine şi eu am trecut la aparat. Bobu mi-a spus că 
„tovarăşa” este supărată pe mine că nu îi comunicasem nimic din cele ce se 
întîmplă la Timişoara şi m-a sfătuit să o sun personal şi să discut cu ea.  

Am făcut acest lucru, la ora 12,30, cînd i-am cerut permisiunea lui 
Ion Coman să-i telefonez Elenei Ceauşescu şi el a fost de acord. Ea mi-a 
reproşat faptul că şi eu mă fac vinovat de cele întîmplate la Timişoara, 
această situaţie fiind rezultatul activităţii desfăşurate de mine ca prim 
secretar al acestui judeţ şi ca secretar cu propaganda în cadrul C.C. al P.C.R. 
şi mi-a închis telefonul. Tot în această zi, am aflat că în oraş ar fi morţi şi 
răniţi, această discuţie referindu-se la cca. 39-49 morţi şi aproape 200 de 
răniţi, ca urmare a represiunii prin folosirea armamentului. Eu, personal, nu 
am asistat la discuţia telefonică dintre Coman şi Emil Bobu, referitor la 
problema incinerării morţilor, dar, însă, ulterior, de cînd sîntem reţinuţi, 
Coman mi-a relatat că ar fi avut o astfel de discuţie cu Bobu Emil, în ziua de 
18 sau 19.XII.1989, şi că acesta se referea la cadavrele neidentificate, dar că 
el, Coman, ar fi spus că nu poate să facă acest lucru, deoarece la Timişoara 
nu există crematoriu şi că acest lucru ar produce şi mai mari nemulţumiri în 
rîndul aparţinătorilor, cît şi al populaţiei. 

În aceeaşi zi, în jurul orelor 13-13,30, în timp ce ne aflam în sala de 
şedinţe şi serveam nişte sandviciuri, a apărut şi generalul Ilie Ceauşescu, 
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timp de cca. 2-3 minute, după care era (...) însoţit de nişte ofiţeri de la 
garnizoană. Nu ştiu cînd şi pentru ce anume venise acesta la Timişoara, şi 
nici cînd anume a plecat Coman Ion i-a raportat pe scurt situaţia, iar eu am 
plecat din birou. Alte evenimente mai importante, nu-mi mai amintesc să fi 
avut loc în acea zi, cu excepţia faptului că, în urma unei convorbiri 
telefonice avute cu Emil Bobu, Coman mi-a spus că din dispoziţie Elenei 
Ceauşescu, trebuie să plec imediat la Arad. Am sunat-o pe primul-secretar 
de la Arad, Pumnea Elena, pentru a mă interesa de situaţia din acest judeţ, 
dar am primit de la ea asigurarea că nu sînt probleme şi că totul se 
desfăşoară în mod normal, stabilind că în dimineaţa zilei următoare, 
20.XII.1989, la ora 7,00, îmi va trimite o maşină. 

Seara m-am dus acasă şi m-am pregătit, în vederea plecării, iar a 
doua zi, am plecat la Arad cu maşina care venise să mă ia, împreună cu 
însoţitorul, cpt. Costache Gh. sosit la comitetul jud. Arad al P.C.R. prima 
secretară m-a informat că este linişte şi că activitatea decurgea normal. În 
aceeaşi zi, pe la orele 16,  Elen Ceauşescu m-a sunat la telefon şi am vorbit 
personal cu ea chemîndu-mă să mă prezint imediat la Bucureşti, fără a mă 
duce, dar, fiindu-mi teamă, nu am dat curs acestei chemări şi am rămas în 
continuare la Arad, spunîndu-i primului secretar în prezenţa instructorului 
C.C. al P.C.R. că voi pleca a doua zi dimineaţa, cu avionul. Pe la orele 18, a 
avut loc o nouă teleconferinţă, condusă de N. Ceauşescu. Nici în cursul 
nopţii, nu au avut loc evenimente, însă, în dimineaţa zilei de 21.XI.1989 la 
orele 8,00, cînd m-am prezentat la comitetul judeţean P.C.R., am fost 
informat că, în oraş, au fost sparte nişte vitrine, iar întreprinderea de ceasuri, 
o parte din muncitori au manifestat unele nemulţumiri. Auzind acest lucru, 
am motivat şefului de cabinet al Elenei Ceauşescu că prezenţa mea la Arad 
se impune, deoarece şi aici au apărut unele evenimente. Înspre seară am 
aflat că în gară la Arad au sosit două trenuri cu luptători din gărzile 
patriotice din sudul ţării şi că acestea fiind veniţi în sprijinul judeţului, 
trebuiesc cazaţi şi hrăniţi. Nu se discuta despre sosirea acestor gărzi 
patriotice, (...)  gărzilor patriotice de la judeţ neinformînd despre acest lucru. 

Între timp, s-a primit ordinul ca cele două trenuri să se înapoieze în 
judeţele lor. 

Mai precizez că, în cursul dimineţii sosise la Arad şi Radu C-tin, 
secretar al C.C. al P.C.R., care a spus că a fost trimis la Arad, fără a preciza 
cine anume l-a trimis şi nici mie nu mi-a spus că ar fi venit să mă 
înlocuiască, dar cred că acesta a fost scopul sosirii lui.  

Încă de dimineaţă, pe la orele 9,00, activiştii de la unităţile 
economice, au semnalat Comitetului judeţean de partid, constituirea de 
grupuri care se îndreaptă spre sediul acestuia. La orele prînzului, în faţa 
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sediului s-au adunat cca. 1000 persoane, care scandau: „Libertate”, „Jos 
Ceauşescu” şi lozinci de solidaritate cu Timişoara. Rîndurile manifestanţilor 
se tot îngroşau. Au fost aduşi ostaşi de la trupele M.I. şi M.Ap.N. pentru a 
asigura paza sediului, iar pe parcurs au sosit şi nişte TAB-uri. În cursul după 
amiezii, TAB-urile care au fost deplasate la Timişoara, s-au reîntors în 
cazărmi şi după realimentare, au fost introduse în dispozitive de apărare 
lîngă Comitetul Judeţean de partid, unde numărul demonstranţilor era ăn 
continuă creştere. 

În jurul orelor 18, am participat la teleconferinţa condusă de N. 
Ceauşescu, la care s-au dat noi indicaţii referitoare la măsurile ce trebuiesc 
luate pentru întărirea pazei întreprinderilor şi apărarea avutului obştesc şi 
discutarea tuturor problemelor ridicate de oamenii muncii. După 
teleconferinţă, s-a organizat o întîlnire cu activul de partid al municipiului, 
care s-a ţinut la C.P.L., unde am participat împreună cu primul secretar şi 
am transmis sarcinile trasate la teleconferinţă. 

Ne-am reîntors la sediul comitetului judeţean P.C.R. pe şa orele 
13,00, în timp ce în piaţă se mai aflau o parte din manifestanţi şi armata. În 
cursul nopţii, nu au fost evenimente. 

În dimineaţa de 22.XII.1989, manifestanţii au început să se adune 
din nou în piaţă, scandînd lozinci anticeauşiste, însă, fără să se dedea la acte 
de violenţă. La orele 9,50, am primit un telefon de la Cancelaria C.C. al 
P.C.R. că se va comunica un comunicat important, iar la ora 10, s-a declarat 
starea de necesitate în întreaga ţară şi „trădarea” generalului Milea, care s-a 
sinucis. Nu s-a acţionat în nici un fel pentru aplicarea decretului şi pentru 
împrăştierea manifestanţilor.  

La ora 12, am văzut comunicatul de la televizor că tiranul a fugit, iar 
inspectorul şef al M.I. ne-a anunţat că şi-a retras efectivele de la sediul 
comitetului judeţean P.C.R. deoarece aşa promisese ordin. La scurt timp 
după aceea, s-a prezentat şi comandantul unităţilor militare care a asigurat 
paza sediului dar nu îi cunosc numele şi ştiu doar că avea grad de maior şi 
îndeplinea funcţia de şef de stat major la o divizie din Oradea. 

Acesta ne-a întrebat dacă dorim să mergem la o unitate militară 
împreună cu ei sau rămînem în sediu. Am hotărît cu toţii să mergem cu ei şi 
am urcat într-un ARO eu, Elena Pugna, Radu C-tin şi însoţitorul meu. Am 
fost duşi la o unitate militară din „Cetate” unde am stat pînă în jurul orei 18. 
în acest interval de timp comandantul unităţii militare a fost la sediul 
fostului comitet judeţean, unde a discutat cu noul comitet şi revenind la 
sediu ne-a adus la cunoştinţă că se solicită prezenţa imediată a fostei prim 
secretare Elena Pugna susţinînd că nu am nimic cu ea şi în ceea ce ne 
priveşte noi ceilalţi putem pleca acasă. Cu o salvare militară, eu cu 
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însoţitorul şi Radu C-tin, am fost conduşi la gară unde ne-am luat bilete de 
tren. Însoţitorul meu şi Radu C-tin în jurul orei 19 au plecat cu un tren 
accelerat la Bucureşti iar eu cu un alt accelerat în jurul orei 22 am venit la 
Timişoara acasă unde, am rămas pînă în data de 26 decembrie 1989 cînd am 
fost ridicat de o patrulă militară. 

Cu privire la evenimentele de la Timişoara mi s-a adus la cunoştinţă 
faptul că potrivit declaraţiilor fostului şef al inspectoratului judeţean al M.I. 
pe nume Popescu Ioan, în după amiaza de 16 dec. 1989 acesta la cererea 
unora ar fi trimis la locul demonstraţiei 80 de ofiţeri şi subofiţeri echipaţi cu 
căşti şi bastoane iar că în noaptea de 16/17 dec. 1989 aş fi dispus să 
procedeze la reţinerea a peste 200 persoane. 

Menţionez că în ce priveşte primul aspect susţinerea col. Popescu 
Ioan pe care l-am cunoscut doar în timpul evenimentelor, nu corespunde 
adevărului. În data de 16 dec. 1989 eu am ajuns la Comitetul jud. P.C.R. 
după atacarea acestuia de demonstranţii care nu mai erau prezenţi şi văzînd 
urmările şi efectivul redus de luptători ai miliţiei în timpul convorbirii lui 
Radu Bălan cu col. Popescu şeful inspectoratului am luat receptorul de la 
acesta şi i-am cerut col. Popescu să ia măsuri de întărire a efectivului trimis 
pt. apărarea sediului comitetului judeţean dar nu i-am precizat numărul şi 
modul în care să fie echipaţi sau cum să acţioneze. În ce priveşte luarea 
măsurii reţinerii a peste 200 persoane susţin că nici aceasta nu corespunde 
adevărului şi cp eu nu i-am dat col. Popescu Ioan nici o dispoziţie în acest 
sens cu atît mai mult cu cît în noaptea de 16/17 dec. 1989 în faţa sediului 
comitetului judeţean nu se mai găsea nici un demonstrant. 
 Am luat la cunoştinţă despre susţinerile unor ofiţeri şi subofiţeri de 
miliţie potrivit cărora fiind aduşi pentru a asigura paza comitetului jud. Arad 
eu fiind prezentat de col. Sălcean Gheorghe fostul inspector şef al judeţului 
le-am cerut acestora să folosească armamentul, bastoanele de cauciuc şi 
scuturile şi să acţioneze împotriva demonstranţilor care vor să pătrundă în 
sediu în aşa fel încît la o lovitură să cadă 5 persoane pt. a-i intimida, să lupte 
vitejeşte şi să îşi dea  şi viaţa la nevoie, să lupte pînă la unul ca vitejii Mihai 
Viteazul şi Ştefan cel Mare fiindcă eu cunosc demonstranţi şi am experienţa 
celor petrecute la Timişoara fiind prezent acolo la evenimente. Se mai 
susţine că această dispoziţie am transmis-o încă odată în noaptea de 21/22 
dec 1989 cînd aş fi coborît în faţa sediului în dispozitivele de apărare. 
 Aceste susţineri nu corespund adevărului. 
 În sediul Comitetului Judeţean Arad al P.C.R. a fost introdus în data 
de 21 decembrie 1989 în jurul orei 10 un nr. de cca. 20-30 luptători anti-
terorişti, care aceau misiunea de a nu permite intrarea demonstranţilor în 
sediu. Trecînd prin holul de la intrare însoţit  de col. Sălceanu Gheorghe i-
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am văzut pe aceşti luptători echipaţi cu scuturi şi bastoane şi le-am atras 
atenţia asupra evenimentelor importante şi le-am cerut să nu permită intrarea 
în sediu a demonstranţilor fiiindcă aşa ceruse Ceauşescu la teleconferinţa 
din seara precedentă. Fiind vorba de nişte specialişti nu am dat nici un fel de 
dispoziţii acestora privind modul în care să acţioneze şi nu am făcut nici o 
remarcă potrivit celor susţinute de aceşti martiri. 
 În timpul evenimentelor de la Timişoara nu am avut discuţii cu nici 
un general din cei prezenţi cu privire la unităţile lor militare, nu am dat 
dispoziţii acestora, nu am fost consultat de aceştia şi nu am făcut parte din 
nici un colectiv unde să se discute luarea unor măsuri de reprimare a 
demonstranţilor prin forţe armate, la hotărîrea cărora eu să fi fost de acord şi 
să le susţin. 
 Cu privire la studiile mele menţionez următoarele:  
- pînă în 1976 am urmat cursurile a 7 clase în comuna natală Găneasa jud. 
Olt. 
- în perioada 1946-1950 am urmat cursurile şcolii profesionale Electoputere 
Craiova obţinînd calificarea de turnător în fontă. 
- în perioada 1946-1952 am urmat cursurile serale la Licaul „Fraţii Buzeşti” 
din Craiova. 
- în perioada 1962-1965 am urmat cursurile Şcolii Superioare de partid 
„Ştefan Gheorghiu” la Bucureşti cu scoatere din producţie. 
- în perioada 1966-1970 am urmat cursurile de diferenţe la Facultatea de 
Ştiinţe Economice din cadrul ASE Bucureşti cu profilul economie generală. 
- în anul 1980 am obţinut titlul de Doctor în Ştiinţe Economice. 
 Pe parcursul acestei pregătiri am deţinut următoarele funcţii: 
- la 1 aug. 1950 am intrat în producţie ca muncitor la Electroputere Craiova 
unde am lucrat pînă în oct. 1956. 
- în perioada 1 oct. 1956-1 oct. 1962 am activat ca activist UTM la Regiunea 
Oltenia. 
- în perioada 1962-1965 am fost scos din producţie urmînd cursurile Şcolii 
Superioare de partid. 
- în perioada aug. 1965 – februarie 1968 am activat ca şef al comisiei 
Tineret-Sport la Comitetul Regional Oltenia al P.C.R. 
- în perioada feb. 1968 – iulie 1968 am fost şef de cabinet al primului 
secretar la jud. Dolj. 
- în perioada iulie 1968 – iulie 1972 am activat ca şef al secţiei 
organizatorice la Comitetul jud. Mehedinţi al P.C.R. 
- în perioada iulie 1972 – febr. 1977 am acţionat ca şef superior/ şef secţie 
cu probleme de propagandă la acelaşi Comitet jud. al P.C.R. 
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- în perioada feb. 1977 – iulie 1981 am activat ca adjunct şef secţie 
propagandă la C.C. al P.C.R. 
- în perioada iulie 1981 – aprilie 1983 am activat ca secretar cu propaganda 
la Comitetul jud. Brăila al P.C.R. 
- în perioada aprilie 1989 – mai 1985 am avut funcţia de prim secretar al 
Comitetului jud. Caraş Severin al P.C.R. 
- în perioada noiemb. 1985 – noiemb. 1989 am îndeplinit funcţia de prim 
secretar al Comitetului jud. Timiş al P.C.R. 
 În funcţiile de prim secretar al Comitetelor jud. de partid Caraş 
Severin şi Timiş am avut următoarele atribuţii de bază: 
1 – luarea de măsuri şi urmărirea acestora pt. realizarea planului în 
agricultură şi industrie pe judeţ. 
2 – luarea de măsură şi urmărirea acestora pt. realizarea planului de 
investiţii şi punerea în funcţiune a obiectivelor la nivel judeţean. 
3 – realizarea programului de auto – aprovizionare la nivel judeţean şi al 
fondului centralizat al statului. 
 Realizarea acestor atribuţii făcea obiectul unor analize care se 
prezentau într-un raport lunar de primul secretar la şedinţele Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. sau la şedinţele de lucru de la C.C. al 
P.C.R. 
 Am mai îndeplinit funcţia de comandant al Consiliului judeţean de 
apărare din care făceau parte comandanţii unităţilor din cadrul MAN şi MI 
la nivel judeţean şi conducătorii unor unităţi economice precum şi 
comandantul gărzilor patriotice. 
 În virtutea funcţiei de prim secretar al comitetului judeţean de partid 
îmi revenea obligaţia organizării activităţii întregului aparat de partid la 
nivelul judeţului, răspundeam în mod direct de activitatea secţiei 
gospodăriei de partid. 
 În această calitate am îndeplinit şi funcţia de preşedinte al 
Consiliului Popular Judeţean.  
 Referitor la atribuţiile pe care le-am avut ca prim secretar în luarea 
de măsuri şi urmărirea acestora pt. realizarea planului în industrie pe judeţ şi 
mă refer în special la jud. Timiş fac precizarea că din cele cca. 120 unităţi 
economice din care 60 de interes republicat cu o colaborare totală a 
producţiei de peste 50 miliarde de lei pe an, nici o unitate nu era o creaţie 
melomanică de maniera giganţilor industriali din alte judeţe. Cea mai mare 
unitate era Intreprinderea Mecanică Timişoara care avea cca. 7000 de 
angajaţi motiv pt. care atît planurile lunare cît şi cele anuale la nivel de judeţ 
erau realizate şi depăşite. În cadrul acestor realizări nu se încadrau 
întreprinderi a căror producţie era condiţionată de materiile prime deficitare. 
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Astfel din lipsă de piele nu reuşeam realizarea planului unităţile din 
industria uşoară, fabrici de încălţăminte şi marochinărie, din lipsă de fire şi 
fibre întreprinderile textile. De asemenea am prim loc în sectorul deficitar 
creat de lipsa materiilor prime ca zahăr, ulei, lapte erau unităţile de profil 
din industria alimentară cu consecinţe la intern. 
 Gravele deficienţe în nerealizarea planului la export şi în special în 
devize convertibile era urmarea lipsei contractelor la export care nu se 
realizau la nivel judeţean precum şi a lipsei de materii prime. 
 Starea generală manifestată în întreaga ţară şi nu numai în judeţul 
Timiş era urmarea prevederilor instituţionalizate prin lege de alimentare 
raţională a populaţiei conform căreia şi consumul pe locuitor la nivelul 
fiecărui judeţ era limitat prin cîteva repartiţii trimestriale şi lunare la 
produsele de larg consum şi care nu puteau fi depăşite sub nici un motiv. În 
cazul depăşirii acestora în luna sau trimestrul următor se diminuau 
corespunzător depăşirilor anterioare. Aşa, spre exemplu, dacă mă refer la 
cantitatea de lapte care era limitată pe numărul de locuitori numai din 
mediul urban, era imposibil ca din această cantitate să se realizeze cantitatea 
de produse lactate, etc, motiv pt. care cca. 70% se livra numai sub formă de 
lapte fiind produsul cel mai solicitat sacrificîndu-se în acest fel producţia de 
produse ca unt etc. a căror lipsă a fost acut resimţită. 
 Cotele pt. consum au scăzut vertiginos de la an la an. Astfel, dacă în 
1986 cota de carne pe judeţul Timiş era de 2500 la – 3000 tone pe lună în 
anul 1989 a ajuns la 1000 tone pe lună în timp ce populaţia era în continuă 
creştere aşa încît se ecplică şi lipsa acută resimţită de populaţie. 
 Aceste modalităţi de limitare continuă a consumului prin instituirea 
cotelor la nivel de judeţe din anii 1980 începînd pe lîngă că erau continuu 
micşorate erau afectate şi nerealizabile şi datorită placului de tăiere a 
animelelor adoptate prin decret prezidenţial. Astfel, dacă planul de 
sacrificare pe judeţul Timiş era aprobat la cca. 13000 capete de bovine, 
acestea nu puteau fi sacrificate la o greutate mai mică de 400 kg pe bovină 
cu toate că nu toate ajungeau la această greutate intervenind tot în acest plan 
şi sacrificările de necesitate. Odată epuizat ar. de capete sacrificate se 
ajungea ca întreaga cantitate de carne astfel obţinută să nu se ridice la 
nivelul cotei aprobate şi repartizate, situaţie întîlnită în multe judeţe. 
 În judeţul Timiş aceste reglementări iraţionale nu au afectat în mod 
substanţial cota repartizată datorită rezultatelor bune în creşterea animalelor 
obţinute de Combinetul Agroindustrial Timiş profilat pe creşterea porcinelor 
care la sacrificare ajungeau la peste 100 kg/cap iar la bovine peste 400 
kg/cap ceea ce compensa lipsa de greutate la porcine şi bovine în sectorul 
cooperatist şi particular.  
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 În ce priveşte aprovizionarea populaţiei cu pîine în judeţul Timiş nu 
s-a resimţit lipsa sub aspect cantitativ fiind doar lipsuri sub aspectul calităţii 
datorate reţetelor şi procedului de producţie grevat de reducerea continuă a 
consumului de gaz şi energie electrică. 
 Conştient fiind de situaţia grea din sectorul aprovizionării populaţiei 
în care cererea era mult superioară ofertei către populaţie am încercat prin 
diferite modalităţi care de fapt constau în încălcări ale unor prevederi legale 
să mai imbunătăţesc această situaţie. Astfel, deşi nu puteam majora livrările 
de carne pt. populaţie peste cota aprobată şi repartizată de Ministerul 
Comerţului Interior, treceam în mod nereal. 
 Astfel dacă în 1987 producţia de grîu în mod real a fost de cca. 3500 
kg la hectar, s-a cerut de Ceauşescu să se raporteze 4500 kg la hectar iar în 
1989 producţia reală de grîu a fost de 4000 kg la hectar şi s-a cerut să se 
raporteze peste 8000 kg la hectar. 
 Această creştere continuă şi mereu a producţiei de cereale la nivelul 
întregului sector s-a reflectat în mod negativ sub diferite forme. 
 Astfel, diferenţa dintre producţia reală totală de cereale era inclusă şi 
se regăsea (...) ce trebuia livrată la fondul centralizat şi cuprindea atît 
umiditatea cît şi corpurile străine cu mult peste prevederile decretului. 
Aceste raportări fictive la cereale se reflectau şi în retribuirea în natură 
acordată membrilor cooperatori care era cu mult mai puţin decît ceia ce se 
cuvenea. 
 Procedînsu-se în acest mod în fondul cerut al statului nu se găsea în 
mod real care presupuse ca realizate fiindcă includeau cantităţile raportate 
fictiv şi era de fapt mult mai mică.  
 În 1989 producţia pretinsă a fi realizată de către Ceauşescu în fiecare 
judeţ era exagerată faţă de producţia reală şi diferenţa nu a putut fi acoperită 
prin mărirea parametrilor umiditate şi corpuri străine, modalitate realizată în 
1988. În acest fel s-a creat un alt mod (...). 
 
 
Procuror militar                      Inculpat 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Procuratura Militară Timişoara 
Dosar nr. ..../.... 
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-Numele și prenumele: PACOSTE CORNEL 
-Porecla: - 
-Data nașterii ( anul, luna, ziua):  1930 IUNIE 15 
-Locul nașterii (localitatea – județul): com. PEŞTEANA VULCAN jud. 
GORJ 
-Numele și prenumele părinților: CONSTANTIN ŞI ECATERINA 
-Cetățenia: ROMÂNĂ 
-Studii: Institutul de Construcţii Bucureşti 
-Situația militară grad-ctg. și centrul militar de care aparține: Sublocotenent 
-Locul de muncă: Consiliul de Miniştrii 
-Ocupația: viceprimministru 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit 1 copil major 
-Numele și prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă:  
-Averea soției: - 
-Domiciliul (localitatea și județul):  str. Toltski nr. 27, ap. 1, sectorul 1, 
Bucureşti 
-Antecedente penale (instanța, faptul, data):  
-Apărător: - 
 După ce i s-a adus la cunoștiință obiectul cauzei, și i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin.3C. pr. pen. i s-a pus în 
vedere să declare tot ce știe cu privire la fapta și învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta și care constă în: (...), Declară următoarele: 
 În perioada 1982 – noiembrie 1985 am îndeplinit funcţia de prim 
secretar al comitetului judeţean de partid Timiş. De la această dată am fost 
adus în Bucureşti unde am îndeplinit funcţia de secretar al C.C. al P.C.R. 
secţia agrară şi din august 1986 pînă la 22 dec. 1989 am îndeplinit funcţia de 
viceprimministru al guvernului. 
 Referitor la evenimentele petrecute în Timişoara în perioada 16-22 
dec. 1989 declar următoarele. 
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 În ziua de 17 dec. 1989 am fost chemat telefonic la locuinţa mea şi 
am plecat urgent – în jurul orelor 17,00 – la şedinţa Comitetului Politic 
Executiv al cărui membru eram şi eu. Precizez că la acea oră nu cunoşteam 
nimic despre evenimentele petrecute în Timişoara. 
 La şedinţa Comitetului Politic Executiv N. Ceauşescu a făcut o 
scurtă prezentare a situaţiei arătînd că şi în şedinţa biroului permanent al 
C.P.E. s-a discutat despre situaţia din Timişoara. 
 N. Ceauşescu a precizat că în ziua de 16 dec. 1989 pe baza unei 
hotărîri judecătoreşti urma să fie evacuat şi mutat în alt judeţ un preot 
reformat pe nume Tőkés Lászlo care era sprijinit de mai mulţi credincioşi ce 
demonstrau pentru el, demonstraţie care ulterior s-a transformat într-o 
demonstraţie a oamenilor muncii din Timişoara. 
 La această şedinţă Ceauşescu a solicitat destituirea miniştrilor Vasile 
Milea, Tudor Postelnicu şi Iulian Vlad deoarece aceştia au încălcat ordinele 
primite şi care precizau că în cazul în care demonstraţiile continua şi 
duminică în Timişoara trebuie să se acţioneze cu armament de război 
respectiv de-a se trage foc de avertisment şi apoi în picioarele 
demonstranţilor. 
 Vasile Milea a precizat că a studiat regulamentele militare şi că nu a 
găsit nici un paragraf care să-l îndreptăţească să tragă în popor în asemenea 
situaţii. Elena Ceauşescu s-a adresat lui Vasile Milea (...) şi că este laş. 
 Punînd în discuţia Comitetului Politic Executiv schimbarea celor trei 
ev. Ceauşescu a întîmpinat opotiţie din partea lui Gogu, Rădulescu, 
Dăscălescu Constantin şi Gheorghe Oprea situaţie care l-a deranjat foarte 
mult pe dictator întrucît prin eliberarea celor trei avea de gînd să devină sens 
mai bine zis cenuşe să preia comanda celor trei armate în calitate de 
comandant suprem. Tot atunci N. Ceauşescu s-a ridicat de la masă spunînd 
să ne găsim un alt secretar general, împrejurare în care cei apropiaţi lui s-au 
repezit să-l readucă la masă strigînd foarte zgomotos şi spunînd „nu putem 
fără dumneavoastră”. Printre aceştia erau Dăscălescu Constantin, Dincă Ion, 
Bălan Emil, Ghe Oprea, iar Licea Ciobanu şi Ana Mureşan au început să 
plîngă de frică, că vor rămîne fără secretarul general. 
 Întors la masă Ceauşescu s-a decis de acord cu rămînerea în funcţie a 
celor trei miniştrii dar cu această ocazie i-a întrebat dacă le este clar ce au de 
făcut referindu-se bineînţeles la ordinul dat de a se trage în demonstranţi cu 
gloanţe de război. De altfel Ceauşescu le-a spus că cei care au intrat în 
Comitetul Judeţean, nu trebuia să mai iasă de acolo situaţie în care (...) şi de 
Elena Ceauşescu, care preciza cu puţin înainte că trebuia să se tragă în ei 
după care să fie băgaţi la beci. 
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 Ceauşescu dorea să preia comanda trupelor întrucît deşi ordonase 
celor trei miniştrii să deschisă focul aceştia nu i-au respectat ordinul nici în 
seara zilei de 16 dec. 1989 nici în după amiaza zilei de 17 dec.  
 Este adevărat că la sfîrşitul şedinţei Ceauşescu Nicolae a întrebat 
dacă pentru toţi tovarăşii prezenţi este clar ce au de făcut şi dacă şi pentru 
ceilalţi este clar. Precizez că la început la întrebat pe Niculescu Paul. Revin 
şi arăt că Ceauşescu i-a întrebat pe participanţi dacă au ceva de spus. A fost 
aprobat de Manea Mănescu, Constantin Dăscălescu, Gheorghe Oprea cred 
că şi Nicolae Constantin care s-au exprimat explicit şi s-au declarat de acord 
cu măsurile stabilite după care Ceauşescu s-a adresat lui Niculescu Paul. 
Acesta s-a declarat şi el de acord.  
 Ceilalţi nu am luat cuvîntul dar nici nu am dat de înţeles în vreun fel 
că sîntem împotriva celor discutate. 
 După şedinţa comitetului politic executiv am fost chemat de 
Ceauşescu care mi-a spus că eu am fost apreciat la Timişoara, pe vremea 
cînd îndeplineam funcţia de prim secretar şi de aceea mi-a spus că urmează 
să merg şi eu acolo pentru că mîine – 18 dec. 1989 – împreună cu primul 
secretar Radu Bălan să ţinem o şedinţă cu activul de partid, (...) care să 
vorbească cu muncitorii şi studenţii să se apere oraşul. 
 În aceiaşi seară Ceauşescu m-a sunat acasă şi mi-a spus să fiu ferm 
nu aşa cum sînt eu de obicei şi că ar fi bine să plec la Timişoara în acea 
seară, deoarece şedinţa era dimineaţa devreme. În jurul orelor 22,30, prin 
(...) ministrului Vasile Milea am plecat la Timişoara cu un avion militar. 
 Sosiind la Timişoara i-am întîlnit pe Ioan Coman, Ilie Matei, Radu 
Bălan, Mihalache Nicolae (adj. lui Emil Bobu) şi alţi secretari a Comitetului 
judeţean de partid. 
 Revin şi arăt că după şedinţa Comitetului Politic Executiv a avut loc 
o teleconferinţă cu toate judeţele ţării ocazie cu care Ceauşescu a informat 
despre situaşia de la Timişoara şi le-a transmis primilor secretari, să ia 
aceleaşi măsuri în cazul în care se întîmplă evenimente ca la Timişoara 
întrebîndu-i pe Radu Bălan şi Ioan Coman dacă au înţeles aceştia răspunzînd 
afirmativ. 
 Apoi i-a spus lui Radu Bălan că primul secretar e comandantul 
suprem al armatei în judeţ. Apoi i-a întrebat şi pe ceilalţi primi secretari 
dacă au neclarităţi şi dacă au ceva de întrebat iar aceştia nu au avut 
obiecţiuni.  
 În acea seară Ilie Matei s-a lăudat că el a anunţat la Bucureşti că s-a 
intrat în sediul Comitetului Judeţean de partid şi nimeni nu intervine. 
 A doua zi dimineaţa în jurul orelor 7 am fost la comitetul jud. de 
partid, unde era organizată şedinţa. La această şedinţă primul a luat cuvîntul 
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Ilie Matei care a cerut să se spună tuturor oamenilor să le intre bine în cap că 
în situaţia în care mai ies pe stradă au ordin să tragă. La sfîrşitul şedinţei le-
am cerut celor prezenţi să aibă grijă de oraşul Timişoara pe care l-am văzut 
noaptea şi din oraşul florilor a ajuns oraşul... 
 În jurul orelor 9,00 am plecat la Arad primind dispoziţie în acel 
moment să mă ocup de aprovizionarea cu alimente a acestui oraş care merge 
foarte prost. Am stat ca la Arad pînă în seara zilei de 19. 
 M-am reîntors la Timişoara pentru a lua legătura cu directorul 
Cîrpan de la COMTIM pentru a trimite în Bucureşti şi Valea Jiului cantităţi 
suplimentare de carne. Pe 20 dec 1989 dimineaţa m-am întîlnit cu Cîrpan 
cînd am luat hotărîrea să oprim orice export să aprovizionăm cu pături 
Timişoara şi apoi Bucureştiul şi Valea Jiului. 
 În jurul orelor 13,00, am fost chemat de pimul secretar Radu Bălan 
cu care am mers la I.M.T. unde am stat de vorbă cu muncitorii pentru a-i 
linişti. 
 În jurul orelor 17 oraşul Timişoara era împînzit de oameni, se 
declarase grevă generală şi erau în aşteptarea lui Constantin Dăscălescu şi 
Bobu Emil. 
 Miercuri după ora prînzului Ilie Matei a plecat spre Arad, nu ştiu 
cine l-a trimis dar am auzit că la Arad. Întreprinderea de vagoane era în 
curte şi intenţiona să iasă în stradă. 
 La venirea în sediul comitetului judeţean Dăscălescu Constantin şi 
Bobu Emil s-au informat asupra situaţiei şi mi-au reproşat că nu am vorbit 
cu convingere oamenilor, pentru a nu părăsi locurile de muncă. 
 Cu acea ocazie cei doi au auzit lozincile strigate de demonstranţi: Jos 
Ceauşescu, Moarte pentru moarte, Ceauşescu nu uita a venit şi clipa ta, 
situaţie care i-a determinat să vorbească cu reprezentanţii demonstranţilor 
ceea ce de fapt am cerut si noi. 
 Demonstranţii au cerut restituirea morţilor, eliberarea deţinuţilor 
imediat, dreptul de a vizita răniţii şi de a fi îngrijiţi, demisia lui Ceauşescu şi 
discuţii cu guvernul în vederea demisionării lui. După ce a discutat la 
Bucureşti Dăscălescu a comunicat că s-a hotărît  eliberarea deţinuţilor, 
ridicarea morţilor de la morgă de către întreprinderi şi dreptul de a merge 
oricînd la răniţi. 
 Demonstranţii nu au fost mulţumiţi huiduind în continuare şi strigînd 
lozinci. 
 În noaptea de 20/21 noi am rămas singuri în comitetul judeţean de 
partid întrucît încă din jurul orelor 17 armata intrase în cazărmi, dar nu ştiu 
din ordinul cui. 
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 Precizez că în seara de 20 dec. 1989 după venirea lui Ceauşescu din 
Iran acesta a vorbit la radio şi la televizor discurs care a precizat mari 
nemulţumiri pentru demonstranţii care au început să strige „Nu sîntem 
provocatori, el este criminal” continuînd cu lozincile pe care le-am descris 
mai sus. 
 În ziua de 21 dec. 1989 a avut loc la Bucureşti un miting în urma 
căruia Ceauşescu a fost huiduit, pe care am aflat-o de la generalul 
Stănculescu. 
 În aceeaşi seară l-am auzit pe Coman care a fost sunat de Dincă şi 
care i-a adus la cunoştinţă aproximativ 20.000 de muncitori din gărzile 
muncitoreşti din judeţul Dolj, Vîlcea şi Olt se îndreaptă spre Timişoara, 
înarmaţi pentru a-i împrăştia pe demonstranţi. 
 În ziua de 22 dec. 1989 am auzit la televizor intrarea demonstranţilor 
în sediul televiziunii care a provocat căderea lui Ceuşescu. Apoi toţi au 
plecat din sediu eu şi Ioan Coman fugind în gară din Remetea Mare şi Recaş 
pentru a pleca la Bucureşti. Acolo am fost prinşi de revoluţionari şi predaţi 
forţelor armate şi gărzilor patriotice. Am fost urcat pe tren şi trimis la 
Bucureşti iar Coman Ion şi ceilalţi au fost arestaţi. 
 Aceasta este declaraţia mea. 
 
 
 Procuror      Inculpat 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Procuratura Militară Timişoara 
Dosar nr. ............/........ 
 

Declaraţie 
 
a învinuit/inculpat PACOSTE CORNEL astăzi 22 luna febr, anul 1990 a 
cărui identitate s-a stabilit  prin Buletinul de identitatea nr. ..... eliberat de .... 
declară următoarele: 
 În perioada 1941-1949 am urmat cursurile liceului „Tudor 
Vladimirescu” din oraşul Târgu-Jiu. În continuare am urmat cursurile 
facultăţii hidrotehnice din cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti. După 
absolvire, am fost reţinut ca asistent în cadrul acestei facultăţi iar în anul 
1965 am devenit prin concurs conferenţiar universitar. Cam în perioada 
1962-1964 am fost trimis cu bursă belgiană la facultatea de geniu civil a 
Universităţii din Liege. Am deţinut o perioadă funcţia de secretar al 
Comitetului de partid al Centrului Universitar Bucureşti menţinîndu-mi 
catedra iar în anul 1975 am fost numit ca adjunct am ministrului afacerilor 
externe, funcţie deţinută pînă în ianuarie 1980. În perioada 1980-1982 am 
fost trecut ca primvicepreşedinte al Consiliului Popular al judeţului Arad, iar 
apoi în perioada 1982-1985 am îndeplinit funcţia de prim secretar al 
Comitetului Judeţean TIMIŞ al P.C.R. În perioada noiembrie 1985-1986 
luna august am fost trecut în funcţia de secretar al C.L cu probleme agrare, 
dar efectiv de această muncă m-am ocupat din februarie 1986 pînă în august 
acelaşi an. Din această lună, am fost trecut la Consiliul de miniştrii pe 
funcţia de vice-prim-ministru cu probleme pe linia comerţului exterior. Cam 
din aprilie 1987 am fost trecut să răspund în calitate de vice-prim-ministru 
de probleme de agricultură, industrie alimentară, silvicultură şi gospodărirea 
apelor. La înfiinţarea, în anul 1988 a ministerului contractării şi depozitării 
produselor agricole, am răspuns şi de acest minister. În calitatea avută 
coordonam activitatea următoarelor ministere: ministerul agriculturii; 
ministerul industriei alimentare; ministerul silviculturii, consiliul naţional al 
apelor şi ministerul contractărilor şi achiziţiei produselor agricole. 
 În calitatea ce-am deţinut-o discutam planurile pe care ministerele le 
întocmeau şi care erau apoi înaintate la C.S.P. care întocmea planul de stat 
anual şi care era înaintat primului ministru. 
 De asemenea eram preşedintele comisiei de evaluare a producţiilor 
agricole. Evaluarea se făcea de către direcţiile agricole ale judeţelor se 
trimiteau la ministerul agriculturii, se centralizau şi apoi se înaintau primului 
ministru şi lui Nicolae Ceauşescu. Evaluările erau respinse de fostul 
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preşedinte, se cerea să se raporteze cifrele stabilite de el care erau cu mult 
mai mari decît cele reale şi care erau transmise prin teleconferinţă direct de 
către acesta la judeţe. Fără a ne putea opune, judeţele raportau cifrele 
exagerate în special în anul agricol 1988-1989. Aceste raportări fictive 
duceau la demobilizarea oamenilor şi la sistarea oricăror importuri atît pe 
linia agriculturii cît şi a produselor care depindeau de bunul mers al 
agriculturii şi a celorlalte ramuri industriale care utilizau produse agricole. 
 Sistarea importurilor conducea la o imposibilitate pentru o activitate 
normală în agricultură şi îndeosebi în zootehnie unde există riscul să 
distrugem selecţia şi reproducţia. Atît eu cît şi colaboratorii mei nu puteam 
modifica nimic în situaţia existentă deoarece fostul dictator se erijase în 
mentorul agriculturii şi tot ce dispunea el trebuia realizat. Întrucît deciziile 
sale erau în totală contradicţie cu realităşile agriculturii s-a ajuns la o situaţie 
dezastroasă în acest domeniu. 
 În anul 1988 am fost preşedintele comisiei de recensămînt al 
animalelor. De asemenea am fost desemnat în această calitate în 1989 dar 
fiind internat în spital nu am mai condus eu această activitate. În rest mă 
ocupam de problemele de activitate curentă ale ministerelor mai sus 
menţionate cu excepţia Consiliului Naţional al Apelor de care se ocupa 
direct fostul dictator, pentru că făcea aşa zisele ctitorii ale sale. 
 Arăt că la conferinţa naţională a partidului cred că din decembrie 
1983 am fost ales membru al C.C. al P.C.R. şi de atunci prin funcţia de 
prim-secretar al Comitetului Judeţean Timiş am devenit automat şi membru 
supleant al Comitetului politic executiv. Din noiembrie 1985 am fost ales ca 
membru supleant al aceluiaşi comitet în care am rămas pînă la căderea 
regimului. 
 Pe data de 17.XII.1989 am fost chemat telefonic să particip la o 
şedinţă de comitet politic executiv fără să mi se comunice ce urma să se 
execute. 
 În sala de şedinţe Ceauşescu a informat că încă din ziua de 
16.XII.1989, ca urmare a punerii în aplicare a unei hotărîri judecătoreşti ce 
se referea la evacuarea din locuinţa episcopiei a unui pastor reformat, 
„bande de fanatici religios şi de huligani” au produs dezordine şi stricăciuni 
în oraşul Timişoara. Deşi am vorbit în tot cursul nopţii cu Milea, Postelnicu 
şi Vlad, menţiona dictatorul, să ia măsurile necesare şi deşi le-am dat ordin 
că dacă mai continuă, să se facă o demonstraţie de forţă în oraş mergînd 
pînă la a trage cu gloanţe de război mai întîi ca avertisment iar apoi la 
picioare, aceştia nu au executat ordinul. În cursul dimineţii de astăzi 
17.XII.1989 am informat biroul permanent (Elena Ceauşescu, Manea 
Mănescu, Dăscălescu Constantin, Bobu Emil, (...) Oprea Gheorghe şi Gh. 
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Rădulescu) al c.p.e., astăzi la prînz „activitatea de distrugere şi debandadă” 
a continuat la Timişoara, s-a intrat în sediul Comitetului judeţean, 
producîndu-se şi acolo daune mari, am fost informat şi am vorbit şi la 
Timişoara că nu s-au luat măsurile discutate cu cei trei miniştrii şi de aceea 
propun destituirea lor din funcţii şi preiau eu conducerea armatei, internelor 
şi forţelor de securitate în calitate de comandant suprem. 
 După aceea a întrebat pe Milea, Postelnicu şi Vlad de ce au încălcat 
ordinul comandantului suprem. Milea a răspuns că este adevărat că nu a fost 
respectat ordinul, că s-au dat gloanţe de manevră deoarece am căutat în toate 
regulamentele militare şi nu am găsit nici unde că armata poate trage în 
asemenea situaţii. La acest răspuns atît dictatorul cît mai ales soţia lui făceau 
tot timpul ameninţări în sensul că a umilit armata şi nu a tras în cei angrenaţi 
în acţiunea amintită. Ceilalţi doi au răspuns aşa cum s-au prezentat 
stenogramele şedinţei respective. Faţă de răspunsurile date de cei trei 
dictatorul a întrebat pe Manea Mănescu ce zice. Acesta şi-a dat aprobarea de 
schimbare. Au intervenit pe rînd Gogu Rădulescu, Dăscălescu Constantin şi 
Oprea Gheorghe care au arătat că n-ar fi oportună schimbarea celor în cauză 
pentru opinia publică. După aceasta – dictatorul s-a exprimat că în această 
situaţie c.p.e. ul să-şi aleagă alt secretar general şi s-a ridicat şi a plecat către 
uşe. Ştiu că au intervenit mai mulţi, în special Dăscălescu, rugîndu-l să-şi 
schimbe hotărîrea. A revenit şi şi-a dat şi el acordul dar cu condiţia să spună 
cei trei dacă acuma le este clar cum trebuie să procedeze. Cei în cauză au 
spus că au înţeles şi rămîn la ordinele lui. 
 Ţin să manţionez că dacă Vlad şi în special Milea au fost demni, 
Tudor Postelnicu a făcut o logoree de slugărnicie şi supunere totală. După 
aceea dictatorul a întrebat dacă şi oentru comitetul politic executiv este clar 
şi este de acord. N-a făcut nimeni opoziţie. Cînd dictatorul a întrebat dacă 
C.P.Ex. este de acord personal am înţeles că se cere acordul să rămînă în 
continuare în funcţii Milea, Vlad şi Postelnicu, respectîndu-i ordinile 
inclusiv cu folosirea muniţiei de război (mai întîi ca salve de avertisment iar 
apoi la picioare) dacă cei ce comiteau acte de distrugere vor mai continua. 
Aşa cum am arătat eram membru supleant al comitetului politic executiv şi 
în această calitate nu era nevoie de acordul meu pentru a se lua hotărîrea în 
cauză, dar acest lucru nu mă împiedica să iau cuvîntul şi să arăt că sînt de 
altă părere lucru pe care nu l-am făcut. De asemenea arăt că în timpul 
şedinţei dictatorul nu a vorbit de demonstranţi ci numai (citez) „de elemente 
şi bande de fanatici religioşi plătite de pastorul evacuat”. După şedinţă 
dictatorul ne-a invitat la teleconferinţa cu membri birourilor judeţene la care 
a specificat că a cerut să fie prezente la Timişoara şi generalii trimişi 
anteriori. 
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 La teleconferinţă a prezentat situaţia de la Timişoara aţa cum a făcut-
o şi la C.P.Ex. şi a cerut primilor secretari pe care i-a împuternicit ca şefi 
militari ai întregului judeţ să reprime cu armata, cu cei de la interne şi 
trupele de securitate ori ce manifestaţie de genul celei de la Timişoara. Îmi 
este clar că dictatorul a convocat C.P.Ex. ca să aibă acoperire în activităţile 
dispuse, după ce am aflat de caracterul manifestaţiei de la Timişoara, că nu 
era vorba „de bande de huligani” ci de demonstranţi care se opuneau 
regimului şi lui personal. După teleconferinţă Ceauşescu m-a chemat la el şi 
mi-a spus că întrucît eu am fost prim-secretar şa Timiş, am audienţă la mase 
şi mi-a cerut să mă deplasez în Timişoara unde urma să aibă loc în 
dimineaţa zilei de 18.XII.1989 o şedinţă cu activul de partid al judeţului 
unde trebuia să iau cuvîntul pentru ca activul să meargă în întreprinderi şi 
instituţii pentru ca muncitorii să-şi apere fabricile şi oraşul.... Am fost sunat 
la telefon de dictator şi apoi de Milea care mi-a comunicat că pleacă un 
avion la Timişoara şi că a dat dispoziţie să fiu luat şi eu. Am ajuns la 
Timişoara în jurul orei 23,00. La sediul comitetului judeţean m-am întîlnit 
cu Radu Bălan şi Mihalache Nicolae.  
 Radu Bălan mi-a spus că a fost conflict mare între manifestanţi şi 
forţele de ordine că s-a tras şi că există morţi, răniţi şi arestaţi cum şi faptul 
că centrul oraşului prezintă mari distrugeri. Am vizitat centrul oraşului ca să 
văd despre ce este vorba şi am constatat că magazinele erau distruse, sparte, 
sau arse. În ziua următoare am fost la Comitetul municipal de partid unde 
era convocată şedinţa cu activul şi la care au mai participat: Radu Bălan, 
Matei Ilie şi Mihalache Nicolae. A deschis şedinţa Radu Bălan care a arătat 
că în ziua trecută s-au făcut distrugeri în oraş şi în sediul comitetului 
judeţean, apoi Matei Ilie care a cerut celor prezenţi să informeze direct 
despre situaţie şi că sînt deja un număr, de victime şi că dacă se mai continu 
s-a primit ordin să se tragă. În acea şedinţă am luat şi eu cuvîntul în care am 
arătat că am vizitat centrul oraşului şi că din oraşul florilor a devenit oraşul 
ruinelor şi că îi rog să facă tot ce se poate pentru a se evita în continuare 
asemenea situaţie. După această şedinţă am trecut pe la universitate unde am 
găsit toţi rectorii din Timişoara de unde am aflat că studenţii intraseră din 
acea zi în vacanţă. După aceasta am plecat la judeţ. 
 Acolo Ion Coman mi-a spus că este ordin să plec la Arad pentru a 
mă ocupa de aprovizionarea locală. Am plecat la Arad şi în continuare mi-
am petrecut restul timpului pînă în ziua de 22 dec 1989 aşa cum am arătat în 
declaraţiile anterioare. 
 Declaraţia este scrisă de mine şi corespunde adevărului. 
 
Procuror militar                                                                                 inculpat 
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02.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 
 

Declaraţie  
 

 
 Subsemnatul Macri V. Emil născut la 9 octombrie 1927 în Galați, 
fiul lui Vasile și Profira, domiciliat în București, Str. Șoseaua Olteniței Nr. 
134-136, telefon 232591 declar următoarele: 
 Am efectuat studiile primare în Galați anii 1934-1941 iar apoi în anii 
1941-1945 ucenicia la Uzina Electrică calificîndu-mă în meseria de mecanic 
ajustor. Pînă în anul 1948 septembrie am lucrat în calitate de mecanic 
ajustor la atelierele centrale ale Uzinei Electrice din Galați. 
 Din septembrie 1948 și pînă în prezent am lucrat fără întrerupere în 
cadrul Ministerului de Interne făcînd parte din organele de securitate. 
Activitatea mea în cadrul organelor de securitate s-a desfășurat în mai multe 
unități și zone ale țării, astfel: 

- în anii 1948-1950 am lucrat la Regionala Galați în calitate de lucrător 
operativ și apoi șef birou, comportamentul Contrasabotaj și avînd 
gradul de plutonier major, apoi de plutonier major șef și în cele din 
urmă locotenent. 

- În anii 1950-1956 am lucrat la fosta regiune Arad în calitate de șef 
serviciu contrasabotaj, mai precis perioada coincide cu timpul cît a 
durat existența regiunii Arad. 

- În anii 1956-1963 am lucrat la București în cadrul Ministerului de 
Interne avînd funcția de șef serviciu în Dir. IIa contrasabotaj, serviciul 
respectiv se ocupa cu asigurarea contrainformativă a obiectivelor din 
industria ușoară;  alimentară, finanțe bănci și de comerț exterior. 

- În anii 1963-1971 am lucrat la fosta regiune Suceava și apoi județul 
Suceava în calitate de șef regiunii şi apoi al Inspectoratului de 
securitate. 

- În anii 1971-1989 am lucrat în cadrul Departamentului Securității 
Statului avînd funcția de șef al direcției de contrainformații în 
sectoarele economice. 

 Deci practic în cei peste 41 ani de activitate cu excepția celor 8 ani 
cît am lucrat de Suceava în restul timpului am lucrat numai în sectoarele 
care s-au ocupat de asigurarea securității în obiectivele economice. 
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 În noaptea de 16/17 decembrie 1989 am primit ordin din partea 
generalului Colonel Iulian Vlad să mă deplasez la Timișoara împreună cu o 
echipă de ofițeri pentru a contribui la descoperirea celor care au organizat 
actele de dezordine din după-amiaza zilei de 16 decembrie și cine sînt 
instigatorii externi:  Repet misiunea mea și a grupului de ofițeri cu care m-
am deplasat era de a descoperii conducătorii acțiunii respective și puterile 
străine care le-au sprijinit. 
 Din echipa operativă au făcut parte: 
- col. Teodorescu Filip, locțiitor al șefului direcției de contraspionaj (D. 
IIIa); 
- col. Anastasiu Gabriel, locțiitor al șefului direcției de informații interne 
(Dir. Ia); 
- lt. Col. Nicolici Dan, șeful Centrului de Informare documentare; 
- reprezentanți din partea următoarelor unități al cărui nume nul mai rețin: 
- unitatea Specială „T” (tehnică operativă); 
- unitatea Specială „S” (control secret al corespondenței); 
- comandamentul trupelor de securitate (locțiitorul șefului de stat major); 
- unitatea specială 110 (contraspionaj țării socialiste). 
- alți cîțiva ofițeri despre diferite linii de muncă pe profilul de informații 
interne (poate preciza numele lor Col. Anastasiu). 
- col. Dumitru Constantin din unitatea în care am muncit care s-a ocupat în 
mod exclusiv de problemele privind securitatea transporturilor feroviare. 
- lt. col. Caraşcă, din partea direcției de cercetări penale. 
 Pentru realizarea ordiniilor primite împreună cu Comanda securității 
Județului Timiș respectiv Col. Sima Traian, Lt. Col. Atudoraie și Lt. Col. 
Radu Tinu am organizat activitatea de căutare a informațiilor folosind toate 
mijloacele specifice muncii de securitate. Accentul a fost pus pe 
intensificarea activității de investigare în mediile naționalist iredentiste, în 
marile colective de oameni ai muncii (mari platforme industriale), în 
rîndurile studenților, a tuturor categoriilor de străini cît și a persoanelor 
existente în lucru și care puteau să aibă legături cu problemele urmărite. 
 Totodată a fost organizată activitatea de audiere a persoanelor 
reținute și aflate la penitenciar (cîteva sute) precum și ascultarea celor 
internate în spital. În vederea obținerii de date și informaţii toţii lucrătorii 
operativi inclusiv cei veniți din București au plecat pe teren. Ofițerii care 
asigură contrainformativ obiectivele economice au fost trimiși în obiective 
și au rămas permanent în fabrici sau uzine de unde transmiteau telefonic 
informațiile. 
 Rezumînd sintetic informațiile obținute ele nu au pus în evidență nici 
lideri și nici amestecul vreunei puteri străine în producerea evenimentelor de 
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la Timișoara. Raportarea acestor date la eșalonul superior respectivi 
generalului I. Vlad a produs iritare și chiar supărare, dar personal am afirmat 
că eu nu pot inventa altceva. 
 Faptul că generalul I. Vlad s-a declarat permanent nemulțumit de 
conținutul informațiilor transmise o poate confirma și col. Teodorescu F. 
Cea mai mare supărare a produs faptul că pe o altă linie de muncă s-au 
obținut informații din care rezultă că trei lideri din Timișoara s-au adresat 
Consulatului Jugoslav pentru a cere sprijin din partea statului respectiv. Am 
primit ordin să-i identific, să-i arestez și să-i trimit imediat la București. Nu 
am identificat nici o persoană și nici nu am arestat pe nimeni. 
 Este greu de redat conținutul convorbirilor telefonice pe care le-am 
avut cu generalul I. Vlad dar ele au fost permanent pline de reproș că nu 
răspund cererilor formulate expres la plecare. 
 Voi încerca în conutinuare să prezint pe scurt filmul derulării 
evenimentelor. 
 În dimineața zilei de duminică 17 decembrie 1989 cînd am sosit la 
Timișoara  ordinea era deja restabilită iar preotul reformat Tokes Laszlo luat 
din casă și transportat în județul Sălaș (mai precis era în drum spre acest 
județ).  
 Cu prilejul vizitării zonei în care s-au produs tulburările (din 
apropierea casei parohiale reformate) am constatat distrugeri de vitrine, 
sustrageri de lucruri și urme de lovituri la intrările în casa parohială (aici se 
aflau deja meseriași pentru reparații).  
 Pînă în jurul orelor 12 în oraș s-a menținut liniște, după această oră 
au început să apară grupuri de persoane, care cîntau hora unirii și scandau 
lozinci; ca libertate, jos trădătorul, jos guvenul etc. Un asemenea grup 
format din cîteva mii de persoane s-au oprit în fața fostului sediu al 
Comitetului Județean de partid Timiș în care au pătruns devastînd uși, 
ferestre și alte lucruri de mobilier. Cei care au pătruns în sediu au fost scoși 
de militari aflați în jurul sediului folosind forța fizică, pînă la acea ora nici 
un militar nu avea asupra lor armament. 
 Primul secretar Radu Bălan a fugit din sediu și a venit la sediul 
inspectoratului de Interne de unde a vorbit cu Bucureștiul (era după ora 
15,00, și din cîte am aflat ulterior convorbirea a avut-o cu tiranul). 
 După această convorbire la scurt timp am fost anunțat de generalul I. 
Vlad că imediat va avea loc o teleconferință și că au plecat spre Timișoara 
cu un avion special Ion Coman și cu grup de generali care să organizeze 
măsurile pentru restabilirea ordinii. 
 În jurul orelelor 17,00 poate chiar 18,00 au sosit la inspectorat 
generalul Gușă, generalul Stănculescu, generalul Chițac, generalul Nuță (de-
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la M.I.) și încă un general de la M.Ap.N. al cărui nume nul cunosc. Grupul 
de generali după ce s-au informat foarte pe scurt au plecat la 
Comandamentul diviziei din Timișoara, la inspectorat a rămas general Nuță 
Constantin care s-a informat mai în detaliu despre situația creată. 
 În jurul orelor 19,00 am fost chemați eu și generalul Nuță la sediul 
Comitetului Județean la ordinul lui I. Coman. Aici am audiat teleconferința 
(despre care fusesem anunțat anterior) prilej cu care am auzit reproșurile 
făcute de trădător pentru ineficacitatea măsurilor de restabilire a ordinei și a 
cerut tuturor forțelor armate să lichideze imediat starea de anarhie folosind 
inclusiv forța armelor. Foarte furios a cerut să vorbească personal cu unul 
din generalii trimiși la Timișoara (se referea la cei de la M.Ap.N.) dar 
nefiind prezenți a fost asigurat de I. Coman că a reținut cele ordonate și le va 
transmite imediat. La încheierea teleconferinței a comunicat că la Timișoara 
se instituie imediat stare de necesitate iar comanda tuturor forțelor de 
intervenție să fie asigurată de I. Coman.  
 După această teleconferință, întorși la inspectorat s-a revăzut modul 
de dislocare a patrulelor de miliție cît și a subunităților de  trupe și s-a luat 
măsura pentru dotare cu arme și muniție de război. Același lucru a fost făcut 
și de către generalul Gușă la unitățile aparținînd M.ANului 
 Mai precizez că după teleconferință am avut o convorbire cu 
generalul I. Vlad care mi-a repetat ordinul dat de trădator și mi-a precizat că 
brigada noastră din Timișoara va primi ordine pe linia comandamentului 
trupelor. Ulterior comandantul brigăzi mi-a comunicat că a primit ordinul de 
înarmare și de participare la acțiunile de restabilire a ordinei. A precizat că 
nu are la dispoziție decît unul sau două plutoane restul asigura paza unor 
obiective fixe (radio-televiziunea, penitenciarul, uzina electrică, comitetul 
județean de partid etc.). 
 Forțele de ordine au fost puse sub comada generalului Nuță dar în 
noaptea de 17/18 decembrie s-a acționat haotic nu pe baza unui plan, sa 
intervenit acolo unde se semnalau incendii; distrugeri de magazine și alte 
unități social-culturale. Armata după cîte cunosc a acționat relativ tîrziu a 
avut dificultăți cu punerile în mișcare a tehnicii de luptă. 
 Distrugerile la care se adaugă sustragerile de lucruri sînt estimate la 
cîteva sute de milioane lei. 
 Pentru a se putea cunoaște exact unde și cu ce forțe s-a acționat în 
noaptea de 17/18 decembrie 1989 cred că datele se pot găsi în jurnalele de 
operații de la Divizie, Brigada de securitate și Brigada de grăniceri. 
În dimineața zilei de 18 decembrie sub comanda generalului Nuță 
Constantin să făcut un plan de dispersare a forțelor de ordine M.I., care au 
constat din 8 patrule întărite (10 militari din trupele de securitate sau 
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grăniceri și 10 milițieni) și trimise în diferite puncte ale orașului. Forțele 
respective erau dotate cu un mijloc de transport și mijloace de legătură. Așa 
cum am mai declarat comanda o asigura generalul Nuță din biroul 
inspectorului șef unde avea o stație de emisie recepție. 
 Subliniez că după această organizare s-a mers la comitetul județean 
de partid și s-a raportat lui I. Coman. Fiind prezent și generalul Stănculescu 
acesta a luat legătura cu generalul Gușă care a trimis imediat un ofițer de 
stat major și a pus pe harta lor dispunerea forțelor M.I. Precizez că singurul 
loc unde se găsește pus pe harta dispozitivul tuturor forțelor militare este la 
divizie. 
 În tot cursul zilei de luni 18 decembrie 1989 nu cunosc s-ă fi fost 
incidente între civili și militari cară să fi impus schimburi de focuri. În 
noaptea de 18/19 decembrie 1989 s-au semnalat din nou acte de vandalism 
de data aceasta vizînd obiective industriale și agricole. Printre cele care mi 
le reamintesc este incendirea bazei furajere de la C.A.P. Freidorf, depozitul 
de cauciucuri din apropierea C.A.P. Freidorf și incendierea unui depozit de 
ambalaje la fabrica Electrobanat. 
 Sigur ele au fost mai multe dar acestea mi-au rămas în minte. În 
asemenea împrejurări au fost folosite forțele amplasate în teren și s-au 
folosit focuri de armă. 
 Marți 19 decembrie 1989, este ziua cînd au apărut grupuri compacte 
de oameni ai muncii care au părăsit intreprinderile și s-au îndrepat către 
piața centrală a orașului (piața Operei) și piața din fața Comitetului Județean 
de partid Timiș. Au ieșit apraope toate colectivele de oameni ai muncii de pe 
platforma industrială Buziaș. 
 Din acest moment eu nu știu să se mai fi intervenit cu forța armelor. 
Nu știu cine a dat ordin dar eu nu am mai auzit focuri de armă. 
 În ziua de 20 decembrie 1989 practic s-a declarat greva generală și 
toții oamenii muncii au ieșit afară pe străzi și nu au mai reluat lucru decît 
după răsturnarea clicii trădătoare, eveniment epocal realizat în ziua de 22 
decembrie. 
 Menționez că în acest interval de timp deși o parte din forțele de 
ordine M.I. s-au aflat în teren nu s-au mai tras focuri de armă. Rog să se 
rețină, nu cunosc eu. 
 Masele de oameni ai muncii aflate în cele două mari puncte ale 
orașului au rămas permanent în stradă scandînd lozinci de genul celor la 
care m-am mai referit în cuprinsul declarației. 
 Este de menționat că în după-amiaza zilei de 21 decembrie 1989 a 
venit la Timișoara cu un avion special C. Dăscălescu și Emil Bobu, care la 
sediul Comitetului Județean de partid Timiș au purtat discuții cu unii 
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reprezentanți ai greviștilor (nu cunosc detalii deoarece nu am fost de față). 
Știu că cu acest prilej s-a ordonat punerea în libertate a celor reținuți fapt 
care s-a realizat de către Col. Tudor Stănică șeful direcției de cercetări 
penale din cadrul I.G.M. 
 Rușinos este faptul că cei doi așa zis conducători văzîndu-se încolțiți 
de mase în loc să iasă în fața lor au fugit imediat la București. Întrucît 
Comitetul Județean de Partid Timiș era încercuit de oameni ai muncii; au 
fost scoși din sedu pe ușa din dos de către două formații de militari 
aparținînd regimentului de parașutiști Caracal aflat în zonă. Au fost conduși 
la aeroport de către generalul Nuță Constantin după care s-a reîntors la 
inspectorat. De altfel de la el am aflat modul în care s-a realizat scoaterea 
din captivitate a celor două „personalități”.  
 În legătură cu numărul victimelor declar că cifra exactă nu o cunosc. 
Știu doar că cel al morților a fost de ordinul zecilor iar al răniților de peste 
200. 
 Datele exacte au fost și probabil că se mai găsesc la col. Tudor 
Stănică, col. Ghircoiaș și col. Roșiu toți din cadrul I.G.M. 
 Centralizarea lor a fost prezentată generalului Nuță Constantui și 
adjunctului procurorului general Diaconescu prezent în zonă. 
 Cu privire la înhumarea cadavrelor cunosc că au fost discuții că unii 
să fie duși la București pentru a fi arși la Crematoriu. Foarte exact această 
acțiune este cunoscută de către generalul Nuță Constantin și adjunctul 
procurorului general Diaconescu. 
 Menționez că după părerea mea nu poate fi străin de acea acțiune 
Tudor Postelnicu, fost ministru de interne. 
 Personal am contribuit cu faptul că am precizat că crematoriul din 
București este în subordinea direcției Cimitirelor din București, urmînd a 
col. Baciu din I.G.M. să ia legătura cu directorul acestuia pentru precizări. 
 De asemenea la cererea procurorului general adjunct Diaconescu 
care a recomandat col. Sima șeful Securității Județene să meargă cu acesta 
la spital. 
 Țin să subliniez că întreaga acțiune de rezolvare a problemei 
cadavrelor a fost supravegheată de procurorul general adjunct Diaconescu și 
am fost conștient că s-a realizat cu consimțămîntul procurorului general 
Popovici (...) înțeles de Tudor Postelnicu. 
 Detalii cu privire la finalizarea acțiunii pot fi date de către cei 
menționați mai sus cît și de către col. Dehelianul fostul șef al Miliției 
Județului Timiș. 
 Mai menționez că în toată perioada evenimentelor de la Timișoara au 
mai fost prezenți în zona Cornel Pacoste și Matei fost prim-secretar ai 
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partidului cu funcții de conducere la nivel central, dar care practic nu au 
făcut nimic de natură să clarifice problemele de fond ridicate de mase. De 
altfel masele au și refuzat să intre în dialog cu Matei; apreciîd că în perioada 
cît a fost prim-secretar s-a comportat dur și nu a ascultat nicioadată 
doleanțele mulțimii. 
 Menționez că toate acțiunile petrecute la Timișoara și descrise sumar 
în prezenta declarație sînt urmare a conducerii țării de către un trădător 
notoriu înconjurat de către o clică de lingăi și lachei. 

Astăzi cunoscînd urmările deosebit de grave ale modului în care a 
fost condusă țara în ultimii 20-25 ani de către clica trădătoare, regret că am 
făcut parte din aparatul de securitate și mai ales regret că nu mi-am dat 
seama mai devreme și să mă fi situat și eu pe poziție protestatară așa cum s-
au situat alți cetățeni ai țării noastre. 

Aceasta îmi este declarația pe care am dat-o și o semnez fiind scrisă 
integral de mine. 
 
02.01.1990 
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08.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 

 
Subsemnatul Macri Emil în completarea declarației dată la 02.01.1990 fac 
următoarele precizări: 
 Am venit la Timișoara în dimineața zilei de 16 decembrie 1989 orele 
7,00, împreună cu o echipă operativă formată din: 
-col. Teodorescu Filip, locțiitor șef, direcție IIIa (contraspionaj); 
-col. Anastasiu Gabriel, locțiitor șef Direcția a I-a (informații interne) 
-lt. col. Nicolici Dan șeful centrului de informare documentare (C.I.D); 
-reprezentanți din unitățile speciale T.S. și comandamentul trupelor de 
securitate al căror nume  nu-l rețin. 
Scopul  venirii la Timișoara  din ordinul generalului I. Vlad a fost acela de a 
contribuii prin măsuri specifice la rezolvarea situației creeate, restabilirea 
ordinei, dar mai ales identificarea persoanelor care au organizat actele de 
tulburare a ordinei publice și cine se ascunde în spatele acestora respectiv  
(...) de spionaj sau alte organizații străine. 
 Imediat ajunși la fața locului împreună cu comanda securității 
respectiv col. Sima Traian, lt. col. Atudoroaie și lt. col Radu Tinu am luat o 
serie de măsuri pentru realizarea misiunii ordonate și anume: 

- Intensificarea muncii de obținere a informațiilor din toate domeniile 
de activitate, dar mai ales din rîndurile străinilor, studenților și a populației 
de naționalitate germană sau maghiară precum și din obiectivele economice. 
Toate informațiile trebuiau să răspundă la scopul principal și repet 
identificarea liderilor și a puterii străine în slujba cărora s-au pus. 

De această activitate s-au ocupat practic toți din conducere, dar 
răspunderea a fost dată col. Teodorescu și col. Anastasiu cari aveau 
ponderea cea mai mare respectiv contraspionajul și informațiile interne. 

Pentru obținerea de informații din rîndul cetățenilor de naționalitate 
maghiară și mai ales din mediul apropriat preotului Tokes Laszlo, am folosit 
pe șeful serviciului 110 (contraspionaj țării socialiste) și lt. col. Florian și pe 
Col. Datu venit cu mine de la București. 

Din partea comenzii securității județului col. Sima T. S-a ocupat de 
coordonarea generală a muncii de căutare a informațiilor, lt. col. Atudoraie 
de obținerea informațiilor din obiectivele economice, iar lt. col Radu Tinu 
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de partea privind, studenții, mediile maghiare, germane și alte categorii de 
persoane care intrau în preocupăriile serviciilor de informații interne pe care 
le coordona. 

Tot în scop de obținere a informațiilor s-a intensificat exploatarea 
mijloacelor T.O. (interceptarea convorbirilor telefonice și ascultarea 
instalațiilor fixe) montate la obiectivele aflate în lucru. Nu pot preciza nume 
de persoane lista lor poate fi luată dela șeful serviciului T. 

Concomitent pentru a nu se prolifera cele petrecute în zonă am cerut să 
se întrerupă posiblitățile de efectuare a convorbirilor telefonice autorizate și 
să se limiteze pe cît este posibli legăturile cu exteriorul. Aceste măsuri le-am 
dispus după obținerea  aprobării necesare a generalui I. Vlad. 

(...) cu acordul șefului unității de profil generalul Țencu Alexandru. Am 
fost informat că măsura a fost executată numai parțial total nefiind posibil 
din punct de vedere tehnic. 

Au fost de asemenea dispersate în oraș efectivele serviciului de filaj și 
investigații (nu cunosc numărul lor) tot un scop de observare și obținere de 
informații, din cîte știu prin intermediul acestora au fost realizate și 
fotografii (filmele și fotografiile (...) unde sînt col. Sima Traian). 

Tot în scopul obținerii de date care să ducă la îndeplinirea scopului 
ordonat, a fost luată și măsura audierii unora dintre persoanele deja reținute, 
de această sarcină răspunzînd lt. col. Caraşcă venit cu mine de la București 
și ofițerul de cercetare penală de la județ lt. col. Tufariu. 

Acestea au fost măsurile informative-operative luate încă din prima zi 
respectiv duminică 17 decembrie 1989, pe parcursul evenimentelor au mai 
fost luate și altele respectiv s-a organizat cunoașterea activității grupelor de 
manifestanți prin oameni special trimiși între ei. Concret cine au fost acești 
ofițeri nu pot s-ăi nominalizez, cel care știe este col. Sima Traian. 

Din totalul informațiilor obținute nu s-au obținut date privind 
conducătorii acțiunii și nici despre amestecul vreunei puteri străine. 

 Ineficacitatea măsurilor a creat nemulțumiri la centru și în consecință 
am fost atenționat sever de mai multe ori de către generalul I. Vlad. 

După data de duminică 17 decembrie 1989 odată cu sosirea la Timișoara 
a lui I. Coman și a grupului de generali la care m-am referit în declarațiile 
anterioare, a început și acesta să-mi solicite informații în legătura cu 
organizatorii și cine se ascunde în spatele lor. Nefiind în măsură să răspund 
concret la întrebări s-a declarat și el nemulțumit și la un moment dat s-a 
exprimat „dar ce mama dracului faceți voi aici, de ce ați mai venit dacă nu 
puteți să furnizați datele pe care le cere conducerea”. A mai făcut și alte 
aprecieri critice la adresa activității organului județean de securitate Timiș. 
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Tot după sosirea lui I. Coman la Timișoara, am asistat la teleconferința 
ce a avut loc duminică 17 decembrie seara cînd trădătorul a ordonat să fie 
folosite toate mijloacele pentru restabilirea ordinei și cerînd să dialogheze 
direct cu unul din generali de la M.Ap.N., dar care nefiind prezenți, I. 
Coman a menționat „Sînt prezenți la unitățile militare, vă asigur că ordinul 
se va executa întocmai”. În finalul teleconferinței am reținut că I. Coman a 
primit însărcinarea de a conduce toate operațiunile pentru restabilirea 
ordinei în Timișoara. 

Celelalte teleconferințe care au mai urmat le-am audiat la inspectorat în 
biroul de lucru al col. Sima Traian și în legătură cu care nu am avut nici un 
fel de discuții cu I. Coman. 

În legătura cu acțiunile ce s-au întreprins în stradă de către forțele 
militare (M.Ap.N. + M.I.) așa cum am mai declarat nu am avut nici un rol 
de comandă. Știu că din partea M.Ap.N. au fost prezenți în zonă generalii 
Gușă, Stănculescu, Chițac, Ilie Ceaușescu și un general mic de statură al 
cărui nume nu-l cunosc, din partea M.I. forțele care au acționat în stradă au 
fost conduse de către generalul Nuță Constantin, ajutat uneori de generalul 
Mihalea fiind de față uneori cînd se dădiau comenzi am sesizat că atît Nuță 
cît și Mihalea foloseau ton dur în sensul „acționați ferm, să nu vă scape, 
faceți uz de armă”. 

Ca rezultat al acțiunilor militare au rezultat și victime (morți și răniți). 
Așa cum am mai declarat numărul răniților știu că s-a estimat la circa 200 
cel al morților nu l-am cunoscut.   

Legat de morți știu că luni 18 sau marți 19 decembrie 1989 în biroul 
unde se afla I. Coman s-a cerut generalului Nuță Constantin, procurorului 
general adjunct Diaconescu și ministrului adjunct al justiției Bracaciu să 
găsească soluția înhumării. Așa cu am mai declarat soluția nu o cunosc, știu 
că în seara zilei de 18 decembrie 1989 în biroul inspectorului șef am 
surprins discutîndu-se despre transportul unor cadavre la crematoriu. 
Personal am stabilit că crematoriul din București este subordonat Direcției 
Cimitirilor din localitate și că de problema din București urmează să se 
ocupe în continuare col. Baciu din cadrul I.G.M. La cererea procurorului 
general adjunct Diaconescu I. i-am recomandat col. Sima să se deplaseze la 
spital pentru a ajuta în finalizarea acțiunii. Alte detalii cu privire la 
înhumarea sau incinerarea cadavrelor nu cunosc și nici nu am avut 
participare. 

Repet din nou că am avut și am și acum convingerea că modul de 
acțiune privind cadavrele a fost ordonat de Tudor Postelnicu probabil și cu 
consultarea prealabilă a procurorului general N. Popovici. În biroul 
menționat atunci cînd s-a discutat despre cadavre și respectiv despre 
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incinerare în afara generalului Nuță și a procurorului general adjunct 
Diaconescu mai erau, gr. maior Mihalea Velicu, Col. Tudor Stănică, Col. 
Roșiu și cred (nu sînt sigur)  col. Ghircoiaș toții din cadrul I.G.M. Am 
scăpat sigur, mai era prezent col. Deheleanu Ion șeful Miliției Județene. 
 Ulterior într-o discuție separată general Nuță a afirmat față de mine 
că în legătură cu cadavrele s-a aplicat procedura de la cutremur, dar vădit 
marcat de acțiunile întreprinse a afirmat „șeful asta – se referea la T. 
Postelnicu – este curat nebun”. 
 Precizez din nou că cine și cu ce s-au transportat cadavrele la 
București nu știu – poate da relații Col. Deheleanu -, în ce privește la 
București s-a ocupat de preluarea lor col. Baciu și col. Moraru, primul șef. 
direcție economică în I.G.M. iar al doilea locțiitor al șefului I.G.M. Aceste 
amănunte le-am reținut din convorbirea telefonică pe care generalul Nuță a 
avut-o cu Bucureștiul și din cîte am reținut direct cu Col. Moraru. Personal 
nu am avut nici o convorbire cu ofițerii menționați mai sus. 
 Tot pentru a ajuta la clarificare mai relatez că în timpul convorbirii 
avută de Nuță Constantin cu locțiitorul s-au Moraru, a folosit de mai multe 
ori expresia „Petrică ai grijă, îl aștepți la Tunari și de acolo te orientezi”. 
Prin expresia Tunari înțeleg casa de oaspeți pe care miliția o are în această 
zonă.  
 Pentru a cunoaște mai exact starea de lucruri din rîndurile grupului 
de manifestanți masați în piața Operei s-a pus problema ca unul din noi (este 
vorba de grupul de securiști) să pătrundem în rîndurile acestora. Pentru 
aceasta era necesar să nu posedăm asupra noastră armament și documentele 
de identitate originale. Folosind prilejul că generalul Nuță realizasiră pentru 
el și alți cîțiva ofițeri buletine de identitate pe alte nume, am cerut să-mi 
confecționeze și mi-e un buletin pe un alt nume. 
 A fost de acord și într-o cameră alăturată ma fotografiat și ulterior 
mi-a predat noul buletin. Numele și datele de identificare scrise în el nu le 
cunosc, urma să le memorez ulterior, dar nu a mai fost necesar pentru că am 
renunțat la ideea de a mă mai deplasa personal în piața operei. În ziua de 
vineri 22 decembrie 1989 am rupt prima filă din acest buletin și l-am 
aruncat după o glastă de flori existentă în biroul șefului securității. 
 Mai declar că vineri 22 decembrie 1989 generalul Nuță era foarte 
agitat – mai ales după o convorbire avută cu generalul I. Vlad de la care a 
aflat că Ceaușescu a tradat și precipitat a ordonat eliberarea celor 15-16 
persoane care se mai găseau în arest și urcarea acestora într-un mijloc de 
transport cu direcția către frontieră. Dosarele acestor personae acestor 
persoane se găsesc la București duse de col. Onuțan și lt. col. Caraşca la 
cererea generalului I.Vlad. Col. Onuțan este de la direcția de cercetării 
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penale I.G.M. iar lt. col. Caraşcă de la Direcția de Cercertări Penale 
Securitate. 
 Faptul că s-au îndreptat spre frontieră poate fi confirmat și de către 
șeful de stat major de la Brigada de grăniceri cu care s-a discutat să-i lase să 
treacă frontiera pe cele 15-16 persoane. 
 După acest episod eu am plecat sus în biroul șefului securității, iar 
cînd am coborît jos pentru a întîmpina militarii desemnați să preia clădirea 
sediului securității nu l-am mai întîlnit nici pe generalul Nuță și nici pe 
ceilalţi colaboratori. Surprins am fost însă de faptul că la subsolul clădirii cît 
și prin curte erau multe hîrtii arse pentru a căror stingere a fost necesară 
intervenția pompierilor militari. 
 De altfel țin să mai menționez că aproape tot personalul securității a 
fugit, fapt care se poate demonstra că din cele 21 persoane luate și duse la 
garnizoană şapte erau din grupa operativă venită de la București. 
Revenind la misiunile celor cu care am venit de la București mai menționez 
că col. Teodorescu Filip s-a ocupat și de asigurarea măsurilor necesare 
prevenirii pătrunderii unor diplomați în Timișoara. A fost vorba de atașații 
militari a Angliei, S.U.A. și Japonia cît și dirijarea grupurilor de turiști 
sovietici care veneau din Jugoslavia pe alte rute. 

Aceasta îmi este completarea și mențin declarația dată anterior. 
 
 
08.01.1990  
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Procuratura Militară Timișoara 
Dosar nr. 4/P/1990 
 

Declaraţie 
 
 

Invinuit/inculpat MACRI EMIL astăzi 09.01.1990, luna ianuarie, anul 1990 
a cărui identitate s-a stabilit prin Buletinul de identitatea nr. A. 1/959810 
eliberat de I.M.B. Circa 20 miliție 
-Numele și prenumele:  MACRI EMIL 
-Porecla: - 
-Data nașterii ( anul, luna, ziua):  09 octombrie 1927 
-Locul nașterii (localitatea – județul): municipiul Galați 
-Numele și prenumele părinților: Vasile și Profira 
-Cetățenia: română 
-Studii: liceu 
-Situația militară grad-ctg. și centrul militar de care aparține: general maior 
C.M. Sector 5 București 
-Locul de muncă: Departamentul Securității Statului 
-Ocupația: ofițer securitate 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, 1 copil major 
-Numele și prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă: autoturism Dacia 1410 
-Averea soției: - 
-Domiciliul (localitatea și județul):  București, str. Olteniței, nr.134-136, sc. 
G, apart.1 sector 5 
-Antecedente penale (instanța, faptul, data): fără antecedente 
-Apărător: - 
 După ce i s-a adus la cunoștiință obiectul cauzei, și i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin.3C. pr. pen. i s-a pus în 
vedere să declare tot ce știe cu privire la fapta și învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta și care constă în: (...) declar următoarele: 
 Mențin declarațiile date pînă în prezent. 
 Pînă la data de 22 decembrie 1989 am îndeplinit funcția de șef al 
direcției contrainformații în sectoarele economice din departamentul 
securității statului unde am avut gradul de general. Ca principale atribuții mă 
ocupam de prevenirea și descoperirea actelor de sabotaj și de subminare a 
economiei naționale; apărarea secretului de stat în domeniul economic, 
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cunoașterea și prevenirea faptelor de natură să provoace pagube importante 
economiei naționale. 
 Realizarea acestor sarcini se făcea în principal prin informații 
obținute de la persoane recrutate în acest scop ce lucrau în întreprinderi și 
unități economice. Referitor la evenimentele din decembrie 1989 ce au avut 
loc la Timișoara am fost informat verbal de către general Iulian Vlad șeful 
Departamentului Securității Statului care mi-a comunicat că în acest 
municipiu au avut loc acte de tulburare a liniștei publice. Acest fapt a fost 
pus în legătură cu acțiunea de mutare silită al unui pastor reformat din 
municipiul Timișoara în județul Sălaj. Comunicarea mi s-a făcut în seara 
zilei de 16 decembrie 1989. General Iulian Vlad mi-a ordonat să plec la 
Timișoara împreună cu o echipă operativă în vederea luării unor măsuri 
specifice de cunoașterea situației, descoperirea persoanelor ce au organizat 
acțiunea de tulburare a liniștei publice și stabilirea împrejurării dacă această 
tulburare este influențată de agenți ai unei puteri străine. Potrivit ordinului 
General Iulian Vlad echipa a fost formată din subsemnatul, col. Teodorescu 
Filip, locțiitor șef al Direcției a III-a (Contraspionaj), col. Anastasiu Gabriel 
locțiitorul șefului Direcției I-a (Informații Interne) și reprezentanți ai 
unităților speciale 110, tehnico-operative, control secret al corespondenței și 
cercetări penale. 
 În jurul orelor 23,00 am plecat din București spre Timișoara cu un 
automotor pus la dispoziție de ministrul transporturilor și am călătorit pînă 
în dimineața zilei de 17 decembrie 1989 orele 07,00. Ajuns la Timișoara 
împreună cu echipa menționată m-am deplasat la sediul inspectoratului 
ministerului de interne județean Timiș, unde am luat contact cu comanda 
securității inspectoratului respectiv col. Sima Traian, lt. col. Atudoroaie și lt. 
col. Radu Tinu. Totodată l-am întîlnit pe col. Popescu șeful Inspectoratului 
și pe col. Deheleanu șeful Miliției Județene. 
 Am fost astfel informat că după ce pastorului reformat Tőkés Lászlo 
i s-a pus în vedere să părăsească localitatea s-au adunat în preajma locuinței 
sale grupuri de persoane care s-au împotrivit executării acestei măsuri. Nu 
cunosc care erau motivele luării măsurii respective. Cei de la inspectorat m-
au informat că au intervenit cu forța pentru împrăștierea personalelor masate 
în zona locuinței și bisericii unde predica pastorul. Totodată am fost 
informat că din ordine superioare preotul a fost luat din casă cu forța și 
trasportat silit în județul Sălaj la un nou loc de muncă. M-am deplasat în 
jurul orelor 08,00 în zona bisericii reformate împreună cu col. Sima Traian 
și general Mihalea Velicu ultimul ajuns în Timișoara în aceeași dimineață cu 
un tren. La fața locului am observat urmele de forțare a ușii locuinței 
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preotului și degradări ale vitrinelor unor puncte comerciale din zona 
apropiată. 
 În zona apropiată era organizat un dispozitiv format din cadre de 
miliție ce nu permitea staționarea publicului. Întorși la inspectorat am 
organizat activitatea de informare pentru care am fost trimis împreună cu 
echipa operativă. 
 Am cerut col. Teodorescu Filip să se ocupe împreună cu serviciul de 
contraspionaj al securității județului de cunoașterea activității străinilor din 
județ și la luarea unor măsuri de împiedicare a pătrunderii în Timișoara a 
unor diplomați străini. Pe același ofițer l-am însărcinat să se ocupe de 
cercetarea personelor reținute. 
 În dimineața zilei de 17 decembrie 1989 erau reținute de organele de 
miliție și securitate circa 300 de persoane. Eu l-am însărcinat pe col. 
Teodorescu Filip cu organizarea cercetării informative a acestor persoane. 
 Pentru obținerea de informații mai ales în rîndurile studenților și a 
locuitorilor din zona frontierei l-am desemnat pe col. Anastasiu. 
 Pentru investigarea situației din obiectivele economice din județ și 
municipiul Timișoara l-am desemnat pe lt. col. Atudoroaie, locțiitorul 
șefului Securității Județene Timiș. Am cerut compartimentelor „tehnic 
operativ” și „controlul corespondenței” să intensifice activitatea de obținere 
a informațiilor referitoare la identificarea conducătorilor mișcării și a 
eventualelor persoane străine implicate în acțiune. Aceste măsuri 
organizatorice le-am desăvîrșit pînă în jurul orelor 12,00 din ziua de 17 
decembrie 1989. După această oră pe diverse căi mi-au parvenit informații 
din care rezulta că în municipiul Timișoara în mai multe puncte din oraș se 
adunau grupuri de demonstranți care scandau lozincile: „Libertate!”, „Jos 
dictatorul!” și altele, manifestînd pașnic. Apoi cam pe la ora 14,00 am 
primit informații potrivit cărora grupul de persoane din fața Consiliului 
Popular prin forțarea intrării au pătruns în sediu unde au produs stricăciuni. 
 Faptul a fost confirmat de Radu Bălan care a sosit într-o stare de 
agitație la sediul securității de unde a telefonat dictatorul Ceaușescu căruia i-
a comunicat faptele petrecute la sediul Consiliului Popular. Radu Bălan 
fostul prim secretar al județului a telefonat din biroul col. Sima Traian în 
prezența col. Teodorescu . 
 Despre situația existentă am raportat și eu general Iulian Vlad care 
pe un ton tăios mi-a reproșat că nu stăpînesc situația. În jurul orelor 16,00 
mi s-a raportat că la Timișoara va sosi Ion Coman secretar al C.C. -ului 
împreună cu un grup de generali. Cam pe la orele 18,00 au sosit la sediul 
inspectoratului generalii Gușă, Stănculescu, Chițac și încă un general de 
statură mijlocie al cărui nume nu îl rețin, toți din cadrul M.Ap.N. I-am 
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informat foarte pe scurt de situația existentă după care au plecat la sediul 
diviziei. Încă din dimineața zilei de 17.12.1989 col. Popescu șeful 
Inspectoratului se deplasase la sediul Comitetului Județean împreună cu 
patru plutoane de soldați din cadrul brigăzii de securitate. 
 Menționez că odată cu generalii din M.Ap.N. la sediul 
inspectoratului sosise și general Nuță Constantin șeful I.G.M. -ului. La scurt 
timp după plecarea generalilor din inspectorat am fost chemați eu și General 
Nuță Constantin la sediul Consiliului Popular Județean. Aici i-am întîlnit pe 
Ion Coman, Ilie Matei, Radu Bălan, Popescu - șeful inspectoratului și alte 
persoane pe care nu le cunosc după nume. Împreună am asistat la 
teleconferința cu dictatorul Ceaușescu. Am luat astfel cunoștință de ordinul 
dictatorului potrivit cărora urma să fie luate măsuri neîntîrziate de 
restabilirea  ordinei cu orice preț inclusiv cu forța armelor. S-a atras atenția 
că orice ezitare din partea factorilor de decizie și execuție din Timișoara va 
atrage destituirea imediată și luarea unor măsuri aspre. Îmi amintesc că 
dictatorul Ceaușescu a menționat „să se folosească pușca”, împotriva 
persoanelor ce refuză să se supună regulilor instituite prin starea de 
necesitate. Ion Coman l-a asigurat pe Ceaușescu că măsurile ordonate vor fi 
executate întocmai. Ceaușescu i s-a adresat textual lui Coman astfel „Tu 
rămîi acolo, preiei comanda și răspunzi de toate acțiunile ce se vor 
întreprinde”. Ion Coman a fost împuternicit de Ceaușescu în cadrul 
teleconferinței să destituie cadrele ce vor manifesta ezitări în executarea 
ordinelor. În rezumat a rezultat fără echivoc din teleconferință ordinul 
dictatorului de a se trage în manifestanți dacă aceștia vor continua să 
demonstreze împotriva regimului. La încheierea teleconferinței împreună cu 
general Nuță Constantin m-am întors la sediul inspectoratului unde 
împreună cu col. Sima Traian și cu echipa de la București am întreprins o 
serie de măsuri specifice de securitate. 
 Duminică dimineața mai veniseră de la București Col. Roșiu șeful 
serviciului judiciar din I.G.M., lt. col. Voicu adjunctul șefului direcției 
economice din I.G.M., col. Ghircoiaș șeful institutului de criminalistică din 
I.G.M. De la București a mai venit col. Stănică șeful direcției cercetări 
penale din I.G.M. pe care l-am văzut luni dimineața. 
 Așa cum am arătat, după întoarcerea de la teleconferință am 
întreprins măsuri specifice de securitate respectiv întreruperea legăturilor 
telefonice urbane și internaționale în scopul împiedicării comunicării 
populației din Timișoara cu cetățeni din țară și străinătate. În acest sens am 
discutat cu șeful unității speciale „T” generalul Tencu Alexandru din 
Securitatea Statului aflat la București. Am obținut aprobarea general Vlad 
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Iulian în vederea luării acestei măsuri ce nu s-a putut realiza integral întrucît 
tehnic nu era posibil. 
 În această perioadă telefoanele erau interceptate la sute de persoane. 
În ce privește interceptarea telefoanelor cu străinătatea acest lucru nu a fost 
posibil din punct de vedere tehnic. M-am mai ocupat de asigurarea unor 
dispozitive la intrările în orașul Timișoara care urmau să împiedice accesul 
străinilor în oraș și dirijarea celor în tranzit pe rute ocolite. M-am preocupat 
de asemenea de obținerea de un volum cît mai mare de informații în legătură 
cu evoluția situației în zonă atît prin cadrul informatorilor ce mai puteau fi 
contactați cît și prin exploatarea mijloacelor tehnic operative instalată la 
persoanele aflate „în lucru”. 
 Am ordonat deplasarea ofițerilor de contrainformații în obiective 
economice pentru cunoașterea stării de spirit și prevenirea producerii unor 
evenimente cu consecințe deosebite. Totodată am asigurat legăturile cu 
subunitățile din teritoriu în vederea cunoașterii situației din celelalte 
localități ale județului și mai ales în zone de frontieră. M-am preocupat de 
asemenea de aplicarea planului de apărare a sediului securității județene 
astfel încît să fim în măsură de a acționa în caz de nevoie. 
 După orele 18,00 toate cadrele din sediu au fost înarmate și dotate cu 
muniție. Generalul Nuță Constantin s-a ocupat de luarea măsurilor privind 
folosirea forțelor și acționau în stradă, împreună cu cadrele ce îl însoțeau 
respectiv general Mihalea, col. Roșiu, col. Ghircoiaș, col. Tudor Stănică 
precum și cu cei din comanda diviziei județene, cel mai implicat fiind col. 
Ion Deheleanu. În teren s-au aflat patrule de miliție dotate cu armament și 
muniție de război, patrule care au primit ordin să tragă împotriva celor care 
nu se supun la somație sau care se dădeau la acte de distrugere. Nu am 
rămas în permaneță lîngă general Nuță dar atunci cînd eram prezent rețin că 
folosea expresii dure și îndemnul de a folosi armele împotriva 
manifestanților. Uneori folosea expresii triviale și amenințări la adresa 
cadrelor din teren sau a celor care raportau evenimentele. În ziua de 17 
decembrie 1989 Nuță Constantin a condus mișcarea în teren a cadrelor prin 
dispecerat cu care se afla în legătură telefonică. În noaptea de 17 spre 18 
decembrie 1989 cadrele Ministerului de Interne au tras în populația civilă 
începînd cu orele 23,00. 
 În dimineața zilei de 18 decembrie 1989 generalii Nuță și Mihalea au 
alcătuit o hartă de dispunere a forțelor de miliție împreună cu trupe de 
securitate și grăniceri. S-au fixat 8 dispozitive pe această hartă care urma să 
fie prezentată lui Ion Coman de către general Nuță împreună cu mine. În 
jurul orei 08,00 dimineața m-am deplasat cu general Nuță C-tin la Consiliul 
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Popular unde ne-am întîlnit cu Ion Coman, general Stănculescu, secretarul 
C.C. Ilie Matei, vice prim-ministru Cornel Pacoste. 
 Examinînd harta cu dispozitivele au apreciat-o ca bună. Potrivit 
dispozitivelor alcătuite pe hartă fiecare dintre acestea era format din 10 
cadre de miliție, ofițeri și subofițeri și 10 militari în termen de trupe de 
securitate și grăniceri. Ion Coman a indicat ca harta cu amplasarea 
dispozitivelor din oraș să fie sincronizată cu așezarea trupelor de M.Ap.N. 
În vederea realizării acestui obiectiv a fost chemat de la divizie un ofițer de 
stat major.  
 Generalul Stănculescu în toată perioada misiunii lui Ion Coman a 
îndeplinit practic rolul de consilier al acestuia. General Nuță a mai sugerat 
în plus dispunerea unor trupe la podurile peste Bega invocînd un precedent 
referitor la manifestațiile unor studenți în anii anteriori. Sugestia a fost 
însușită de noi. Ne-am întors la inspectorat eu și general Nuță unde au fost 
convocați toți ofițerii și subofițerii din cele 8 dispozitive. Adunarea 
convocată de urgență a fost prezidată de general Nuță și de mine. A vorbit 
doar general Nuță care a făcut un apel energic în sensul că trebuie să luptăm. 
Iar în caz de nesupunere la somație să se tragă în plin. Nu a făcut nimenia 
nici o obiecțiune. În același timp Nuță Constantin s-a referit expres la 
dispozitivul nr. 7 situat în zona Spitalului Județean stăruind ca în acest spital 
să nu pătrundă civilii și să nu se scoată cadavrele. Sedința a durat 
aproximativ 10 minute după care forțele au fost trimise de general Nuță să 
ocupe locurile în dispozitivele stabilite. General Nuță Constantin a coborît 
de la sala de ședință în cabinetul șefului inspectoratului unde i s-a adus o 
stație de emisie recepție prin intermediul căruia acesta lua legătură cu forțele 
din oraș. 
 După ședință eu am urcat în biroul șefului securității biroului Col. 
Sima Traian. General Mihalea Velicu a rămas împreună cu general Nuță 
Constantin. 
 În noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989 s-a tras în manifestanți. 
Am constatat acest lucru în momentele cînd coboram la general Nuță C-tin 
care comunica cu dispozitivele cu mijloacele pe care le avea la îndemînă. L-
am auzit pe Nuță ordonînd să se tragă în manifestanți. Evidența morților a 
ținut-o col. Ghircoiaș. Și în noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989 împreună 
cu col. Sima m-am ocupat de culegerea informațiilor privind organizarea și 
desfășurarea manifestanțiilor în municipiul Timișoara. Aceste informații le 
culegeam pe mai multe canale respectiv tehnic-operativ prin microfoane 
instalate în locuințe, interceptări de telefoane și filaj. 
 În această noapte Ion Coman mi-a reproșat telefonic că nu sîntem 
eficienți. I-am transmis informația culeasă potrivit căreia a doua zi miercuri 
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20 decembrie 1989 se va organiza grevă generală în municipiul Timișoara. 
Ion Coman mi-a spus că sînt alarmist. 
 În noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989 s-a pus problema 
cadavrelor existente la morga spitalului. În fapt am luat cunoștință de faptul 
că General Nuță se interesa de crematoriul din București, i-am spus că îl 
cunosc eu pe directorul cimitirelor pe nume Ganciu Gheorghe fost lucrător 
la aparatul de securitate; prin col. Moraru de la București, locțiitorul lui 
Nuță, s-a aflat numărul de telefon al directorului cimitirelor după care din 
biroul unde ne aflam l-am sunat pe Ganciu Gheorghe pe care l-am întrebat 
dacă crematoriul din București îi este subordonat. La solicitarea lui Nuță i-
am transmis lui Ganciu că a doua zi se va prezenta la el col. Baciu. Nu am 
fost informat de eventualitatea incinerării unor cadavre la crematoriul din 
București, însă am bănuit ceva referitor la acest aspect. 
 După această discuție am înțeles că Diaconesu Gheorghe urma să 
plece la spital împreună cu Ghircoiaș. L-am rugat pe col. Sima să-i 
însoțească. Nu cunosc însă dacă aceștia au plecat la spital.  
 A doua zi dimineața adică pe 19.12.1989 am plecat cu Nuță C-tin la 
sediul Consiliului Popular pentru a-l întîlni pe Ion Coman. Au mai fost 
prezenți Radu Bălan, Bracaciu, Pacoste, Matei, Diaconescu. S-a discutat 
problema celor aproximativ 800 de persoane reținute de către M.Ap.N. și 
M.I. cu ocazia acțiunilor întreprinse în stradă. S-a apreciat la acest 
comandament de către Bracaciu și Diaconescu că nu există timp fizic pentru 
a se face o anchetă penală în vederea stabilirii dacă s-au comis infracțiuni 
astfel încît față de persoanele care au comis acte de distrugere și sustrageri 
s-ar putea lua măsuri contravenționale la decretul 153/1970 de către 
ministerul de interne. În ce mă privește nu am optat nici pentru această 
soluție, întrucît nu cred că există suficiente criterii pentru a stabili care 
dintre cei reținuți  participaseră  efectiv la fapte de distrugere sau sustragere 
și pentru că nu credeam că astfel s-ar rezolva problema de fond a 
evenimentelor. În fapt știu că nu s-a acționat în nici un fel în această 
privință. 
 Marți dimineața apreciez că în Timișoara manifestau mai bine de 
10.000 de oameni. La plecarea din sediul Comitetului Județean eu și general 
Nuță l-am întîlnit pe General Ilie Ceaușescu. După ce ne-am salutat Nuță a 
rămas cu Ilie Ceaușescu pe care l-a condus în cabinetul unde era Coman și 
nu știu ce au discutat. Ajunși la inspectorat în jurul orei 10,00 în baza 
informațiilor culese de ofițerii care lucrau cu mine i-am relatat General Nuță 
C-tin despre ieșiri masive de manifestanți de pe platforma industrială Buziaș 
respectiv din întreprinderile Elba, Electrotimiș, Electrobanat, Autoturisme și 
altele. Manifestanții se îndreptau spre Piața Operei și către Consiliul 
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Popular. Despre ieșirile masive de manifestanți i-am raportat General Iulian 
Vlad. Acesta a reținut informația și a răspuns că o va transmite mai departe. 
Nu avea cui s-o transmită decît soției dictatorului. Din cîte rețin în ziua de 
marți 19.12.1989 nu s-a mai tras asupra manifestanților. 
 După discuția cu Iulian Vlad am fost sunat de col. Lăzărescu din 
Direcția a V-a – Securitate și gardă personală care m-a informat că urmează 
să aterizeze pe aeroportul Timișoara un avion ce-i va aduce pe Constantin 
Dăscălescu și Emil Bobu. I-am replicat col. Lăzărescu că nu le pot asigura 
securitatea, să se descurce cum pot. Cei doi însoțiți de cîte un aghiotant din 
Direcția a V-a s-au dus la Consiliul Popular, personal nu am luat legătură cu 
ei. La ora 14,00 Nuță a plecat din inspectorat să-l întîlnească pe Dăscălescu 
și Bobu la Consiliul Popular Județean care ulterior a fost înconjurat de 
masele de manifestanți.  
 Între timp la inspectoratul județean de miliție a ajuns un regiment de 
parașutiști din care o parte la solicitarea lui Coman au plecat la Consiliul 
Popular pentru a întări sistemul de pază. De asemenea membrii corpului de 
parașutiști i-au asigurat scoaterea lui Dăscălescu și Bobu din Consiliul 
Popular și conducerea lor la aeroport; acest lucru s-a întîmplat în noaptea de 
19-20 decembrie 1989 în jurul orei 04,00. Odată cu aceștia a ieșit și general 
Nuță care după ce i-a condus pe cei doi la aeroport a revenit la inspectoratul 
de miliție. Revenind la ziua de 19.12.1989 în dimineața acestei zile general 
Mihalea m-a informat că a primit dispoziții de la Dăscălescu și Bobu să 
pună în libertate reținuții. Această măsură a fost realizată în fapt de Tudor 
Stănică. Despre predarea morților familiilor acestora nu cunosc nimic. 
 General Nuță întors la inspectorat după ce îi condusese pe 
Dăscălescu și Bobu mi-a relatat că au avut loc discuții între reprezentanții 
manifestanților și între cei doi, cît și faptul că aceștia ai plecat la București 
în mod precipat și nemulțumiți. 
 În ziua de 20.12.1989 avut loc greva generală cu privire la care 
culesesem informații anterior și în piață s-au adunat după informațiile mele 
circa 50.000 de oameni. I-am informat telefonic pe general Vlad și pe 
Coman. Primul a răspuns că îi va raporta dictatorului la sosirea din Iran iar 
al doilea nu m-a crezut și nu mi-a ordonat ceva în mod special. La discuția 
cu Vlad Iulian acesta m-a apostrofat pentru faptul că nu l-am informat 
despre împrejurarea că manifestanții au luat legătura cu consulatul iugoslav 
din Timișoara. A ordonat să aprofundez cercetări în această direcție să 
stabilesc cine sînt conducătorii manifestanților și să raportez. Totodată a 
ordonat ca după identificare să-i arestez și să-i trimit la București pentru a fi 
judecați. Am reușit să stabilesc doar faptul că trei persoane au luat legătura 
cu consulatul iugoslav și că dintre aceștia unul ar fi actor. După cîte cunosc 
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miercuri 20.12.1989 nu s-a tras în manifestanți. Tot în ziua de 20 decembrie 
1989 a avut loc o teleconferință a dictatorului întors din Iran. La această 
teleconferință și-a exprimat nemulțumirea față de echipa de la Timișoara 
însărcinată cu „restabilirea ordinii”. La întrebarea dacă s-a mai dat ordin să 
se tragă în manifestanți arăt că nu s-a mai făcut acest lucru. Atunci s-a 
ordonat ca din județele din Oltenia să fie trimiși așa ziși luptători din gărzile 
patriotice pentru a înăbuși manifestația din Timișoara. Nu știu cine s-a 
ocupat de această problemă în Oltenia știu doar că la Timișoara au ajuns în 
noaptea de 20 spre 21 dec. 1989 circa 20.000 de oameni de primirea cărora 
s-a ocupat armata. Știu că cei 20.000 de oameni trimiși din alte județe au 
fraternizat cu manifestanții. 
 Pe 21 decembrie 1989 am stat din nou la inspectorat împreună cu 
col. Teodorescu, col. Sima, col. Anastasiu, general Nuță, general Mihalea. 
Am întreprins în continuare acțiuni de informare. Cele 8 dispozitive despre 
care am relatat fuseseră retrase de către general Nuță în locuri unde nu 
puteau fi văzute de către manifestanți. 
 În dimineața zilei de 21.12.1989 am discutat cu general Iulian Vlad 
pe care l-am informat că la Timișoara situația se menține la fel de încordată 
la care mi-a răspuns că și în București lucrurile se precipită că urmează un 
miting convocat de dictator la care s-ar putea reedita „O nouă Timișoară”. 
Am mai luat legătura cu general Iulian Vlad după-amiaza. De fapt nu l-am 
găsit pe el ci pe șeful de cabinet lt. col. Rogojan Aurel. Doar în noaptea de 
21 spre 22.12.1989 am putut lua legătura cu general Iulian Vlad care m-a 
informat lapidar despre evenimentele din București, cerîndu-mi să pregătesc 
cîteva din dosarele întocmite de serviciul cercetări penale al I.G.M. și pe 
care să le trimit pentru a fi prezentate dictatorului. Am pregătit circa şapte 
dosare în care făptuitorii recunoșteau acte de distrugere și le-am trimis la 
București prin intermediul col. Onțanu și a lt. col. Carașcă. 
 În dimineața zilei de 22.12.1989 în jurul orelor 09,00 m-a sunat 
General Iulian Vlad care mi-a spus „Milică în București au loc trădări mari 
și trădătorul nr. 1 este Ceaușescu care a fugit. Descurcați-vă!”. Am coborît 
din biroul unde lucrasem în biroul lui Nuță pe care l-am găsit singur și care 
mi-a spus că și el a discutat cu Iulian Vlad în general același lucru și că în 
această discuție general Vlad Iulian a încheiat spunînd „Adio!”. 
 General Nuță care era într-o stare surescitare ca și mine, a discutat 
despre procurarea unui autobuz cu care urma să fie transportați cei 17 
reținuți în arestul miliției spre frontiera iugoslavă unde urmau să fie trecuți 
de graniță. Cred că rațiunea acestui gest era aceea de a nu fi găsiți în arest de 
către revoluționari. După aceasta am urcat din nou în biroul col. Sima unde 
am rămas cu acesta, col. Anastasiu, col. Teodorescu și alții. Acolo am 
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vizionat momentul cuceririi televiziunii de către revoluționari. În jurul 
orelor 16,00 am fost ridicați din inspectorat de către ofițeri din cadrul 
M.Ap.N. -ului fiind duși la garnizoană. 
 Distrugerile și spargerile unor magazine precum și sustragerile de 
bunuri din acestea pe care le-am evaluat de circa 500 milioane lei nu au fost 
ordonate de mine. Nu pot preciza dacă a fost un act de diversiune din partea 
organelor ministerului de interne. Personal înclin să afirm contrariu întrucît 
apreciez că pe lîngă marea masă care a contribuit la înfăptuirea revoluției au 
acționat în spirit distructiv și unele elemente declasate, e drept puține. 
 În finalul acestei declarații am a-mi reproșa mai multe lucruri. 
 În primul rînd faptul că n-am sesizat din primele două zile că 
mișcarea de la Timișoara reprezenta sfîrșitul epocii ceaușiste. În al doilea 
rînd îmi reproșez faptul că prin posiblitățile mele – limitate – nu am acționat 
pentru a nu se trage în oameni. 
 Pe un plan mai general îmi reproșez că nu am fost mai insistent în 
cele de a i se prezenta dictatorului starea de spirit de nemulțumire a 
populației în legătură cu condițiile de viață, respectiv alimentație, căldură și 
alte aspecte legate de viața cotidiană. 
 Aceasta este declarația pe care o dau și semnez după ce am citit-o, 
constatînd că ea corespunde relatării mele. 
 
Procurormilitar                                                                                   Inculptat 
lt. col. de just. Puia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

13.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 
 
 Subsemnatul Macri Emil, fiul lui Vasile şi Profira, născut la 9 
octombrie 1927 în Galaţi, fost şef al Direcţiei de contraiformaţii economice 
în Departamentul Securităţii Statului, declar următoarele: 
 În funcţia pe care am îndeplinit-o  pînă la data arestării, am avut 
următoarele atribuţii: 
- prevenirea şi descoperirea actelor de sabotaj şi de subminare a 

economiei naţionale; 
- apărarea secretului de stat în domeniul economic; 
- cunoaşterea şi prevenirea oricăror fapte de natură să provoace pagube 

importante economiei naţionale. 
          Realizarea sarcinilor respective  se realiza în principal prin obţinerea 
de informaţii obţinute de la persoane recrutate special în acest scop, 
respectiv care lucrau în întreprinderile şi unităţile economice. 

În legătură cu evenimentele de la Timişoara am fost informat de 
către generalul I. Vlad, care mi-a spus că în această localitate au avut loc 
acte de tulburare a liniştei publice în legătură cu acţiunea de mutare silită a 
unui pastor reformat. Această informaţie am primit-o în seara zilei de 16 
decembrie 1989. 
 După această informare am fost trimis la Timişoara împreună cu o 
echipă operativă pentru a contribui prin măsuri specifice la cunoaşterea 
situaţiei, descoperirea persoanelor care au organizat actele de tulburare a 
liniştei publice şi dacă acestea sînt influenţate de agenţi ai vreunei puteri 
străine. 
 Compunerea echipei a fost hotărîtă de generalul I. Vlad şi era 
formată din: 
- col. Teodorescu Filip, locţiitor-şef al Dir. III (contraspionaj) 
- col. Anastasiu Gabriel, locţiitor-şef al Dir. I (informaţii interne) 
- reprezentanţi de la unităţile (...) unităţile speciale 110 (Contraspionajul 

ţări socialiste), TO (tehnica operativă), „S” (control secret al 
corespondenţei de cercetări penale). 
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 La Timişoara am plecat cu un automotor pus la dispoziţie de 
ministrul transporturilor şi am plecat în dimineaţa zilei de 17 decembrie, 
orele 7,00. 
 După ajungerea la Timişoara am mers la sediul Inspectoratului şi am 
luat contact cu comanda Securităţii, respectiv col. Sima Traian, lt. col. 
Atudoroaie şi lt. col. Popescu, şeful Inspectoratului, şi cu col. Deheleanu, 
şeful Miliţiei Judeţene. 
 De la persoanele menţionate mai sus am luat cunoştinţă despre cele 
petrecute, respectiv că cu ocazia punerii în vedere pastorului reformat de a 
părăsi localitatea s-au adunat o grupare de persoane care s-au împotrivit 
acestei măsuri şi că au intervenit cu forţele Inspectoratului pentru 
împrăştierea persoanelor grupate în zona bisericii. 

De asemeni, am fost informat că din ordin superior preotul respectiv 
a fost luat din casă şi transportat la noul loc de muncă, undeva în judeţul 
Sălaj. 
 Pentru documentare am mers şi eu în zona bisericii respective, unde 
am văzut atît modul cum a fost forţată locuinţa preotului, cît şi distrugerile 
ce au avut loc în zonă (vitrine sparte, magazine din care fuseseră sustrase 
mărfurile). În zonă exista un dispozitiv format din cadre de Miliţie, care nu 
permitea staţionarea publică. 
 Întorşi la Inspectorat (documentarea pe teren am făcut-o cu col. 
Sima), am trecut la organizarea activităţii de obţinere a informaţiilor 
necesare îndeplinirii misiunii pentru care am fost trimis, împreună cu echipa 
operativă respectivă. 
 Am cerut col. Teodorescu Filip să se ocupe împreună cu serviciul de 
control al Securităţii judeţului de cunoaşterea activităţii străinilor din judeţ 
şi să ia asemenea măsuri pentru a nu permite pătrunderea în Timişoara a 
unor diplomaţi străini. Tot acestui ofiţer i-am cerut să se ocupe şi cu 
organizarea activităţii de cercetare a persoanelor care se aflau reţinute. 
 Pentru obţinerea de informaţii din celelalte medii şi mai ales din 
rîndurile studenţilor şi din zona de frontieră, l-am însărcinat pe col. 
Anastasescu, acestea fiind de  fapt şi liniile de muncă de care răspundea pe 
linia unităţii centrale din care făcea parte. 
 În ce priveşte cunoaşterea situaţiei din obiectivele economice, l-am 
însărcinat pe lt. col. Atudoroaie, locţiitorul şefului Securităţii, care se ocupa 
de aceste domenii. 
 Totodată, am cerut celorlalte compartimente, respectiv T şi S, pentru 
a intensifica activitatea de obţinere de informaţii vizînd identificarea 
eventualilor conducători şi a persoanelor străine implicate. 
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 Această organizare a durat pînă în jurul orei 12,00 din ziua de 17 
decembrie 1989. 
 După această oră, am obţinut pe mai multe căi informaţii din care 
rezultă că în mai multe puncte din oraş se adunau grupuri de oameni  care 
scandau diferite lozinci, respectiv: „Libertate!”,” Jos dictatorul!” şi altele 
similare. În jurul orelor 14,00 am fost informat că grupul de persoane aflat 
în faţa fostului sediu al Consiliului Popular au forţat intrarea şi au pătruns în 
sediu, unde au produs stricăciuni. 
 Această stare de lucruri mi-a fost de fapt confirmată şi către Radu 
Bălan, care a venit la sediul Securităţii şi se afla într-o stare foarte agitată. 
Acesta, ajuns la sediu, a dat telefon la Bucureşti şi a vorbit cu trădătorul, 
căruia i-a comunicat cele petrecute la sediu. 
 Personal am raportat şi eu generalului I. Vlad situaţia creată, care a 
reţinut-o şi nu mi-a ordonat nimic în plus, s-a arătat însă nemulţumit de 
faptul că nu se stăpîneşte situaţia şi că n-am obţinut date cu privire la 
persoanele care au organizat această acţiune. 
 La scurt timp am fost anunţat că cu un avion special va sosi la 
Timişoara I. Coman cu un grup de generali, asta era cam în jurul orelor 
16,00. După circa două ore, respectiv în jurul orelor 18,00, au sosit la 
Inspectorat generalii Guşă, Stănculescu, Chiţac şi încă un general de statură 
mijlocie, dar al cărui nume nu-l cunosc. 
 Grupul de generali, toţi aparţinînd M.Ap.N., s-au informat foarte pe 
scurt de situaţia creată şi au plecat la sediul diviziei. 
 Odată cu grupul de generali menţionaţi mai sus, a venit şi generalul 
Nuţă Constantin, şeful I.G.M. La scurt timp după sosirea acestuia, au fost 
chemaţi împreună de către I. Coman, care sosi şi el la fostul sediu al 
Consiliului Popular Judeţean. 
 Ajunşi la sediul menţionat mai sus, am întîlnit mai multe persoane, 
respectiv: I. Coman, Matei, R. Bălan, Popescu (şeful Inspectoratului M.I.) şi 
alte persoane, al căror nume nu le cunosc şi cu care împreună am audiat 
teleconferinţa la care a vorbit trădătorul. În timpul teleconferinţei, trădătorul 
a cerut ca imediat să fie luate măsuri severe pentru restabilirea ordinei, scop 
în care a ordonat să se folosească puşca împotriva persoanelor care refuză să 
se supună regulilor cerute de starea de necesitate instituită. 
 Am auzit cînd a afirmat că pentru restabilirea ordinei au fost trimişi 
un grup de generali şi a cerut chiar să vorbească cu unul dintre ei, dar 
niciunul nefiind de faţă – s-a referit la generalii de la M.Ap.N. - a răspuns I. 
Coman, care a dat asigurări că ordinele au fost bine recepţionate şi că se vor 
executa întocmai. Reţin că în final s-a adresat lui I. Coman cu următoarea 
afirmaţie: „Tu rămîi acolo, preiei comanda şi răspunzi de toate acţiunile ce 
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se vor întreprinde”. Tot adresîndu-se lui I. Coman, i-a cerut ca în cazul cînd 
se vor semnala cazuri cînd unele cadre vor ezita să execute ordinele, să ia 
imediat măsuri de destituire. După audierea teleconferinţei, împreună cu 
generalul Nuţă Constantin m-am întors la sediul Inspectoratului şi împreună 
cu col. Sima Traian şi cu cei veniţi de la Bucureşti am întreprins o serie de 
măsuri specifice de securitate; printre aceştia enumăr: 
- întreruperea legăturilor telefonice interurbane şi a celor internaţionale. 

Scopul fiind neproliferarea celor (...) la Timişoara în ţară şi străinătate. 
De această măsură am informat şeful unităţii speciale „T”, general Ţencu 
Alexandru, şi am obţinut aprobarea generalului I. Vlad, şeful 
Departamentului Securităţii Statului. Măsura nu s-a putut realiza integral, 
deoarece tehnic nu a fost posibil; 

- asigurarea unor dispozitive sigure la intrările în oraşul Timişoara (cu 
sprijinul Miliţiei) pentru a nu permite accesul străinilor în Timişoara şi 
dirijarea celor în tranzit pe rute ocolite; 

- obţinerea a cît mai multor informaţii în legătură cu evoluţia situaţiei din 
zonă, atît de la informatorii care mai puteau fi contactaţi, cît şi mai ales 
prin exploatarea mijloacelor T.O. instalate la persoanele aflate în lucru; 

- deplasarea ofiţerilor care asigurau contrainformativ obiective economice 
pentru cunoaşterea stării de spirit şi prevenirea producerii unor 
evenimente cu consecinţe deosebite; 

- asigurarea legăturilor cu subunităţile din teritoriu pentru a cunoaşte ce se 
întîmplă în celelalte localităţi, dar mai ales în zona de frontieră; 

- punerea în aplicare a planului de apărare a sediului pentru a fi în măsură 
să acţionăm în caz de nevoie. 

Menţionez că în mod practic toate cadrele au fost mobilizate şi consemnate 
în unitate.  
 Am avut mai multe convorbiri telefonice cu generalul I. Vlad, căruia 
i-am raportat evoluţia situaţiei, cît şi măsurile întreprinse. Toate măsurile 
privind folosirea forţelor care acţionau în stradă au fost luate de către 
general Nuţă Constantin, împreună cu grupul de cadre ce-l însoţeau, 
respectiv generalul Mihalea Velicu, col. Roşiu, col. Ghircoiaş, col. Tudor 
Stănică şi cu cei din comanda Miliţiei, cel mai implicat fiind col. I. 
Deheleanu. 
 Din cîte cunosc, în teren s-au aflat patrule de Miliţie care au fost 
dotate cu armament şi muniţie de război şi care au primit ordin să tragă 
împotriva celor care nu se supun la somaţie sau care se dedau la acte de 
distrugere. Permanent nu am stat lîngă el, dar atunci cînd eram prezent, reţin 
că folosea expresii dure şi îndemnuri de a folosi arma împotriva oricui nu se 
supune la somaţie. Au fost şi situaţii cînd folosea expresii triviale sau chiar 
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ameninţări la adresa cadrelor din teren sau a celor care raportau unele 
evenimente. 
 Organizarea dispozitivelor de luptă în teren s-a realizat abia în ziua 
de 17 decembrie dimineaţa. Această organizare a constat în constituirea a 8 
dispozitive formate fiecare din 10 cadre de miliţie şi 10 militari în termen 
din trupele de Securitate care au fost amplasate în puncte ale oraşului. 
Amplasarea lor a fost pusă pe o hartă a oraşului. Cu acest sistem de 
organizare s-a mers la fostul sediul al Consiliului Popular, i-a fost prezentat 
lui I. Coman, care l-a aprobat şi a ordonat ca el să fie sincronizat cu cel al 
trupelor M.Ap.N. Această sincronizare s-a realizat prin chemarea unui ofiţer 
de stat major de la divizie şi care sub supravegherea generalului Stănculescu 
- acesta a îndeplinit tot timpul rol de consilier a lui I. Coman – s-a pus pe 
harta M.ApN. şi dispozitivul forţelor sale. 
 Întorşi la Inspectorat, toate cadrele au fost convocate în sala mare şi 
aici generalul Nuţă Constantin a prezentat organizarea şi a dat misiunea. Tot 
în termeni duri a cerut ca în cazul cînd nu sînt respectate regulile impuse de 
starea de necesitate, să se facă uz de armă. Şedinţa a durat circa 10 minute, 
întrucît nu au fost niciun fel de întrebări. 
 După amplasarea acestor forţe în teren, ele au rămas sub conducerea 
exclusivă a generalului Nuţă, cari şi-a instalat punctul de comandă în biroul 
inspectorului  şef, avînd la dispoziţie atît mijloace telefonice, cît şi o staţie 
de radio portabilă. În tot cursul zilei de luni nu cunosc dacă s-au tras focuri 
de armă, ştiu din  noaptea de luni spre marţi, respectiv 18 spre 19 decembrie 
au fost mai multe situaţii cînd aceste dispozitive au folosit focuri de armă, se 
justifica folosirea armei, întrucît grupul de indivizi se dedau la acte de 
distrugere inclusiv prin incendiere.  
 Menţionez că în aceeaşi noapte au fost prezenţi în teren şi militari 
din M.Ap.N., care de asemeni au folosit focuri de armă şi tot sub aceeaşi 
justificare, că unele grupe de indivizi se dedau la acte de distrugere. 
 Un bilanţ al morţilor exact nu-l cunosc, ştiu că în dimineaţa zilei de 
19 decembrie se vorbea de circa 200 răniţi şi 30-40 morţi. Cifra exactă o 
deţine col. Ghircoiaş, şeful Institutului de Criminalistică din I.G.M. 
 În ziua de 19 decembrie din cîte cunosc nu au mai avut loc incidente 
în stradă soldate cu focuri de armă. Este important de reţinut că iar am fost 
împreună cu generalul Nuţă Constantin la raportul lui I. Coman. De această 
dată s-a discutat măsurile ce trebuiesc luate împotriva persoanelor reţinute şi 
aflate în penitenciar, numărul lor fiind de circa 800. La sugestia lui N. 
Bracaciu, adjunct al ministrului justiţiei, şi a lui Diaconescu I., adjunct al 
procurorului general, s-a propus ca să se facă forme pentru cei mai mulţi din 
ei în vederea trimiterii în judecată la Decretul 153 - aceasta pentru găsirea 
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unor soluţii de acoperire a reţinerii - urmînd ca ulterior să stabilească cu 
exactitate situaţia fiecăruia. Nu s-a ajuns la consens, cel mai vehement 
împotriva acestei măsuri fiind subsemnatul, care eram de părere că trebuiesc 
puşi în libertate şi după liniştirea spiritelor vom vedea ce trebuie făcut. 
 Nu s-a luat nici o hotărîre, persoanele respective continuînd să 
rămînă reţinute pînă în noaptea de 19/20 decembrie, cînd din dispoziţia lui 
C. Dăscălescu şi E. Bobu au fost puşi în libertate, cu excepţia de 10-15 
persoane, care au rămas în arestul Miliţiei judeţene. 
 Completez declaraţia privind o situaţie mai deosebită ce a avut loc în 
seara zilei de 18/19 decembrie 1989, în biroul de lucru al generalului Nuţă 
Constantin, cu privire la rezolvarea situaţiei cadavrelor. 
 Personal nu am fost consultat de la început şi nu mi s-a prezentat 
planul acţiunii, dar venind în birou am fost întrebat de generalul Nuţă 
Constantin dacă cunosc cui se subordonează crematoriul din Bucureşti. Am 
răspuns că nu ştiu, dar mă pot interesa, lucru pe care l-am şi făcut dînd un 
telefon lui Ganciu Gheorghe, şeful cimitirelor din Bucureşti, de la care am 
aflat  că acesta se subordonează unităţii al cărui şef este. În această situaţie, 
la cererea generalului Nuţă Constantin i-am comunicat acestuia că a doua zi 
va veni la el col. Baciu din I.G.M. pentru a discuta cu el o problemă. 
 Mai menţionez că după aceasta generalul Nuţă Constantin a avut o 
convorbire telefonică cu col. Moraru, locţiitor I.G.M., căruia într-un final 
neinteligibil a spus că împreună cu col. Baciu să rezolve aşa cum trebuie 
problema pachetelor ce-i vor fi expediate. Am înţeles că pachetele vor fi 
trimise la casa de oaspeţi I.G.M. de la Tunari. 
 În biroul respectiv, cînd a avut loc această discuţie se aflau în mod 
sigur generalul Mihalea Velicu, col. Tudor Stănică, col. Roşiu Dumitru, col. 
Deheleanu Ion şi I. Diaconescu, adjunctul  procurorului general. Nu ştiu 
precis, dar se pare că era de faţă şi col. Ghircoiaş. La un moment dat, I. 
Diaconescu a cerut să meargă cu el cineva la spital şi în această situaţie am 
mers sus şi l-am rugat pe col. Sima Traian să-l însoţească pe respectivul la 
spital. Nu cunosc dacă respectivul s-a dus sau nu, întrucît eu am părăsit 
biroul respectiv şi nu am mai participat la nici un fel de discuţii legate de 
modul de rezolvare a cadavrelor. A doua sau a treia zi, într-un moment de 
supărare, generalul Nuţă s-a exprimat că „Postelnicu este un nebun, mă 
împinge la tot felul de abuzuri şi ilegalităţi”, fără însă să-mi dea explicaţii în 
ce constau acestea şi dacă acestea au legătură cu cadavrele. 
 Declar din nou, aşa cum am mai declarat şi anterior, că personal am 
tras concluzia că problema rezolvării cadavrelor a fost pusă  la cale de către 
Tudor Postelnicu, fost ministru de interne, împreună cu N. Popovici, fost 
procuror general, iar generalul Nuţă şi I. Diaconescu au fost puşi să execute. 
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Repet, este o părere a mea bazată  pe practici anterioare, dar personal eu nu 
am avut nici o discuţie cu niciunul din cei doi şefi de instituţii centrale. 
 În ziua de 19 decembrie 1989 au început să apară grupuri mari de 
manifestanţi care s-au masat în Piaţa Operei. Cei mai mulţi erau din 
platforma industrială Buziaş, cred că numărul acestora, după informaţii, 
depăşeau 10 000. Nu ştiu din al cui ordin, dar începînd din acest moment nu 
s-a mai ordonat să mai folosească focuri de armă. Dispozitivele existente în 
teren au primit dispoziţii să se retragă în locuri dosnice. Acestea le ştiu din 
cele aflate cu prilejul prezenţei mele în biroul unde lucra generalul Nuţă 
Constantin. 
 Nici în noaptea de 19/20 decembrie 1989 nu am mai auzit focuri de 
armă decît cu totul izolat şi mi s-a spus că pe Calea Girocului şi Calea 
Aradului au mai apărut grupuri de persoane care se dedau la acte de 
distrugere. 
 În ziua de 20 decembrie 1989, practic toate unităţile economice din 
Timişoara au încetat lucrul şi au ieşit în stradă scandînd lozinci prin care 
cereau răsturnarea dictaturii ceauşiste. Am raportat despre aceasta lui I. 
Vlad, dar care nu prea m-a crezut, apostrofîndu-mă că exagerez. I-am 
raportat şi lui I. Coman, dar acesta în loc să reţină informaţiile, m-a 
apostrofat că nu fac nimic şi că nu de aceea am venit la Timişoara pentru a 
da informaţii, ci pentru a rezolva problemele. 
 Mai declar că în ziua de 19 decembrie 1989 veniseră la Timişoara C. 
Dăscălescu şi E. Bobu cu sarcina să rezolve situaţia creată, dar care s-au 
reîntors la Bucureşti fără să facă nimic. De fapt, aceştia au fugit în mod 
ruşinos din Timişoara scoşi pe uşa din dos din sediul Consiliului Popular 
Judeţean Timiş de către o subunitate de paraşutişti aparţinînd M.Ap.N. 
Scoaterea a fost organizată de către generalul Nuţă Constantin şi generalul 
Mihalea Velicu. 
 În tot cursul zilei de 20 decembrie 1989 nu s-au produs evenimente 
deosebite. Am recepţionat însă o nouă teleconferinţă ţinută de trădător, de 
data aceasta la Inspectorat, în biroul col. Sima. Prin conţinut, cuvîntul 
trădătorului a fost foarte aspru la adresa celor de la Timişoara şi a ordonat ca 
pentru rezolvarea situaţiei să se deplaseze la Timişoara 15-20 000 de 
luptători din gărzile patriotice din judeţele din Oltenia. A mai ordonat 
instituirea stării de necesitate la nivelul întregii ţări.  
 Primirea luptătorilor din gărzile patriotice a fost organizată de către 
generalul Guşă. Nu cunosc cum au fost folosite aceste forţe, dar ştiu că nu 
au avut nici o eficacitate. 
 Din punct de vedere operativ, în ziua de 20 decembrie 1989 am fost 
atenţionat de generalul I. Vlad despre faptul că nu am prevenit pătrunderea a 
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trei persoane la Consulatul Iugoslav din Timişoara, care au cerut sprijin în 
finalizarea acţiunilor declanşate în această localitate. S-a cerut ca urgent să 
întreprind măsuri pentru identificarea celor trei persoane, reţinerea lor şi 
trimiterea lor la Bucureşti pentru a fi cercetaţi şi traşi la răspundere penală în 
mod exemplar. Măsurile întreprinse nu au dus la identificarea celor trei 
persoane şi ca atare ordinul a rămas neexecutat.  
 În cursul zilei de 20 decembrie 1989 am mai avut şi alte convorbiri 
cu generalul I. Vlad, dar fiind preocupat de evenimentele din alte zone ale 
ţării nu am mai fost întrebat despre modul de soluţionare a ordinului dat.  
 În ziua de 21 decembrie 1989 au continuat acţiunile din stradă cu şi 
mai multă intensitate decît în zilele anterioare, dar toate coloanele de 
manifestanţi demonstrau paşnic şi cereau cu insistenţă aceleaşi lozinci ca şi 
în celelalte zile. 
 În tot cursul acestei zile am avut mai multe convorbiri cu generalul 
Nuţă Constantin despre situaţia creată, dar fără să găsim practic o ieşire. 
 Cu prilejul unei deplasări în biroul de lucru al generalului Nuţă C., 
se discuta despre confecţionarea unor buletine de identitate pe alt nume. 
Buletinele erau făcute pentru Nuţă Constantin, Mihalea Velicu, Tudor 
Stănică, Roşiu Dumitru şi Ghircoiaş, toţi din I.G.M. Generalul Nuţă m-a 
întrebat dacă nu vreau să-mi facă şi mie unul, fapt pe care l-am acceptat şi 
imediat în biroul alăturat mi-a făcut fotografii şi mi-a confecţionat un 
buletin pe un nume fictiv, dar pe care nu-l reţin. În ce mă priveşte, 
intenţionam ca cu acest buletin să pătrund în grupul de manifestanţi din 
Piaţa Operei, pentru a mă convinge personal de situaţia existentă şi de ce 
posibilităţi ar putea exista pentru împrăştierea lor. Mai menţionez că am fost 
de acord cu obţinerea acestui buletin întrucît din informaţiile pe care le 
aveam, rezulta că cei care pătrund în piaţă sînt percheziţionaţi. Despre 
intenţia de a pătrunde în piaţă am discutat şi cu col. Teodorescu, dar acestuia 
nu i-am spus că am confecţionat un buletin pentru acoperirea adevăratei 
identităţi. Acţiunea de pătrundere nu a mai avut loc, întrucît cei de la 
M.Ap.N. cu care trebuia să realizăm pătrunderea au amînat-o pentru a doua 
zi, cînd nu s-a mai putut face nimic, forţele revoluţionare realizînd în fapt 
răsturnarea dictaturii ceauşiste. În ziua de 22 decembrie 1989, după ce am 
luat cunoştinţă de la generalul I. Vlad că Ceauşescu este un trădător şi că a 
fugit de la sediu cu un elicopter, am rupt prima filă din buletinul făcut 
pentru acoperire şi l-am aruncat după o glastră de flori din biroul şefului 
Securităţii. 
 După această convorbire avută cu generalul I. Vlad am coborît în 
biroul unde se afla generalul Nuţă Constantin, pe care l-am găsit speriat şi 
preocupat de punerea în libertate a celor 10-15 persoane aflate încă în 
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arestul Miliţiei judeţene. A ordonat, dar nu ştiu cui, ca persoanele respective 
să fie scoase din arest, urcate într-un mijloc de transport şi duse la frontieră. 
În legătură cu primirea în zona de frontieră, ştiu că a vorbit cu şeful de stat 
major al brigăzii de grăniceri din Timişoara. 
 Precizez că o parte din dosarele acestor persoane au fost duse la 
Bucureşti în ziua de 22 decembrie 1989 cu avionul de dimineaţă de către  
col. Onuţanu, locţiitor al şefului Direcţiei de cercetări penale din I.G.M., şi 
de lt. col. Caraşcă, din cadrul Direcţiei de cercetări penale Securitate. 
Dosarele acestor persoane fuseseră solicitate de către generalul I.Vlad în 
noaptea precedentă, justificînd că voia să le vadă trădătorul. Nu ştiu dacă cei 
doi ofiţeri au reuşit să predea dosarele celui care le-a solicitat. 
 După discuţia menţionată mai sus, avută cu generalul Nuţă 
Constantin, am urcat sus, în biroul şefului Securităţii, unde am fost chemat 
pentru a viziona imaginile privind victoria revoluţiei şi răsturnarea dictaturii 
şi a dictatorului. În acest timp, pe generalul Nuţă l-am lăsat în biroul 
respectiv, unde ulterior nu l-am mai găsit nici pe el, şi nici pe ceilalţi 
colaboratori. 
 În sediul Securităţii au rămas un număr foarte mic de persoane, 
practic şeful Securităţii, col. Sima Traian, lt. col. Atudoroaie, locţiitorul 
acestuia, şi cîţiva lucrători. La garnizoană am ajuns un număr de 21 de 
ofiţeri, din care 7 erau de la Bucureşti. 
 Aceasta îmi este declaraţia pe care am scris-o personal şi o semnez 
propriu. 
 
 
13.01.1990 
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12.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 
 
 Subsemnatul, colonel Teodorescu Filip, fiul lui Dumitru şi Maria, 
născut la 24 iunie 1939 în Ploieşti, absolvent al şcolii de ofiţeri Băneasa, 
promoţia 1961 – limbi străine – şi al Facultăţii de drept din Bucureşti în 
1969, căsătorit, am un copil, domiciliez în Bucureşti, strada Aviator Iuliu 
Tetrat nr. 2, apartament nr. 1, Sector 1. 
 Din data de 20 mai 1985 am fost numit adjunct al şefului Direcţiei 
de contraspionaj, anterior lucrînd în cadrul U.M. 0544. 
 În legătură cu evenimentele de la Timişoara din perioada 16-22 
decembrie 1989, declar următoarele: 
 Sîmbătă, 16 decembrie 1989, în jurul orei 20,15, am fost sunat acasă 
de ofiţerul de serviciu pe Direcţie, care mi-a raportat că generalul-maior 
Gianu Bucurescu i-a ordonat să-l cheme urgent la birou pe locotenent-
colonelul Diaconescu Gheorghe, şi el locţiitor al şefului Direcţiei. 
Menţionez că şeful Direcţiei, general-maior Mortoiu Aurelian, era plecat în 
misiune în Iran, iar la comandă rămăsese locotenent-colonelul Diaconescu 
Gheorghe, eu aflîndu-mă la cursurile postuniversitare în perioada 11-20 
decembrie. 
 Întrucît soţia lt.-colonelului Diaconescu Gheorghe a comunicat 
ofiţerului de serviciu că nu reuşeşte să-l trezească, acesta m-a întrebat ce să 
facă. I-am ordonat să raporteze situaţia aşa cum este în cazul în care va mai 
fi sunat de general-maior Bucurescu Gianu. 
 La ora 20,30 m-a sunat din nou şi mi-a transmis ordinul să merg 
imediat la Direcţie. Aproximativ la ora 21,00 am ajuns direct la minister, 
intenţionînd să merg direct la cabinetul generalului-maior Bucurescu Gianu, 
pentru a afla motivul chemării intempestive. Domnia  sa tocmai ieşea din 
birou împreună cu colonelul Raţiu Gheorghe – şeful Direcţiei  I. 
 Mi-a ordonat să merg la Direcţie, să stabilesc situaţia mişcării 
diplomaţilor occidentali şi să aştept ordine. La insistenţa mea, colonelul 
Raţiu Gheorghe mi-a spus că „sînt ceva probleme la Timişoara în legătură 
cu preotul Tőkés Lászlo” şi au fost convocaţi la unităţi toţi şefii. 
 La unitate, am constatat că nu erau nici un fel de evenimente 
deosebite pe linia muncii de contraspionaj. În jurul orei 21,30 mi-a telefonat 
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generalul-maior Bucurescu Gianu, care mi-a comunicat că trebuie să plec în 
aceeaşi seară la Timişoara, în cadrul unui colectiv condus de generalul-
maior Macri Emil – şeful Direcţiei  II, cu care să iau legătura pentru a-mi 
comunica detalii. Am coborît la etajul II, la generalul-maior Macri Emil, 
care tocmai întocmea lista cu reprezentanţii unităţilor centrale care urmau 
să-l însoţească. Mi-a comunicat că vom pleca la ora 23,00 din gara de nord 
cu un vagon-motor pus la dispoziţie de conducerea M.T.Tc., iar detaliile le 
vom discuta pe drum.  
 În jurul orei 22,50 am ajuns la gara de nord, după ce, în prealabil, am 
trecut pe acasă pentru a-mi lua o geantă cu obiecte necesare. 
 Vagonul–motor a plecat din gară la ora 23,15, fiind îmbarcaţi 
aproximativ 14-15 ofiţeri, dintre care cu funcţii de comandă au fost: general-
maior Macri Emil, colonel Teodorescu Filip, locotenent-colonel Anastasiu 
Gabriel – locţiitor al şefului Direcţiei I, lt.-colonel Nicolici Dan – 
comandantul Centrului de Informatică şi Documentare, iar de la alte unităţi, 
şefi de servicii sau ofiţeri specialişti. 
 În această formaţie, generalul–maior Macri Emil ne-a comunicat 
ordinul ca fiecare să se ocupe de problemele specifice profilului de muncă 
pe care îl reprezintă şi să ajute serviciile sau compartimentele corespondente 
de la Securitatea Judeţeană Timiş. Detaliile urma să le mai discutăm la 
Timişoara, după ce vom afla care este situaţia exactă. 
 La ora 6,30 din 17 decembrie 1989 am ajuns la gara Timişoara, de 
unde ne-am deplasat la sediul Inspectoratului Judeţean M.I., în biroul şefului 
Securităţii – colonelul Sima Traian. Acesta a făcut o prezentare succintă a 
evenimentelor produse în seara precedentă la locuinţa preotului Tőkés 
Lászlo şi evoluţia lor ulterioară. La discuţia aceasta au fost prezenţi: 
conducerea Securităţii Judeţene, generalul Macri Emil, colonelul 
Teodorescu Filip, lt. col. Anastasiu Gabriel şi lt.col. Nicolici Dan. Nu 
rezultau aspecte deosebite, exceptînd anihilarea grupului de intervenţie al 
Miliţiei, marea majoritate fiind internat în spital (dacă am reţinut bine 16 din 
totalul de 28), anumite acte de vandalism produse în centrul oraşului şi 
reţinerea în cursul nopţii a aproximativ 200 de persoane dintre cele care au 
participat la spargeri şi furturi din magazine.  
 În jurul orei 7,30 a telefonat generalul-colonel Iulian Vlad, căruia 
generalul-maior Macri Emil i-a raportat situaţia prezentată de şeful 
Securităţii. După încheierea convorbirii telefonice, generalul Macri Emil ne-
a transmis ordinul să ne ocupăm de obţinerea de informaţii, pe profile de 
muncă, cu privire la: cauzele reale care au generat evenimentul, implicarea 
unor organizaţii interesate din Ungaria, inclusiv cu privire la infiltrare 
clandestină din rîndul cetăţenilor români aflaţi în lagărele din Ungaria, 



102 

starea de spirit în principalele obiective economice. Pe linie de 
contraspionaj, mi s-a ordonat să stabilesc urgent numărul străinilor din ţări 
occidentale prezenţi pe raza judeţului, împrăştierea şi preocupările acestora, 
iar dacă apar diplomaţi din Bucureşti să luăm măsuri de cunoaştere a 
activităţii lor. Generalul-maior Macri Emil a menţionat că problemele de 
„stradă”, respectiv de menţinere a ordinii publice, sînt în sarcina organelor 
de Miliţie care au primit ordine în acest sens, la Timişoara sosind un grup 
mai numeros de ofiţeri din cadrul Inspectoratului General al Miliţiei, sub 
comanda generalului maior Mihale.  
 La nivelul cadrelor de conducere prezente la această şedinţă, 
generalul-maior Macri Emil a repartizat sarcinile astfel:  
 - domnia sa avea comanda întregului efectiv de Securitate prezent la 
Timişoara, indiferent cărei unităţi aparţineau ofiţerii, va ţine legătura cu 
generalul maior Mihale şi va raporta conducerii D.S.S. problemele ce vor 
rezulta; 
 - colonelul Teodorescu Filip să participe nemijlocit la organizarea 
activităţii de obţinere de informaţii pe profil de contraspionaj, să le evalueze 
şi să reţină pe cele cu relevanţă operativă pentru a fi raportate conducerii; în 
plus, întrucît numărul străinilor prezenţi în judeţ era nesemnificativ, cei mai 
mulţi fiind în vizită la rude în mediul rural, mi s-a ordonat să preiau 
informaţiile de pe toate liniile de muncă, să le triez şi să le sintetizez în 
rapoartele ce urmau a fi transmise prin telex personal generalului-colonel 
Iulian Vlad; 
 - locotenent-colonelul Anastasiu Gabriel să coordoneze obţinerea de 
informaţii pe linie de „informaţii interne”, ajutat de maiorul Radu Tinu – 
locţiitor al şefului Securităţii responsabil cu acest sector de activitate; 
menţionez că la ora respectivă acest sector era cel mai important, dat fiind 
faptul că scînteia declanşării evenimentelor se aprinsese la locuinţa preotului 
Tőkés Lászlo – aflat în atenţie pentru activitate naţionalist-iredentist 
maghiară; 
 - locotenent-colonelul Nicolici Dan să menţină legătura cu cei de la 
Miliţie, de la care să preia listele cu datele de identificare ale persoanelor 
reţinute pentru a le verifica în evidenţele operative ale ministerului de 
interne pentru a permite o primă selecţie a celor care ar prezenta interes pe 
linie de securitate; 
 - locotenent-colonelul Atudoroaie, locţiitor al şefului Securităţii, să 
se ocupe de obţinerea de informaţii din obiectivele economice, cu privire la 
starea de spirit, sens în care toţi ofiţerii serviciului de informaţii în 
sectoarele economice să se afle în obiective; 
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 - colonelul Sima Traian, în calitatea sa de şef al Securităţii, să se 
ocupe de coordonarea şi impulsionarea activităţii de ansamblu şi să execute 
şi alte sarcini ce vor apare pe parcurs.  
 În ceea ce mă priveşte, împreună cu şeful serviciului de 
contraspionaj căpitan Dragoman Romul, am trecut în revistă toate 
problemele specifice şi, întrucît nu era un vomul prea mare de lucru, i-am 
ordonat să fie contactată reţeaua informativă disponibilă şi care ar putea 
furniza informaţii cu privire la starea de spirit a populaţiei după 
evenimentele din seara precedentă.  
 În jurul orei 9,00, împreună cu colonelul Sima Traian, m-am 
deplasat cu maşina în zona „Maria”, unde se află biserica unde oficiase 
preotul Tőkés Lászlo, pentru a vedea la faţa locului care este situaţia. Era 
puţină lume adunată, pe colţurile străzilor din apropiere, străduţa pe care se 
află biserica fiind blocată de un dispozitiv de Miliţie. De altfel, nu se 
permitea circulaţia auto în zonă, ci numai a tramvaielor. Scopul deplasării în 
zona respectivă a fost de a stabili cît mai exact situaţia, întrucît de la 
Comitelul Judeţean de partid şi de la miliţie se raportase la Bucureşti că este 
linişte şi nu sînt semne de noi tulburări. Generalul-colonel Iulian Vlad 
ordonase să vedem şi noi situaţia şi să raportăm părerea noastră. Am 
raportat generalului-maior Macri Emil cele constatate şi aprecierea că 
situaţia nu este chiar „liniştită”. La rîndul său a raportat generalului-colonel 
Iulian Vlad, concomitent cu alte date, dar la care nu am fost atent.  
 În continuare, evenimentele s-au succedat rapid, s-au constituit 
primele coloane de manifestanţi, datele în legătură cu mişcarea acestora 
fiind raportate de ofiţerul de serviciu pe Securitate, care le prelua de la 
dispeceratul Miliţiei, de la echipele de filaj răspîndite în zonă şi de la ofiţerii 
din serviciile informative. 
 După ce a sosit la Inspectorat generalul-locotenent Nuţă Constantin 
– şeful Inspectoratului General al Miliţiei (pe care personal nu l-am văzut 
decît marţi, 19 decembrie 1989), comanda tuturor forţelor existente la 
Timişoara pe linia Ministerului de Interne a fost preluată de acesta. Aspectul 
mi-a fost comunicat de generalul-maior Macri Emil, care a precizat că noi, 
cei de la Securitate, trebuie să ne ocupăm numai de munca informativă, 
forţele de acţiune din teren fiind alcătuite din miliţieni, trupe de Securitate, 
trupe de grăniceri, pompieri, toate aflate sub comanda nemijlocită a 
generalului-locotenent Nuţă Constantin. 
 După ocuparea şi devastarea sediului Comitetului Judeţean de partid, 
deci după ora 13,00 din ziua de 17 decembrie 1989, a telefonat generalul-
colonel Vlad Iulian, care a cerut generalului-maior Macri Emil să 
stabilească şi să raporteze exact situaţia din clădire, întrucît a fost 
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„admonestat de conducerea superioară” că nu cunoaşte realitatea, că cei de 
la judeţeana de partid au raportat că pagubele sînt minore, că s-a intrat 
numai în cîteva încăperi de la parter, unde sînt ceva distrugeri. Întrucît în 
acel moment se afla în birou şi şeful Miliţiei Judeţene, colonelul Deheleanu 
Ion, generalul-maior Macri Emil i-a cerut să meargă el să stabilească 
situaţia, fiind o problemă de ordine publică. Colonelul Deheleanu Ion era 
însă puternic marcat de evenimente, motiv pentru care generalul-maior 
Macri Emil mi-a ordonat să-l însoţesc pe colonelul Deheleanu Ion. În jurul 
orei 14,30 ne-am deplasat la sediul Comitetului Judeţean de partid, unde am 
constatat că se pătrunsese inclusiv la etajul III şi se produseseră prejudicii la 
marea majoritate a încăperilor situate pe holurile principale. Mai erau 
prezenţi în sediu persoane dintre activişti judeţeni de partid, pe care însă nu 
îi cunoşteam. La ieşirea din clădire erau prezenţi Radu Bălan şi Ilie Matei, 
împreună cu alte persoane, inclusiv şeful Inspectoratului M.I., colonelul 
Popescu. Erau deja dispuse trupe ale M.Ap.N. cu autoblindate, cît şi trupe 
de Securitate – Miliţie care degajaseră bulevardul pînă în faţa hotelului 
Continental. 
 M-am întors pe jos la Inspectorat împreună cu colonelul Popescu. 
Am raportat cele constatate generalului-maior Macri Emil. De altfel, am 
înţeles că pe linie de Miliţie se luase măsură de a fotografia şi filma 
distrugerile provocate în clădirea Comitetului Judeţean de partid. 
 Menţionez că la intrarea mea în sediul Inspectoratului, în jurul orei 
16,00, am aflat că urma să aibe loc o teleconferinţă. Serviciul tehnic care are 
sarcina menţinerii legăturilor telefonice directe amenajase posibilitatea de a 
asculta teleconferinţa şi la sediul Inspectoratului.  
 Am ascultat numai frînturi din teleconferinţă în biroul colonelului 
Sima Traian, unde serviciul tehnic făcuse o legătură la receptorul telefonului 
interior. Menţionez că la intrarea în birou, înainte de a începe teleconferinţa, 
am văzut prezenţi patru generali în uniformă, despre care am înţeles ulterior 
că sînt general-maior Guşe, şeful Marelui Stat Major, general-locotenent 
Stănculescu Victor, prim-adjunct al ministrului Apărării Naţionale, iar 
ceilalţi doi erau şefi de Direcţii. De faţă era generalul, iar cînd am intrat eu, 
împreună cu colonelul Sima Traian, discuţia se terminase. În continuare, 
generalul-maior Guşe a telefonat comandantului diviziei de blindate, pe care 
l-a observat pentru ineficienţa măsurilor intreprinse pentru împrăştierea 
demonstranţilor şi l-a anunţat că se vor deplasa toţi patru la divizie pentru 
măsuri. Au plecat imediat. În birou a rămas colonelul Sima Traian şi 
subsemnatul, moment cînd s-a făcut şi legătura la telefon pentru a asculta 
teleconferinţa care deja începuse. 
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 Principalele idei pe care am reuşit să le reţin, direct sau prin 
intermediul colonelului Sima Traian, care ţinea receptorul la ureche: 
 - Ceauşescu Nicolae era nemulţumit că nu s-a acţionat cu fermitate 
pentru a anihila demonstraţiile din Timişoara, făcîndu-l răspunzător pe 
primul secretar Radu Bălan că a permis devastarea sediului Comitetului 
Judeţean de partid, iar trupa nu a acţionat.  
 - a întrebat unde sînt cei 4 generali trimişi anume împreună cu Ion 
Coman la Timişoara, de ce nu sînt prezenţi la sediul Comitetului Judeţean 
de partid pentru a audia teleconferinţa; Ion Coman a raportat că sînt la 
Divizie şi că au luat deja măsuri pentru a aduce trupe din garnizoanele 
apropiate, care deja intră în oraş pe trei coloane. 
 - Ceauşescu Nicolae a fost nemulţumit de răspuns şi a ordonat 
funcţionarea comandamentului la sediul Comitetului Judeţean de partid, 
unde să fie prezenţi atît generalii trimişi de la Bucureşti, cît şi comandantul 
Diviziei. L-a numit pe Ion Coman comandant al tuturor forţelor, atrăgînd 
atenţia asupra responsabilităţii tuturor celor cu sarcini; 
 - Ceauşescu Nicolae a ordonat ca toate trupele să fie dotate cu 
armament uşor şi muniţie de război, inclusiv trupele mecanizate, a precizat 
că, fiind stare de necesitate, în cazul celor care vor ataca trupa sau vor 
provoca distrugeri materiale, mai întâi să se tragă focuri de avertisment în 
sus, iar dacă nu se domolesc spiritele, să se tragă la picioare; 
 - Ion Coman a raportat că a înţeles şi că va trece la executarea celor 
ordonate; 
 - Ceauşescu Nicolae a întrebat pe primii secretari de la celelalte 
judeţe, cu referiri speciale la Cluj şi Iaşi, dacă au probleme deosebite, iar toţi 
au raportat că nu. 
 În continuare, evenimentele au evoluat rapid şi au început să se audă 
focuri de armă, cînd foarte intense, cînd răzleţe, care au continuat aproape 
toată noaptea.  
 În jurul orei 1,00 noaptea m-am retras în biroul şefului serviciului de 
contraspionaj, unde am încercat să mă odihnesc pe un fotoliu. În biroul 
şefului Securităţii a rămas colonelul Sima Traian, iar generalul-maior Macri 
Emil a coborît la etajul I în biroul inspectorului şef pentru a asigura 
permanenţa la comandă în locul generalului-locotenent Nuţă Constantin, 
care s-a retras pentru odihnă. 
 În dimineaţa zilei de 18 decembrie 1989, generalul-maior Macri 
Emil a raportat telefonic o sinteză a situaţiei generalului-colonel Vlad Iulian, 
care a ordonat să ne ocupăm de obţinerea de informaţii referitoare la cauzele 
incidentelor, dacă sînt organizate şi, în acest caz, cine sînt iniţiatorii, dacă au 
fost identificaţi instigatori din Ungaria sau din alte ţări. 
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 Generalul-maior Macri Emil a convocat conducerea Securităţii, şefii 
serviciilor informative şi cadrele cu funcţii de conducere venite din 
Bucureşti: colonel Teodorescu Filip, lt.-colonel Anastasiu Gabriel şi lt.-
colonel Nicolici Dan. A ordonat ca ofiţerii să contacteze reţeaua 
informativă, cei care aveau sarcini pe linia obiectivelor economice să 
meargă la aceste obiective, astfel încît după-amiază să fim în măsură să 
răspundem la cele ordonate de general-colonel Vlad Iulian. În mod special a 
atras atenţia lt.-colonelului Nicolici Dan să ia legătura cu cei de la Miliţie 
pentru a obţine lista celor reţinuţi, pentru a-i verifica în evidenţele operative, 
iar lt.-colonelului Caraşcă, venit de la Direcţia cercetări penale a 
Departamentului Securităţii Statului, să ia legătura cu colonelul Tudor 
Stănică – şeful Direcţiei de Cercetări Penale a Inspectoratului General al 
Miliţiei care, împreună cu subordonaţii săi şi ofiţerii de cercetare penală de 
la Miliţia Judeţeană Timiş se ocupau de anchetarea celor reţinuţi. Să 
stabilească de la colonelul Tudor Stănică dacă din anchetele efectuate au 
rezultat şi probleme de competenţa organelor de Securitate.  
 Întrucît între timp se raportase că sînt mulţi răniţi în spitale, din 
ordinul generalului-maior Macri Emil, colonelul Sima Traian, subsemnatul 
ne-am deplasat, în jurul orei 13,00, la Spitalul Judeţean pentru a afla situaţia 
cît mai exactă şi a stabili dacă există posibilitatea audierii la spital a celor 
uşor răniţi, sperînd că în acest fel vor putea fi obţinute informaţii mai 
lămuritoare cu privire la cele întîmplate. În oraş situaţia era calmă, cea mai 
mare parte a muncitorilor fiind la lucru (s-a raportat un procent de 95%). În 
diferite puncte am observat dispozitive ale armatei, iar în faţa Spitalului 
Judeţean era un dispozitiv alcătuit din militari şi subofiţeri şi ofiţeri de 
Miliţie. 
 Am mers direct la dr. Golea Octavian, directorul spitalului (rudă a 
colonelului Sima Traian). Acesta a informat că sînt internaţi în spitale un 
total de 206 răniţi, civili şi militari, cei mai mulţi avînd răni provocate de 
glonţ în zona membrelor inferioare. Situaţia exactă pe spitale a notat-o 
colonelul Sima Traian, care a întrebat în continuare dacă se poate sta de 
vorbă cu cei uşor răniţi. Dr. Golea Octavian a răspuns că se poate, dar numai 
cu avizul medicilor şefi de secţie. Am căzut de acord să fie puse la 
dispoziţie două încăperi la cele două etaje unde erau internaţi răniţii, urmînd 
ca în după-amiaza aceleiaşi zile să fie trimişi doi ofiţeri de la Securitatea 
Judeţeană, care să înceapă discuţiile cu persoanele ce vor fi avizate de 
medici şi aduse de o asistentă medicală. S-a convenit ca în acelaşi mod să se 
procedeze şi la celelalte două spitale unde se aflau răniţi, dar nu cunosc dacă 
acţiunea s-a realizat sau nu. Menţionez cu toată răspunderea că în prezenţa 
mea colonelul Sima Traian şi dr. Golea Octavian nu au discutat despre 
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problema decedaţilor în cursul serii precedente. Dr. Golea a menţionat 
numai în cursul discuţiei că în cursul intervenţiilor chirurgicale au avut şi 
cazuri de decese, fără a preciza însă numărul acestora. 
 Seara, după ora 23,00, responsabilii numiţi de generalul-maior Macri 
Emil pe diferitele linii de muncă au început să vină să-i raporteze 
informaţiile obţinute. Au fost destul de neconcludente şi cu mare dificultate 
am redactat o informare pe care generalul-maior Macri Emil a acceptat-o şi 
am expediat-o prin telex în jurul orei 1,00. În esenţă, se referea la: 
 - nu sînt date că ar exista instigatori sau conducători anume veniţi 
din străinătate; 
 - ancheta efectuată de miliţie pînă în seara respectivă relevă că marea 
majoritate a celor care au spart vitrine, au furat din magazine şi au incendiat 
sînt delincvenţi de drept comun, mulţi chiar recidivişti; 
 - nu sînt identificaţi conducători şi nu rezultă să fie o acţiune 
organizată, ci una spontană, declanşată pe fondul nemulţumirilor generale 
ale populaţiei; 
 - am prezentat o evaluare primară a pagubelor produse întocmită de 
Miliţia economică împreună cu organele administraţiei locale competente 
(fusese solicitată în mod expres). 
 Marţi, 19 decembrie 1989, în jurul orei 11,00, în lipsa generalului-
maior Macri Emil din birou, am răspuns eu la telefonul guvernamental, cînd 
a sunat generalul-colonel Vlad Iulian. Pe un ton foarte autoritar, mi-a atras 
atenţia că este total nemulţumit de informarea trimisă, precizînd că lui i se 
cer altfel de informaţii. Întrucît i-am răspuns cu fermitate că nu sînt „altfel 
de informaţii” s-a enervat, mi-a atras atenţia că vorbesc necontrolat şi că va 
lua măsura rechemării la Bucureşti. Am răspuns că voi executa imediat 
ordinul. 
 Ulterior a venit în birou generalul-maior Macri Emil, care a spus la 
cei prezenţi că a discutat telefonic cu generalul-colonel Vlad Iulian din 
biroul inspectorului şef, i-a relatat discuţia dură cu mine şi îşi cerea scuze. A 
ordonat însă să se intensifice anchetarea celor reţinuţi (în raportul anterior 
menţionasem că au fost cercetaţi pe linie de securitate 65 persoane, deşi în 
realitate se discutase numai cu patru persoane dintre cele internate la 
Spitalul Judeţean) şi să i se raporteze de două ori pe zi situaţia. 
 În seara zilei de 18 decembrie 1989 am expediat o nouă informare, 
care a fost ceva mai bogată, dar informaţiile erau de aceeaşi natură. 
 S-au adăugat datele cu privire la ieşirea în stradă a oamenilor muncii 
din diverse mari întreprinderi, concentrarea lor în faţa Comitetului Judeţean 
de partid şi ulterior în Piaţa Operei, dar fără să se mai producă stricăciuni. 
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 În cursul zilei de miercuri, 20 decembrie 1989, în timp ce 
demonstranţii manifestau în Piaţa Operei, ofiţerii din aparatul de informaţii 
interne, dar şi alţii au încercat să stabilească cine sînt cei de la tribună, dar 
informaţiile erau confuze, întrucît întregul sistem nu mai funcţiona şi se 
obţineau date de la faţa locului de către unii lucrători de filaj. La un moment 
dat s-a vorbit de un anume Fortunescu, un actor al cărui nume nu-l reţin şi 
un bişniţar cunoscut de localnici sub porecla „Jean – albă-neagră” care 
flutura un drapel.  
 După-amiază, în jurul orei 17,30 a avut loc o nouă teleconferinţă a 
lui Ceauşescu Nicolae cu primii secretari ai judeţelor. Am ascultat în mare 
parte, dar a fost destul de scurtă. Deşi eram convins că îşi va anunţa 
retragerea de pe scena politică, şi-a anunţat hotărîrea de a continua măsurile 
represive la Timişoara şi în alte locuri unde s-ar semnala manifestări 
similare. A precizat că la ora 19,00 se va adresa poporului la posturile de 
radio şi televiziune. 
 În această situaţie nu am mai trimis nici o informare la Bucureşti, 
pentru că nu aveam ce spune. 
 Menţionez că la teleconferinţă Ceauşescu Nicolae a anunţat că joi, 
21 dec. 1989, va organiza un mare miting în Piaţa Palatului. Vestea a stîrnit 
consternare în rîndul celor care eram în biroul colonelului Sima Traian, fiind 
dezamăgiţi de miopia politică atît a lui Ceauşescu Nicolae, cît şi a celorlalţi 
conducători din jurul său.  
 Joi, 21 decembrie 1989, nu au fost activităţi deosebite în sediul 
Securităţii. Pe întregul Inspectorat era deja organizat un dispozitiv de 
apărare, sub comanda generalului-locotenent Nuţă Constantin, alcătuit din 3 
plutoane de militari în termen (două de la trupele de grăniceri şi unul de la 
trupele de Securitate-Miliţie). Mai era prezentă grupa de luptă antiteroristă 
care a stat tot timpul în curte în preajma celor două A.B.I.-uri (automobile 
ARO blindate). Ofiţerii din aparatul informativ aveau sarcină să intervină 
din interior în cazul în care linia de apărare exterioară ar fi fost străpunsă de 
eventuali atacatori. Ofiţerii aveau pistoletele din dotare, iar unora dintre ei li 
s-au distribuit şi pistoale automate din fondul de rezervă. Ofiţerii din 
Bucureşti nu au avut niciun fel de armament asupra lor. De altfel, nu s-a tras 
nici un cartuş la Inspectorat în zilele respective, exceptînd pe comandantul 
unui pluton de afară, care a tras un foc în sus „pentru a speria un beţiv care 
înjura”. A fost aspru admonestat. 
 Vineri, 22 decembrie 1989, în jurul orei 13,00 a sunat în biroul 
şefului Securităţii generalul-colonel Vlad Iulian. Am răspuns eu, întrucît 
generalul-maior Macri Emil se afla în biroul de la etajul I, la general-
locotenent Nuţă Constantin. Mi-a comunicat cu mare dezamăgire în glas că 
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„Ceauşescu este un trădător de patrie, a fugit cu un elicopter într-o direcţie 
necunoscută. Pînă în ultimul moment a ordonat ca trupele să tragă în 
populaţie, dar ordinele nu i-au fost executate”. Mi-a ordonat să raportez 
imediat generalilor Nuţă şi Macri, care să încerce să ia legătura cu el, prin 
telefonistă, la sediul C.C. unde se afla în acel moment. L-am întrebat noi ce 
trebuie să facem. Mi-a ordonat să predăm în bună regulă sediul noilor 
autorităţi şi să ne punem la dispoziţia acestora. 
 Am coborît imediat la etajul I şi am raportat generalilor Nuţă şi 
Macri cele de mai sus. Am primit pe rînd legătura telefonică cu generalul-
colonel Vlad Iulian. Imediat, generalul Nuţă Constantin şi generalul Mihale 
– adjunctul său – au trecut în cămăruţa din spate. Am înţeles că se pregăteau 
de fugă. Am propus generalului Macri Emil să ne disociem de acţiunea lor 
şi să ne retragem în biroul şefului Securităţii. Am căzut de acord, de faţă 
fiind şi colonelul Sima Traian, că cel mai indicat este să aşteptăm în sediu 
venirea reprezentanţilor noului forum local, cărora să le predăm în regulă 
clădirea cu tot ce este în ea. Între timp, s-a ordonat depunerea armamentului 
şi muniţiei din dotarea cadrelor la camera specială. Întrucît o parte din 
ofiţeri nu era în sediu, iar ordinul a fost ca nimeni să nu iasă în stradă cu 
armament, nu am garanţia că a fost depus tot. O parte a mai fost găsit prin 
birouri şi în fişete. 
 Întrucît am sesizat că vine de jos fum de hîrtie arsă, am coborît în 
curte, unde am văzut un maldăr de hîrtii şi dosare care ardea foarte slab. Prin 
poarta pentru maşini, larg deschisă, începuseră să intre, destul de timid, 
cîţiva dintre manifestanţii aflaţi în stradă. M-am îndreptat spre poartă şi m-
am adresat iniţial unui tînăr căruia ceilalţi i se adresau cu apelativul 
„Chinezul” şi o altă persoană în vîrstă de 35-40 de ani, înalt, subţire, cu 
barbă roşcată şi îmbrăcat într-o canadiană kaki. M-am prezentat cu gradul şi 
numele şi i-am propus să organizeze o gardă din tineri de nădejde, care să 
nu permită distrugerea clădirilor şi a ceea ce se află în ele, acestea aparţinînd 
poporului şi trebuind să fie predate în bună regulă. Mi-a răspuns că este 
inginer sau arhitect, a luat măsurile propuse, după care ne-am deplasat 
împreună în biroul şefului Securităţii. Între timp au intrat unele persoane cu 
banderolă şi pe uşa din faţă, creîndu-se o situaţie de debandadă. Mai mulţi 
minori au pătruns în birouri şi au început să arunce pe ferestre tot felul de 
obiecte celor care aşteptau afară. Primul care a sesizat a fost inginerul (sau 
arhitectul) care mi s-a adresat să fac eu ceva, pentru că a văzut deja tineri 
ieşind cu armament din clădire. Am organizat împreună grupe de pază pe 
etajele 2 şi 3, alcătuite din cîte 3 reprezentanţi ai gărzilor patriotice care se 
cunoşteau între ei şi cîte 2 militari în termen ce veniseră împreună cu un 
maior de la M.Ap.N. Militarii au început să preia armamentul şi muniţia, 
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solicitînd în acest scop sprijinul căpitanului Vasile Marin din cadrul 
Securităţii. 
 Între timp, au venit alte două persoane în biroul şefului Securităţii, 
care au întocmit o listă cu ofiţerii prezenţi, inclusiv adresele. Ulterior i-au 
scos din birou pe toţi ceilalţi civili şi, după ce s-au asigurat că sîntem numai 
noi, ne-a comunicat că trebuie să plecăm într-un loc sigur, deoarece la ora 
11,00 va veni o coloană din Piaţa Operei şi nu ne pot garanta securitatea. 
Am fost de acord toţi cei 21 de ofiţeri cîţi mai eram prezenţi, am ieşit 
încadraţi de cîte doi militari şi ne-am urcat într-un camion deschis, care ne-a 
depus la Comenduirea garnizoanei, ora fiind aproximativ 16,00. În 
continuare nu mai ştiu ce s-a întîmplat afară decît din relatări fragmentate 
ale ofiţerilor care s-au prezentat ulterior la Garnizoană sau la Unitatea 
Militară din vecinătatea Penitenciarului unde am fost aduşi în 25 decembrie 
1989. 
 Aceasta este declaraţia mea de conţinutul căreia sînt responsabil. În 
caz că se va aprecia necesar, pot relua unele aspecte mai în detaliu, în 
măsura în care le cunosc. 
 Declar că nu am folosit armă de foc, nu am ordonat să se tragă în 
oameni, întrucît nu numai că nu aveam competenţă, dar sînt categoric 
împotriva folosirii forţei împotriva unor oameni care nu ne sînt duşmani.  
 
 
12 ianuarie 1990 
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14.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 
 

Subsemnat ANASTASIU GABRIEL, născut la 16 octombrie 1939 
în Craiova, judeţul Dolj, fiul lui Mişu şi Ecaterina, ofiţer activ cu gradul de 
locotenent-colonel în Departamentul Securităţii Statului, Direcţia I 
Bucureşti, căsătorit, nu am copii, domiciliat în Bucureşti, str. Ion Creangă 
nr. 6 A, bloc 91, etaj I, ap. 5, sectorul 5, declar următoarele: 

Am funcţia de locţiitor şef  Direcţie şi şeful Serv. 5.  
În seara zilei de 16 Decembrie 1989, în jurul orelor 21,50, am fost 

sunat la telefonul de la domiciliu de ofiţerul de serviciu pe Direcţie, care mi-
a comunicat că trebuie să mă prezint la unitate, cît mai repede, pregătit 
pentru a pleca în misiune la Timişoara. Mi-am pregătit  bagajul şi am plecat 
la unitate, unde am ajuns după orele 2,30. De la ofiţerul de serviciu şi 
celălalt locţiitor şef de Direcţie am aflat că trebuie să mă prezint imediat la 
generalul maior Macri Emil, şeful Direcţiei  II, împreună cu care voi pleca 
la Timişoara, de asemenea că şeful unităţii noastre a hotărît să mai meargă 
alţi doi ofiţeri, respectiv lt. colonel Pop Ioan şi căpitan Bărbulescu Adrian. 
De asemenea, mi s-a mai comunicat că se găsesc la Timişoara şi lt. col. 
Oniceag Gavril şi  lt. col. Tănasă Costică, care au primit ordin să rămînă în 
continuare acolo, de asemenea a fost anunţat să se deplaseze la Timişoara şi 
colonelul Achim Victor, care se găsea la Drobeta Turnu-Severin. Deoarece 
în zilele de 15 şi 16 decembrie fusesem plecat în misiune la Alexandria şi 
Craiova, de unde revenisem în seara zilei de 16 decembrie 1989 la orele 
20,40, am întrebat la unitate de ce trebuie să plec la Timişoara împreună cu 
ofiţerii respectivi, deoarece „acolo sînt probleme, mai mulţi cetăţeni ieşind 
în stradă”. Menţionez că nu mi s-a spus nimic altceva şi nici nu am discutat 
cu şeful Direcţiei, despre care mi s-a spus că este la conducerea ministerului. 

M-am prezentat imediat la generalul maior Macri Emil, care mi-a 
spus acelaşi lucru şi m-a anunţat că plecăm imediat la gara de nord, întrucît 
trenul urmează să plece la orele 23,00, iar acolo vor fi ofiţeri şi de la alte 
unităţi, care merg pe fiecare linie de muncă. 
 Am plecat din Bucureşti în jurul orelor 23,15, cu un automotor în 
care se mai aflau, din cîte îmi amintesc, colonelul Dumitru de la Direcţia  II, 
colonelul Filip Teodorescu, locţiitor al şefului Direcţiei  III, şi lt. colonelul 
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(sau maior) Turcu de la aceeaşi unitate, lt.col. Glăveanu, de la Unitatea 
Specială de Luptă Antiteroristă, lt. colonelul Nicolici Dan - şeful Centrului 
de Informare şi Documentare, lt. colonel Caraşcă de la Direcţia a VI-a, 
colonelul Datu, de la Unitatea Militară 0110, şi lt. colonelul Nuţă de la 
Unitatea Specială „S” (nu sînt sigur dacă numele este exact). Am călătorit 
toată noaptea, ajungînd la Timişoara în jurul orei 6,30. De la gară, am fost 
luaţi cu un autobuz şi transportaţi la sediul Inspectoratului. Aici am aflat, în 
mare, de la colonelul Sima Traian, lt. col. Atudoroaie şi maior Radu Tinu, 
că atît în seara zilei de 15 decembrie 1989, dar mai ales în cea de 16 
decembrie, mai multe sute sau mii de persoane s-au adunat în zona casei 
unde locuia preotul reformat Tokes, de unde am plecat verificînd pe străzile 
oraşului, că Miliţia ar fi intervenit şi s-ar fi produs altercaţii, că mai multe 
cadre de Miliţie ar fi fost lovite şi că organele de Miliţie ar fi reţinut mai 
multe elemente turbulente. 

Ulterior s-a organizat o şedinţă sub conducerea generalului Macri, la 
care colonelul Sima Traian - şeful Securităţii judeţului Timiş, a prezentat 
mai pe larg cele întîmplate, comunicînd totodată că situaţia s-ar fi 
normalizat în jurul orelor 3,30-4,00 dimineaţa, cînd masa de cetăţeni s-a 
retras la domicilii.  

Cu această ocazie, generalul maior Macri Emil ne-a transmis că am 
fost trimişi la Timişoara, fiecare pe linia lui de muncă, pentru a vedea ce s-a 
întîmplat, ce a determinat situaţia respectivă şi ce informaţii se deţineau, pe 
fiecare profil de muncă, în legătură cu aceasta. Totodată, ni s-a ordonat să se 
deţină în continuare date care să poată conduce la elucidarea situaţiei, 
îndeosebi dacă acţiunea a fost organizată din timp şi  dacă aceasta a fost 
făcută şi au participat cetăţeni străini sau persoane din atenţia organelor de 
Securitate. 
 După şedinţă, la care au participat şi cei doi locţiitori ai şefului 
Securităţii Timiş, am mers împreună cu maiorul Radu Tinu la cele două 
servicii (I/A şi I/B) şi am transmis (inclusiv celor 4 ofiţeri din Direcţia I) 
ordinele primite. Am început să ne documentăm prin discuţii cu cei doi şefi 
de servicii: lt. colonel Pele Petru şi colonel Cîntăreţu. De asemenea, cu 
ofiţerii din cele două compartimente, activitate pe care am fost nevoiţi să o 
întrerupem, deoarece din ordinul şefului Securităţii - colonelul Sima Traian, 
cei doi locţiitori ai săi au organizat echipe de cîte doi ofiţeri din întreaga 
unitate, care am fost trimişi în diverse sectoare ale oraşului pentru a vedea 
care este situaţia şi dacă se mai manifestă tendinţe de a se organiza grupuri. 
De asemenea, ofiţerii care aveau în răspundere obiective economice sau alte 
instituţii au fost trimişi să vadă care este situaţia în cadrul acestora. 
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Cu ocazia transmiterii acestui ordin de către maiorul Radu Tinu, li s-
a spus echipelor de ofiţeri ca datele să fie transmise la un număr de telefon 
aflat la dispeceratul Inspectoratului, creat special şi amplasat la parterul 
serviciului. 

Declar că în toată această perioadă m-am aflat numai în sediul 
Inspectoratului, în birourile celor doi şefi ai serviciilor I, împreună cu 
ofiţerii veniţi de la Direcţie, respectiv lt.col. Pop Ioan, lt.col. Tănasă Costică, 
colonel Achim Victor, lt.col. Oniceag Gavril şi cpt. Bărbulescu Adrian, 
precum şi cu lt. col. Pele Petru, şeful serviciului I/A, şi col. Cîntăreţu, şeful 
serviciului I/B, cu care am discutat asupra situaţiei create la Timişoara.  

Astfel, am fost informaţi că majoritatea celor care participaseră la 
acţiunea din seara şi noaptea zilei de sîmbătă, 16 decembrie 1989, erau 
tineri, mulţi cu antecedente de drept comun, şi că s-ar fi produs pagube la 
magazine, s-ar fi spart geamuri la clădirea Comitetului Judeţean de partid, s-
au distrus scuturile folosite pentru apărare de către organele de Miliţie, ale 
cărei cadre au fost lovite, unele necesitînd spitalizare  sau îngrijiri medicale.  

De asemenea, am  fost informaţi că ofiţerii din Securitatea judeţeană 
nu au fost incluşi în dispozitivele organizate din ordinul şefului de 
Inspectorat. Cei doi şefi de servicii ne-au confirmat cele spuse de colonelul 
Sima Traian în cadrul şedinţei din dimineaţa zilei respective, cum că preotul 
Tőkés Lászlo fusese evacuat din Timişoara în noaptea de 16/17 decembrie 
1989 din dispoziţia primarului municipiului şi a şefului Departamentului 
Cultelor, care a participat la materializarea sentinţei de evacuare, pronunţată 
de instanţele judecătoreşti şi rămasă definitivă. Ni s-a făcut precizarea că 
această activitate nu s-a făcut cu participarea organelor de Securitate. 
 În discuţii, cei doi şefi ai serviciilor I ne-au informat că nu se deţin 
informaţii din care să rezulte că acţiunile produse în seara precedentă ar fi 
fost organizate din timp, ci că ele s-au declanşat spontan din zona unde 
locuia preotul reformat Tőkés Lászlo şi ulterior ar fi degenerat în actele 
turbulente produse.  
 În perioada cît s-au purtat aceste discuţii – aproximativ pînă la orele 
10,00, am aflat prin diverse cadre şi prin ofiţerul de serviciu, că prin 
dispecerat se primise situaţia din diverse zone ale oraşului, care era calmă, 
nefiind sesizate organizări de grupuri. De asemenea, se raportase aceeaşi 
situaţie şi de la căminele din complexul studenţesc şi de la institutul 
agronomic. 

În continuare, după orele 10,30  ni s-a transmis că în zona fostei 
locuinţe a preotului Tőkés Lászlo au început să se adune din nou diverse 
persoane, la început zeci, apoi sute şi că dispozitivul de Miliţie aflat în zonă 
nu ar fi intervenit în niciun mod. Ulterior, am aflat că situaţia s-a precipitat 
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în zona respectivă şi că mase mari de cetăţeni au pornit spre centrul oraşului, 
manifestînd şi îndreptîndu-se spre Comitetul Judeţean de partid.  

Din dispoziţia conducerii Securităţii judeţene, pe măsură ce ofiţerii 
telefonau în oraş  la dispecerat, primeau ordinul să se retragă la sediu. Acest 
aspect l-am aflat de la ofiţerii care au început să-şi facă simţită prezenţa în 
birourile din cadrul serviciului.  

Ulterior, în jurul orelor 12,00-13,00, am fost anunţaţi în biroul în 
care ne aflam că demonstranţii au pătruns în incinta Comitetului Judeţean de 
partid, unde au produs distrugeri şi au dat foc, iar mai tîrziu că se îndreaptă 
coloanele spre sediul Inspectoratului. În acest moment, s-a transmis ordinul 
ca toate cadrele de Securitate să iasă în curtea din spatele clădirii, pentru ca 
sub comanda lt.col. Atudoroaie – locţiitorul şefului Securităţii - să se 
organizeze apărarea serviciului. Deoarece cadrele nu aveau asupra lor 
armament, conducerea Securităţii a ordonat ulterior ca fiecărui ofiţer de 
Securitate să i dea, de către ofiţerul de serviciu, armamentul din dotare 
(pistolet).  

Menţionez că în tot acest timp, eu şi ceilalţi ofiţeri din Direcţia I am 
rămas în biroul şefului serviciului I/A. 
 Declar că atît eu cît şi ceilalţi 5 (cinci) ofiţeri din Direcţia I nu am 
primit armament nici în ziua de 17 decembrie 1989 şi nici în zilele 
următoare, respectiv pînă în ziua de 22 decembrie 1989, cînd am fost 
preluaţi de armată şi reprezentanţi ai Frontului de la sediul Inspectoratului, 
unde ne-am predat de bunăvoie.  
 Avînd în vedere că situaţia s-a amplificat în cursul după-amiezii şi 
serii de 17 decembrie 1989, după teleconferinţa ce a avut loc şi în care s-a 
ordonat ca toate cadrele militare să poarte armament asupra lor şi să facă uz 
de acesta în caz de forţă majoră şi cu respectarea prevederilor legale, numai 
cadrelor din Inspectoratul Timiş al M.I. li s-au distribuit şi pistoale 
mitralieră şi au fost organizate în echipe pentru apărarea strictă a sediului, 
toate fiind puse sub comanda lt.col. Atudoroaie (cadrele de Securitate).  
 În aceste condiţii, eu şi ofiţerii din Direcţia I veniţi la Timişoara nu 
am putut să ne realizăm sarcina primită de a vedea informaţiile existente, iar 
ofiţerii din serviciile I nu au putut obţine noi date şi informaţii în legătură cu 
cele ce se petreceau, ei fiind angrenaţi în totalitate în dispozitivul de apărare 
a sediului. Singurele date comunicate prin dispecerat au fost acelea că 
studenţii din cămine nu s-ar fi angrenat în manifestaţie. 

Declar că de cele transmise la teleconferinţa din după-amiaza zilei de 
17 decembrie 1989 am fost informat de către lt.col. Nicolici Dan - şeful 
C.I.D. Bucureşti, care a venit în biroul în care mă aflam de la serviciul I. 
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Datele pe care mi le-a transmis s-au materializat apoi în faptul că am 
auzit zgomot de tancuri şi maşini blindate, iar ulterior faptul că a început să 
se tragă, focurile auzindu-se în tot cursul nopţii. În tot acest timp, diferiţi 
ofiţeri ne-au spus că au aflat, de la dispecerat, că s-au spart vitrine de la 
magazine, unele dintre acestea au fost incendiate, de asemenea maşini de 
pompieri, alte vehicule în diverse cartiere ale Timişoarei. 

Menţionez că informaţiile primite la dispecerat erau raportate prin 
ofiţerii de serviciu pe Securitate şi Inspectorat la comandamentul condus de 
generalul Nuţă, care fusese constituit în biroul inspectorului şef, aflat la 
etajul I, de asemenea şi la biroul şefului Securităţii unde se aflau acesta, 
generalul maior Macri şi colonel Teodorescu Filip.  

Personal, în toată această perioadă am intrat pentru scurt timp în 
cabinetul şefului Securităţii, atunci cînd trebuia să primesc ordine sau cînd 
mă interesam de evoluţia situaţiei. Deoarece în ziua de 17 decembrie 1989 
nu se reţinuseră practic informaţii în legătură cu cele ordonate, nu am avut 
ce raporta generalului Macri, sub comanda căruia ne aflam, şi din cîte 
cunosc, nici nu s-au raportat în ziua respectivă date la conducerea 
Departamentului Securităţii Statului. 

Declar că, în conformitate cu ordinul ce ni s-a dat în şedinţa din 
dimineaţa zilei de 17 decembrie 1989, datele şi informaţiile reţinute de 
ofiţeri pe fiecare linie de muncă, urmau să fie  prezentate şefilor de servicii, 
să fie văzute în prealabil şi de ofiţerii veniţi de la Bucureşti, iar apoi la 
conducerea Securităţii judeţene şi mai departe colonelului Teodorescu Filip, 
care împreună cu generalul Macri asigurau ce şi sub ce formă le raportează 
la conducerea Departamentului Securităţii Statului. De altfel, în toată 
perioada 17-22 decembrie 1989, am fost singurii care am primit şi am 
raportat direct ordine şi date conducerii Departamentului Securităţii Statului. 
În noaptea de 17/18 decembrie 1989, ca de altfel şi în continuare am dormit 
la Inspectorat pe un pat pliant, într-un birou, la fel ca şi celelalte cadre ale 
Securităţii Timiş. 

Declar, de asemenea, că din cîte cunosc eu, nici în ziua de 17 
decembrie 1989 şi nici în zilele următoare cadrele de Securitate din 
Inspectoratul Timiş nu au folosit armamentul şi nu au tras niciun foc de 
armă, fiind folosite exclusiv pentru a asigura paza acestuia, cu ordinul 
expres de a nu interveni decît în cazul în care sediul ar fi atacat, lucru care 
nu s-a întîmplat. 
 Menţionez că pentru paza sediului în perioada 17-22 decembrie 
1989, au fost angrenate atît cadrele de Securitate, cît şi cele de Miliţie, 
acestea fiind sprijinite, din cîte am observat, de militari din trupele de 
Securitate şi de grăniceri aduse în curtea sediului. 
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 În ziua de luni, 18 decembrie 1989, am rămas în continuare în 
Inspectorat împreună cu ofiţerii din Direcţie, discutînd cu ofiţerii din 
serviciile I asupra datelor deţinute anterior şi aflate în ziua respectivă. 
Conform filierei ordonate, s-au prezentat la generalul Macri şi colonelul 
Teodorescu Filip următoarele date obţinute de ofiţerii din serviciile I: 

- faptul că acţiunea nu rezultă că a fost organizată din timp de anumite 
persoane, ci are caracter spontan; 

- că nu au fost stabilite ca participante persoane din atenţia serviciilor de 
informaţii interne; 

- că studenţii ce domiciliau în cămine nu au participat la acţiuni şi că 
avînd în vedere cele petrecute au cerut, iar conducerile facultăţilor au 
aprobat, să poată pleca acasă imediat, deşi vacanţa începea practic abia 
peste 2-3 zile; 

- faptul că cetăţenii străini aflaţi la studii în centrul universitar Timişoara 
nu au participat şi nici nu au manifestat interes pentru acţiunile de 
stradă ce se desfăşuraseră. 

 Declar că toate aceste date nu au fost obţinute de mine sau cadrele 
din Direcţia I aflate la Timişoara, care nu aveau nici o posibilitate directă, ci 
de ofiţerii serviciilor I Timiş, iar prin şefii direcţi ai acestora au fost 
prezentate la conducerea Securităţii judeţene şi apoi la generalul Macri şi 
colonelul Teodorescu Filip, care le-au sintetizat şi transmis la Bucureşti abia 
în ziua de 18 decembrie 1989, seara.  
 În aceeaşi zi de 18 decembrie 1989, în urma (probabil) a ordinului 
primit de la Bucureşti, ni s-a cerut să verificăm dacă în rîndul persoanelor 
care au fost reţinute de organele de Miliţie pentru distrugerile produse în 
oraş, precum şi a celor care erau rănite şi duse la spital, sînt cetăţeni străini 
sau cetăţeni români care anterior trecuseră ilegal frontiera şi fuseseră predaţi 
de autorităţile statelor vecine ori reveniseră fraudulos în România.  
 Ni s-a explicat acest ordin prin aceea că la Bucureşti se considera că 
ceea ce se petrecea la Timişoara a fost iniţiat şi organizat în exterior şi că ar 
fi fost realizat de cetăţeni din categoriile enumerate mai sus, care ar fi 
desfăşurat şi acţiuni de instigare. 

 În acest scop, numele persoanelor comunicate de organele de Miliţie 
au fost verificate de cadrele de la Biroul de informatică şi aceasta fiind în 
exclusivitate în răspunderea organelor de Miliţie. De altfel, din cîte am 
observat şi direct, orice aspecte şi date provenite prin dispeceratul 
Inspectoratului care se refereau la ceea ce se petrece în oraş şi care se 
raportau prin cei doi ofiţeri de serviciu sau şefii de cabinete la generalul 
Macri Emil, colonelul Teodorescu Filip sau alte persoane din conducerea 
Securităţii judeţene, erau orientate imediat (trimişi cei în cauză) la 
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comandamentul pe Inspectorat pentru generalul Nuţă Constantin - adjunct al 
ministrului de interne, sau pentru generalul maior Mihalea Velicu – adjunct 
al şefului I.G.M.  
 În ziua de miercuri, 20 decembrie 1989, m-am aflat în continuare tot 
în Inspectorat, desfăşurînd activitatea ca şi în zilele precedente. În cursul 
dimineţii s-au continuat verificările în tabele începute în ziua de 18 
decembrie, operaţiune care se desfăşura greoi, avînd în vedere numărul de 
peste 500 de persoane şi faptul că unele nu aveau date complete de 
identificare. De altfel, în cursul după-amiezei s-a sistat această acţiune, 
deoarece lt. colonel Nicolici Dan mi-a transmis că s-a hotărît să trimită 
tabelele întocmite de Miliţie direct la C.I.D. Bucureşti, la calculator, unde 
operaţiunea putea fi realizată mai repede. 

În cursul zilei de miercuri, 20 decembrie, aproximativ în jurul orelor 
10,00 dimineaţa, am fost chemat de generalul maior Macri Emil împreună 
cu şefii serviciilor I A şi B, respectiv lt. col. Pele Petru şi colonelul 
Cîntăreţu, de faţă cred că aflîndu-se maiorul Radu Tinu, colonelul 
Teodorescu Filip şi alte cadre venite de la Bucureşti, ocazie în care, în 
termeni foarte fermi, ni s-a atras atenţia că nu se deţin date şi informaţii 
relevante de Securitate şi că la rîndul său a primit observaţii de la 
conducerea D.S.S., personal de la generalul colonel Iulian Vlad – ministrul 
secretar de stat şi şef al D.S.S. Personal, generalul Macri Emil m-a 
apostrofat pentru lipsa de informaţii, exprimîndu-se că „nu ştie de ce am mai 
venit de la Bucureşti şi că se poate lipsi de prezenţa mea”, de asemenea a 
afirmat că nici ceilalţi 5(cinci) ofiţeri cu care am venit de la Bucureşti nu 
ştie ce fac, că îi vede mai mult stînd şi fumînd pe culoare, iar munca lor şi a 
cadrelor din cele două servicii I nu se vede concret. Totodată, mi-a ordonat 
să trimit ofiţeri în localităţile de frontieră din judeţ, pentru a vedea ce se 
întîmplă acolo. Ca urmare, imediat după această şedinţă, am trimis pe lt. 
colonel Oniceag Gavril şi cpt. Bărbulescu Adrian (ambii din Direcţia I 
Bucureşti) la Deta şi respectiv Sînnicolau-Mare. Cei doi au plecat din 
Timişoara în aceeaşi zi la orele prînzului, cu trenul. Ulterior, în zilele de joi, 
21 decembrie 1989, şi vineri, 22 decembrie 1989 pînă la prînz, am transmis 
prin telefoanele aflate la şefii serviciilor I A şi B (vorbind însă cu alte cadre, 
nu cu mine), că la frontieră nu au avut loc evenimente deosebite. Avînd în 
vedere evoluţia ulterioară a situaţiei, nu i-am mai văzut pe cei doi ofiţeri 
care probabil în cursul zilei de 22 sau 23 decembrie 1989 au plecat la 
Bucureşti.  

În continuare, atît miercuri - 20, joi, - 21 şi vineri, 22 decembrie 
1989, am rămas în Inspectorat, unde am şi dormit în primele două nopţi. Nu 
s-au mai obţinut niciun fel de date şi informaţii care să poată fi prezentate şi 
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nici nu ştiu dacă generalul Macri Emil sau colonelul Teodorescu Filip au 
mai raportat ceva la Bucureşti, avînd în vedere modul cum s-au desfăşurat 
evenimentele. 
 Din cele auzite de la ofiţerii localnici în cursul zilei de miercuri, 20 
decembrie 1989, şi apoi joi -  21 şi în dimineaţa zilei de 22, am cunoscut că 
la manifestaţie au ieşit treptat muncitorii din toate întreprinderile economice 
din Timişoara, care s-au adunat în Piaţa Operei, iar miercuri şi în faţa 
Comitetului Judeţean de partid, unde se afla primul ministru Constantin 
Dăscălescu, Emil Bobu, Ilie Matei şi conducerea locală de partid, că s-ar fi 
format un comitet al maselor de demonstranţi, dar că nimeni dintre factorii 
de conducere nu a ieşit să le vorbească. De altfel, începînd din după-amiaza 
zilei de miercuri, 20 decembrie 1989, am văzut prin ferestrele de la 
Inspectorat coloane de muncitori care treceau spre Piaţa Operei şi despre 
care mi s-a spus că sînt de la I.M.T. şi alte întreprinderi din zonă. Menţionez 
că acestea au trecut paşnic prin faţa Inspectoratului, că în zona respectivă nu 
s-a produs niciun incident şi nu s-a tras niciun foc de armă. 
 Declar, de asemenea, că în legătură cu forţele militare aflate la 
Inspectorat, în afara celor menţionate în cuprinsul acestei declaraţii, în după-
amiaza zilei de miercuri, 20 decembrie 1989, la orele 18,00-19,00 am văzut 
militari din trupele de desant al Ministerului Apărării Naţionale, care se 
spunea că sînt de la o unitate de la Caracal (Deveselu). Cred că respectivele 
efective de desant au plecat de la Inspectorat în aceeaşi seară sau a doua zi, 
fără însă să ştiu unde. 
 Din cele ce se discutau printre cadrele din Inspectorat, am auzit că în 
timpul ciocnirilor ce au avut loc în oraş ar fi murit 40 sau 43 de persoane 
care ar fi fost transportate la spital, unde s-ar mai afla circa 200 de persoane 
rănite. Nu ştiu însă cine erau aceştia şi nici ce s-a făcut cu ei. 
 În ziua de vineri, 22 decembrie 1989, m-am aflat numai în clădirea 
Inspectoratului împreună cu toţi ceilalţi ofiţeri de la Bucureşti şi de la 
Securitatea Timiş, fără a desfăşura practic nicio activitate concretă, ci 
urmărind numai desfăşurarea evenimentelor. Am fost sunat de la Bucureşti, 
de la unitatea la care lucram, de lt. colonel Ureche Marian, care mi-a spus în 
scurte cuvinte despre evoluţia situaţiei din Capitală şi m-a făcut atent să 
urmărim că probabil se va da un comunicat la radio şi televiziune. Într-
adevăr,  la scurt timp, am mers în biroul şefului Securităţii, unde se aflau 
mai multe cadre, împreună cu care am vizionat transmisia. Astfel am aflat 
de fuga dictatorului şi soţiei sale, precum şi de victoria revoluţiei, toţi cei 
prezenţi apreciind aceasta ca normal, întrucît situaţia care a existat în ţară 
anterior nu mai putea fi suportată de nimeni. 
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 În momentele totuşi de derută create aproximativ în jurul orelor 
13,30, majoritatea cadrelor au plecat fără să aştepte sau să primească vreun 
ordin. Împreună cu alţi circa 20 de ofiţeri, am rămas pe loc, aşteptînd sosirea 
armatei şi a reprezentanţilor Frontului, care s-a produs aproximativ în jurul 
orelor 14,00. Ne-am supus imediat dispoziţiunilor primite, am fost 
percheziţionaţi corporal şi ni s-au controlat bagajele ce le aveam asupra 
mea. Ni s-au notat numele şi datele personale de către un tînăr reprezentant 
al Frontului. Am aşteptat pînă când s-a predat întregul armament ce se afla 
închis într-o încăpere special amenajată de la etajul II al clădirii, după care 
am fost transportaţi cu un autocamion al armatei, asigurat de militari, pînă la 
Garnizoana (Comenduirea de garnizoană) Timişoara, unde am ajuns 
aproximativ în jurul orelor 16,00. Ni s-a spus că vom rămîne acolo pentru 
protecţie. 
 La Comenduirea de garnizoană am fost ţinuţi pînă în dimineaţa zilei 
de duminică, 24 decembrie 1989, cînd am fost transportaţi (între timp 
numărul nostru se ridicase la circa 30 cadre) la o unitate militară de pe 
strada Oituz, unde am rămas o zi, iar din data de 25 decembrie 1989 am fost 
aduşi la Penitenciarul Timişoara, unde mă aflu şi în prezent. În tot acest 
timp ni s-a spus că ne aflăm aici pentru „protecţie” şi menţionez că pînă în 
momentul cînd dau această declaraţie, nu s-a discutat nimic oficial cu mine. 
 Menţionez că în ziua de vineri, 22 decembrie 1989, am rămas în 
sediul Securităţii Judeţene Timiş şi am fost preluat de reprezentanţii armatei 
şi Frontului împreună cu lt. colonel Pop Ioan şi lt. colonel Tănasă Costică, 
ambii din Direcţia I, lt. col. Oprea Gheorghe, de la Securitatea Timiş, 
colonel Teodorescu Filip, col. Sima Traian, cpt. Vasile Marin şi alţii, ale 
căror nume nu mi le mai amintesc acum. 

Am considerat că trebuie să rămîn şi să mă predau de bunăvoie, 
deoarece nu am desfăşurat, în perioada întreagă cît m-am aflat în Timişoara, 
nicio activitate împotriva maselor de demonstranţi, nu am avut armament, 
nu am tras şi nu am comis acte cu caracter terorist. 
 În încheiere, declar şi rog să se ţină seama de faptul că în perioada 
17 decembrie  - 22 decembrie 1989 şi pînă în prezent: nu am avut asupra 
mea armament; nu am tras niciun foc de armă; nu am obţinut personal nici o 
informaţie pe care să o raportez forurilor superioare; primele date şi 
informaţii obţinute de ofiţerii din serviciile I A şi I B, le-am văzut şi au fost 
transmise prin conducerea Securităţii şefului grupei după data de 17 
decembrie 1989 şi după ce s-a tras în populaţia oraşului Timişoara; de 
asemenea, că în ziua de 22 decembrie 1989, după fuga dictatorului 
Ceauşescu, nu am părăsit sediul Securităţii judeţene şi m-am predat singur 
în seama armatei şi a reprezentanţilor Frontului din Timişoara. 
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 Menţionez că în ziua de 22 decembrie 1989, la Inspectorat, cînd m-
am predat, în afara celor enumeraţi mai sus (ofiţeri), am reţinut din  partea 
Frontului numele de Alămureanu; de asemenea, un tînăr care a afirmat că 
este cunoscut sub numele de „Chinezu”, de asemenea un inginer, care poartă 
barbă şi era îmbrăcat în pantaloni de stofă de culoare gri şi o scurtă de 
culoare verde-kaki. 
 La Comenduirea de garnizoană Timişoara am fost primiţi şi 
înregistraţi pe baza buletinelor de identitate de maiorul Varga şi maiorul 
Vlăduţiu Ilie, ultimul fiind ofiţer de serviciu pe comenduire. 
 Despre întreaga mea activitate de la Timişoara în perioada 17-22 
decembrie 1989 cunosc toţi cei 5 (cinci) ofiţeri ai Direcţiei I Bucureşti aflaţi 
cu mine în localitate, de asemenea col. Cîntăreţu Constantin, lt. col. Pele 
Petru, mr. Adamescu Ion, mr. Radu Tinu, col. Teodorescu Filip, lt.col. 
Uram Andrei. 
 Aceasta este declaraţia pe care o dau şi semnez. 
 
 

Timişoara, 14 ianuarie 1990 
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16.01.1990                                                                                        
04 ianuarie 1990 
S-a primit de la lt. Preda, ofiţer cu cadrele la Penitenciarul Timişoara. A 
menţionat că a fost găsită asupra col. Ghircoiaş Nicolae, cînd a fost introdus 
în Penitenciar. 
Proc. milit. 
lt. col de just. Puia 
 

Declaraţie 
 
 
 Subsemnatul GHIRCOIAŞ NICOLAE, fiul lui Dumitru şi Elena, 
născut în Bucureşti la 4 oct. 1936, domiciliat în BUCUREŞTI, Aleea 
Barajul Dunării nr. 9, bloc Z10, scara 6, et I, ap. 81, sector 3, declar 
următoarele : 
 Sînt colonel de poliţie şi îndeplinesc funcţia de şef al Institutului de 
Tehnică Criminalistică din Inspectoratul General al Poliţiei, unitate care are 
ca atribuţiuni conducerea, coordonarea şi executarea activităţii de cercetare 
a locului unde se produc infracţiuni de omoruri, tîlhării, violuri, furturi, 
degradări şi distrugeri de bunuri, ori alte evenimente de drept comun, pentru 
fotografierea cîmpului infracţional, descoperirea urmelor şi altor mijloace 
materiale de probă, care sînt ulterior examinate la laboratoarele proprii, în 
scopul identificării autorilor, probării vinovăţiei lor, ori a nevinovăţiei 
persoanelor cercetate. De asemenea, prin unităţile teritoriale subordonate, se 
asigură identificarea persoanelor şi cadrelor cu identitate necunoscută. 
 În ziua de 16 XII. 1989, orele 19,00, am fost chemat de la domiciliu 
la sediul Inspectoratului General al Poliţiei, unde fostul general mr. Mihalea 
Velicu, locţiitor al şefului I.G.P. care coordona şi activitatea Institutului de 
Criminalistică, mi-a ordonat să mă înapoiez la domiciliu pentru a mă pregăti 
să plec în misiune la Timişoara, fără să-mi furnizeze alte date legate de 
caracterul deplasării şi durata acesteia, mijloacele de deplasare etc. 
 Reîntors la domiciliu, am fost anunţat telefonic de către ofiţerul de 
serviciu din Inspectoratul General al Poliţiei, să mă prezint la orele 2,30  la 
sediul poliţiei din gara de nord, unde mă voi întîlni cu celelalte cadre care se 
vor deplasa la Timişoara, inclusiv cu fostul general mr. Mihalea Velicu. 
 Am părăsit municipiul Bucureşti la orele 23,00, ajungînd la 
Timişoara în jurul orelor 7,20 şi împreună cu ceilalţi colegi, ne-am deplasat 
la sediul Poliţiei judeţene, unde şeful colectivului, general mr. Mihalea 
Velicu, ne-a informat că în seara precedentă unele elemente nemulţumite de 
hotărîrea judecătorească dată, prin care un preot al cultului reformat  a fost 
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evacuat din localitate, au spart geamurile şi distrus bunuri din magazinele 
situate pe Bd. 6 Martie şi Tinereţii, ordonîndu-mi să procedez la 
fotografierea unităţilor respective, activitate executată de lucrătorii 
criminalişti ai Poliţiei judeţene. În jurul orelor 15,00,  în timp ce ne 
reîntorceam la sediul unităţii, am sesizat prezenţa armatei şi a unui mare 
grup de cetăţeni în faţa hotelului „CONTINENTAL”. Am reuşit ca pe căi 
ocolitoare să ajungem în zonă, unde am observat trei autocamioane 
(probabil ale armatei) care erau incendiate total, precum şi alte trei maşini 
ale grupului local de pompieri, de asemeni incendiate, toate situate în faţa 
fostului Consiliu Popular judeţean, pe care le-am fotografiat. De asemenea, 
au fost fotografiate încăperile din interiorul Consiliului care aveau 
geamurile sparte, mobilierul parţial distrus, iar trei camere erau incendiate. 
 La orele 18,30 m-am reîntors în unitate, pe care nu am mai părăsit-o 
pînă marţi, 19 XII. 1989, la orele 3,00, cînd am primit ordin de la fostul 
adjunct al ministrului de interne, general Nuţă Constantin (care sosise în 
localitate duminică seara ori în cursul zilei de luni), să merg la Spitalul 
Judeţean pentru a întocmi situaţia persoanelor decedate şi celor rănite. Am 
întocmit această situaţie împreună cu conducerea Spitalului Judeţean şi lt. 
col. Obăgilă Mihai din Insp. General al Poliţiei, însă registrul folosit nu 
cuprindea în totalitate pe cei spitalizaţi. Am raportat în dimineaţa zilei de 
19.XII.89 că situaţia este provizorie, după care am rămas în unitate conform 
ordinului primit. Totuşi, în aceeaşi zi, am trimis la morga spitalului trei 
criminalişti, pentru a fotografia persoanele decedate, a căror identitate nu era 
cunoscută, cu scopul de a le afişa ulterior fotografiile pe un panou, în 
vederea recunoaşterii lor de către aparţinători. Această activitate de 
fotografiere a durat, cu intermitenţe, pînă miercuri după-amiază, întrucît pe 
parcurs au mai decedat şi dintre cei răniţi. 
 Precizez că în toată această perioadă nu am părăsit sediul unităţii, 
urmînd să se execute pozitivarea filmelor reprezentînd degradările de la 
unităţile comerciale şi preluînd de la cadrele care s-au deplasat la morgă, 
situaţia nominală a persoanelor decedate, care au fost identificate pe parcurs. 
 În noaptea de 20/21.XII 1989, în jurul orelor 01,00, am primit ordin 
de la fostul general Nuţă Constantin să însoţesc pe lt col. Corpodeanu, 
locţiitor al şefului Poliţiei judeţene,  la morga Spitalului Judeţean pentru a-i 
indica persoanele decedate identificate. Fiind surprins de un asemenea 
ordin, am raportat că îi pot înmîna lista cu persoanele identificate însă, în 
termeni foarte categorici, mi s-a cerut să execut ordinul. Precizez că toate 
persoanele decedate aveau lipite pe piept (de către personalul medical) un 
leucoplast pe care se specifica numele şi prenumele  (pentru cei identificaţi), 
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iar pentru decedaţii a căror identitate nu era cunoscută, era înscris un număr 
de ordin şi menţiunea „necunoscut”. 
 Am însoţit ofiţerul respectiv la morga spitalului, unde am indicat 
decedaţii identificaţi, precum şi alte 6 persoane care, deşi nu li se cunoştea 
identitatea, aceasta putea fi stabilită, întrucît fusese introduse în morgă în 
seara respectivă. Celelalte persoane au fost transportate cu o autoizotermă, 
ulterior aflînd că această măsură a fost luată din ordinul fostului ministru de 
interne, pentru descongestionarea procedurii şi evitarea aglomerării 
cetăţenilor în zonă. Personal nu cunosc unde au fost transportate. Menţionez 
că măsura a fost luată numai pentru Spitalul Judeţean, deşi persoane 
decedate se găseau şi în alte unităţi medicale din oraş. 
 În cursul zilei de joi, 21.XII.1989, după declararea stării de 
necesitate, am fost din nou chemat de fostul general lt. Nuţă Constantin, 
cerîndu-mi să-i aduc şi prezint toate evidenţele de la Spitalul Judeţean de 
unde se pot extrage date exacte cu privire la numărul răniţilor şi decedaţilor, 
în vederea întocmirii unei situaţii veridice a acestora. Am executat ordinul 
primit, dar mi-a cerut să păstrez documentele asupra mea, pînă voi primi noi 
ordine. Tot în cursul zilei de joi, am făcut o confruntare a evidenţelor 
privind persoanele decedate neidentificate, cu doi reprezentanţi ai 
Procuraturii judeţene Timiş. 
 Precizez că în toată această perioadă, nici fostul general Nuţă 
Constantin şi nici general Mihalea Velicu, nu mi-au destăinuit adevărata 
situaţie din oraş, deşi aveau legături permanente telefonice atît cu 
Bucureştiul, cît şi cu factorii responsabili, la nivel central, aflaţi la 
Timişoara. 
 Pînă vineri la orele 13,00, nu am desfăşurat activităţi nici în 
exteriorul şi nici în interiorul unităţii, oră la care am văzut pe cei doi 
generali, Nuţă Constantin şi Mihalea Velicu, părăsind sediul Poliţiei, avînd 
asupra lor genţi de voiaj (mare diplomat), iar după 1-2 minute s-a transmis 
la radio un comunicat, citit de un crainic cu accent străin, fapt ce m-a 
determinat să trag concluzia că cei doi au fugit, iar postul de radio local a 
fost ocupat de străini. Neavînd nici un cadru de conducere căruia să-i cer 
lămuriri, am procedat la distrugerea documentelor, fotografiilor şi notiţelor 
prin ardere. În aceeaşi zi am luat trenul către Bucureşti, unde am ajuns în 
ziua de 23.XII.1989, prezentîndu-mă imediat la Inspectoratul General al 
Poliţiei şi participînd alături de celelalte cadre la executarea activităţilor 
stabilite de conducerea unităţii împreună cu reprezentantul Consiliului 
Frontului de Salvare Naţională. 
 Fac precizarea că prin specificul activităţii ce o desfăşor, nu am 
sarcini şi nici nu execut misiuni de luptă, arestare şi cercetare a persoanelor, 
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inclusiv a infractorilor de drept comun, fapt pentru care nu port asupra mea 
armament (acesta se află depus în magazia Inspectoratului General al 
Poliţiei), am alte mijloace de atac sau de apărare. La Timişoara, în ziua de 
21 XII.1989, după decretarea stării de necesitate, fostul general Nuţă C. a 
ordonat ca întregul efectiv al Poliţiei, inclusiv cadrele venite de la Bucureşti, 
să preia armament de la magazia unităţii, însă acesta nu a fost folosit. 
 Menţionez că în Inspectoratul General al Poliţiei se instituise regula, 
care ulterior a devenit ordin, ca la toate misiunile executate în teritoriu unde 
se deplasa fostul general Nuţă C., în mod obligatoriu trebuia să participe 
şefii unităţilor centrale, de profil, printre care şi subsemnatul, şi numai pe 
cale de excepţie erau admişi locţiitorii acestora. 
 În întreaga perioadă cît ne-am aflat în municipiul Timişoara, toate 
activităţile menţionate în prezenta declaraţie au fost executate din ordinul 
personal al fostului general Mihalea Velicu şi ulterior a fostului general 
Nuţă Constantin. 
 

             04 ianuarie  1990 
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Declaraţie 
 
 

 Subsemnatul GHIRCOIAŞ NICOLAE, fiul lui Dumitru şi Elena, 
născut la 4 oct. 1936 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, aleea Barajul 
Dunării nr. 9, et. I, ap. 81, sector 3, asupra celor întrebate declar 
următoarele: 
 Sînt ofiţer de poliţie, avînd gradul de colonel, îndeplinind funcţia de 
şef al Institutului de tehnică criminalistică din Inspectoratul General al 
Poliţiei. 
 În seara zilei de 16 dec. 1989, am primit ordin de la fostul general 
mr. Mihalea Velicu să mă deplasez la Timişoara, deplasare care s-a realizat 
împreună cu alte cadre de conducere din I.G.P., sub comanda sa personală. 
În Timişoara am ajuns în ziua de 17 dec. 1989, orele 7,30, cînd ni s-a adus 
la cunoştinţă faptul că unele elemente în ziua precedentă au provocat 
tulburări stradale, spărgînd geamurile de la magazine. Am primit sarcina 
fotografierii acestor distrugeri, lucru pe care l-au realizat doi ofiţeri din 
Miliţia judeţeană, precum şi cele produse la fostul Consiliu Popular 
Judeţean, după care în jurul orelor 18,00 am revenit în unitate, pe care nu 
am mai părăsit-o nici în ziua următoare. 
 În ziua de 19 dec., la orele 1,00, am fost chemat în biroul unde se 
instalase fostul general lt. Nuţă C., venit între timp în localitate, şi mi s-a 
ordonat ca împreună cu Direcţia spitalului să întocmesc situaţia persoanelor 
rănite şi decedate, fapt pentru care m-am deplasat la Spitalul Judeţean, unde, 
folosindu-se registrul de intrare de la camera de urgenţă, s-a realizat 
centralizarea datelor, rezultînd după acest document, că în spital sînt 
internaţi pînă la 150 răniţi, şi au decedat 11 persoane, din care numai patru 
erau identificate. Am prezentat aceste date lui Nuţă Constantin, menţionînd 
că ele sînt provizorii, întrucît multe persoane nu au mai fost înregistrate la 
camera de urgenţă. În ziua de 19 dec. am rămas în unitate, iar în dimineaţa 
de 20 dec., la orele 2,00, din nou am fost chemat la acelaşi ins, unde mi s-a 
cerut în termeni foarte categorici să însoţesc pe lt. col. Corpodeanu, locţiitor 
al şefului Miliţiei judeţene, la morga spitalului, pentru a-i indica persoanele 
decedate identificate. Găsindu-mi-se curioasă această cerinţă, am cerut să-i 
dau lista cu persoanele identificate, fără să-l mai însoţesc, însă din nou am 
fost invitat categoric să mă deplasez la spital, lucru pe care l-am făcut. Aici 
am identificat locurile unde aceste persoane se aflau, şi pentru că mai erau şi 
alte 6 despre care am apreciat că pot fi identificate întrucît fusese aduşi în 
ziua şi respectiv seara precedentă, le-am asimilat ca fiind identificate. Restul 
persoanelor au fost luate pe nişte cearceafuri şi transportate într-o 
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autoizotermă care între timp sosise în curtea spitalului.  Am întrebat pe 
ofiţerul pe care-l însoţeam de ce are loc o asemenea operaţiune, iar acesta mi-
a răspuns că vor fi transportaţi fie la Arad, fie la Cluj, pentru a dezafecta morga 
şi pentru a preveni o eventuală concentrare a populaţiei în zonă. 
 Menţionez că nu am avut nici atunci şi nici ulterior, cunoştinţă de 
adevăratul scop al transportării celor decedaţi, acesta aflîndu-l la Bucureşti în 
ziua de 10 ian.1990. 
 Cu prilejul acestui transport, a rezultat că în morga spitalului au rămas 
16 persoane, din care 10 cu identitate cunoscută, restul de 6 fiind cu posibilităţi 
de stabilire a identităţii lor, iar 40 au fost urcate şi transportate cu autoizoterma. 
 În dimineaţa aceleiaşi zile, lt. col. Corpodeanu a raportat fostului 
general Nuţă despre cele întîmplate, în prezenţa mea, fără să adauge amănunte. 
 Nu am mai părăsit unitatea pînă la data de 21.12.1989, cînd la orele 
10,00  mi s-a ordonat de aceeaşi persoană, să prezint o situaţie exactă a celor 
decedaţi şi răniţi, însă neavînd o asemenea evidenţă, am fost trimis să preiau 
toate registrele de la Spitalul Judeţean, din care se pot extrage asemenea date, şi 
să i le prezint personal, lucru pe care l-am făcut, dar mi-a cerut să le păstrez 
asupra mea pînă la noi ordine. 
 Deoarece, în cursul dimineţii de 19.12.1989, de comun acord cu 
procurorul şef al judeţului am format trei echipe de criminalişti, însoţiţi de 
procurori de la procuratura locală, pentru a fotografia pe cei decedaţi dar care 
erau neidentificaţi, aflaţi în morga spitalului, am trimis cadrele solicitate, care 
au acţionat, cu intermitenţă, pînă miercuri, 20.12.89, orele 17,00. Pentru fiecare 
asemenea persoană, s-a executat fotografii bust, cu un număr de ordine, şi au 
fost amprentate. Impresiunile lor digitale au fost introduse în plicuri separate 
însoţite de un bilet cu numărul de ordine, corespunzător celui cu care a fost 
fotografiat, pentru a şti cui aparţine. Pe bilet se mai specifica sexul, vîrsta cu 
aproximaţie şi eventual o descriere foarte sumară a îmbrăcămintei. 
 Datele din aceste plicuri le-am confruntat joi după-amiază, cu doi 
reprezentanţi ai procuraturii locale, care s-au deplasat în acest scop la sediul 
Poliţiei. 
 Registrele preluate de la spital le-am consultat, mai mult le-am răsfoit, 
pentru a-mi da seama ce cuprinde, însă nu am întocmit nico situaţie statistică 
după acestea. 
 Vineri, în jurul orelor 12,30-12,45, am fost anunţat să mă prezint la 
acelaşi fost general Nuţă pentru  a primi noi ordine. În timp ce mă îndreptam 
către biroul său, l-am văzut atît pe el cît şi pe fostul general Mihalea V. că 
plecau, fiind îmbrăcaţi şi cu serviete asupra lor. Nu am mai discutat cu ei, în 
schimb ofiţerul de serviciu mi-a comunicat că la radio se va da ştiri importante, 
privind schimbarea membrilor Comitetului Politic. M-am îndreptat către 
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birourile formaţiunii criminalistice (unde stăteam tot timpul), dar în drum, am 
auzit la un radio situat într-o altă încăpere, că o voce de bărbat, care mi-a creat 
impresia că avea un accent străin, cerea forţelor armate şi ale ministerului de 
interne să intre în cazărmi şi să se predea. În acele momente, comunicatul dat şi 
fuga foştilor mei comandanţi, am asociat-o ca fiind urmarea ocupării postului 
de radio local, de forţe străine, fapt pentru care am luat registrele de la spital, 
plicurile cu biletele şi impresiunile papilare ale decedaţilor neidentificaţi, 
precum şi alte notiţe, şi împreună cu un subordonat, le-am dus la crematoriul 
unităţii, acesta din urmă aruncîndu-le în foc. Cînd am ieşit în curtea unităţii, am 
fost strigat de fostul general Nuţă să ard tot şi să plec cu o maşină, întărindu-mi 
convingerea că sîntem atacaţi de forţe străine. 
 Mi-am luat bagajul care se găsea în unitate şi însoţit de alţi trei colegi 
am plecat către Lugoj, de unde cu un tren personal ne-am deplasat la Bucureşti, 
ajungînd în ziua de 23, orele 6,30. La orele 10,30-11,00 m-am prezentat la 
Inspectoratul General al Poliţiei, unde m-am alăturat celorlalte forţe care 
acţionau. 
 Distrugerea documentelor, plecarea din Timişoara, precum şi indicarea 
persoanelor de la morgă a căror identitate era cunoscută, este urmarea modului 
în care factorii responsabili cu conducerea activităţii noastre, nici-o dată nu ne-
au convocat să ne expună adevărata situaţie, caracterul acesteia, dimensiunile 
ei, precum şi ordinele date de către cei din Bucureşti, inclusiv de tiran, încă în 
şedinţa din ziua de 16.12.89. Personal nu am luat la cunoştinţă, şi nu numai eu, 
dar şi alte cadre din I.G.P., de această situaţie şi nici măcar de discuţiile şi 
rezultatul acestora, purtate de Dăscălescu şi Bobu, cu reprezentanţii 
demonstranţilor. 
 Toate ordinele se dădeau individual (în ceea ce mă priveşte), de faţă 
fiind în majoritatea cazurilor foştii general Mihalea V. şi general Macri Emil, 
inclusiv cele privind ridicarea evidenţelor spitalului cît şi a indicării cetăţenilor 
decedaţi, ca fiind identificaţi. Acest mod de lucru m-a privat întotdeauna de a 
cunoaşte adevăratele intenţii ale fostei conduceri şi implicit să analizez şi decid 
asupra legalităţii măsurilor ordonate. 
 Menţionez că la celelalte unităţi spitaliceşti din oraş, unde mai erau 
răniţi sau decedaţi, nu ne-am deplasat. De asemenea, filmele care s-au făcut 
persoanelor decedate dar neidentificate, nu au fost pozitivate. Ele au rămas la 
biroul criminalistic, unde, după sosirea la Bucureşti, am insistat să fie găsite, 
dar şeful formaţiunii mi-a comunicat că încăperile au fost invadate de persoane 
străine, care au distrus aparatură şi sustras diferite bunuri, inclusiv filme, hîrtie 
foto şi altele. Ba mai mult, după sigilarea acestora de autorităţi, unul din 
laboratoarele foto a fost din nou spart, sustrăgîndu-se filme pozitivate 
(developate) şi alte bunuri. 



128 

12 ian. 1990 
Declaraţie 

 
 

a învinuit/inculpat GHIRCOIAŞ NICOLAE astăzi 17, luna ianuarie, anul 
1990, a cărui identitate s-a stabilit prin Buletinul de Identitate nr. .... eliberat 
de ... 
-Numele şi prenumele: Ghircoiaş Nicolae 
 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3 C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în (...), declară următoarele: 
 În completarea declaraţiei ce am dat-o la data de 16.01.1990 în faţa 
procurorului militar, mai precizez următoarele: 
 În ziua de 18.12.1989, după ce am fost la morgă, unde i-am văzut pe 
ofiţerii criminalişti lucrînd la fotografierea, amprentarea şi descrierea 
sumară a cadavrelor, prof. dr. Crişan, medic legist cu care am discutat, a 
ridicat problema că există multe haine ale victimelor pe care nu le-a cercetat 
nimeni pt. a vedea dacă au sau nu acte în ele. Am discutat cu Crişan despre 
posibilitatea scotocirii acestor haine de către un ofiţer criminalist, a aşezării 
lor pe categorii de aparţinători şi a ambalării lor în vederea păstrării, întrucît 
procedasem la fel şi în alte ocazii cînd au fost catastrofe cu multe victime. 
 Cred că prof. Crişan mi-a spus că nu are posibilitatea ambalării 
hainelor şi atunci am fost condus la directoarea Novac, cu care am discutat 
problema. Ea l-a chemat pe un subordonat de la resortul administrativ al 
spitalului, care a spus că nu are asemenea saci, dar se va ocupa să-i procure. 
Reţin că şi eu i-am precizat că sacii să fie de dimensiuni normale, pentru a 
introduce hainele în ei. Nu i-am precizat un anumit număr de saci sau o 
anumită dimensiune, însă reţin că directoarea i-a spus să aducă mai mulţi, 
întrucît vor avea nevoie de saci şi altă dată în spital. 
 Nu m-am mai preocupat să verific dacă s-au mai adus sau nu sacii 
despre care a fost vorba şi nici nu am văzut sacii ulterior, ca de altfel nici 
hainele victimelor sau locul depozitării lor. În seara zilei de 18.12.1989 nu 
am fost la spital împreună cu col. Deheleanu, col. Sima, col. Tudor Stănică 
şi lt. col. Corpodeanu, cu două maşini, aşa cum se susţine. 
 Am fost în acea seară la spital împreună cu lt. col. Obăgilă, cu 
maşina condusă de cpt. Voiculescu, luînd acea situaţie cu morţii şi răniţii, 
despre care am relatat amănunţit în declaraţia anterioară. 
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 Reluînd problema discuţiei ce am avut-o cu directoarea Novac cu 
privire la acei saci, arăt că acest lucru  care s-a petrecut totuşi în ziua de luni, 
18.12.1989, deoarece eu am cunoscut-o pe directoare abia în seara aceleiaşi 
zile, cînd mi-a fost prezentată de dr. Ignat, de faţă fiind şi lt. col. Obăgilă şi 
cpt. Voiculescu, cît şi un alt medic, pe care nu-l reţin. Apreciez că această 
discuţie cu directoarea Novac am avut-o marţi, 19.12.1989, oricum, ulterior 
ridicării cadavrelor din morgă. 
 Cu privire la registrele şi celelalte evidenţe ce le-am ridicat de la 
spital din cabinetul dr. Golea în ziua de 19.12.1989, după ce au fost aduse 
acolo din secţii, arăt că lui Golea i-am spus că pe baza acestor documente pe 
care le ridic, se va întruni o situaţie exactă a tuturor victimelor. 
 Chiar dr. Golea a ajutat la împachetarea acestor registre în 2 pachete 
învelite cu hîrtie verde adusă din spital. Cu pachetele, aşa cum am arătat, am 
părăsit spitalul împreună cu lt. col. Corpodeanu, de faţă fiind şi dr. Golea. 
 Eu nu ştiam în acel moment şi nici nu bănuiam că ulterior general 
Nuţă îmi va cere să distrug acele documente. 
 Mai declar că dintotdeauna nu am fost agreat de general Nuţă care, 
în permanenţă, m-a şicanat atît personal, cît şi pe linie de serviciu. 
 Faptul că în seara zilei de 21 dec. 1989 a dispus să mi se 
întocmească şi mie buletin de identitate fals cît şi legitimaţie de serviciu 
COMTIM falsă îl apreciez ca un gest de-al său  „de a mă avea la mînă”,  
deoarece ştiam că şi-au făcut şi ei buletine şi legitimaţii false. 
Nu am de făcut alte declaraţii. 
 Declar şi semnez. 
 
 
Procuror militar, 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/1990 
 
 

Declaraţie 
 
a învinuit/inculpat col. Popescu Ion astăzi 14, luna ianuarie, anul 1990, a cărui 
identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate nr. B.N. 222000 eliberat de 
Mil. Oradea 
-Numele şi prenumele: Popescu Ion 
-Porecla: - 
-Data naşterii (anul, luna, ziua):  27 sept. 1936 
-Locul naşterii (localitatea – judeţul): Pucioasa, jud. Dîmboviţa 
-Numele şi prenumele părinţilor: Gheorghe şi Elena 
-Cetăţenia: român  
-Studii: Academia Militară  
-Situaţia militară (grad-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: nesatisfăcut 
-Locul de muncă: I.J.Timiş al M.I. 
-Ocupaţia: ofiţer 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit  
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă: autoturism  
-Averea soţiei: - 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul): Oradea, str. Postăvarului nr. 7 
-Antecedente penale (instanţa, faptul, data): -  
-Apărător: - 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3 C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta, şi care constă în (...), declară următoarele: 
 Am terminat şcoala de ofiţeri M.Ap.N. în anul 1960, arma grăniceri, şi 
am fost repartizat la P.C.T.F. Curtici, jud. Arad. Pînă în anul 1979 am îndeplinit 
diferite funcţii grănicereşti. De la data de 13 sept. 1979, am fost numit 
inspector-şef la Inspectoratul jud. Bihor, al ministerului de interne – începînd cu 
data de 15 noiembrie 1989 am fost numit inspector-şef la Inspectoratul jud. 
Timiş al ministerului de interne. Am preluat funcţia efectiv, în 25 noiembrie 
1989, de la fostul inspector-şef col. Nica Constantin. Pînă la data de 30 
noiembrie am desfăşurat activităţi de cunoaştere a oamenilor şi în special de 
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sectoarele de care răspundeam nemijlocit (pct. f. serv. paşapoarte şi asigurarea 
tehnico -materială, plus şi gospodăria ajutătoare şi arhivele). 
 De la data de 01. dec. 1989, am intrat în concediu pînă la data de 15. 
XII. 1989. La comanda Inspectoratului a rămas col. Sima Traian. Despre 
preotul Tőkés Lászlo am aflat veşti de la televiziunea maghiară şi de la 
subalternii mei sau de la Securitate. Am înţeles că episcopul Papp Lászlo îi 
retrăsese dreptul de a profesa activitatea religioasă în Timişoara, oferindu-i-se 
un post în alt judeţ. 
 Pe data de 15. XII. 1989, m-am prezentat la serviciu la ora 8,00. 
Subalternii mei m-au informat că în perioada concediului n-au fost probleme 
deosebite pe raza judeţului. Am fost informat cu privire la faptul că nu se 
terminaseră lucrările de toamnă în agricultură şi că se desfăşoară activităţi de 
eradicare a speculei, din ordinul fostului prim (...) 
 Am fost informat de col. Sima Traian cu privire la faptul că urmează a 
se pune în executare o hotărîre judecătorească de evacuare a preotului reformat 
Tőkés Lászlo, care a fost pronunţată anterior Congresului al XIV-lea al fostului 
P.C.R. 
 De această problemă se ocupa mr. Radu Tinu – fost adjunct al şefului 
Securităţii Timiş. Pe la ora 17,00, ofiţerul de serviciu principal m-a anunţat că 
la locuinţa preotului Tőkés Lászlo s-au adunat mai multe persoane care se 
opuneau evacuării. După aceea l-am chemat pe mr. Radu Tinu şi ne-am 
consultat. Am înţeles că urma să vină la Timişoara şeful Cultelor, Cumpănaşu, 
care împreună cu executorul judecătoresc trebuia să pună în executare 
hotărîrea. 
 Mr. Radu Tinu a trimis cadre pentru a se orienta la faţa locului şi să 
informeze modul cum stau lucrurile. În cursul serii, cetăţenii adunaţi au început 
să scandeze „Libertate!”, avînd lumînări aprinse. Pe la ora 18,00 am mers şi eu 
la locuinţa preotului şi am văzut că cele raportate sînt reale, preotul cerîndu-le 
să meargă acasă, altfel se creează neplăceri. 
 În cursul zilei de 16 dec. 1989, începînd cu ora 10,00, am primit 
informaţii că la locuinţa preotului se adună mai multă lume. Col. Sima Traian 
m-a informat că a primit ordin de la general Vlad sau Postelnicu (ori de la alţi 
superiori de la Bucureşti), ca în cursul nopţii să ia măsuri de evacuare a 
preotului. 
 În cursul după-amiezii, spre seară, am fost informat că mai multe 
grupuri de oameni se constituie în mai multe puncte centrale din municipiu şi 
scandează lozinci anticomuniste ca „Jos Ceauşescu!, Jos guvernul!, Vrem 
lumină!, Libertate!”  etc. După aceea, în jurul orelor 16,30, fostul prim-secretar 
Radu Bălan mi-a telefonat că în faţa fostului sediu al C. J. Timiş al P.C.R. se 
adună mai multe persoane (circa 400), se scandează lozinci împotriva lui 
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Ceauşescu şi s-au spart cîteva geamuri la sediul C. Judeţean, situaţie în care am 
trimis plutonul de intervenţie al Miliţiei, format din 30 cadre, să restabilească 
ordinea. Aceştia erau dotaţi cu căşti, scuturi şi bastoane, fără armament. Mi s-a 
raportat de către col. Fărcaşu, şeful Mil. municipiului Timişoara, că situaţia s-a 
rezolvat fără victime şi lucrurile sînt în ordine.  
 Evenimentele s-au precipitat, primind informaţii că la mai multe puncte 
ale municipiului se constituie grupuri care scandează şi se îndreaptă spre centru. 
 L-am trimis pe lt. col. Corpodeanu cu circa 40 oameni, fără armament, 
pentru a bloca calea studenţilor (demonstranţilor). 
 Pe la ora 18,30 am raportat situaţia creată la ofiţerul de serviciu pe 
ministerul de interne, care m-a asigurat că va raporta situaţia fostului ministru 
Postelnicu. 
 Fiind date că se sparg vitrinele de la magazine şi se comit furturi, se 
produc incendii, am dispus să se intervină cu forţele pe care le aveam pentru 
menţinerea ordinii şi reţinerea făptuitorilor. Am luat şi legătura cu pompierii 
pentru a interveni după caz. Am fost sunat de ministrul de interne, căruia i-am 
raportat situaţia creată, acesta imputîndu-mi faptul că nu pot să stăpînesc o mînă 
de fanatici credincioşi şi de gură cască, şi să folosesc subunităţi de la brigada de 
Securitate şi de la grăniceri, pentru a-i împrăştia.  
 Ulterior, am mai fost sunat o dată de Postelnicu, care mi-a comunicat că 
în acea noapte urmează să fie evacuat preotul Tőkés Lászlo, fără să creem 
probleme. Va trebui să pregătim un echipaj de la circulaţie, o altă maşină mică 
pentru preot şi un autocamion care urmau să asigure evacuarea preotului. 
 Menţionez şi faptul că Postelnicu mi-a imputat faptul că nu-s capabil, 
sînt neputincios şi că-mi va revoca ordinul de numire. În acelaşi timp mi-a 
comunicat că a doua zi va sosi la Timişoara general lt. Nuţă C-tin, şeful I.G.M., 
locţiitorul său, general mr. Mihalea Velicu, general mr. Macri Emil şi un grup 
de ofiţeri, care vor pune ordine. Au fost chemate toate cadrele la Inspectorat 
încă din cursul serii. 
 Cînd l-am chemat pe col. Sima şi i-am spus despre ordinul de evacuare 
şi măsurile ce trebuiesc luate, mi-a raportat că totul este pregătit. Dimineaţa, pe 
la ora 4,00, s-a produs evacuarea preotului.  
 În acea seară de 16/17 dec. 1989 nu s-au tras focuri de armă, cadrele 
neavînd în dotare armament şi muniţie. Pe la ora 1,00 a venit la mine în birou 
comandantul plutonului de intervenţie care acţionase în zona Complexului 
Studenţesc şi acuza dureri, raportîndu-mi că a fost bătut atît el cît şi oamenii lui, 
şi mi-a cerut ajutoare. Pe la ora 3,30-4,00 s-a instalat liniştea în oraş. 
 Pe la ora 9,30,  la Inspectorat a venit general lt. Nuţă şi general mr. 
Mihalea, iar în cursul dimineţii, a sosit şi general mr. Macri Emil. General lt. 
Nuţă mi-a imputat faptul că n-am competenţă şi să fac nişte cafele, întrucît 
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urma să vină şi Diaconescu, adjunctul proc. general, pentru anchetarea celor 
reţinuţi. Ştiam că sînt circa 48 de persoane ţinute în vechiul arest al Miliţiei şi 
cereau să fie transferaţi în penitenciar, urmînd a fi create condiţii de cercetare a 
acestora de către procurori în penitenciar. 
 L-am sunat pe comandantul penitenciarului, transmiţîndu-i acest ordin, 
la care mi-a răspuns că nu are posibilitate şi l-am rugat să ia legătura cu cdtul 
penitenciarelor la Bucureşti, lucru ce s-a realizat. 
 Cînd au fost transportaţi şi cu ce nu cunosc. Generalul Nuţă mi-a mai 
imputat faptul că trebuia să reţin liderii demonstranţilor şi nu toată adunătura. 
La Inspectorat a venit şi procurorul Diaconescu, unde au discutat modul de 
anchetare a persoanelor arestate.  
 Generalul Nuţă, Mihalea, Macri, Diaconescu şi cu mine am mers pe la 
ora 11,00 la fostul prim-secretar Radu Bălan, unde se afla şi Ion Coman, Ilie 
Matei şi Mihalache de la C.C.  
 S-a discutat situaţia, stabilindu-se să se facă echipe de anchetare din 
care să facă parte un activist de partid de la Comiteul  Judeţean Timiş al P.C.R., 
cadre de conducere din întreprinderile din care fac parte, şi ofiţerii de Miliţie. 
Urma să fie triaţi pe întreprinderi, să fie puşi în discuţia colectivelor de oameni 
ai muncii şi apoi să li se întocmească dosare după caz, penale sau la Dec. 
153170. 
 General Nuţă l-a informat pe Ion Coman că lucrurile se vor rezolva.  
 S-a stabilit un comandament la Comitetul Jud. Timiş al P.C.R. pentru 
cunoaşterea situaţiei reale şi stabilirea modului de acţiune în municipiu pentru 
menţinerea ordinii, insistîndu-se pentru a nu se permite studenţilor să se 
solidarizeze cu mulţimea. 
 Mai menţionez că în cursul după-amiezii au sosit generalii Stănculescu, 
Guşe, Ceauşescu, Chiţac şi încă doi generali, pe care nu-i cunosc. 
 Eu am primit sarcina să rămîn la fostul Comitet Judeţean de partid 
pentru asigurarea pazei sediului. Ştiu că Nuţă, I. Ceauşescu, I. Matei şi Ion 
Coman au mai discutat separat, fără să cunosc ce au hotărît, între timp aceştia 
discutînd la Bucureşti. N-am înţeles ce-au discutat, nefiind în cameră cu aceştia. 
Discuţiile se purtau în biroul fostului prim-secretar, înţelegînd că trebuie ca 
activiştii să meargă în unităţi şi să tempereze spiritele. Macri avea date că 
oamenii muncii de la UMT, o parte din aceştia, au încetat lucrul. La faţa locului 
a mers Radu Bălan cu încă doi activişti. 
 Pe la ora 15,30 am plecat la Inspectorat pentru a servi masa, dar n-am 
ajuns la popotă, fiind anunţat de ofiţerul de serviciu că în faţa sediului C. Jud. 
Timiş al P.C.R. s-a adunat multă lume, scandîndu-se lozinci anticeauşiste. M-
am întors urgent la judeţ şi în faţa sediului l-am găsit pe general Mihalea 
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Velicu, disperat de faptul că se spărseseră mai multe geamuri de la parter şi 2-3 
încăperi erau incendiate. 
 Prin staţie am chemat pompierii, care au stins incendiul. Am asigurat 
paza sediului cu 3 plutoane de militari în termen de la brigada de Securitate şi 2 
plutoane de grăniceri. Aceşti militari nu aveau muniţie la ei. Am rămas la sediu 
în cursul nopţii cu Coman, Stănculescu şi I. Matei. Începînd cu ora 19,00,  în 
timp ce eram la sediu, s-au auzit focuri de armă în oraş şi ulterior am aflat de la 
I. Coman că s-a dat ordin să se tragă cu cartuşe de manevră pentru intimidarea 
şi împrăştierea demonstranţilor. Luam legătura cu subofiţerii de la dispecerat 
asupra modului de desfăşurare a evenimentelor, care mă informau că au loc 
spargeri de magazine pe Calea Buziaşului, în Piaţa Operei, Piaţa Libertăţii şi 
Calea Aradului. În unele locuri se incendiaseră magazinele, eu trimiţînd 
pompierii pentru stingerea incendiilor. Am înţeles că două maşini de pompieri 
au fost avariate şi trei camioane de la grăniceri. 
 Pe la ora 22,00 am văzut la sediu că se trăgea cu cartuşe trasoare. 
 Situaţia s-a potolit în jurul orelor 2,30. 
 Pe la ora 7,30, pe 18 decembrie, am mers la Inspectorat pentru a mă 
bărbieri şi a-mi schimba ţinuta. În biroul meu se afla Nuţă şi Velicu, care m-a 
apostrofat că de ce am venit aşa tîrziu şi mi-a cerut să pregătesc nişte cafele 
pentru Ilie Ceauşescu şi Diaconescu Gheorghe şi după aceea să nu-i mai încurc, 
că au de lucru, întrucît eu nu sînt în stare să rezolv problemele. Velicu i-a 
raportat lui Nuţă că situaţia e pregătită, urmînd a fi pusă în executare, şi i-a 
cerut col. Deheleanu să-i aducă mai multe planşe cu schema oraşului – pe care 
urma să materializeze punctele de acţiune. Velicu mi-a cerut să le spun eu care 
sînt punctele cele mai vulnerabile din municipiu, Nuţă exprimîndu-se „vezi de 
treabă, că ăsta nu ştie nimic”. 
 Îmi amintesc că am stabilit opt puncte: Piaţa Operei, Piaţa Libertăţii, 
Gara, Circumvalaţiunii, Calea Aradului, Spitalul Judeţean, Complexul 
Studenţesc şi Maria. Eu m-am retras la indicaţia lui Nuţă, urmînd să apară 
Ceauşescu Ilie. Acesta a venit pe la ora 8,30 şi au discutat mai mult timp, iar 
cînd s-au adus cafelele, I. Ceauşescu i-a arătat lui Nuţă două coli bătute la 
maşină, iar după lecturare, Nuţă s-a exprimat „e clar, totul e pregătit din 
exterior”. Pe la ora 9,30  mi s-a spus să merg la judeţ şi m-am conformat. 
 Pe la ora 10,00  a sosit la judeţ Nuţă şi Macri, care au discutat mai mult 
timp cu Coman, I. Ceauşescu şi Stănculescu în prezenţa lui Radu Bălan. 
 Ulterior am aflat de la general Stănculescu că au fost stabilite 8 (opt) 
dispozitive formate din cîte 26 oameni fiecare, avînd în componenţă: 10 cadre 
plus un comandant şi 15 militari în termen dotaţi cu armament şi muniţie, staţie 
radio-emisie prestabilită şi un autocamion. 
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 Menţionez că nu cunosc cine erau cadrele, cine le-a dat armament şi 
muniţie şi ce misiune de luptă aveau. Pe la ora 12,00 am cerut maşină să merg 
în oraş pentru a vedea care este situaţia. Am văzut multe magazine distruse sau 
incendiate. Pe Calea Aradului l-am văzut pe Velicu Mihalea cu Deheleanu şi 
erau nervoşi, întrucît nu sosiseră oamenii în dispozitive. Am revenit la sediu. La 
judeţ l-am găsit şi pe Cornel Pacoste. Se discuta despre muncitorii de la 
Electrobanat, care încetaseră lucrul şi scandau lozinci anticeauşiste. Coman era 
nervos de situaţia creată şi vorbea des la Bucureşti cu E. Ceauşescu. 
 Prin faţa sediului au trecut cîteva taburi pentru intimidare, iar deasupra 
municipiului survola un elicopter, care întărîta spiritele. 
 În jurul orelor 18,00, în mai multe puncte ale municipiului s-au auzit 
rafale de armă. Am intrat la I. Coman pentru a-i raporta că sediul este păzit de 
10 plutoane de la trupele de Securitate, grăniceri şi aviaţie. 
 Coman vorbea la telefon cu (...) era nervos şi din discuţii am dedus că 
cerea ajutoare. Pe la ora 20,00, general Stănculescu a ieşit din birou să-mi ceară 
o ţigară şi mi-a spus: „Băi Popescule, nu-i bine, auzi cum se trage”. Mi-a spus 
că este ordin de la E. Ceauşescu să se tragă. Mi-a spus să discut cu militarii din 
faţa sediului „să nu tragă”, acest lucru transmiţîndu-l col. Tomuş Mihai. Din 
dispozitivul fostului sediu al Comitetului Judeţean Timiş al P.C.R. nu s-a tras 
cu arma. Focuri de armă s-au auzit, răzleţe, pînă în jurul orelor 02,00, după care 
s-au potolit. Pînă dimineaţa a fost linişte. Nu cunosc cîţi morţi au fost în oraş şi 
ce s-a făcut cu aceştia. Pe data de 19 dec. 1989, în jurul orei 8,30,  am luat la 
cunoştinţă de la Bălan Radu că muncitorii de la Elba nu lucrează, ies în stradă. 
La fel se prezenta situaţia şi la alte unităţi economice. Aici se distrugeau 
pancardele şi lozincile. Pe la ora 10,00 a sosit Nuţă cu Macri, care au discutat 
cu Ion Coman, Pacoste şi Radu Bălan. N-am fost de faţă la aceste discuţii. 
După ce a plecat Nuţă şi Macri, am aflat de la Pacoste că sînt ceva morţi şi mai 
mulţi răniţi la Spitalul Judeţean. Numărul exact nu-l cunosc. Mai multe forţe au 
fost concentrate la Electrobanat şi cu toate intervenţiile făcute de Moţ, Radu 
Bălan şi Pacoste, care au fost la faţa locului, nu s-au putut lămuri muncitorii, iar 
Coman era nemulţumit de faptul că a fost împuşcată o femeie.  
 Pe la prînz am aflat de la un activist de la municipiu că în Piaţa Operei 
sînt peste 70 000 oameni şi că afluesc din toate colţurile municipiului şi se 
pregătesc să vină în faţa sediului. 
 Cînd l-am întrebat pe generalul Nuţă, care lucra în biroul meu, cu 
privire la situaţia din oraş, acesta mi-a răspuns „nu-i treaba mea, eu nu sînt pus 
să-ţi dau dumneata informaţii şi să ştii că nu este niciun mort”. Martor la aceste 
discuţii telefonice era general Stănculescu. În cursul nopţii nu am mai auzit 
focuri. 
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 Pe data de 20 dec. 1989, în jurul prînzului au sosit cu un avion special 
la sediu Dăscălescu şi E. Bobu, însoţiţi de doi ofiţeri de Securitate civili, fiind 
înarmaţi şi cu staţii, timp în care în faţa sediului se adunaseră circa 8-10 000 
oameni. Coloanele de demonstranţi au sosit într-o ordine desăvîrşită, avînd 
oameni de ordine cu banderolă albă pe mîna stîngă, cu drapele fără stemă, care 
scandau numai lozinci anticomuniste. Reţin că strigau „Ceauşescu judecat, 
lîngă morţii din Banat!” şi „Noi sîntem poporul, armata e cu noi!” şi „Fără 
violenţă!”.  
 În coloane era şi un TAB, iar pe acesta erau cîţiva militari care făceau 
semnul victoriei. În sediu au pătruns 9-10 persoane, bărbaţi şi femei, lideri ai 
mulţimii, şi cereau să vorbească cu Dăscălescu. 
 Timp de 40 de minute, Dăscălescu a vorbit la Bucureşti, după care 
împreună cu Bobu şi Pacoste şi Bălan, am mers în sală şi au discutat cu 
reprezentanţii demonstranţilor. 
 Pe la ora 14,30,  toate forţele destinate pazei sediului s-au retras, s-au 
îmbarcat în maşini şi au plecat la unitate, în sediu rămînînd eu, cei doi subofiţeri 
de Miliţie de la poartă şi 4 militari în termen şi care aveau pistoale mitralieră şi 
muniţie. 
 S-au purtat discuţii între aceştia şi Dăscălescu timp de 30 de minute, 
timp în care unul din lideri cerea demonstranţilor să fie liniştiţi. Am înţeles că 
liderul demonstranţilor explica lui Dăscălescu că cei din afară au armament şi 
muniţie şi spre dovadă unul din reprezentanţi a scos dintr-o geantă un încărcător 
cu cartuşe.  
 Dăscălescu a vorbit mulţimii, dar nu i-a convins, spunînd că trebuie să 
discute la Bucureşti. Mulţimea l-a huiduit şi a continuat să scandeze. 
Dăscălescu a spus că răspunsul o să-l dea pe 21 dec. 1989, în Piaţa Operei.  
 Pe la ora 19,00, populaţia s-a retras, dar în faţa sediului au rămas circa 2 
000 persoane. Între 22,00-02,00 s-au purtat discuţii între Dăscălescu, Bobu, 
Coman, Stănculescu, Nuţă şi Bălan, şi fiecare vorbea şi la Bucureşti. În jurul 
orelor 24,00 am fost chemat în birou, unde Dăscălescu m-a întrebat cîţi oameni 
am în sediu şi cum este asigurată paza personală. Cînd i-am spus că am rămas 4 
militari şi doi subofiţeri, m-a făcut criminal, cretin, ce caut la Interne, iar Bobu 
a spus că voi ajunge în tribunalul militar, că sînt inconştient şi iresponsabil. 
Coman mi-a spus că am făcut o mare greşeală deoarece n-am ţinut cel puţin 
două plutoane în sediu. Nuţă l-a asigurat pe primul ministru că mă va schimba 
şi m-a scos afară.  
 Coman mi-a spus că va veni o grupă specială, pe care urma s-o primesc 
în sediu şi s-o amplasez în sediu. 
 Au venit 10 militari în termen, sub comanda lt. maj. Enache, cred că de 
la Caracal. 
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 I-am amplasat în sediu conform indicaţiilor. Pe la ora 3,30  am fost 
chemat în birou şi în prezenţa lui Dăscălescu, Nuţă mi-a spus să asigur ieşirea 
lui Dăscălescu şi Bobu din sediu pe poarta nr. 2. Au fost luaţi Bobu şi 
Dăscălescu cu susţinătorii lor pe la 4,00  împreună cu Nuţă cu 2 maşini, în 
direcţii necunoscute. Pe la ora 4,30 m-a chemat Coman, care m-a asigurat că 
peste o jumătate de oră o să primim forţe. Pe la ora 5,30  au venit 2 maşini cu 7 
militari de la regimentul 2 paraşutişti de la Calafat, comandaţi de Gurschi Ilie. 
Aceştia erau echipaţi cu salopetă din foaie de cort, purtau cască şi peste aceasta 
era o plasă pentru mascare şi pistol mitralieră cu patru încărcătoare. Pe 21 dec. 
1989 nu s-a mai întîmplat nimic. Pe 22 dec. 1989 am aflat de la I. Coman că 
Milea s-a sinucis.  
 Ulterior, cînd am revenit în birou, după ce am revenit nu l-am mai găsit 
pe I. Coman şi C. Pacoste şi nici pe Bălan. Pe la ora 14,30, după ce am dat un 
telefon la Inspectorat şi am aflat de la centralist că nu mai este nimeni în sediu, 
mi-am lăsat pistoletul pe un fişet şi tocul alături. N-aveam nici bani şi nici acte. 
Pe stradă era un vacarm. Cu trei maşini de ocazie am ajuns la Oradea pe 23 dec. 
1989, ora 7,00. Cînd am ajuns la locuinţă, am constatat că uşa şi geamurile îmi 
erau sparte. Am chemat-o telefonic pe soţia de la Beiuş la Oradea şi m-am 
întîlnit cu aceasta la Oradea. 
 Este adevărat că am pus nişte numere de rodaj cu nr. de DJ, peste nr. 1-
BH-333, şi la Ineu am fost controlat de o patrulă militară şi m-a dus la Frontul 
Salvării Naţionale şi apoi la Miliţie. A venit procurorul Golea, care mi-a luat o 
declaraţie în prezenţa unui maior şi a doi militari în termen. 
 Am fost arestat şi depus în Penitenciarul Timişoara la 12 ian. 90. 
 Atît declar, susţin şi semnez cu precizarea că din forţele pe care le-am 
avut în subordine la fostul Comitet Judeţean de partid Timiş, în toată această 
perioadă nu s-a tras nici un foc de armă. 
 
Procuror militar, 
 
16 ianuarie 1990 

 
 În continuarea declaraţiilor date, mai fac următoarele precizări: în 
legătură cu menţiunile din agenda cu coperta de culoare roşie, arăt că aceste 
ordine sînt transmise de N. Ceauşescu la teleconferinţa din 17. XII. 1989, în 
jurul orelor 18,00. Fiind la sediul fostului Comitet Jud. Iaşi al P.C.R., mi-am 
notat ordinele transmise de fostul comandant suprem. 
 Fiind membru al fostului Birou al Comitetului  Judeţean Timiş al 
P.C.R., am luat cunoştinţă la teleconferinţă de aceste ordine.   
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 În legătură cu nota care mi se prezintă, arăt următoarele: 
- la ora 21,40,  am raportat fostului ministru de interne că stăpînim situaţia 
operativă la obiectivul Tokes; 
- am transmis ordinele pentru a bloca ieşirile şi intrările din şi în Timişoara; 
- am ordonat ca să se intervină în forţă, pentru împrăştierea (fără arme) la 3 
plutoane de Securitate şi la pompieri; 
- am hotărît paza sediului fostului Inspectorat cu un pluton de Securitate de la lt. 
col. Bunoaică şi col. Ciocoiu. 
- am trimis din ordinul primului secretar Bălan noi forţe în parcul central şi o 
maşină a pompierilor. 
- am ordonat subalternilor la ora22,45 să bareze căile de acces spre locuinţa 
preotului Tőkés Lászlo, pentru a se putea pune în executare hotărîrea de 
evacuare. 
- am raportat fostului ministru situaţia cu cei reţinuţi, aşa cum mi-a cerut-o. 
- am raportat fostului ministru la ora 0,15 că situaţia se amplifică şi se îndreaptă 
spre centru. I-am mai raportat ministrului că fără scut, cască şi baston nu sîntem 
eficienţi. Pe la ora 3,05,  am raportat situaţia la obiectivul „Tokes” ministrului. 
 În legătură cu cele două buletine, arăt că cel făcut este pe numele meu, 
cu seria BR nr. 222000 eliberat de Mil. municip. Oradea la 5.02.1985. 
 Legat de cel de-al doilea, cu seria BN 026006, arăt că în luna aprilie 
1980, după ce venisem nou la Oradea şef serviciu evidenţă – populaţie, mr. 
Mărcuş mi-a solicitat o poză pentru un nou buletin, pe alt nume, pentru 
acoperire la diferite situaţii. 
 În chestiunile de protocol cu străinii trebuia să apar sub acest nume. 
 Nu l-am folosit niciodată din fişet şi nu l-am purtat asupra mea. De 
altfel, se vede că nu-i folosit, fiind nou. 
 Eu i-am spus să mă treacă cu numele de Plopeanu Viorel şi că sînt 
născut în Cîmpulung Argeş, iar domiciliul îl am în Timişoara, Aleea Frasinului 
nr. 4, jud. Timiş.  
 Mie generalul Nuţă mi-a spus numai să merg la sediul fostului Comitet  
Judeţean Timiş al P.C.R. ca membru al biroului şi să mă ocup de paza sediului. 
 Am pus acele numere peste cele reale în ideea de a nu fi agresat de 
unele persoane, care cunoşteau numărul maşinii. Am condus pînă la Ineu. 
 
Atît declar, susţin şi semnez. 
 
Procuror militar,                            Inculpat, 
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29.12.1989 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 
 
 Subsemnatul SIMA TRAIAN, născut la 13 aug. 1937 în Hălmagiu, 
jud. Arad, colonel de Securitate, fost şef al Securităţii judeţului Timiş, 
domiciliat în Timişoara, str. Tolstoi nr. 1/A, declar următoarele: 
 Declanşarea evenimentelor de la Timişoara din ziua de vineri, care 
au început de la Biserica reformată nr. 1, nu are nici o legătură cu cazul 
Tőkés Lászlo, ele au cauzele generale care sînt cunoscute. 
 Evoluţia evenimentelor am urmărit-o în calitate de şef al Securităţii 
şi am raportat-o conducerii D.S.S., general mr. Bucurescu Gianu, adj. al 
ministrului, care mi-a ordonat să urmărim revoluţia şi să raportăm. Acest 
lucru l-am făcut şi în cursul serii şi sîmbătă, toată ziua, fără a primi niciun 
ordin de intervenţie. Cu organele locale am ţinut legătura şi am rugat să se 
revină la evacuare pentru a se aplana acest caz. Sâmbătă seara, în jurul 
orelor 19,00,  cînd coloana de la Biserică a ieşit în oraş, mi s-a raportat, la 
rîndul meu raportând la Bucureşti, evoluţia şi faptul că evenimentele la 
Timişoara evoluează în sens negativ. 
 Nu am întreprins niciun fel de represalii sau alte acţiuni, în aceste 
zile efectivele Securităţii fiind dirijate în special pentru asigurarea securităţii 
obiectivelor, a stăpînirii stării de spirit, fiind şi mic nu se putea interveni - 
demonstranţii dominînd practic tot oraşul. 
 Pentru sprijin în aceste zile a fost trimis general mr. Macri Emil cu 
un număr de 10-12 cadre, el de fapt preluînd oarecum şi conducerea 
activităţilor de securitate –  nu m-a înlocuit, dar s-a ocupat personal.   
 Duminică, după ce am văzut că în general oraşul este calm, nu sînt 
probleme, în jurul orelor 10,00 s-a raportat că totul este în ordine; pentru ca 
nu după mult timp să înceapă demonstraţii şi în stradă. Mai tîrziu a venit, 
cred cu avionul, de la Bucureşti şi general lt. Nuţă Constantin, şef al I.G.M., 
care s-a organizat în baza informării făcute de şeful Inspectoratului (eu nu 
am participat) şi a preluat comanda forţelor de Miliţie care acţionau în 
stradă. 
 Menţionez că şeful Inspectoratului, col. Popescu Ion, a stat tot 
timpul la Comitetul Judeţean de Partid. 



140 

 Venind de la Bucureşti general Macri Emil,  am organizat împreună 
activităţile specifice de securitate – (...) acest eveniment, accentul punîndu-l 
pe culegerea de informaţii, identificarea activităţii organizate, a persoanelor 
care se află la conducerea acestei activităţi, de fapt (...) care raportau către 
conducere au fost întrebaţi în legătură cu organizatorii. 
 Comandamentul acţiunii de la Inspectorat se afla în biroul şefului de 
Inspectorat şi era condus de general lt. Nuţă, care era ajutat de general mr. 
Mihalea, mergeam de 1-2/zi în acest birou, cînd raportam unele probleme ce 
mi-au fost transmise din judeţ, am stat jos - prezenţa mea era foarte inutilă 
acolo. 
 Cînd au început reţinerile, am organizat şi (...) mai ales informaţii 
privind participanţii, cum au fost organizate şi conduse aceste activităţi, 
reţinuţi de forţele care au acţionat fiind fără o (...) deosebită; unii dintre ei 
luaţi la întîmplare, informările noastre au fost sumare şi de cele mai multe 
ori am fost şi personal apostrofat de către general Bucurescu, iar  general 
Macri de către general col. Vlad. Toate anchetele au fost conduse de col. 
Tudor Stănică, el stabilea priorităţile şi nu am avut acces la datele şi 
informaţiile ce le-au obţinut. Cercetările au fost efectuate de lt.col. Sălăjan 
Gh. şi un ofiţer Caraşcă de la unitatea centrală. S-au mai folosit unii ofiţeri, 
dar nu de anchetă, ci din informaţii care ne-au fost trimişi de la alte judeţe - 
nu-i cunosc organizarea ce au făcut-o lt.col. Sălăjan şi Caraşcă. 
 La instituirea stării excepţionale pe raza judeţului, din partea 
ministrului de interne Tudor Postelnicu am primit ordin să înarmăm întregul 
efectiv cu o unitate de foc, armamentul să fie folosit conform legii. Am luat 
măsuri - nu am verificat însă (...) ca pe care ofiţerii în misiune să poarte 
pistoletul. 
 De luni pînă joi dimineaţa, activităţile au decurs aproape normal, s-
au mai putut efectua schimburi cu sursele - deplasări în obiective, locuri 
medii - în scopul culegerii de informaţii care au fost valorificate prin forme 
specifice - joi amplificîndu-se demonstraţiile, ofiţerii nu au mai plecat în 
oraş, pentru a nu irita publicul şi a nu se expune. 
 În toată această perioadă, am cooperat cu organele Miliţiei pe 
problemele specifice, fără a acţiona în anume în vreun caz. 
 Situaţia agravîndu-se vineri dimineaţa şi general Nuţă iritat, în 
prezenţa mea în birou prin staţie, avea indicativ 99, intervenea mereu şi 
cerea forţelor pe care le dirija, de la batalion, grăniceri, Miliţie să intervină 
să tragă pentru împrăştierea demonstranţilor - de faţă era şi general Mihalea 
şi alte cadre din I.G.M., pe care nu mi le amintesc. 
 Centralizarea datelor privind morţii, răniţii, arestaţii le-au făcut 
numai cadrele din I.G.M.,  unde conducea col. Tudor Stănică, nu au fost 
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implicate cadrele de Securitate, mai puţin cpt. Grui, care răspunde de 
Sănătate, şi îmi amintesc că a plecat cu col. Ghircoiaş din I.G.M. la Dir. jud. 
- nu cunosc unde au fost îngropaţi morţii şi cum s-a soluţionat problema cu 
ei, nici numărul precis nu-l ştiu - într-una din zile întîmplător am aflat în 
birou la general Nuţă că sînt 52. 
 Personal nu am dat niciun ordin în legătură cu centralizarea acestor 
date, pentru că nu mi-au fost cerute în mod expres; din cînd în cînd mai 
raporta general Macri. 
 Vineri, după anunţarea evenimentului, cu un număr de cadre am 
rămas în sediu, o parte din cadre s-au retras, am aşteptat noile forţe care au 
venit, le-am predat totul, după care pe noi ne-a scos armata şi ne-a depus la 
garnizoană, unde am stat două zile, apoi la Oituz şi după aceea la 
penitenciar pînă azi. 
 Nu am dat niciun ordin să se ardă documente, ca exemplu sînt ale 
mele toate în fişet, poate că unele cadre au luat pe cont propriu acţiuni. 
 Cadrele de Securitate nu au participat la evacuarea lui Tőkés Lászlo, 
în afară de mr. Radu, care a fost în comisia constituită la nivel de judeţ, pe 
baza ordinului noi nu am intrat în contact cu el. 
 Declar cu toată răspunderea că pînă la apariţia la balconul Operei şi 
la Comitetul Judeţean de partid, organele de Securitate nu au cunoscut nimic 
în legătură cu persoanele care au condus aceste acţiuni. 
 În legătură cu obiectele, numele de bănci şi aparatura electronică, în 
afară de cele 2 televizoare şi video declar că sînt folosite pe linia unităţilor 
speciale şi pot face dovada pentru fiecare în parte. Pentru toate se cunoaşte 
provenienţa şi destinaţia în baza instrucţiunilor acestei unităţi. 
 Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez.  
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03 ianuarie 1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 
 

 Subsemnatul SIMA TRAIAN, născut la 13 august 1937, în 
Hălmagiu, jud. Arad, fiul lui Nicolae şi Carolina, domiciliat în Timişoara, 
str. Tolstoi nr. 1/A, fost şef al Securităţii judeţului Timiş, colonel de 
Securitate, declar următoarele: 
 În anul 1960, luna sept., am absolvit Şc. de ofiţeri de Securitate şi 
am fost repartizat la Direcţia Regională M.A.I.  Cluj şi am lucrat pe linia 
serv. de informaţii interne la colectivul de studenţi pînă în anul 1968 
februarie, cînd am fost mutat la Inspectoratul judeţean de Securitate Bistriţa. 
Urmînd în funcţia de şef birou tot pe linie de informaţii de interne. Aici, în 
1969 am fost promovat în funcţia de adj. al şefului de Inspectorat, pentru a 
coordona mai multe compartimente. 
 De la Bistriţa-Năsăud, în mai 1970, am fost mutat la Insp. jud. Bihor 
al Ministerului de Interne, în funcţia de adj. al şefului Securităţii, iar în 
1971, cînd s-a unificat ministerul de interne cu Consiliul Securităţii Statului 
şi au luat fiinţă inspectoratele judeţene ale ministerului de interne, am fost 
numit şef al Securităţii judeţului Bihor. În toată această perioadă, am 
desfăşurat activităţile specifice de securitate fără să am probleme deosebite. 
  La data de 1 nov. 1985, cînd aproape toate cadrele de conducere din 
Securitate au fost rotite, am fost mutat la Securitatea Judeţului Timiş, în 
funcţia de adj. al şefului Securităţii, iar la 10 februarie 1987 am fost numit 
în funcţia de şef al Securităţii al judeţului Timiş. 
 Complexitatea situaţiei operative mi-a creat de multe ori probleme, 
necunoscînd în unele probleme modul de acţiune, mai ales pe linie de 
studenţi străini, aportul redus neputînd asigura stăpînirea situaţiei mai ales 
pe linie de (...), precum şi în oraşele judeţului. 
 Preluînd funcţia, am organizat întreaga activitate pe baza experienţei 
ce o aveam, nu mă puteam aştepta la un sprijin mai deosebit din partea 
organelor centrale. 
 În acest interval nu am avut cazuri finalizate prin trimitere în justiţie 
sau prin alte măsuri în afară de avertizări, atenţionări şi altele prevăzute de 
către instrucţiunile de muncă. 



143 

 Efortul operaţiunii a fost concentrat spre stăpînirea stării de spirit, 
cunoaşterea locurilor şi mediilor în care s-ar putea pregăti sau dezvolta fapte 
de natura securităţii statului. Informaţiile de acest gen au făcut obiect a 
numeroase informări către organele centrale ale departamentului  şi locale 
de partid. Probleme prioritare ale Securităţii au fost şi cele referitoare la 
activitatea străinilor şi apărarea economiei naţionale. Nu am avut niciun 
eveniment cu consecinţe deosebite pe aceste planuri. 
 Din munca informativă desfăşurată de către aparatul din subordine 
nu am obţinut informaţii în baza cărora se puteau trage concluzii că la 
Timişoara s-ar pregăti evenimentele ce-au avut loc, de altfel conducătorii pe 
care îi scriu acum acţiunii nu au făcut sub nicio formă obiect al muncii de 
securitate. 
 Singurul caz ieşit din rîndul activităţii normale a fost al preotului 
Tőkés Lászlo, după ce acesta a intrat în atenţia cercurilor din exterior, lucrat 
de către adj. al şefului Securităţii, maior Radu Tinu, caz ce-a fost prezentat 
în mai multe rînduri la analiză pînă la general col. Iulian Vlad,  şef al 
Departamentului Securităţii Statului. Atenţia a fost concentrată spre 
prevenirea contactării sale de către străini în vederea scoaterii în exterior a 
unor materiale de propagandă, măsurile luate nefiind suficient de eficiente, 
pentru că în mai multe rînduri a scos afară materiale care au fost publicate 
sau folosite în diferite emisiuni de radio şi televiziune. 
 Cu evoluţia cazului a fost informată sistematic Direcţia de linie 
(Direcţia I), care a efectuat cercetări pentru a se cunoaşte evoluţia şi 
măsurile ce se întreprind în continuare. Pînă în momentul evacuării nu am 
intrat în contact cu cel în cauză, ordinul a fost ca să nu ne amestecăm în 
problemele de cult, pentru a nu i se da cazului tentă politică. Acţiunea de 
evacuare a fost condusă de către Direcţia I  cu Departamentul cultelor şi 
ministerul justiţiei, cu episcopia din Oradea, eu personal nu am discutat cu 
Episcopul Papp Laszlo niciodată legat de acest caz. 
 S-a insistat mult pe respectarea tuturor termenelor, prevederea fiiind 
îndeplinită pentru a nu se putea reproşa absolut nimic, de altfel de aceea s-a 
şi amînat aşa de mult, tentative pentru acest lucru făcîndu-se încă înainte de 
congres. 
 Pe măsură ce trecea timpul şi ne apropiam de momentul evacuării lui 
Tőkés Lászlo, se intensifica şi situaţia operativă din jurul lui şi mai ales a 
cercurilor din exterior. Exteriorul era informat operativ cu tot ce se întîmpla 
în jurul lui şi modul în care decurg evenimentele pentru evacuare. 
 În acest fel am ajuns la momentul de vîrf al evenimentelor ce au avut 
loc la Timişoara începînd cu ziua de vineri, 16.12.1989. 
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 Declar în continuare activităţile desfăşurate de mine începînd de 
vineri pînă în momentul în care am fost depus la garnizoană, vineri, 
23.12.1989, orele 16,00. 
 Activităţile generale desfăşurate vizau: 
- prevenirea pătrunderii străinilor în zonă 
- cunoaşterea la moment a situaţiei din rîndul enoriaşilor 
- prevenirea degenerării  situaţiei în alte fapte 
- raportarea sistematică la D.S.S. a evoluţiei cazului. 
Vineri, 16.12.1989 
 Aparatul cu competenţe în acest caz a fost mobilizat pentru a putea 
interveni dacă va fi nevoie, iar un număr de 5-6 cadre după orele 17,00 au 
fost instalate în dispozitiv la adresa din str. T. Cipariu 1 şi în zonă pentru a 
cunoaşte evoluţia cazului - nu au avut ordin să intervină sub nicio formă. 
Din dispozitiv s-a raportat telefonic evoluţia, ce probleme se ridică, la rîndul 
meu, informînd org. de partid şi conducerea DSS. Am primit ordin să nu ne 
facem prezenţa, în stradă trebuie să acţioneze organele de Miliţie dacă este 
ceva.  
 La ora 18,00,  numărul credincioşilor era de aprox. 300-400 şi au 
început să aprindă lumînări. Am raportat acest lucru la conducerea D.S.S., 
respectiv la general mr. Gianu Bucurescu, adj. al ministrului, care mi-a 
ordonat să nu ne băgăm noi, să acţioneze depart. cultelor, Consiliul Popular, 
iar dacă se intervine, organele de Miliţie sînt competente în stradă.  Situaţia 
din str. T. Cipariu s-a amplificat, a intervenit de la primăria municipiului - 
primarul Moţ în persoană, a comunicat că sentinţa nu se aplică, rezolvă 
pentru Biserică lemne şi alte probleme ce se reclamau. Urmare acestor 
acţiuni, preotul Tőkés Lászlo a mulţumit enoriaşilor şi a făcut apel la ei să 
plece acasă, apelul nu a avut răsunet, astfel că un număr mare a mai rămas 
pînă în jurul orelor 24,00, cînd au început să se îndrepte spre casă, rămînînd 
la locuinţă, totuşi, 20-30 persoane mai în vîrstă, au aprins lumînări şi au stat 
de veghe pînă dimineaţa. 
Sîmbătă, 17.12.1989 
 Am raportat situaţia conducerii spre informare, iar eu am continuat 
măsurile pentru a cunoaşte evoluţia ei de la locuinţa preotului prin sistemul 
stabilit, nu am avut în vedere alte măsuri. 
 Primarul Moţ a rezolvat problemele ce le-a promis legat de lemne, 
medic, geamuri etc. 
 Preotul a făcut apel la credincioşi să plece, pentru că promisiunile au 
fost rezolvate şi sunt condiţii ca totul să intre în normal. Speram ca lucrurile 
să intre pe un făgaş normal. 
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 Seara au început să se adune din nou la locuinţa preotului grupuri de 
oameni, acum au venit şi foarte mulţi curioşi să vadă ce se întîmplă, 
amplasarea clădirii în staţia de tramvai favoriza acest lucru. Numărul celor 
prezenţi creştea de la oră la oră, estimativ din rapoartele cadrelor în jurul a 2 
000 de persoane se aflau ieşite pe această stradă la orele 18,30. După orele 
19,00, mi s-a raportat că numărul celor prezenţi creştea, iar în faţa casei 
preotului începe să se strige „Vrem căldură!”; „Vrem medicamente!” - poate 
şi altceva, dar nu am reuşit să reţin, fiind strada plină. 
 Din acest moment, personal am tras concluzia că situaţia nu mai 
poate fi stăpînită, degenerează într-o direcţie primejdioasă şi mi-a creat o 
îngrijorare deosebită. Nu am avut dubii şi am raportat conducerii D.S.S., 
general mr. Bucurescu Gianu, adj. al ministrului, şi chiar în timp ce-i 
raportam mă anunţă telefonic adj. mr. Radu Tinu că au ieşit pe strada 6 
Martie; au oprit un tramvai şi încep să devasteze magazinele. 
 Am completat raportul cu cele apărute şi am urmărit traseul 
coloanei, urmînd să identificăm prin cei 4-5 ofiţeri ce-i aveam pe cei care 
sparg magazine şi se dedau la vandalisme. 

Evenimentele în derularea lor de sîmbătă noaptea nu le-am putut 
stăpîni şi spre ziuă nu reţin bine, dar s-au liniştit. 
 La rapoartele mele în care am încercat să prezint cît mai fidel 
evenimentele, mi s-a comunicat că va veni o echipă de ofiţeri de la 
Bucureşti, care să mă ajute. 
Duminică, 18.12.1989 
 La ora 6,30, cu un tren special (autotren), au sosit la Timişoara 
pentru a organiza măsurile ce se impun: 
- col. mr. MACRI EMIL, şeful Direcţiei II 

- col. TEODORESCU FILIP, locţ. şef. Direcţie III 
- col. ANASTASIU GABRIEL, locţ. şef. Direcţie I 
- col. NICOLICI DAN, şef. Centru Inform.-Docum. 
- col. POP IOAN,  of. la Dir. I 

- lt.col. TĂNASE CTIN.,  of. la Dir. I 

- mr. CARAŞCĂ, of. la Dir. II 

- un ofiţer de la Dir. II,  care răspundea de CFR, nu-i ştiu numele. 
- Probabil să fie şi alţi ofiţeri, dar eu nu i-am întîlnit în desfăşurarea 
activităţii. 
Lipsă pag.6 
 
 Duminică, 18.12.1989  

În jurul orelor 15,00-16,00,  la mine în birou şi-a făcut apariţia un 
grup de generali; patru, după cîte reţin eu, intrînd ulterior cînd se întâlneau 
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cu general Macri şi dintr-o discuţie telefonică am aflat că unul este general 
mr. Guşe, al doilea general lt. Stănculescu, pe restul nu îi ştiu. Erau conduşi 
de un lt.-col. din garnizoană, nu îl cunosc. S-a raportat faptul că este în 
pericol de-a se rupe cordoanele la sediul Diviziei şi intrarea demonstranţilor, 
foarte iritat, de acesta Guşe a dat ordin ca pentru apărarea unităţii să se tragă 
în cei care nu răspund la somaţie, pentru a evita ocuparea cazărmilor din 
centrul oraşului. Pentru orele 17,00  să amintesc teleconferinţa s-a ţinut mai 
tîrziu, am participat şi am luat la cunoştinţă de instituirea stării de necesitate 
la Timişoara - misiunea tuturor cadrelor în vederea neutralizării 
manifestărilor de la Timişoara. S-a spus că la Timişoara a fost trimis şi un 
grup de generali - referire la general Guşe şi Stănculescu, care însă din cîte 
mi-am dat seama, ei nu au mai ajuns la sediul Comitetului Judeţean, unde 
trebuia să se ţină teleconferinţa, fiind blocaţi la sediul Diviziei. Ascultam 
staţia de la sediu. Am primit ordin să înarmăm toate cadrele Inspectoratului 
cu cîte o unitate de foc, folosirea armamentului să se facă în conformitate cu 
normele legale, acest ordin a fost transmis personal de ministrul de interne 
Tudor Postelnicu. 
 Sistematic, general Macri Emil a raportat evoluţia evenimentelor la 
conducerea D.S.S,. primind ordine asupra modului de acţiune: 
- să stabilească organizatorii 
- să raportăm date din cercetările ce le facem  
- să obţinem informaţii detaliate din care să rezulte starea de spirit, 
comentarii. Centralizarea informaţiilor o făcea de regulă de 2 ori pe zi col. 
Teodorescu Filip, cînd se raporta şi situaţia de fapt la momentul respectiv. 
 Conform metodologiei, toate cadrele au fost antrenate în culegerea 
de informaţii, niciunul nu a fost în dispozitivele instalate după instituirea 
stării de necesitate. 
 După instituirea stării de necesitate, nu cunosc cum s-a făcut 
instituirea muniţiei, cum s-a dat ordinul de tragere, de către cine, ce s-a 
întîmplat în oraş, pentru că nu am mai fost în birou la general Nuţă, unde 
erau toate mijloacele de legătură. 
 Seara tîrziu – spre ora 23,00 s-a transmis ord. pentru evacuarea 
preotului Tőkés Lászlo personal de către ministrul de interne Tudor 
Postelnicu. De la Consiliul Popular s-a constituit o comisie în care au intrat: 
preşedintele Depart. cultelor, preşedintele Part. Judeţean, secretarul 
Consiliului Popular (nu sînt sigur), mr. Radu, locţiitorul meu - el de fapt 
raportîndu-mi aceste probleme. Preotului i s-a adus la cunoştinţă sentinţa de 
evacuare la care nu a replicat - după care comisia a plecat. Din cele 
raportate, la puţin timp s-a deplasat echipa de la organele de Miliţie pentru 
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evacuare şi în jurul orelor 5,00 din 19.12.1989 a fost evacuat în judeţul 
Sălaj. Nu au participat la evacuare cadre de Securitate. 
 Declar cu toată răspunderea că nu am cunoştinţă să se fi trimis la 
Timişoara forţe (trupă pentru intervenţie) cu avioane, elicoptere sau alte 
mijloace, nici nu au fost cerute asemenea trupe în prezenţa mea. Nu cunosc 
să se fi adus echipament militar kaki cu care să se îmbrace cadrele de Miliţie 
şi Securitate, nici unde a fost depozitat şi cine a dispus de el. Cu lt. col. 
Demeter şi plt. Penea în perioada 16-23.12.1989 nu am purtat niciun fel de 
discuţii şi nici nu le-am dat niciun ordin legat de aceste evenimente. 
 Continuînd activităţile, luni, 19.12.1989, nu am organizat alte acţiuni 
decît cele specifice, plus că mi se cerea cu insistenţă date şi informaţii 
despre cei ce au fost reţinuţi, cum se desfăşoară cercetarea acestora şi de ce 
nu  identificăm persoanele ce au avut rol conducător în această acţiune. 
Împreună cu col. Teodorescu m-am deplasat la Penitenciar, pentru a încerca 
să realizăm activitatea de cercetare a celor reţinuţi, pentru a putea să 
completăm rapoartele. 
 Neavînd pînă la acea dată nicio persoană cercetată şi neavînd ce 
raporta, am organizat în birouri lîngă poartă această activitate, pe care a 
ordonat-o lt. col. Sălăjan Gh. La Penitenciar a rămas maior Caraşcă de la 
Direcţia VI. Pentru creşterea numărului de informaţii din ordinele primite de 
la conducerea D.S.S., am organizat cercetare informativă în 3 spitale. Pentru 
aceasta m-am deplasat cu col. Teodorescu la dr. Golea Ovidiu, directorul 
Spitalului Judeţean, care a organizat trei spitale: Judeţean, Ortopedic şi 
Pădurea Verde şi în 19 dec. la ora 16,00, ofiţerii în cauză să se deplaseze cu 
şefii de secţii şi bolnavii care pot fi interogaţi stabiliţi de către aceştia, să-i 
pună la dispoziţie pentru a se sta de vorbă cu ei. Cu aceştia s-a stat de vorbă 
în 2 zile: marţi şi miercuri, datele fiind cuprinse în rapoartele lor, care au 
fost inspectate la informările raportate pentru conducere. 
 Declar că activităţile de cercetare informativă au fost conduse de 
către col. Tudor Stănică şi nu puteam scoate la cercetări pe nimeni fără 
aprobarea sa, acest lucru ne-a determinat să recurgem inclusiv la cercetarea 
celor din spital. Din cercetarea efectuată nu am obţinut niciun fel de 
informaţii revelatoare pentru cunoaşterea evenimentelor. 
 Şi luni s-au raportat aşa cum am declarat ulterior conform datelor 
obţinute - apostrofaţi fiind de mai multe ori în legătură cu faptul că nu am 
reuşit să stabilim nimic. Luni spre seară am aflat de la general Macri că vine 
la Timişoara primul ministru Constantin Dăscălescu. 
Marţi, 20.12.1989 
 Nu am participat la activităţi deosebite, nici eu şi nici aparatul. 
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 S-au făcut pregătiri pentru venirea primului ministru, nu am fost nici 
la aeroport, nici la Partid - nici nu l-am văzut. 
 Demonstranţii s-au localizat în Piaţa Operei şi Comitetul Judeţean de 
partid - începînd să apară microfoane, persoane cu rol de conducere, noi, de 
la Securitate, din ordin efectuînd investigaţiile  pe teren pentru fiecare în 
parte. Din ce am stabilit, niciunul din aceştia nu era cunoscut de către 
organele de Securitate. 
 Toată ziua de marţi s-a desfăşurat în conf. cu alte zile - raportarea 
sistematică, însă informaţiile erau tot mai puţine, deoarece cadrele nu mai 
puteau să-şi desfăşoare activitatea normală. 
 Seara, spre orele 20,00, general Macri mi-a dat ordin să mă duc 
personal să studiez posibilitatea ca din sediul partidului să fie scos primul 
ministru, să fie dus la aeroport. Am luat cu mine ofiţeri, reţin pe lt. col. 
Popescu Dumitru, şef serviciu, şi ne-am deplasat pe jos izolat, fără 
armament, am studiat, după care am revenit tot pe jos izolat şi am raportat 
că nu se poate, pentru că sediul este înconjurat şi prezenţa în zonă este 
suspectă, noi nu ne putem apropia. 
 Numai atunci am aflat că de fapt această acţiune este în lucru şi se 
pregătea de către general Nuţă, trimiterea mea acolo de către general Macri 
regretînd-o personal. Cu această ocazie, şoferul pe care l-am trimis în zonă a 
fost prins, bătut de către demonstranţi. 
 Seara tîrziu, fără a şti cum (auzisem că împreună cu trupele de 
paraşutişti ale M.Ap.N.), au fost scoşi şi duşi la aeroport. Şoferul plt. 
Sfîrloagă Petru l-a dezarmat a raportat că nu a tras în demonstranţi, a fost 
văzut cînd l-a prins de un ofiţer din subordinea mr. Mavru. 
Miercuri, 21.12.1989 
 Cadrele de Securitate nu mai puteau ieşi în oraş, nici chiar cei din 
obiectivele economice care erau ameninţate şi chiar căutate, de aceea am dat 
ordin să stea în sediu, să luăm măsuri pentru paza sediului. 
 În aceste condiţii, situaţia operativă era grea, nu mai reuşeam să 
obţinem informaţii despre persoanele ce apăreau cu rol de conducere în 
aceste evenimente, astfel că despre multe nu am reuşit să obţinem niciun fel 
de date. Nu mai ştiam nimic nici din cercetările active care se efectuau, 
pentru că a rezultat un număr mare de persoane, au fost întrebate, dar nu 
aveau nimic cu aceste evenimente. Doar că în dimineaţa zilei de miercuri, 
21.12.1989, am primit ordin de la general mr. Macri Emil să mă informez la 
spital la dr. Golea, nu pot să-mi amintesc, cu procurorul general adjunct sau 
cu un cadru de conducere din I.G.M. (vv. populaţie, criminalistic) (...), cu 
început de chelie. Am dat telefon la dr. Golea în jurul orelor 8,30-9,00  era, 
i-am spus să mă aştepte; am mai zăbovit să rezolv cîteva probleme, apoi a 
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venit general mr. Macri Emil foarte furios, observîndu-mă dur că nu mă 
ocup de informaţii şi că nu am ce căuta pe la spital; să-l trimit pe ofiţerul ce 
răspunde de Dir. Sanitară. Aşa am făcut; l-am chemat pe cpt. Grui de la 
Serv. I, pe care l-am trimis,  se pare că era şi col. Ghircoiaş, care putea 
raporta cpt. Grui. 
 M-am simţit nemulţumit de apostrofări, dar cred că şi-a dat seama 
general mr. Macri că nu eu eram cel indicat să mă duc acolo. 
 Au continuat în oraş acţiunile de distrugeri - şi demersurile noastre 
foarte subţiri nu puteau pune capăt acestora. 
 Evoluţia principalelor evenimente se derulau în continuare negativ, 
se simţea ridicarea maselor din obiectivele economice, nu mai puteau fi 
stăpînite, prezenţa la serviciu urmărită de noi tot mai slabă şi se întrezărea 
deznodămîntul care urma să se întîmple. 
 În această perioadă nu am transmis niciun mesaj prin staţie şi nu am 
cunoscut activităţile de intervenţie ce se organizau la comandament. Cunosc 
că pe linie de partid s-au încercat a se organiza contrademonstraţii, au fost 
aduse cu trenuri din alte judeţe gărzi patriotice, ofiţerii raportînd că se 
blochează gările. 
Joi, 21.12.1989 
 S-a raportat începînd de la ora 6,00 dimineaţa situaţia şi am executat 
activităţile la sediu cu întregul efectiv, aducînd şi cadrele din obiective, 
organizînd paza clădirii. 
 Nu cunosc ce se făcea la Comandament unic, nu am mai mers, 
pentru că în general toată lumea era iritată şi nu avea pacienţă pentru a 
asculta nimic. General Nuţă, cu foarte mare duritate, în mai multe rînduri se 
adresa cadrelor cu cuvinte jignitoare, le cerea să tragă în demonstranţi 
pentru a fi împrăştiaţi. Am urmărit evenimentele care se derulau, am adunat 
informaţiile pentru a le raporta aşa cum le puteam obţine: prezenţa în 
obiective, date despre persoanele ce apăreau cu rol de conducere în aceste 
evenimente. Sumare erau, unele nici pînă vineri, 22.12.1989, nu au putut fi 
completate. Cînd se dădeau asemenea ordin era prezent general Mihalea, 
alte cadre de la I.G.M. 
Vineri, 22.12.1989 
 S-au derulat evenimentele aşa cum se cunosc, eu nu am desfăşurat 
niciun fel de alte activităţi, cadrele se aflau în sediu şi asigurau măsurile de 
apărare a sediului.  
 Legătura cu conducerea o ţinea general mr. Macri. 
 Se manifesta îngrijorare în legătură cu pătrunderea în sediu a 
demonstranţilor de (...) şi o parte din cadre au plecat. 
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 Cînd am aflat toate evenimentele, am rămas pe loc eu împreună cu 
un număr de cadre locale, precum şi general Macri Emil, col. Teodorescu 
Filip, col. Anastasiu Gabriel, lt.col.  Pop Ion, lt. col. Tănase Constantin. 
 Din Inspectorat alături de mine pînă la venirea reprezentanţilor 
oamenilor muncii au mai fost:  lt. col. Atudoroaie Gheorghe, adj. al şefului 
Securităţii; lt. col. Oprea Gheorghe, cpt. Teaca Emil, cpt. Vasile Marin, (...), 
Popescu Dumitru, alte cadre. 
 În jurul orelor 16,00, am predat trupelor M.Ap.N.,  era de faţă maior 
(...), sediul, cheile, iar noi am fost transportaţi de aceştia la garnizoană pe 
data de 22.12.1989, de unde dus la unitatea de pe Oituz, apoi în Penitenciar. 
 În legătură cu bunurile ridicate de la domiciliul meu, declar 
următoarele: 
- În două genţi diplomat s-au găsit sume de bani -  525 550 lei, sume 
care trebuiau să fie preluate de către unităţile speciale ale D.S.S. UM 0544. 
Prin ofiţerii care ne coordonau activitatea pe această linie, am fost asigurat 
că vor veni în cursul lunii decembrie 1989 şi nu au venit. Cu cîteva zile 
înainte de aceste evenimente le-am pus în cele 2 genţi pentru a le proteja 
fără a le ascunde sau să fac altceva cu ele, despre existenţa lor cunoscîndu-
se la unităţile speciale - inclusiv de general lt. Stamatoiu Aristotel,  adj. al 
ministrului. Ştiam că se vor găsi la mine şi voi raporta situaţia lor, mai sînt 
şi alte obiecte din procesul verbal care fac obiectul acestei acţiuni la care mă 
voi referi pe parcurs. Eu personal eram însărcinat să le rezolv aceste 
probleme şi am luat această măsură. 
- Nu am instalaţie pentru gaz – (...) sînt piese aparţinînd unei persoane 
din Braşov care a fost la post şi le-a scos cu acte prin vamă, urmînd să le 
ridic, la mine se află o adeverinţă vamală.  
- În caseta de valori în care s-au găsit acte de evidenţă CEC, alte, dar 
soţia mea îşi ţinea toate evidenţele şi datele de cînd ne-am căsătorit. 
- În cele 3 pungi de plastic sînt fotografii de familie. 
- Cutia cu cele 5 benzi de magnetofon este de familie - nu-mi dau 
seama de la cine a apărut, am putut să o şi împrumut. 
- Acumulatorul de încărcat 3-6 baterii de uz casnic este adus de dr. 
Golea. 
- Un aparat de filmat Quartz ZM 8 cm l-am primit cadou de la 
Consiliul Securităţii Statului în 10 mai 1970. 
- (...) auto primit de la cadre din unităţile centrale speciale. 
- un antiradar, primit de la cadre din unităţile centrale speciale, nu-mi 
amintesc în prezent numele. 
- 2 radiocasetofoane le-am primit de la un coleg, ofiţer într-o unitate 
de Bucureşti, Cirhoe. 
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- Toate telefoanele, inclusiv această staţie care este tot telefon, le-am 
primit de la (...) care au fost plecaţi, iar cele mai multe la echipele sportive, 
inclusiv Dinamo Bucureşti, la reîntoarcere îmi ofereau cîte un telefon. 
- Ceasurile cu cupolă le-am primit cadou de la cunoştinţe din Oradea 
cu ani în urmă şi nu le-am înstrăinat - de fapt, niciun obiect nu l-am 
înstrăinat, toate au rămas în domiciliul meu. 
- Aparatul de fotografiat Minolta l-am cumpărat cu ocazia deplasării 
ce-am făcut-o în delegaţia M.I. în Ungaria, 1981. 
- Un aparat foto polaroid cu defect, vechi de peste 20 de ani, rămas la 
mine cu ocazia vizitelor pe care le-a făcut la Oradea conducerea M.I. 
- aparatele foto Zenit E şi Zenit 11 le-am cumpărat din comerţ. 
-  Următoarele aparate: aparat foto CANON, camera de luat vederi, 
două aparate video player aduse în ţară pentru a fi predate (...) la diferite 
intervale de timp prin UM 0544 Bucureşti.  
-  Aparat video Marantz 2000 este împrumutat de la Oradea, familia 
Ghiţulescu, pentru a realiza imprimări de pe alte casete, acesta fiind alt 
sistem introdus în ţară legal, am documente. 
 Pentru folosinţă am avut 2 TV color, al treilea găsit era cumpărat 
pentru fratele meu, Sima Gheorghe, din Arad, la care trebuia să i-l duc de 
sărbători. 
- două aparate video model vechi, defect, şi unul SHARP model mc 
782 două cumpărat cu aprobarea ministrului de interne din obiectele 
confiscate.  
 Primul îl aveam cînd ne-am mutat de la Oradea şi era defect la (...) 
pe care l-am cumpărat de la ing. Ştefănoiu Constantin – inginer la Uz. de 
alumină. 
-  Aparatura electronică pentru (...), mi-a fost adusă parţial de dr. 
Frenţiu (...) din (...) şi parte de către dr. Golea, nu erau echipamentele pentru 
a putea fi puse în funcţiune. 
-  PIKUP AKAI modelul AP 100 
-  Radiocasetofon (....) sînt aduse de fiul meu Sima Daniel din 
străinătate, cu ocazia călătoriilor cu echipa de tenis. 
-  Turu - combina muzicală, cumpărată din comerţ - tip Electronică. 
-  Magnetofon GRUNDIG TK 146 cu microfon cumpărat în 1969 din 
Bistriţa de la consignaţie. 
-  Radiocasetofon dublă casetă l-am împrumutat de la un prieten din 
Oradea, Mircea Indrieş, pt. a înregistra casete stereo. 
 Declar că suma de 525 550 lei era a Depart. Securităţii statului, care 
era folosită pt. întreţinerea bazelor (...), de lucru şi cheltuieli operative şi 
securizare mai ales a cetăţenilor străini care furnizau informaţii Depart. Sec.  
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Statului. În suma de mai sus este integrată şi suma de 115 000 lei reţinută de 
la un cetăţean sîrb prins că intenţiona să scoată un grup de persoane din 
România în Iugoslavia, fac precizarea că situaţia cu cetăţeanul sîrb s-a 
petrecut în perioada (...) XII. 
 Suma am scos-o din sediu cu două zile înainte de evenimente şi am 
dus-o acasă ptr. a fi ferită de demonstranţi care intra în sediu puteau fi luaţi 
şi eu eram cel care răspundeam de sume. Suma legal trebuia consemnată la 
CEC şi depusă la bancă. 
 Cu privire la aparatura tehnică video şi audio care trebuia să fie 
predată la UM 0544,  declar că a fost adusă în ţară în primele zile ale lui 
decembrie, am dus-o acasă, la lucru neavînd condiţii, era cunoscut la 
Bucureşti (...), sosirea acesteia, adusă de Lutz Gerhardt  din legătura 
operativă a org. noastre. Ridicată (...), note informative ce-a fost duse la 
Bucureşti. 
 Declar în încheiere că evenimentele ce au avut loc le-am aşteptat, şi 
noi aveam multe probleme care trebuia să le executăm (...), spiritul de 
iniţiativă şi poziţia faţă de unele probleme era stopată. 
 Informaţiile şi datele privind stările de fapt au fost luate în 
considerare. Sînt vinovat că am făcut parte din acest organ, am executat 
orbeşte ordinile date şi nu am avut tăria de caracter să ripostez. 
 Aceasta este declaraţia dată de mine, scrisă cuvînt cu cuvînt. 
 
Timişoara, 3 ian. 1989 
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Declaraţie 
 
 

Subsemnatul lt. col. Atudoroaie Gheorghe, fost locţiitor al şefului 
Securităţii, în completarea declaraţiei pe care am dat-o pe 01.01.1990, 
doresc să aduc unele completări şi concretizări astfel: 

Sîmbătă – 16 decembrie 1989, dimineaţa, în jurul orei 8,00, în biroul 
şefului Securităţii, mr. Radu Tinu – locţiitor al şefului Securităţii, a raportat 
că la preotul Tőkés Lászlo lucrurile nu s-au liniştit şi că din nou s-au adunat 
oameni acolo, existînd tendinţa de amplificare a situaţiei şi a creşterii 
numărului de persoane ce se vor aduna în cursul zilei, fapt pentru care a 
sugerat să se raporteze la conducerea fostului Departament al Securităţii 
Statului situaţia reală pentru a se dispune măsuri la acest nivel. 

Colonelul Sima Traian a raportat aceste probleme prin telefonul 
guvernamental şefului Direcţiei  I, col. Raţiu Gh., generalului Alexie Ştefan 
– secretar de stat la M.I. ce răspundea de judeţul Timiş şi generalului 
Bucurescu Gianu – adjunct al ministrului de interne. 

Nu cunosc ce răspunsuri şi ce ordine a primit de la aceste nivele, dar 
am înţeles că i s-a indicat să ia legătura cu organele de partid locale pentru 
ca acestea să tempereze situaţia, comunicîndu-se că în cursul zilei de 16 
decembrie va sosi la Timişoara fostul şef al Departamentului cultelor – 
Cumpănaşu Gheorghe, care urma să îl instaleze duminică, 17 decembrie, pe 
preotul Highed în locul lui Tőkés Lászlo, ca preot al bisericii reformate din 
Timişoara. 

Încă din cursul zilei de 16 dec. – dimineaţa, am primit ordin de la 
şeful Securităţii să iau măsuri de intensificare a muncii informative în 
sectoarele economice împreună cu serviciul de profil (II), a cărei activitate o 
coordonam, în vederea identificării unor eventuale turbulenţe şi incitatoare 
la acte de dezordine. Aceasta cu atît mai mult cu cît am fost informaţi că a 
doua zi, pe 17 decembrie, vor sosi de la Bucureşti un grup de ofiţeri din 
aparatul central, în frunte cu generalul Macri Emil. 

Am trecut la executarea ordinului primit mai întîi la serviciul II, 
unde împreună cu maiorul Zarcula N., şeful acestui compartiment, ofiţerii 
fiind trimişi în obiectivele economice, apoi am vorbit la telefon cu maiorul 
Dragotă Petru de la Lugoj, căruia i-au transmis aceleaşi ordine în vederea 
stăpînirii situaţiei operative. 

În jurul orei 10,00-11,00, în biroul colonelului Sima s-au întrunit şi 
au discutat îndelung cel menţionat, col. Popescu – fostul şef al 
Inspectoratului şi col. Deheleanu Ion – fostul şef al Miliţiei. 
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Între timp, lucrurile evoluau rapid, numărul oamenilor adunaţi în „6 
Martie” – Piaţa Maria creştea şi după ce au blocat circulaţia tramvaielor şi a 
celorlalte mijloace de transport, s-au pus în mişcare spre centru. În aceste 
condiţii, în jurul orei 18,00, şeful Securităţii a ordonat alarmarea întregului 
efectiv de cadre, fără însă a se ridica armamentul şi muniţia. 

În jurul orei 20,00, majoritatea cadrelor de Securitate şi Miliţie au 
fost adunate în sala de şedinţe a Inspectoratului de la etajul 3, unde a venit 
fostul inspector-şef – col. Popescu, care a împărţit fără niciun criteriu 
întregul efectiv în două părţi şi după a întrebat foarte precipitat cine se 
pricepe să comande nişte oameni, a ordonat ca o jumătate din cei prezenţi în 
sală, sub comanda col. Ion Constantin de la Miliţie, să plece la sediul 
fostului Comitet Judeţean pentru a împrăştia oamenii adunaţi acolo, iar a 
doua jumătate, sub comanda col. Minciu Gh. şeful de cadre, să se deplaseze 
în Piaţa Maria, în zona locuinţei preotului Tőkés Lászlo. Ambele grupuri de 
ofiţeri au plecat neînarmate.  

Făcînd parte din prima jumătate, am plecat pe jos spre sediul 
Comitetului Judeţean de partid, dar cînd am ajuns acolo, lumea era deja 
împrăştiată, fiindcă intrase înainte, în acţiune,  plutonul de restabilire a 
ordinii de la Miliţia municipiului Timişoara, cu căşti, scuturi şi bastoane de 
cauciuc. Am văzut că grupul de manifestanţi era deja în zona intersecţiei 
semaforizate de la „Continental” pe Bd-ul 23 August, unele elemente 
aruncînd cu sticle şi pietre în organele de ordine.  

M-am înapoiat la sediul Inspectoratului în jurul orei 21,30-2,00 şi am 
raportat ce-am văzut şi că n-a mai fost nevoie să intervenim. 

Menţionez că în jurul orei 19,30  am trimis din ordin ofiţerii 
serviciului II în obiectivele economice, fără armament, cu misiunea de a sta 
permament acolo, în vederea controlării situaţiei operative, a stării de spirit, 
asigurarea pazei şi securităţii întreprinderilor, prevenirea unor evenimente 
de tipul exploziei, avariilor, incendiilor, paza magaziilor cu armamentul  
gărzilor patriotice, cu precizarea de a transmite în permanenţă informaţiile 
în biroul şefului serviciului II, unde a fost instalat cpt. Cighi Aurel, care 
primea informaţiile şi mi le transmitea personal sau prin şeful de serviciu, 
mr. Zarcula N. La rîndul meu, le raportam la şeful Securităţii ori la generalul 
Macri – direct în cîteva cazuri. 

În dimineaţa zilei de 17 decembrie 1989, au venit cu trenul de la 
Bucureşti un grup de ofiţeri în frunte cu generalul Macri Emil, şeful 
Direcţiei  II, col. Teodorescu Filip – locţiitorul şefului Direcţiei  III, col. 
Anastasiu Gabriel – locţiitor al şefului Dir.  I, şi col. Nicolici Dan – şeful 
C.I.D.- ului. Cu ei au venit şi alţi ofiţeri din unităţile centrale, pe aproape 
toate profilele de muncă.  
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Generalul Macri Emil a raportat generalului Vlad Iulian – fostul şef 
al Departamentului Securităţii Statului, că a sosit şi a convocat o şedinţă de 
lucru cu comanda Securităţii şi şefii de compartimente, stabilind sarcini 
concrete pentru fiecare.  

Mie mi-a ordonat să mă ocup foarte serios de economie, să dirijez 
efectivul serviciului de profil pentru a stăpîni şi cunoaşte problemele care 
apar în întreprinderi, îndeosebi starea de spirit a personalului muncitor, 
intenţia unor persoane de a provoca acte de dezordine şi alte sarcini pe acest 
plan.  

Am continuat să coordonez în tot cursul zilei activitatea în economie, 
primeam şi raportam informaţii şefului Securităţii, soluţionînd împreună cu 
mr. Zarcula N. – şeful serviciului, diverse probleme care apăreau. 

Am aflat că la sediul Inspectoratului a ajuns generalul Nuţă şi 
generalul Mihalea cu o grupă de ofiţeri din I.G.M. şi am văzut că punctul de 
comandă al acţiunii s-a instalat în biroul fostului inspector-şef – Popescu, 
unde generalul Nuţă primea rapoarte şi informaţii de la generalii Mihalea şi 
Macri, precum şi de la coloneii Sima şi Deheleanu şi raporta prin telefonul 
special fostului secretar al C.C. – Ion Coman, care se găsea la sediul fostului 
Comitet Judeţean de partid. 

Pe măsură ce revolta creştea şi numărul manifestanţilor de pe străzi 
de asemenea, persoanele cu funcţii de conducere de la Bucureşti, îndeosebi 
generalii Nuţă, Mihalea şi Macri, manifestau nervozitate, proferau 
ameninţări etc. 

După ce manifestanţii au pătruns în sediul fostului Comitet Judeţean, 
s-a ordonat în jurul orei 14,00, de la punctul de comandă, ca toate cadrele, 
inclusiv cele venite de la Bucureşti, să ridice armamentul din dotare 
(pistoletele) şi muniţia, precum şi pistoalele mitralieră de la magazia de 
armament a Inspectoratului. În jurul orei 17,00, am fost chemat la ordin la 
generalul Nuţă şi mi s-a ordonat, nu cunosc pe ce criteriu (probabil la 
sugestia col. Popescu), să iau măsuri pentru paza şi apărarea Inspectoratului, 
întrucît ar fi posibil ca demonstranţii să se îndrepte spre acest obiectiv. În 
acest sens a precizat că avem la dispoziţie două plutoane de la brigada de 
Securitate de pe Bariţiu, două plutoane de grăniceri de la brigada de 
grăniceri Timişoara, precum şi toate cadrele de Miliţie şi Securitate. Mi-a 
ordonat să transmit tuturor luptătorilor ca la eventuala apropiere a 
demonstranţilor de Inspectorat să se execute foc de avertizare în sus şi dacă 
nu se opresc, să se tragă în ei la picioare, „aşa cum a ordonat comandantul 
suprem”.  

Am realizat dispozitivul împreună cu lt. col. Popescu Dumitru – 
şeful serv. USLA, mr. Bolosin Traian – ofiţeri cu organizarea–mobilizarea, 



156 

mr. Toacă, de la Brigada de Securitate, şi cu un ofiţer de la Miliţia 
municipiului. 

În ziua de luni, 18 decembrie, dimineaţa, în jurul orei 4,00, ştiu că s-
a ordonat evacuarea preotului Tőkés Lászlo – operaţiune de care s-a ocupat 
colonel Deheleanu Ion şi mr. Radu Tinu. Eu am primit ordin de la col. 
Popescu – fostul şef al Inspectoratului, să-i duc un bileţel col. Deheleanu, pe 
care i se menţionase itinerariul pe care trebuia să se deplaseze preotul şi 
familia sa pînă la Mineu-Sălaj. Cînd am ajuns, maşinile erau deja încărcate, 
persoanele erau îmbarcate şi i-am dat bileţelul col. Deheleanu, după care am 
plecat la Inspectorat şi am raportat de executarea ordinului. 

În dimineaţa zilei de 18 decembrie, am primit ordin de la generalul 
Macri E. să transmit ofiţerilor de la serviciul II ce se aflau în unităţile 
economice să stabilească prezenţa personalului muncitor la intrarea în 
schimbul I, precum şi pe cei care au participat sîmbătă şi duminică la 
acţiune în oraş. S-a constatat o prezenţă bună, aproximativ 95%, dar deja 
lt.maj. Ştef Marian de la ELBA şi cpt. Ţepeneu Ion de la Electrotimiş au 
raportat că muncitorii din aceste uzine au ieşit în curţile fabricilor şi au 
solicitat să vină factorii de conducere de la judeţ pentru a discuta cu ei, 
solicitînd în primul rînd retragerea armatei de la porţile întreprinderilor şi 
din oraş, să li se dea morţii împuşcaţi şi altele. Am raportat aceste aspecte 
şefului Securităţii şi generalului Macri, iar spre seară, în jurul orei 19,00, 
generalul Nuţă a ordonat constituirea unor echipe mixte formate din activişti 
de partid, U.T.C., sindicat, factori de răspundere din conducerile unităţilor 
economice, în care urma să fie cuprinşi şi cîte un ofiţer de Miliţie şi unul de 
Securitate ce răspundeau de obiectivele respective, toate acestea în scopul 
de a preveni ca muncitorii să iasă în stradă în ziua de 19 decembrie  89. Am 
înţeles atunci că a fost indicaţia fostului secretar Coman ori propunerea 
generalului Nuţă, aprobată de cel dintîi. Pentru executarea ordinului s-a 
făcut o repartizare a ofiţerilor de la serviciul II şi a celor de la serviciul 
economic de la Miliţie, aceştia au fost instruiţi de col. Deheleanu Ion, fostul 
şef al Miliţiei, şi urmau să se deplaseze în unităţi, lucru care nu s-a făcut 
decît în dimineaţa zilei de 19.12.1989. 

În cursul zilei de 18 decembrie, am auzit că la ordinul secretarului 
Coman şi generalului Nuţă s-au constituit aşa-zisele „D-uri” – detaşamente 
de acţiune din care făceau parte forţe de Miliţie în civil înarmaţi, militari ai 
forţelor armate şi trupe de Securitate, în total vreo 20, din care 8 erau dirijate 
de generalul Nuţă. 

Nu cunosc ce misiuni aveau aceste „D-uri”, dotarea şi compunerea 
lor exactă, dar am înţeles că erau constituite pentru a acţiona împotriva 
demonstranţilor în diferite zone ale municipiului. 
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În cursul zilei de 18 decembrie, din ordinul generalului Macri, au 
fost identificaţi informativ de ofiţerii serviciului II şi I-A un număr de trei 
sau patru persoane ce lucrau în obiectivele economice despre care se 
deţineau date că ar fi participat la actele de devastare din 16 şi 17 decembrie 
şi fără a reţine numele lor, ştiu că au fost aduse de la Paltim, întreprinderea 
textilă şi Electrometal de către ofiţeri ai serviciului II şi predate la Miliţie – 
mr. Tufaru. 

De altfel, toate persoanele ce erau aduse cu maşinile militare din oraş 
erau debarcate la Miliţie, iar în ultimele zile erau duse direct la penitenciar. 
Ştiu că se ocupa de aceste probleme organele de Miliţie, unde funcţiona o 
grupă operativă de anchetatori. 

În ziua de marţi, 19 decembrie, nu am executat alte sarcini şi ordine, 
înregistrîndu-se o perioadă de acalmie. 

Pe 20 decembrie, ofiţerii de la serviciul II au informat că muncitorii 
s-au prezentat la întreprinderi, dar n-au început lucrul, s-au încolonat şi s-au 
deplasat în Piaţa Operei. 

Fără a primi vreun ordin, din proprie iniţiativă am dat ordin în jurul 
orei 11,00, am cerut ofiţerilor serviciului II să se retragă din unităţile 
economice, venind la sediul Inspectoratului, întrucît mi-am dat seama că în 
acel moment nu mai avea sens să întreprindem nimic, pentru că la Timişoara 
revoluţia a învins. 

În 21 decembrie a fost greva generală a muncitorilor, mitingul din 
Piaţa Operei şi vedeam trecînd pe B-dul Sălăjan coloane ordonate de la 
U.M.T., I.L.S.A. şi alte unităţi, moment în care toată lumea şi-a dat seama 
că lucrurile erau ireversibile. 

În noaptea de 21/22 decembrie am primit ordin de la generalul Macri 
E. să iau măsuri prin ofiţerul de la serviciul II ce răspundea de I.R.E.T. să se 
întrerupă alimentarea cu energie electrică a Poligrafiei, întrucît s-au obţinut 
informaţii că revoluţionarii vor să tipărească manifeste. Ofiţerul lt.maj. 
Novac M. mi-a raportat că nu se poate şi atunci am vorbit şi eu cu cineva de 
la I.R.E.T., nu-mi mai amintesc numele, care mi-a explicat că nu se poate 
întrerupe curentul, întrucît este pe aceeaşi linie cu Clinicile noi, Agronomia 
şi judeţeana de partid. 

 Am raportat acest lucru generalului Macri şi deşi acesta a insistat să 
întrerupem curentul, n-am mai făcut nimic în acest sens. 

Menţionez că în zilele de 18, 19 şi 20, cînd dispozitivul de apărare a 
Inspectoratului era format, am dat ordin oamenilor să nu se tragă sub nicio 
formă dacă manifestanţii vor veni la Inspectorat, întrucît vom discuta cu ei 
prin gigafon şi staţia de radioamplificare, în care sens am dat ordin lt. col. 
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Ceghi Felician – şeful serv. tehnic, să pregătească în sala de şedinţe 
aparatura. 

Pe 22 decembrie, practic nu s-a mai întreprins nimic, era o derută 
totală, nu se mai dădeau ordine ori nu se executau, iar după comunicatul de 
la radio – Bucureşti, am dat ordin ofiţerilor să depună armamentul şi să 
asigure documentele. Personal am depus armamentul (pistoletul cu două 
încărcătoare) la magazia de armament de la etajul II la ofiţerul de serviciu, 
mi-am încuiat fişetul şi cînd au intrat reprezentanţii revoluţiei, m-am predat 
acestora. 

Am primit sarcina de la aceştia să merg împreună cu un medic şi un 
muncitor de la C.E.T. – Timişoara Sud la Casa de apă, pentru a verifica dacă 
apa este otrăvită aşa cum se zvonise, ceea ce am făcut, deplasîndu-ne cu o 
maşină la Casa de apă, unde am luat probe de apă în prezenţa directorului 
(...) de la G.I.G.C.L. pe care le-am dus la Direcţia apelor lîngă I.S.I.M., 
revenind cu anunţul că apa este potabilă. 

După aceea, în jurul orei 17,00, am fost transportaţi cu o maşină la 
garnizoana din Piaţa Libertăţii, unde am stat pînă pe 24 decembrie. 

În seara zilei de 23 decembrie am fost chemat de col. Predănescu N. 
– din Consiliul Judeţean al F.S.N., care mi-a propus să preiau comanda 
efectivului de ofiţeri de Securitate, pe care să-i anunţ prin intermediul unui 
anunţ la radio pe baza unui text pe care l-am redactat, să vină toţi la 
comenduirea de garnizoană şi să predea armamentul cei care nu l-au predat. 
Am făcut acest anunţ mai întîi la staţia de radioamplificare a armatei din 
Piaţa Libertăţii, apoi în seara zilei de 24, la postul de radio Timişoara 
Liberă, moment după care aproape toţi lucrătorii s-au prezentat a doua zi.  

În 24 decembrie am fost dus şi eu împreună cu cele aproximativ 80 
cadre la U.M. 01125 – geniu de pe Oituz, iar pe 25 dimineaţa, în jurul orei 
9,00, am fost duşi la penitenciar, unde am stat pînă în 26, la prînz, cînd am 
fost scos şi condus la comandantul militar al garnizoanei – general Popescu, 
unde mi s-a cerut să organizez imediat activitatea cadrelor din fosta 
Securitate, în scopul obţinerii de informaţii pe baza cărora să poată fi prinşi 
teroriştii, care deschideau focul îndeosebi pe timpul nopţii. 

Am trecut de îndată la reluarea activităţii în noile condiţii, furnizînd 
informaţii cred utile, pe care le-am furnizat rapid Comandamentului militar 
– general Popescu, Procuraturii militare – domnul procuror Izdrescu şi la 
Poliţia judeţului Timiş.  

În această perioadă, am organizat activitatea de recuperare a 
armamentului ce nu se găsea, asigurarea documentelor secrete şi alte 
activităţi ce mi-au fost ordonate, sub directa supraveghere şi conlucrare cu 
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maiorii Henegar Dorin şi Orăviţeanu Florin, iar ulterior cu domnul colonel 
Vazianu, din partea Consiliului Judeţean al F.S.N.. 

Am executat întocmai toate ordinele pe care le-am primit de la 
Comandamentul militar şi a Consiliului Judeţean al F.S.N., raportînd în 
permanenţă orice problemă. 

Am executat ordinele primite în această perioadă pînă pe 
02.01.1990, cînd am primit ordin să nu mai culegem informaţii şi să nu mai 
părăsim Inspectoratul. 

În închiderea declaraţiei mele, declar că eu nu cunosc ca vreun şef să 
fi ordonat ca lucrătorii de Securitate să tragă în oameni, n-am tras şi nici n-
am ordonat cuiva acest lucru.  

Am făcut apel în repetate rînduri la şefii de compartimente şi la 
cadre să sprijinim organele de cercetare cu orice informaţie utilă, insistînd 
ca cei care au cunoştinţă de persoane care au tras în oameni din ordin sau 
din proprie iniţiativă să declare acest lucru. 

Mai precizez că la revenirea în Inspectorat, cînd am venit pe 26 
decembrie, am fost anunţat că mi-a fost forţată uşa apartamentului din str. 
Medicinei nr. 1 de militari şi reprezentanţi ai F.S.N., care au căutat 
armament şi muniţie inclusiv în garajul de la parterul blocului. Am înţeles 
că nu s-a găsit nimic, nu mi s-au luat lucruri din casă, iar vecinii mi-au pus o 
yală provizorie la uşă şi un lacăt de garaj. 

De asemenea, în fostul birou de lucru nu am mai găsit o scurtă de 
postav îmblănită kaki, o căciulă, o pereche de cizme şi o pereche de pantofi, 
iar din fişet s-a luat totul, fiind găsit gol cînd l-am forţat în prezenţa plt. 
Popa. 

Doresc în final să precizez că am descris lucrurile aşa cum le-am 
văzut, am dat toate detaliile pe care mi le-am amintit, întrucît nu există, sînt 
conştient de asta, niciun obiectiv mai important acum decît aflarea 
adevărului. 

Doresc să slujesc în continuare cauza poporului cu priceperea şi 
experienţa pe care o am şi vă asigur de loialitatea şi sentimentele mele 
sănătoase faţă de ţară, popor şi Frontul Salvării Naţionale. 

Aceasta este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez.  
 
Timişoara, 06.01.1990 
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Declaraţie 
 
 
 Subsemnatul lt. col. Atudoroaie Gheorghe, fost locţiitor al şefului 
Securităţii, la întrebările puse de procurorul militar azi, 13 ianuarie 1990, 
declar următoarele: 
 Sîmbătă, 16 decembrie 1989, în cursul după-amiezii, am fost sunat 
de la cabinetul generalului Macri Emil de la Bucureşti – telefon inter MI 
503, nu-mi mai amintesc de cine – probabil lt. col. Stan Gheorghe – locţiitor 
al generalului menţionat, comunicîndu-se că a doua zi, pe 17 decembrie 
1989 dimineaţa, va sosi la Timişoara un grup de ofiţeri în frunte cu Macri, 
care se deplasează cu un vagon special, pentru situaţia creată la Timişoara. 
 În 17 decembrie, în jurul orei 8,00, s-a ordonat o şedinţă condusă de 
generalul Macri, în care s-au distribuit sarcinile astfel: 
- col. Nicolici Dan – fostul şef al C.I.D.-ului, cu evidenţa străinilor pe raza 
judeţului şi a celor identificaţi ca instigatori, în vederea centralizării 
tabelelor şi verificării în evidenţe a acestora. 
- col. Teodorescu Filip – fostul locţiitor al şefului Direcţiei de contraspionaj, 
conducea împreună cu generalul Macri activităţile, iar începînd cu data de 
19 decembrie s-a ocupat de evidenţa elementelor reţinute şi cercetaţi, făcînd 
deplasări şi la penitenciar în acest sens.  
- col. Teodorescu Filip raporta zilnic generalului Vlad Iulian sinteze de 
informaţii privind evoluţia situaţiei de la Timişoara. 
- col. Anastasiu Gabriel – fost locţiitor al şefului Direcţiei de informaţii 
interne, împreună cu mr. Radu Tinu, au primit sarcini să obţină informaţii cu 
privire la manifestările ostile împotriva regimului, elementele instigatoare, 
evoluţia situaţiei demonstranţilor.  
- lt. col. Caraşcă – fost şef de serviciu la Direcţia cercetări penale, împreună 
cu cei de la I.G.M. şi lt. col. Sălăgeanu Gheorghe, de la Timişoara, au primit 
sarcina să întocmească evidenţa celor reţinuţi pentru cercetare şi să-i 
cerceteze. 
- lt. col. Atudoroaie Gheorghe – fost locţiitor al şefului Securităţii – am 
primit ordin să mă ocup de executarea sarcinilor specifice din economie, cu 
accent pe cunoaşterea stării de spirit a personalului muncitor din unităţile 
economice, identificarea unor persoane care s-au dedat la acte de vandalism 
şi incendiere a unor clădiri, prevenirea unor acte de sabotaj şi diversiune. 
 În permanenţă în biroul şefului Securităţii, col. Sima Traian, s-au 
aflat şi au luat parte general Macri Emil, col. Teodorescu Filip, col. Nicolici 
Dan, col. Anastasiu Gabriel şi col. Sima Traian, ultimul mutîndu-se din 19 
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decembrie în biroul meu, întrucît eu lucram în biroul şefului serviciului II – 
Zarcula Nicolae. 
 Menţionez că în această perioadă, în mod deosebit pînă în 20 
decembrie 1989, eu practic am condus ofiţerii serviciului II – economic, 
întrucît şeful de serviciu, mr. Zarcula N., asigura executarea problemelor şi 
sarcinilor la U.M.T. – suplinind lipsa col. Jurj M., ce se afla în concediu de 
odihnă.  
 Pe 19 decembrie 1989, în jurul orei 8,30, generalul Macri Emil a 
ordonat o şedinţă cu toţi şefii de servicii, inclusiv eu şi mr. Radu Tinu, 
precum şi reprezentanţii unităţilor centrale de la Bucureşti, unde a afirmat că 
a venit de la Bucureşti pentru prostia noastră, pentru neputinţa noastră şi 
reproşînd că nu acţionăm ferm şi nu obţinem informaţiile necesare, a afirmat 
că el nu doreşte să clacheze la Timişoara şi că merităm să ne împuşte.  
 De la cei care au venit din aparatul central la Timişoara am primit în 
principal următoarele ordine: 
- de la generalul Macri să asigur coordonarea şi executarea sarcinilor în 
economie cu efectivul serviciului II – economic aşa după cum am explicat 
mai sus, inclusiv trebuia să raportez zilnic în perioada 18-20 prezenţa 
personalului muncitor la fabrici. 
- pe data de 17 decembrie, mi-a ordonat să-l duc cu o maşină (nu mai reţin 
care era şoferul) la fostul sediu al Comitetului Judeţean de partid, de două 
ori: prima dată în jurul orei 14,30-15,00, după ce manifestanţii au pătruns în 
sediu, pentru a vedea pagubele produse, pe care la înapoiere le-a raportat la 
Bucureşti, iar a doua oară, seara, în jurul orei 19,00, cînd a intrat împreună 
cu ceilalţi demnitari de la Bucureşti în biroul primului secretar Bălan, unde 
era şi secretarul Coman, pentru a asculta teleconferinţa şi a primi ordine. Eu 
am aşteptat pe hol circa o jumătate de oră şi după ce a ieşit Macri cu Nuţă şi 
alţii, mi-a ordonat să plec la sediul Inspectoratului, ceea ce am şi făcut.  
 Pe data de 21 seara, în jurul orei 24,00, mi-a ordonat să acţionez prin 
ofiţerul de la serv. II ce răspundea de I.R.E.T. pentru a întrerupe alimentarea 
cu energie electrică a Tipografiei. Am transmis ordinul lt.maj. Novac  
Mircea şi după ce m-am convins că nu se poate realiza acest lucru, i-am 
raportat generalului Macri, care ne-a făcut neputincioşi, detalii fiind 
cuprinse în declaraţia lt. maj. Novac.  
 În data de 22 decembrie, în jurul orei 13,00, generalul Macri mi-a 
cerut să-i dau un pistol, iar eu i-am raportat că l-am predat la magazia de 
armament şi că şi ceilalţi ofiţeri au predat armamentul, fapt ce l-a înfuriat. 
Am ordonat şi ofiţerului de serviciu să nu-i dea pistol, gîndindu-mă că s-ar 
fi putut sinucide. 
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 De la colonelul Teodorescu Filip am primit ordin să obţin cu 
serviciul II cît mai multe informaţii din obiectivele economice şi să fac 
zilnic sinteza pe care el o îngloba în sinteza mare de informaţii, pe care o 
raporta telefonic dimineaţa prin telefonul special generalului Vlad Iulian, la 
Bucureşti. Şi acesta se manifesta nemulţumit faţă de numărul şi valoarea 
informaţiilor obţinute, cît şi de sintezele de informaţii pe care le întocmeam 
împreună cu şeful serv. II – mr. Zarcula Nicolae. 
 De la col. Nicolici Dan  am primit ordin ca pe data de 20.12.1989 să 
dau la un ofiţer de la serv. II – un set de tabele cu persoanele reţinute în 
vederea cercetării, grupaţi pe întreprinderi şi instituţii, pentru a fi xeroxat în 
4 exemplare. Am transmis ordinul şefului de serviciu – mr. Zarcula N., care 
a executat ordinul prezentînd direct col. Nicolici tabelele xeroxate.  
 Mi-a mai ordonat să iau legătura cu aeroportul pe data de 18 sau 19 
decembrie, pentru a da ordin să ajungă la el un plic ce venea cu avionul de 
la Bucureşti, al cărui conţinut nu-l cunosc. Plicul a ajuns la Nicolici, dar nu 
prin mine, ci prin deplasarea altui ofiţer, pe care nu-l cunosc, la aeroport.  
 Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



163 

17.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 
 

 Subsemnatul Atudoroaie Gheorghe, fiul lui Nicolae şi Maria, născut 
la 03.04.1947 în com. Răchiţi, judeţul Botoşani, căsătorit, am doi copii 
minori, căsătorit, cu domiciliul în Timişoara, Str. Medicinei nr. 1, ap. 4, fost 
locţiitor al şefului Securităţii, col. Sima Traian, în completarea declaraţiei 
date pe data de 16 ianuarie 1990, mai declar următoarele: 
 În perioada 1971-1974, am făcut şcoala de ofiţeri de Securitate de la 
Băneasa – Bucureşti, iar după absolvire – promoţia 1974, am fost repartizat 
la cererea mea insistentă la Inspectoratul de interne Botoşani, unde am fost 
lucrător în serviciul de contrainformaţii economice, apoi, ca şef al acestui 
serviciu, din 1979 pînă în 1985, cînd din luna iunie 1985 am fost chemat la 
Bucureşti, unde mi s-a impus plecarea la Timişoara, unde de la 01.06.1985 
funcţionez ca locţiitor al şefului Securităţii.  
 Sîmbătă, 16 decembrie 1989 dimineaţa, în jurul orei 8,00, în biroul 
şefului Securităţii, mr. Radu Tinu a raportat col. Sima Traian că la preotul 
Tőkés Lászlo lucrurile nu s-au liniştit, că s-au adunat din nou oameni acolo, 
existînd tendinţa de amplificare a situaţiei şi a creşterii numărului de 
persoane ce se vor aduna în cursul zilei, fapt pentru care a sugerat să se 
raporteze situaţia reală la Bucureşti, pentru a se dispune măsuri la nivelul 
conducerii D.S.S. 
 Col. Sima a raportat aceste probleme prin telefonul guvernamental 
şefului Direcţiei de informaţii interne – col. Raţiu, generalului Alexie Ştefan 
– secretar de stat la M.I. ce răspundea de judeţul Timiş şi generalul 
Bucurescu Gianu, adjunct al M.I. Nu cunosc ce răspunsuri concrete şi ce 
ordine a primit, dar am înţeles că i s-a indicat să ia legătura cu organele de 
partid locale pentru ca acestea să tempereze situaţia, comunicîndu-se că în 
cursul zilei de 17 decembrie va sosi la Timişoara şi fostul şef al 
Departamentului cultelor – Cumpănaşu Gheorghe, de la Bucureşti. 
 În după-amiaza zilei de 16 dec. 1989 am fost sunat de la cabinetul 
şefului Direcţiei  II că a doua zi va sosi la Timişoara un grup de ofiţeri din 
aparatul central, în frunte cu generalul Macri Emil pentru situaţia de la 
Timişoara. 
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 Încă din cursul dimineţii de 16 dec.  89, am primit ordin de la fostul 
şef al Securităţii – col. Sima T., să iau măsuri de intensificare a muncii în 
obiectivele economice împreună cu serviciul II, în vederea stăpînirii situaţiei 
operative, cunoaşterii stării de spirit, precum şi identificarea unor elemente 
turbulente şi incitatoare la acte de dezordine. De asemenea, am primit ordin 
să iau legătura şi cu organul de securitate de la Lugoj, pentru a le transmite 
ordine de intensificare a muncii. 
 Am pus în executare aceste ordine mai întîi la serviciu II, unde 
împreună cu mr. Zarcula N. – şeful serviciului, am trimis oamenii în 
întreprinderile de care răspundeau, apoi am vorbit prin telefon şi cu mr. 
Dragotă Petru, şeful organului de Securitate Lugoj.  
 Cunosc că în biroul col. Sima T. s-au întrunit şi au discutat în cursul 
zilei de 16 dec. 89, îndelung, cel menţionat, col. Popescu – fostul şef al 
Inspectoratului, şi col. Deheleanu Ion – fostul şef al Miliţiei. 
 Tot pe 16 dec., în jurul orei 18,30, şeful Securităţii a ordonat 
alarmarea întregului efectiv de cadre, fără însă a se ridica armamentul sau 
muniţia din dotare. 
 În jurul orei 20,00, majoritatea cadrelor de Securitate şi Miliţie au 
fost adunate în sala de şedinţe de la etajul III, unde fostul şef al 
Inspectoratului – col. Popescu, a împărţit efectivul în două fără niciun 
criteriu, ordonînd ca jumătatea din dreapta, în care mă aflam şi eu, să 
meargă, sub comanda colonelului Ion Constantin de la Miliţie, la fostul 
Comitet Judeţean de partid pentru a sprijini împrăştierea oamenilor pentru a 
nu pătrunde în acel sediu, iar a doua jumătate din oameni, sub comanda 
fostului col. Minciu, la Piaţa Maria, în zona locuinţei preotului reformat 
Tőkés Lászlo. Ambele grupuri de lucrători de Securitate şi Miliţie au plecat 
neînarmate.  
 Făcînd parte din prima jumătate, am plecat pe jos spre sediul 
Comitetului Judeţean, dar cînd am ajuns acolo, demonstranţii erau deja 
împrăştiaţi de plutonul de restabilire a ordinii de la Miliţia municipiului 
Timişoara, comandat de cpt. Dorneanu, şi care erau dotaţi cu căşti, scuturi şi 
bastoane de cauciuc. 
 În jurul orei 19,30,  pe data de 16 dec. 89, am trimis din ordin ofiţerii 
serviciului II în obiectivele economice fără armament, cu misiunea de a sta 
acolo şi peste noapte, în vederea controlării stării de spirit a personalului 
muncitor, asigurarea fermă a pazei şi securităţii unităţilor economice, 
prevenirea unor evenimente cu consecinţe grave. 
 În dimineaţa zilei de 17 dec. 1989 – orele 6,30, au sosit de la 
Bucureşti grupul de ofiţeri în frunte cu generalul Macri E. – fostul şef al 
Direcţiei  II din D.S.S., col. Teodorescu Filip – locţiitor al şefului Direcţiei  
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III, col. Anastasiu Gabriel – locţiitorul şefului Direcţiei  I, col. Nicolici Dan 
– fostul şef al C.I.D.-ului, precum şi alţi ofiţeri, pe care nu i-am cunoscut, 
dar ştiu că au venit cîte unul sau doi pe profilul fiecărui compartiment. 
 În jurul orei 8,30, a avut loc o şedinţă în biroul col. Sima T., la care 
au participat cei menţionaţi mai sus, inclusiv eu şi mr. Radu Tinu, în care s-
au stabilit sarcini concrete pentru profile în parte.  
 Mie mi s-a ordonat de generalul Macri să mă ocup foarte serios de 
economie, să dirijez efectivul serviciului II în vederea intensificării muncii 
informative şi să raportez informaţiile şi problemele deosebite ce apar.  
 În jurul orei 9,30 am organizat activităţile la serviciul II împreună cu 
mr. Zarcula N., iar ofiţerii au stat în obiective, de unde transmiteau 
permanent problemele în biroul şefului serv. II, unde l-am instalat ca 
dispecer pe cpt. Cighi Aurel, din cadrul aceluiaşi serviciu. 
 În toată această perioadă, informaţiile pe care le primeam de la cpt. 
Cighi Aurel ori de la şeful Serviciului – mr. Zarcula, le raportam de regulă 
şefului Securităţii, iar în cîteva rînduri, cînd nu l-am găsit pe acesta, 
generalului Macri. Seara, în intervalul 17-21 dec., întocmeam împreună cu 
şeful serv. II – mr. Zarcula N. – scurte sinteze de informaţii ce erau obţinute 
în cursul zilei din obiectivele economice, pe care le dădeam col. Teodorescu 
Filip, care le prindea în sinteza zilnică pe care o redacta personal şi o raporta 
conducerii D.S.S. – generalului Iulian Vlad.  
 După ce manifestanţii au pătruns în data de 17 dec. 89, la ora 
prînzului, în sediul judeţenei de partid, în jurul orei 14,00 s-a ordonat ca 
toate cadrele, inclusiv cele venite de la Bucureşti, să ridice armamentul şi 
muniţia de la magazia aflată la etajul II la ofiţerul de serviciu pe Securitate, 
unde se aflau pistoletele tip „Carpaţi” cu muniţia, iar de la magazia de 
armament a Inspectoratului, ce se afla jos în curte, lîngă cantină, s-a ridicat 
pistoalele mitralieră şi muniţia aferentă. Precizez că eu am ridicat numai 
pistoletul şi două încărcătoare de la ofiţerul de serviciu. În cursul aceleiaşi 
zile, în jurul orei 17,00, am fost chemat jos, la punctul de comandă – în 
biroul şefului Inspectoratului, unde generalul Nuţă mi-a ordonat ca 
împreună cu mr. Toacă de la Brigada de trupe de Securitate de pe str. 
Bariţiu, cu un colonel de la grăniceri, al cărui nume nu-l cunosc, şi cu alte 
cadre de la Inspectorat, să organizez dispozitivul de apărare a 
Inspectoratului, întrucît s-a spus că este posibilă o atacare a acestuia de către 
manifestanţi. 
 Am făcut acest lucru şi cu sprijinul mr. Boloşin Traian – ofiţer cu 
organizarea–mobilizarea, şi lt. col. Popescu Dumitru, şeful Serviciului de 
luptă antiteroristă, dar întrucît manifestanţii n-au venit la Inspectorat, nimeni 
n-a acţionat. Precizez că am indicat şefilor de formaţiuni că dacă se apropie 
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de clădirea Inspectoratului şi intenţionează să o forţeze, să nu se tragă, 
întrucît vom negocia cu o delegaţie a acestora. 
 În ziua de luni, 18 dec. 89, am primit ordin de la generalul Macri să 
se stabilească prezenţa la schimbul I şi II a personalului muncitor din 
unităţile economice şi prin ofiţerii serviciului II am stabilit-o fiind de cca 
95%, prezenţă pe care a apreciat-o ca bună, raportînd acest fapt în context la 
D.S.S. - Bucureşti. 
 În aceeaşi zi am luat legătura şi cu mr. Dragotă P. de la organul 
municipal de Securitate Lugoj, care mi-a raportat că nu are probleme 
deosebite acolo.  
 În data de 19 decembrie 1989, ora 8,00-8,30, s-a ordonat de 
generalul Macri E. o şedinţă cu şefii de servicii şi cei doi locţiitori ai şefului 
Securităţii, în care şi-a manifestat nemulţumirea pentru modul cum 
acţionăm, ne-a acuzat de neputinţă profesională şi prostie şi ne-a ameninţat, 
spunînd că el nu vrea să clacheze la Timişoara, spunînd ca să nu-l punem 
careva în situaţia să ne împuşte. 
 Marţi, 19 decembrie, ofiţerii lt.maj. Ştef Marian de la ELBA a 
raportat că muncitorii în jurul orei 10,00 au părăsit locurile de muncă, 
adunîndu-se în curtea uzinei, solicitînd să fie retrasă armata, să vină cineva 
de la judeţ să discute cu ei şi scandau lozinci anticeauşiste. La fel şi la 
întreprinderea Electrotimiş – cpt. Ţepeneu Ion a raportat că muncitorii din 
această uzină s-au adunat în curtea fabricii.  
 În seara zilei de 21 dec. 1989, am primit ordin de la generalul Macri 
să iau măsuri prin ofiţerul de la serviciul II  ce răspundea de I.R.E.T., lt. 
maj. Novac, pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică a Poligrafiei, 
întrucît am înţeles că se intenţiona tipărirea unor manifeste în noaptea 
respectivă de către demonstranţi. După ce m-am convins că nu se poate 
acest lucru întrucît mi-a explicat ofiţerul că cei de la I.R.E.T. au spus că s-ar 
întrerupe şi alţi consumatori importanţi, printre care şi Spitalul „Clinicile 
Noi”, i-am raportat generalului Macri că nu se poate, la care el m-a făcut 
neputincios şi neserios. Cert este că în noaptea respectivă Poligrafia nu a 
fost deconectată. 
 Vineri, 22 decembrie 1989, în jurul orei 12,30-13,00, cînd s-a 
anunţat la radio şi televiziune că dictatorul a fugit, am predat împreună cu 
alţi lucrători de Securitate pistolul şi muniţia la magazie. 
 În acele momente, generalul Macri mi-a cerut să-i dau un pistolet, 
dar eu i-am raportat că nu am, l-am predat la magazia de armament şi i-am 
ordonat şi ofiţerului de serviciu – cpt. Tejoş să nu-i dea, gîndindu-mă la 
faptul că s-ar putea sinucide. Despre acest lucru cunoaşte şi plt. Firdean 
Coset. 
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 În jurul orei 15,30-16,00, cînd manifestanţii au intrat în Inspectorat, 
m-am predat, fiind solicitat de reprezentantul Frontului Democratic să merg 
însoţit de un medic şi un muncitor la Casa de apă din cartierul „Plopi” 
pentru a verifica calitatea apei, întrucît erau informaţii că ar fi otrăvită. Am 
realizat această sarcină, după care am fost îmbarcat într-o maşină împreună 
cu alţi ofiţeri şi am fost duşi la garnizoană, de acolo la UM 01125 - 
Timişoara, în penitenciarul Timişoara, iar pe 26 dec. 1989, după primele 
verificări, am fost solicitat de Consiliul Judeţean al Frontului Salvării 
Naţionale – domnul general Popescu şi domnul col. Predonescu să preiau 
comanda fostului aparat de Securitate în scopul culegerii de informaţii 
despre elementele teroriste care încă acţionau cu armament, semănînd 
panică în rîndul populaţiei.  
 Am furnizat informaţii zilnic în perioada 26 dec. 89 – 02.01.1990, pe 
care le-am furnizat atît comandamentului militar cît şi procuraturii militare, 
pe baza cărora s-a acţionat pentru prinderea unor elemente suspecte.  
 Menţionez că din data de 23  seara am fost solicitat de Frontul 
Salvării Naţionale – domnul colonel Predonescu şi domnul general Popescu 
să colaborez cu noile organe şi în acest sens am şi făcut un anunţ la staţia de 
radio a armatei şi la postul de radio „Timişoara Liberă”, prin care am 
chemat toate cadrele de Miliţie şi Securitate să se prezinte la garnizoană şi 
să predea armamentul cei care nu-l predase. 
 Menţionez de asemenea că în ultima perioadă de timp am sprijinit 
activ organele de procuratură militară în furnizarea unor declaraţii şi date 
utile de către cele 260 cadre foste de Securitate, în găsirea în arhive a unor 
documente şi înscrisuri utile cercetărilor, precum şi în organizarea asigurării 
activităţilor sub paza M.Ap.N. sub conducerea domnului col. Vazianu 
Cornel, din partea Frontului Salvării Naţionale. 
 Menţionez în final că lucrătorii de Securitate nu au primit ordin să 
tragă în populaţie, eu nu am tras, nu am ordonat să tragă cineva şi nici nu 
cunosc pe cineva care a tras în oameni. 
 Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez.  
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17 ianuarie 1990 
 

Activităţi desfăşurate: 
 

Duminică, 17 dec., ora 6,30 - sosire bucureşteni; 
 ora 8,30 – şedinţă în birou col. Sima – informare prezentată de şeful 
Securităţii, general Macri a raportat la Bucureşti că a sosit şi apoi s-au 
împărţit sarcinile; 
 ora 9,40 – ofiţerii S2 – trimişi în obiective - unii erau plecaţi de 
sîmbătă seara – organizarea activităţii cu mr. Zarcula – U.M.T. cpt. Cighi – 
dispecer – tel. 14602; 
 ora 14,30-15,00 – l-am însoţit pe Macri la Consiliul Judeţean pentru 
a vedea ce pagube sînt, pe care le-a raportat la Bucureşti; 
 ora 18,30 – l-am condus din nou la Consiliul  Judeţean – unde l-am 
aşteptat în hol circa 35-40 min.; 
 
Luni - 18 dec. – prezenţa muncitorilor la schimbul I şi II, idem pe 19 – 95% 
şi i s-a ordonat lui Zarcula să fie identificate persoanele care au lipsit 
sîmbătă – 16 şi luni – 18. 
 
Marţi - 19 dec. – ora 8,30 – şedinţă cu şefii de servicii locţiitorii → durităţi 
 - ora 10,30 – Elba şi 14,00 Electrotimiş 
 - de la Paltim un muncitor necalificat – concubina 
 
Joi - 21 dec. – ora 21,00  nuclee de infiltrare a oamenilor din unităţile 
economice; 
Joi - 21 dec. – cei doi muncitori de la Garofiţa care au scris o lozincă şi 
pentru care a sunat cineva din conducerea întreprinderii; 
 ora 22,30 – problema întreruperii curentului la Tipografie 
 
Vineri – 22 – în jurul orei 12,30-13,00 general Macri mi-a cerut un pistol, 
am refuzat să-i dau, i-am spus şi ofiţerului de serviciu să nu-i dea, cunoaşte 
de situaţie plt. Firdean. 
 
Sîmbătă – 16 decembrie 1989 
 
 Dimineaţa în jurul orei 8,00, în biroul şefului meu, mr. Radu Tinu, a 
raportat col. Sima că la preotul Tőkés Lászlo  lucrurile nu s-au liniştit, că 
din nou s-au adunat oameni acolo, existînd tendinţa de amplificare a situaţiei 
şi a creşterii numărului de persoane ce se vor aduna în cursul zilei, fapt 
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pentru care a sugerat să se raporteze la comandamentul fostului D.S.S. 
situaţia reală pentru a se dispune măsurile la acel nivel. Cunosc că col. Sima 
a raportat aceste probleme, prin telefonul guvernamental şefului Direcţiei de 
informaţii, între care col. Raţiu, generalului Alexie Ştefan – secretar de stat 
la M.I. ce răspundea de jud. Timiş şi general Bucurescu Gianu – adj. al M.I. 
 Nu cunosc ce răspunsuri concrete şi ce ordine a primit, dar am 
înţeles că i s-a indicat să ia legătura cu organele de partid locale pentru ca 
acestea să tempereze situaţia, comunicîndu-se că în cursul zilei va sosi la 
Timişoara fostul şef al Departamentului  Cultelor Bucureşti - Cumpănaşu 
Gheorghe, care îl va instala duminică, 17 dec.,  pe preotul Highend în locul 
lui Tőkés Lászlo ca preot al Bisericii Reformate din Timişoara.  
 În cursul aceleiaşi zile, spre prînz, am auzit că va veni de la 
Bucureşti un grup de ofiţeri din Inspectoratul central în frunte cu generalul 
Macri, care au şi sosit de altfel duminică – 17 dec. dimineaţa la Timişoara. 
 Încă din cursul dimineţii zilei de 16 dec. am primit ordin de la şeful 
Securităţii să iau măsuri de intensificare a activităţilor în sectorul economic 
împreună cu serviciile de profil în vederea identificării unor eventuale 
elemente turbulente şi incitatoare la acte de dezordine. De asemenea, am 
primit ordin să iau legătura şi cu Securitatea municipiului Lugoj pentru a 
transmite acelaşi ordin şi indicaţiile pentru stăpînirea situaţiilor apărute.  
 Am executat aceste ordine mai întîi la S2 – eu împreună cu mr. 
Zarcula N. – şeful serviciului, am trimis oameni în întreprinderi, instruiţi cu 
probleme ce trebuiau să aibă în vedere cu prioritate, apoi am vorbit cu mr. 
Dragotă la Lugoj, unde am transmis ordinile şi orientările. 
 În biroul col. Sima ştiu că s-au întrunit şi au discutat îndelung cel 
menţionat, col. Popescu – fostul şef al Inspectoratiului şi col. Deheleanu Ion 
– fostul şef al Miliţiei. 
 Între timp, lucrurile evoluau rapid, numărul oamenilor adunaţi în 
Piaţa Maria, pe Bd-ul 6 Martie a crescut considerabil şi după ce au blocat 
circulaţia tramvaielor şi a celorlalte mijloace de transport, s-au pus în 
mişcare spre centru. 
 În aceste condiţii, în jurul orei 18,30, şeful Securităţii a ordonat 
alarmarea întregului efectiv de cadre. În jurul orelor 19,30 am trimis din 
ordin ofiţerii serviciului 2 în obiectivele economice fără armament, cu 
misiunea de a sta permanent acolo, în vederea controlării stării de spirit, 
asigurarea pazei şi securităţii întreprinderilor, prevenirea unor evenimente 
de tipul explozii, avar. şi incendiilor, paza magaziilor de  armament a 
gărzilor patriotice, cu precizarea de a transmite în permanenţă informaţiile 
în biroul şefului de serviciu, unde a fost instalat cpt. Cighi A., care primea 
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informaţiile şi mi le transmitea personal sau prin şeful de serviciu mr. 
Zarcula.  
 La rîndul meu, le raportam la şeful Securităţii ori la general Macri 
direct în cîteva cazuri, evacuarea lui Tőkés Lászlo, bileţelul dus lui 
Deheleanu de la Inspectorat, situaţia traseului pe care trebuia să meargă 
maşinile cu familia acestuia pînă la Mineu în Sălaj. 
 În dimineaţa zilei de 17 decembrie au venit de la Bucureşti următorii 
ofiţeri: general Macri, col. Teodorescu – III, col. Anastasiu – I, col. Nicolici 
Dan – şeful CID-ului, precum şi alţi ofiţeri, nu cunosc numărul lor, dar au 
fost aproape cîte unul pe fiecare profil de muncă. 
 Macri a raportat general Vlad că a sosit la Timiş şi a convocat o 
şedinţă cu comanda Securităţii şi şefii de servicii, stabilind sarcini pentru 
fiecare. Mie mi-a ordonat să mă ocup foarte minunţios de economie, să 
dirijez efectivele serviciului II pentru a stăpîni situaţiile apărute din 
întreprinderi, pentru a intensifica munca de culegere a informaţiilor, însă a 
se ridica armamentul sau muniţia.  
 În jurul orei 20,00 – majoritatea cadrelor de Securitate şi Miliţie 
adunate în sala de şedinţă a Inspectoratului de la etajul 3, a venit fostul şef al 
Inspectoratului, col. Popescu, care a împărţit practic efectivul în două părţi 
fără niciun criteriu, ordonînd ca o jumătate să meargă sub comanda col. Ion 
Constantin de la Miliţie la sediul fostului Comitet de partid pentru a ajuta la 
împrăştierea oamenilor care se spunea că vor ajunge din clipă în clipă în 
acel loc, iar a doua jumătate, sub comanda col. Minciu, fostul şef de cadre, 
la Piaţa Maria, în zona locuinţei preotului reformat. Ambele grupuri de 
lucrători au fost neînarmate.  
 Făcînd parte din prima jumătate, am plecat spre sediul Com. Jud. de 
partid, împreună cu cadre din Miliţie în uniforme, dar cînd am ajuns acolo, 
în jurul orelor 20,30-21,00, lumea era deja împrăştiată, fiindcă intrase în 
acţiune plutonul de restabilire a ordinii de la Miliţia Municipiului Timişoara, 
cu căşti şi bastoane de cauciuc. Am văzut că grupul de manifestanţi era deja 
în zona intersecţiei străzii de la „Continental”, pe Bd-ul 23 August, unele 
elemente aruncînd cu sticle şi pietre în organe şi proferind expresii 
necorespunzătoare. 
 M-am înapoiat la sediul Inspectoratului – în jurul orei 22,00 şi am 
raportat ce-am văzut şi că nu a mai fost nevoie să intervenim. 
 În jurul orei 17,00, am fost chemat la ordin la general Nuţă şi mi s-a 
ordonat, nu cunosc pe ce criteriu (probabil la sugestia col. Popescu), să iau 
măsuri pentru paza şi apărarea sediului Inspectoratului, întrucît ar fi posibil 
ca demonstranţii să se îndrepte spre acest obiectiv. În acest sens a precizat 
că avem la dispoziţie două plutoane de la brigada de Securitate (Bariţiu), 
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două plutoane de grăniceri de la brigada de grăniceri,  precum şi toate 
cadrele de Securitate şi Miliţie.  
 Mi-a ordonat să transmit tuturor luptătorilor ordinul ca la eventuala 
apropiere a demonstranţilor de Inspectorat să se execute foc de avertizare în 
sus, iar dacă nu se opresc să se tragă în ei, la picioare, aşa cum a ordonat 
comandantul suprem. 
 Am realizat dispozitivul împreună cu lt. col. Popescu Dumitru – şef 
serviciu USLA, mr. Bolosin Traian - of. cu I.G.M., mr. Boacă de la Brigada 
de Securitate şi cu un ofiţer de la Miliţia municipală. 
 În ziua de luni, 18 dec., am primit ordin de la general Macri să 
transmit ofiţerului de la serviciu II ce se aflau în unităţile economice să 
stabilească prezenţa personalului  muncitor la intrarea în schimbul I, precum 
şi pe cei care au participat sîmbătă şi duminică la acţiune. 
 S-a constatat o prezenţă bună – aprox. 95%. 
 Am continuat să coordonez în tot cursul zilei activitatea în unităţile 
economice, primeam şi raportam informaţiile, soluţionînd împreună cu mr. 
Zarcula – şeful serviciu II, diverse probleme care apăreau. 
 Am aflat că la sediul Inspectoratului a ajuns gen. Nuţă şi Mihalea cu 
o grupă de ofiţeri din I.G.M. şi am aflat că punctul de comandă al acţiunii s-
a instalat în biroul fostului inspector-şef, unde general Nuţă primea rapoarte 
şi informări de la generalii Mihalea şi Macri, iar el ţinea legătura şi raporta 
fostului secretar al C.C., Ion Coman, care se găsea la sediul fostului Comitet 
Judeţean de partid – unde conducea toate operaţiunile.  
 Pe măsură ce revolta creştea şi numărul manifestanţilor de asemenea, 
persoanele cu funcţii de conducere de la Bucureşti, îndeosebi general Nuţă, 
Mihalea şi Macri, manifestau nervozităţi, proferau ameninţări. 
 După ce manifestanţii au pătruns în sediul Comitetului Judeţean, s-a 
ordonat în jurul orei (...) la punctul de comandă, ca toate cadrele îndeosebi 
venite de la Bucureşti să ridice armamentul din dotare  (pistoletele) şi 
muniţia, precum şi pistolul-mitralieră de la magazia de armament a 
Inspectoratului.  
 Ofiţerul de miliţie în civil înarmaţi, militari ai forţelor armate şi 
trupe de sec. vreo 20, din care 8 erau dirijaţi de general Nuţă, legăturile cu 
acestea fiind ţinute prin staţie radio, unde se afla cpt. Bucur, în antecamera 
col. Deheleanu. 
 Nu cunosc ce misiuni aveau, dotarea şi compunerea mai exactă, dar 
ştiu că erau pregătite pentru o acţiune împotriva demonstranţilor în diferite 
zone ale oraşului.  
 La ordinul general Macri, în cursul zilei de 18 decembrie au fost 
identificaţi informativ de ofiţerii serv. II şi S.I.A, un nr. de 3 sau 4 persoane 
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ce lucrau în obiective economice despre care se deţineau date că ar fi 
participat la demonstraţie în zilele de 16 şi 17, respectiv la Paltim, I.T.T. şi 
Electrometal.  
 Aceştia au fost aduşi la sediul Inspectoratului şi predaţi imediat 
compartimentului de cercetare penală de la Miliţia judeţeană, unde lucra 
grupa operativă de anchetatori. 
 În ziua de marţi – 19 dec. – acalmie. 
 Pe 20 dec., muncitorii s-au prezentat la fabrici, dar n-au început 
lucrul şi s-au încolonat, mergînd în Piaţa Operei. 
 Fără a primi vreun ordin, în jurul orei 12,00 am cerut ofiţerilor de la 
S2 să plece din unităţi şi să se prezinte imediat la sediul Inspectoratului, 
întrucît nu mai avea sens.  
 Pe 21 – grevă general + miting – coloane pe Sălăjan – personal am 
înţeles că ceva se va întîmpla şi că oamenii nu mai pot fi opriţi.  
 Deja lt.maj. Ştef de la Elba şi cpt. Ţepeneu de la Electrotimiş au 
raportat că muncitorii din aceste unităţi au ieşit în curţile fabricilor şi au 
solicitat să vină factori de conducere de la judeţ, pentru a discuta cu ei, 
solicitînd în primul rînd retragerea armatei de la toate întreprinderile şi din 
oraş, să li se dea morţii înapoi şi altele. Am raportat aceste cereri şefului 
Securităţii şi general Macri iar spre seară, în jurul orelor 19,00, general Nuţă 
a ordonat constituirea unei echipe mixte formate din activişti de partid, 
U.T.C., din partea conducerii unităţilor economice, în care să fie cuprinşi şi 
ofiţeri de Miliţie şi cei de Securitate ce răspund de obiectiv, toate acestea în 
scopul de a preveni ca muncitorii să iasă în stradă în ziua de 19 dec. (...) 
atunci că aceasta a fost indicaţia secretarului Coman ori propunerea general 
Nuţă, aprobat de cel dintîi. Pentru executare s-a făcut o repartizare a 
ofiţerilor de la (....), Serviciul economic al Miliţiei judeţene, aceştia au fost 
instruiţi de col. Deheleanu Ion, fostul şef al Miliţiei, cu privire la ce trebuiau 
să facă şi urma să se deplaseze în unităţi. Acest lucru nu s-a făcut decît în 
dimineaţa zilei de 19 dec. 
 În cursul serii zilei de 18 dec., am auzit la ordinul secretarului 
Coman s-au constituit „D”-uri, detaşamente de acţiune din care făceau parte. 
 21/22 - încercările de la Tipografie iar pentru 22 dimineaţa – 
întreruperea curentului la Piaţa Operei – nereuşită ambele. 
 Pe 22 – fuga dictatorului; 
 - am predat armamentul la magazie + muniţia, am încuiat fişetul şi 
m-am predat revoluţionarilor. 
 Prima misiune pe care am primit-o de la aceştia încă aflat în sediu a 
fost să merg împreună cu un medic şi un muncitor la Casa de apă pentru a 
verifica dacă informaţia cu privire la faptul că apa a fost otrăvită corespunde 
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realităţii, → am fost acolo – Bunea şi apoi la Direcţia Apelor lîngă I.S.I.M. 
– proba, m-am întors şi în jurul orelor 17,00 am fost urcat în maşină 
împreună cu ceilalţi şi duşi la Comenduirea de garnizoană pînă în 24. 
 În 23 am fost solicitat de F.S.N. – prin col. Predonescu să mă pun în 
slujba noilor interese şi să scriu un anunţ pentu postul de Radio Timişoara 
Liberă pentru cadrele foste de Securitate să vină şi să preiau comanda. 
 Am acceptat; am şi scris documentul, am anunţat la staţia de radio 
mobilă a armatei din Piaţa Libertăţii apoi, pe 24 seara, şi la postul de Radio 
Timişoara Liberă. 
 În 24 – ora 11,00 – U.M. 01125 – Oituz 
 În 25 – ora 9,00 – penitenciar pînă în 26. 
 Pe 26 – am ieşit şi am venit la Inspectorat, am organizat activitatea 
de culegere a informaţiilor, am fost cu general Popescu, care mi-a promis 
ordine şi am trecut la obţinerea de informaţii în primul rînd despre terorişti, 
pe care le-am pus în mod imperativ la dispoziţia comandamentului militar. 
 Pînă pe data de 02.01.90, cînd s-a ordonat ca niciun cadru să nu mai 
culeagă informaţii, nu mai avem voie să plecăm din unitate, am executat 
toate ordinele primite de la col. Predonescu şi de la Comandamentul Militar, 
a existat ordine, disciplină şi foarte multă duritate din partea oamenilor; 
 - am căutat şi găsit armament, declaraţii în prezenţa mr. Hemgor 
Dorin, mr. (...) şi col. Vozianu de la F.S.N. 
 Cadrele de Securitate n-au primit ordin să tragă, au avut interdicţie 
să iasă cu armament pe stradă. Nu am tras, nu am dat ordin să se tragă şi nici 
nu ştiu ca vreun cadru de Securitate să fi tras în populaţie. 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/1990 
 

Declaraţie 
 
 

a învinuit/inculpat  DEHELEANU ION astăzi 9, luna ianuarie, anul 1990, a 
cărui identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate nr. ...eliberat de ...... 
-Numele şi prenumele:   Deheleanu Ion 
-Porecla: - 
-Data naşterii ( anul, luna, ziua):  18 septembrie 1936 
-Locul naşterii (localitatea – judeţul): comuna Deleni, judeţul Hunedoara 
-Numele şi prenumele părinţilor: Deheleanu Traian şi Aurelia 
-Cetăţenia: română 
-Studii: Facultatea de drept 
-Situaţia militară (grad-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: C.M.J. 
Timişoara 
-Locul de muncă: I.J.M.I. Timiş 
-Ocupaţia: ofiţer de miliţie 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, 2 copii majori 
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă: autoturism marca Dacia 1300 
-Averea soţiei: - 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul):  Timişoara, str. Remus nr. 5, judeţul 
Timiş 
-Antecedente penale (instanţa, faptul, data): - 
-Apărător: - 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin.3C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în aceea că în perioada 16-22 decembrie 
1989 a participat în grup pentru înlăturarea membrilor unei colectivităţi care 
au acţionat pentru răsturnarea regimului Ceauşescu, avînd ca urmare ucidere 
de persoane. 

Declar următoarele:  
 Am funcţionat în calitate de şef al Miliţiei Judeţene Timişoara în 
perioada 1980 – 21. decembrie 1989, în funcţia de şef Miliţie judeţeană. În 
această calitate aveam în subordine Miliţia municipiului Timişoara şi 
posturile de miliţie din judeţ, inclusiv efectivele de la oraşele subordonate 
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judeţului. În această calitate, aveam atribuţiuni de serviciu de control şi 
îndrumare asupra tuturor lucrătorilor din Miliţia Judeţeană, cărora le dădeam 
ordine pentru desfăşurarea activităţii în calitatea ce o aveau. 
 Declar că în data de 15 decembrie 1989 a avut loc o adunare la casa 
preotului Tőkés Lászlo, preot cu credinţă reformată, şi arăt că însoţit de 
fostul primar al municipiului, Moţ Petru, cît şi secretarul cu probleme 
organizatorice, ne-am deplasat la locuinţa acestuia, unde am constatat o 
adunare de oameni cărora le vorbea în limba maghiară preotul Tőkés Lászlo, 
fără ca eu să pot să înţeleg cuvintele acestuia. În această situaţie, primarul 
municipiului a intrat în locuinţa preotului, după care a ieşit la circa o 
jumătate de oră, iar cei prezenţi scandau „Vrem căldură!” şi alte revendicări, 
se referea şi la alimente. Datorită situaţiei de mai sus, primarul cu persoana 
care îl însoţea a plecat, iar eu am revenit la sediul Miliţiei, de unde am 
raportat colonelului Moraru, adjunctul I.G.M., situaţia constatată la locuinţa 
acestui preot. Cele de mai sus s-au petrecut în jurul orelor 20,30 – 21,00. 
Colonelul Moraru mi-a spus să iau măsuri să nu se întîmple şi alte 
evenimente, iar în ziua următoare, 16 decembrie 1989, voi primi ordine, 
întrucît el va raporta situaţia de la Timişoara generalului Nuţă. A doua zi, 16 
decembrie 1989, a venit la Timişoara generalul Mihalea, adjunct al şefului 
I.G.M.., acesta era însoţit de lt. col. Obăgilă şi col. Roşiu şi reţin că a venit 
şi col. Onţanu. Cu cei de mai sus am mers la inspectorul şef al I.J.M.I. 
Timiş, col. Popescu Ion, unde am aflat că preotul Tőkés Lászlo este în 
atenţia organului de Securitate. I-am informat cu situaţia de la locuinţa 
preotului şi mi-am dat părerea că lucrurile sînt grave. Pe linie de securitate 
sosise de la Bucureşti generalul Macri, col. Teodorescu şi alţii, pe care nu-i 
mai reţin. Din acest punct de vedere, s-au împărţit în comandamentul 
Securităţii şi al Miliţiei, condus deocamdată de generalul Mihalea. Dat fiind 
situaţia precară aflată în oraş, mă refer la demonstranţi, generalul Mihalea 
mi-a dat ordin să împart efectiv de Miliţie la obiectivele industriale cît şi în 
pieţe pentru menţinerea ordinei, lucrătorii de Miliţie desfăşurînd activitatea 
fără să posede armament asupra lor. În jurul orelor 16,00 a sosit la 
Timişoara şeful I.G.M., generalul Nuţă, care s-a instalat în biroul şefului 
Inspectoratului, colonel Popescu Ion, aceştia şi-au instalat aparatură în 
birou, iar datele privind activitatea demonstranţilor erau transmise de 
lucrătorii de Miliţie care posedau staţii la dispecerat. La rîndul lor, 
respectivii luau cunoştinţă fie direct, fie prin raportarea care se făcea cel 
care era în serviciu la Inspectorat. În acelaşi timp, la Comitetul Judeţean se 
afla sosit secretarul Coman, primul secretar Bălan, colonelul Popescu, 
inspectorul şef, generalul Stănculescu şi alţii. În seara zilei de 16 decembrie 
1989, după teleconferinţă s-a dat ordin ca întregul efectiv de lucrători, 
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Securitate şi armată, să fie înarmaţi cu tot armamentul din dotare, mă refer 
la lucrătorii de Miliţie, cu pistoale mitralieră şi 120 cartuşe de război. S-a 
asigurat paza şi supravegherea preotului Tőkés Lászlo de către lt.col. 
Dumitrescu, însoţit de alţi lucrători de Miliţie. Restul de lucrători de Miliţie 
au fost repartizaţi în dispozitive în oraşele judeţului, în municipiul 
Timişoara şi chiar la uzina de apă. În noaptea de 16/17 decembrie 1989 am 
rămas la sediul Miliţiei Judeţene, iar despre activitatea demonstranţilor şi 
starea de spirit de la locuinţa preotului Tőkés Lászlo eram informat prin 
staţie de la lucrătorii dotaţi cu asemenea aparatură. A doua zi, demonstranţii 
au luat proporţii prin mărirea numărului acestora, în urma cărui fapt Coman 
a dat ordin să se tragă în demonstranţi, eu nu ştiu dacă lucrătorii de Miliţie 
au tras sau nu în demonstranţi, cred totuşi că s-a tras şi de către lucrătorii de 
Miliţie. Mai arăt că datorită numărului mare de demonstranţi care îşi cereau 
drepturile şi răsturnarea regimului Ceauşescu, generalul Nuţă a dat ordin ca 
din numărul de demonstranţi să fie aduşi la centrul Miliţiei, astfel echipajele 
de Miliţie cît şi ofiţerii de Securitate au adus la sediul Miliţiei, după cîte pot 
aprecia, circa 200 demonstranţi, dat fiind numărul mare al demonstranţilor, 
generalul Nuţă şi generalul Macri au ordonat să fie duşi de la Miliţie la 
Penitenciar, unde au fost căraţi cu dubele de penitenciar. La sediul Miliţiei 
au rămas un număr de persoane din rîndul demonstranţilor care au fost 
reţinuţi în arest. În seara zilei de 17 sau 18 decembrie 1989, nu reţin exact, a 
venit col. Tudor Stănică însoţit de un număr de cadre, cît s-a exprimat acesta 
circa 30, care au început să întocmească dosare celor aflaţi reţinuţi în arest. 
După cîte reţin, aceştia erau cercetaţi pentru distrugeri de vitrine, magazine 
etc.  
 Mai arăt că în noaptea 17/18 decembrie 1989 eu mă aflam la sediul 
Miliţiei, de unde am auzit împuşcături în oraş, însă nu cunosc concret cine a 
tras şi cine a fost împuşcat.  
 Declar că în jurul orelor 21,00 am fost chemat la ordin de către 
generalul Nuţă în biroul comandamentului a inspectorului şef, unde erau 
prezenţi generalul Mihalea, generalul Macri, col. Tudor Stănică, col. Sima 
Traian, şeful Securităţii, adjunctul procurorului general şi col. Ghircoiaş. În 
prezenţa celor de mai sus,generalul Nuţă mi-a ordonat să găsesc un 
autocamion cu care să se transporte cadavre de la morga spitalului 
Timişoara la Bucureşti, situaţie susţinută şi de generalul Macri Emil, am 
raportat că personal nu pot suporta atmosfera de morgă, atunci col. Tudor 
Stănică a propus să meargă la morgă locţ. meu, lt.col. Corpodeanu Ion, care 
a fost chemat de pe sală la ordin. Lt.col. Corpodeanu Ion a primit ordin 
direct de la Nuţă să se ocupe de încărcarea cadavrelor, timp în care col. 
Stănică Tudor a spus că e corect indicat că toată ziua are legătură cu spitalul 
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şi morga pe linie de serviciu. După ordinele primite amintite mai sus, eu am 
luat legătură cu ing. Rotaru de la autobaza COMTIM, căruia i-am solicitat o 
autodubă cu conducător auto, care să vină într-un timp relativ scurt la sediul 
Miliţiei, după această convorbire l-am întrebat pe lt.col. Corpodeanu Ion, pe 
cine ia pentru executarea acestei misiuni, la care acesta mi-a precizat că el 
ştie pe cine să ia, astfel că am aflat de la acesta că s-a orientat asupra mr. 
Veverca Iosif; cpt. Grui Tiberiu; cpt. Preda Laurenţiu; maior Avram; lt.maj. 
Peptan; cpt. Mişa Eugen. 
 Despre activitatea de mai sus a luat cunoştinţă căpitanul Ciucă, de la 
sectorul servicii, care s-a oferit să însoţească el maşina cu transportul 
cadavrelor la Bucureşti. Am aşteptat maşina şi văzînd că nu soseşte, am 
revenit cu telefon, însă pînă să vină, eu împreună cu col. Sima, col. 
Ghircoiaş, col. Tudor Stănică, cu adjunctul procurorului general şi lt.col. 
Corpodeanu Ion, cu două autoturisme ne-am deplasat la Spitalul Judeţean, 
unde am luat legătura cu dr. Golea. Cu acesta a discutat col. Tudor Stănică 
şi col. Sima, despre situaţia luării a unor cadavre care să fie transportate la 
Bucureşti, ceilalţi  nu ştiu ce discuţii au avut cu dr. Golea, după această 
discuţie am revenit în aceeaşi formaţie la judeţ, nu ştiu ora la care a sosit 
autoduba de la baza COMTIM şi nici cînd a plecat la morga spitalului, unde 
s-au încărcat cadavrele în autodubă. A doua zi, generalul Nuţă, de faţă fiind 
şi generalul Macri, m-a întrebat dacă s-a executat cele discutate în legătură 
cu cadavrele, la care i-am raportat că maşina cu cadavrele a plecat în direcţia 
Bucureşti în dimineaţa zilei de 19.12.1989, în jurul orelor 5,00.  
 Menţionez că seara eu am aflat de la generalul Nuţă traseul de 
deplasare a cadavrelor cu autoduba la Bucureşti, cînd s-a precizat că maşina 
va fi aşteptată la intrarea în Bucureşti de cadre la km 36, fără să-mi 
precizeze persoanele care vor aştepta maşina. Discuţia cu generalul Nuţă am 
adus-o la cunoştinţă cpt. Ciucă,  care a însoţit autoduba cu cadavre la 
Bucureşti. Pentru siguranţa ajungerii la destinaţie a autodubei cu cadavrele, 
am luat măsura să însoţească maşina plut. adj. Kocik Alexandru, fiind la 
volanul unui autoturism al serviciului spate al Inspectoratului, măsura am 
luat-o pentru că în cazul că autoduba se defectează, acest subofiţer să fie în 
măsură să se ocupe de remedierea defecţiunilor, întrucît ordinul era ca 
autoduba să ajungă cît mai repede la Bucureşti. Mai arăt că în jurul orelor 
11,00  în ziua de 19 decembrie 1989, am fost sunat de la Bucureşti de la 
I.G.M. de către col. Moraru, care m-a întrebat în legătură cu plecarea 
autodubei, la care eu i-am răspuns că în jurul orelor 5,00 a plecat în direcţia 
Bucureşti. 
 Menţionez că personal nu am dat ordin ca lucrătorii de Miliţie să 
deschidă foc asupra demonstranţilor, iar eu nu am tras, deoarece nici nu am 
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purtat pistolul asupra mea în această perioadă. Mai arăt că în ziua de 18 
decembrie 1989, în timp ce mă aflam la sediul Miliţiei, colonelul Medrea de 
la Miliţia transporturi era îngrijorat de faptul mai exact spunea că un 
subofiţer din subordinea sa a împuşcat un cetăţean la gara de est, întrucît 
avea asupra sa lucruri furate. Nu pot să dau amănunte despre ce subofiţer 
este vorba. Această situaţie poate fi relatată de cel de mai sus. Mai arăt că la 
aceeaşi dată, şeful circulaţiei din subordinea mea, maiorul Mureşan Adam, a 
raportat lt.col. Ştefan, locţ. Direcţiei circulaţiei din I.G.M., care se afla în 
municipiul Timişoara, că un subofiţer agent de circulaţie a împuşcat (rănit) 
un cetăţean care nu a vrut să oprească la semnalul făcut de acesta, nu ştiu 
cine este subofiţerul care a tras şi nici victima. Poate relata acest lucru mr. 
Mureşan sau lt. col. Ştefan. 
 Mă consider vinovat de cele ce am făcut şi merit pedeapsa aspră a 
legii. Regret cele ce s-au întîmplat. Nu cunosc dacă s-a transmis din rîndul 
lucrătorilor de Miliţie sau de Securitate aflaţi în compunerea 
demonstranţilor codificat că au căzut „2 garoafe” şi au fost răniţi „3 lalele”. 
 Aceasta îmi este declaraţia pe care am dat-o şi o semnez, cu 
menţiunea că cele ce am declarat corespund cu realitatea şi menţin 
declaraţiile pe care le-am făcut anterior, pe care le-am scris personal. 
 
 
Procuror militar                                                                                Inculpat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 

11.09.1990 
 
 În continuarea declaraţiei care am dat-o la data de 9.01.1990,  mai 
răspund la următoarele probleme la care sînt întrebat cu privire la preotul 
Tőkés Lászlo, despre care arăt că am fost chemat la secretarul Coman, unde 
era prezent inspectorul şef Popescu, mai era secretarul Pacoste, ocazie cu 
care secretarul Coman mi-a dat dispoziţii să merg la locuinţa preotului, unde 
se aflau prezenţi mr. Radu Tinu, cpt. Ciucă Valentin, care venise cu un 
autocamion cu forţa să încarce bagajul preotului, de asemenea a mers şi un 
autoturism la locuinţa acestuia şi mai reţin că erau lt.col. Bădescu, mr. 
Veverca  şi personal civil de la Inspectorat, mai arăt că se aflau şi cîţiva 
militari îmbrăcaţi în combinezon. Cînd am ajuns eu la locuinţă, uşa de la 
intrare era deschisă şi în interior nu am văzut pe familia Tőkés Lászlo. După 
puţin timp, totuşi, a fost adus în faţa noastră preotul împreună cu soţia de 
către mr. Radu Tinu şi mr. Veverca Iosif. S-a întocmit un proces-verbal, cu 
această ocazie fiind prezent executorul judecătoresc, unul de statură mică şi 
în prezenţa unui reprezentant al cultelor, Cumpănaşu, popa Tőkés Lászlo şi 
soţia acestuia au fost urcaţi într-un autoturism Dacia aparţinînd ministerului 
de interne, după care într-un autocamion care sub supravegherea cpt. Ciucă 
Valentin s-au încărcat o parte din bunurile preotului şi au plecat atît 
autoturismul cu familia, cît şi autocamionul cu bagaje. Pe tot timpul cît s-a 
întocmit procesul-verbal şi a stat preotul cu noi nu s-au exercitat presiuni 
sau acte de violenţă asupra acestuia. 
 Cu privire la sacii din pînză despre care sînt întrebat că au fost aduşi 
la sediul Miliţiei să fie folosiţi la transportul cadavrelor la Bucureşti, nu am 
cunoştinţă unde s-au confecţionat aceşti saci şi nici cine i-a adus, probabil 
vreun subordonat de al meu a vorbit la vreo unitate socialistă că eu solicit 
aceşti saci. 
 Aceasta îmi este completarea pe care am făcut-o şi o semnez. 
 
procuror militar                                                                          Inculpat, 
lt.col. de just., 
Puia Vasile 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/1990 
 
 

Declaraţie 
 
 

a învinuit/inculpat  DEHELEANU ION astăzi 15, luna ianuarie, anul 1990, 
a cărui identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate nr. ..... eliberat de 
.... 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în (...) 
Declar următoarele:  
 Din 1980 am îndeplinit funcţia de şef al Miliţiei Judeţene Timiş. În 
anul 1989, prin toamnă, am aflat că preotul Tőkés Lászlo este în atenţia 
Securităţii Judeţene Timiş. Ştiu că prin hotărîre judecătorească se dispusese 
evacuarea din locuinţă a preotului. Organele de Securitate şi de la partid au 
pus problema de a se executa sentinţa. Acest lucru a stîrnit nemulţumiri în 
rîndul populaţiei. 
 În ziua de 14.12.1989, m-am prezentat la primul secretar Bălan 
Radu, căruia i-am spus că la locuinţa preotului se adună lumea. Bălan mi-a 
spus că l-a trimis pe Moţ, primarul municipiului, pe Rujoi Laurenţiu, prim- 
vicepreşedinte, Rotărescu, Bolog şi alţii să liniştească lumea. Eu i-am 
replicat că nu e bine să-l evacuăm pe preot,  pentru că ne punem oamenii în 
cap. În acea zi am fost şi eu la faţa locului şi l-am văzut pe preot vorbind în 
limba maghiară celor 70-80 de oameni care erau în preajmă, mai mult femei. 
 În aceeaşi seară i-am raportat general Nuţă C-tin, prin adjunctul său, 
col. Moraru, despre cele constatate la faţa locului. Apoi am raportat personal 
şi lui Nuţă situaţia, arătînd că este un caz creat de Securitate, la care 
generalul a înjurat, atunci mi-a zis să nu ne băgăm în această problemă. Am 
văzut că era foială la Securitate şi am discutat cu col. Sima, şeful Securităţii 
Judeţene, care mi-a spus că a raportat situaţia generalului Bucurescu şi 
generalului Iulian Vlad. 
 În dimineaţa zilei de 15.12.1989, general Nuţă C-tin m-a sunat 
pentru a se informa despre mersul evenimentelor. I-am raportat că am fixat 
un post în apropierea locuinţei preotului pentru a supraveghea zona. 
Ulterior, în jurul orelor 12,00 general Nuţă C-tin m-a sunat, spunînd că 
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lucrurile sînt mai grave şi că el a fost informat că în preajma locuinţei 
respective e lume multă. În ziua de sîmbătă, 16 decembrie 1989, la locuinţa 
preotului se adunaseră circa 1 000 de oameni. L-am trimis acolo pe lt.col. 
Dumitrescu Ion, locţiitorul Miliţiei municipiului, împreună cu 6 subofiţeri. 
Aceştia mi-au raportat despre situaţie la telefon. Fuseseră oprite cîteva 
tramvaie, că s-au spart cîteva vitrine în preajmă. I-am raportat din nou 
general Nuţă C-tin, care mi-a spus să nu bag Miliţia în faţă, problema s-o 
rezolve Securitatea şi partidul care au creat-o. Apoi am mers şi eu în zonă, 
unde am văzut grupurile de demonstranţi. 
 În aceeaşi seară am fost chemat de secretarul C.C. Ilie Matei la 
sediul Comitetului de partid, care mi-a spus să execut hotărîrea de evacuare 
a preotului, întrucît este dispoziţie superioară în acest sens. De executarea 
hotărîrii de evacuare s-a ocupat lt.col. Radu Tinu, adjunctul lui col. Sima 
Traian. De procurarea maşinilor cu care trebuia să fie trimis preotul în jud. 
Sălaj m-am ocupat eu, în sensul că am dat dispoziţie ca cele două 
autoturisme Dacia de la COMTIM şi una a Securităţii împreună cu camionul 
Securităţii să ajungă la locuinţa preotului. Am raportat general Nuţă despre 
faptul că am primit ordin să particip la evacuare, iar acesta mi-a spus să mă 
duc. Am ajuns la locuinţa preotului în jurul orei 04,00 dimineaţa, acolo era 
Cumpănaşu de la Culte, Ţeperdel, reprezentantul cultelor de la judeţ, 
secretarul Consiliului Popular, col. Radu Tinu, preşedinta tribunalului 
judeţean şi mai mulţi reprezentanţi de la partid. Uşa locuinţei preotului a 
fost forţată, preotul şi soţia au fost scoşi din locuinţă şi urcaţi în 
autoturismele care i-au transportat la Sălaj. Nu era lume în preajmă cînd s-a 
făcut executarea silită. 
 A doua zi dimineaţă, pe 17.12.1989, au sosit la Timişoara general 
Macri Emil, general Nuţă C-tin, Ion Coman, general Guşă, general 
Stănculescu, general Chiţac împreună cu mai mulţi colonei de M.Ap.N. I-
am aşteptat la avion. Eu i-am luat în Dacia cu care venisem pe ministrul 
Nuţă, şeful I.G.M.–ului, şi pe ministra Fluxă. Generalii Mihalea şi Macri 
veniseră cu trenul. Am plecat spre Inspectoratul judeţean, unde generalii din 
M.Ap.N. s-au întîlnit cu general Nuţă şi general Macri în biroul şefului 
Securităţii, Sima Traian. N-am asistat la întîlnire. Ion Coman a plecat la 
partid. După-amiază am mers împreună cu generalii Nuţă şi Macri la sediul 
Comitetului Judeţean de partid, pentru a asista la teleconferinţă. 
Manifestanţii se adunaseră deja în oraş în zona Operei, catedrală şi afluiau 
spre centru. La teleconferinţă,  pe un ton nervos, dictatorul Ceauşescu a 
ordonat să se tragă în manifestanţi, generalii să înarmeze armata, Coman Ion 
să conducă acţiunea de „restabilirea ordinii”, a spus că cei care fac parte din 
comandamentul de reprimare a manifestanţilor care ezită de la general pînă 
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la soldat să fie judecaţi după cele mai aspre legi. După teleconferinţă, la 
sediul Consiliului Popular au rămas Ion Coman, Ilie Matei, Cornel Pacoste, 
Mihalache, secretar în C.C., ministra Fluxă, Vaideescu, de asemenea 
ministru. Eu am plecat cu Nuţă şi Macri la Inspectorat. Col. Popescu 
Gheorghe, şeful Inspectoratului, a rămas la Consiliul Popular pentru a ţine 
legătură cu Inspectoratul, pe de o parte, iar pe de altă parte pentru a asigura 
paza sediului. Menţionez că dimineaţa demonstranţii pătrunseseră la sediu. 
 La Inspectorat, general Macri s-a instalat în biroul lui Sima Traian, 
iar general Nuţă C-tin şi Mihalea Velicu, în biroul inspectorului-şef. General 
Nuţă Constantin a chemat şefii de direcţii din I.G.M., respectiv pe col. 
Ghircoiaş de la criminalistică, pe col. Roşiu de la judiciar, lt.col. Ştefan de la 
circulaţie, lt.col. Onţanu, de la cercetări penale, col. Obăgilă, de la pază şi 
ordine. Totodată, general Nuţă C-tin le-a dat misiuni astfel: cercetarea 
penală să se ocupe de cei aduşi din oraş. A dat dispoziţie ca a doua zi să vină 
şi Tudor Stănică de la Bucureşti. Col. Roşiu a fost însărcinat să facă 
statistici cu persoane participante la demonstraţie, cu membrii de partid, 
cadre de conducere, bărbaţi, femei, copii, elevi, studenţi, încadraţi, 
neîncadraţi cu sau fără antecedente penale etc. 
 Col. Ghircoiaş a primit ordin să se ocupe de planşele foto, iar dacă ar 
fi rezultat victime să se ocupe de morgă. Lt.col. Ştefan a primit ordin să 
blocheze intrările în oraş,  respectiv să dispună filtre, să stabilească străinii 
care vor să intre, pentru a comunica la Securitate. Generalul Mihalea a 
primit sarcina să se ocupe de măsurile din oraş. General Nuţă C-tin a hotărît 
ca pe moment în oraş să se ocupe dispozitiv armata. Urma ca organele 
ministrului de interne să-şi facă dispozitive a doua zi. Aceste dispozitive 
urmau a fi stabilite în zonele unde se spărseseră geamuri, unde se sustraseră 
bunuri, în zona centrală, în zona Spitalului Judeţean şi altele. 
 După stabilirea acestor măsuri, general Nuţă m-a însărcinat ca prin 
ofiţerii ministerului de interne să aflu cine sînt agitatorii. Nu am respectat 
acest ordin. Duminică seara au avut loc demonstraţii masive, s-au scandat 
lozinci împotriva lui Ceauşescu, s-a strigat „Noi sîntem poporul! Jos cu 
dictatorul!, Libertate, libertate!”. 
 Ion Coman l-a întrebat pe generalul Nuţă despre numărul 
demonstranţilor. Acesta din urmă i-a raportat că sînt cîţiva. A doua zi, pe 
18.12.1989, generalul Mihalea a discutat împreună cu Obăgilă despre 
efectivele de Miliţie disponibile în Timişoara. De întocmirea acestei situaţii 
s-a ocupat locţiitorul meu, lt.col. Corpodeanu Ion. Pe o hartă a oraşului s-au 
fixat dispozitivele M.I.-ului de către generalul Mihalea, generalul Nuţă şi 
Obăgilă. Am fost şi eu întrebat despre aşezarea dispozitivelor şi am sugerat 
să se instalaze dispozitive în Piaţa Dacia, Calea Aradului şi Piaţa Sinaia, 
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unde am auzit eu că sînt magazine cu geamuri sparte. S-au stabilit astfel 8 
dispozitive formate din cîte 10 ofiţeri şi subofiţeri M.I. în uniformă de 
Miliţie şi 10 soldaţi în termen de la brigada de securitate şi grăniceri, aceştia 
din urmă la rîndul lor conduşi de către un ofiţer. Aceste dispozitive urmau 
să fie înarmate cu pistoale mitralieră şi cartuşe de război. 
 Aceste dispozitive urmau să acţioneze pe două schimburi. Harta 
aşezării dispozitivelor a fost prezentată de generalul Nuţă şi generalul Macri 
lui Ion Coman. După ce generalii Nuţă şi Macri s-au întors de la Comitetul 
Judeţean, unde discutaseră cu Ion Coman, generalul Nuţă ne-a comunicat că 
s-a hotărît să se meargă cu măsuri ferme şi să nu se mai permită adunarea 
manifestanţilor. În jurul orei 11,00, generalul Nuţă şi Mihalea au adunat în 
sala de şedinţă pe toţi ofiţerii şi subofiţerii ce urmau să se facă parte din 
dispozitive, inclusiv pe cei de la brigada de Securitate şi pe cei de la 
grăniceri. Nu am fost prezent în sală. Tot în această dimineaţă, serviciul 
tehnic de la Securitate a instalat în biroul inspectorului şef, unde se stabilise 
generalul Nuţă, o staţie de emisie-recepţie. Eu am stat în preajma 
generalului Nuţă, care mi-a solicitat diverse servicii în sensul de a mă ocupa 
de cafea, mîncare etc. 
 De asemenea, prin mine transmitea diferite ordine. Uneori, cînd 
vorbea la telefon, îmi ordona să ies din birou. Generalul Nuţă a vorbit cu 
ministrul Postelnicu, de la care primea ordine. Nu am reuşit să-mi dau 
seama ce fel de ordine. Într-o convorbire telefonică, generalul Nuţă a 
afirmat: „Am rupt şi noi cîţiva”. Menţionez că cele 8 dispozitive formate au 
fost trimise în teren luni după prînz. Aceste dispozitive au acţionat pînă 
miercuri. Mai precizez că în după-amiaza zilei de 17 decembrie 1989, după 
ce a avut loc teleconferinţa cu dictatorul, generalii Nuţă şi Macri adunaseră 
întreg activul Miliţiei şi Securităţii din Timişoara. Sala cu capacitatea de 210 
locuri era plină. Aici, generalul Nuţă a ordonat să se dea dovadă de 
fermitate, să nu fim laşi, a spus că se va merge pînă la folosirea armei în 
momentele în care le va decide el. Nu au fost obiecţiuni. S-a referit la 
dispozitivul nr. 7 de la Spitalul Judeţean în mod expres, spunînd să nu lase 
lumea să intre acolo. În ziua de luni, 18 decembrie 1989, s-a tras în mulţime, 
dar nu ştiu de către cine. Cele mai multe împuşcături se auzeau dinspre 
Calea Girocului şi Calea Lipovei. În noaptea de 18 spre 19 decembrie 1989 
nu am fost plecat din sediul Inspectoratului. Generalul Nuţă i-a raportat lui 
Coman Ion că situaţia este mai bună, deşi mi-am dat seama că situaţia este 
mai rea, Ion Coman i-a reproşat lui generalul Nuţă că „internele” nu trag, la 
care generalul Nuţă i-a răspuns: „Tragem, tovarăşu, nu scapă nimic, radem 
tot”. În seara zilei de 18 decembrie 1989, generalul Nuţă a spus că trebuie să 
fie scoşi morţii de la morgă pentru că încep să degaje miros şi trebuie trimişi 



184 

la Bucureşti. Col. Tudor Stănică a recomandat ca de această problemă să se 
ocupe lt.col. Corpodeanu Ioan. 
Am primit dispoziţie de la generalul Nuţă să mă ocup de procurarea unei 
autofrigorifice de 4 tone. În acest sens am vorbit cu inginerul Rotaru, 
directorul autobazei de la COMTIM. Nu i-am spus acestuia la ce urma să o 
folosim. Autofrigorifica a ajuns la Inspectorat. I-am spus lui Corpodeanu să-
şi facă echipa conform celor ordonate de general Nuţă. Corpodeanu l-a luat 
pe Avram, Veverca, Preda, Grui Tiberiu, Peptan Eugen, cpt. Ciucă Valentin, 
Miţa Eugen, toţi ofiţeri de judiciar de la Miliţia Timişoara. 
 Generalul Nuţă mi-a spus că odată cu plecarea autofrigorificei spre 
Bucureşti trebuie să trimitem şi un autoturism însoţitor, pentru ca în situaţia 
în care s-ar produce un accident, autoturismul să poată interveni la primul 
organ de Miliţie. În jurul orelor 21,00, am plecat la Spitalul Judeţean, la 
directorul Spitalului Judeţean, Golea, care răspundea de morgă. Cu doctorul 
Golea au vorbit col. Tudor Stănică şi col. Ghircoiaş, împreună cu col. Sima 
Traian. Doctorul Golea s-a bucurat că luăm cadavrele. Afirm că nu s-a 
discutat faţă de mine motivele pentru care urma să se ridice cadavrele. 
Generalul Nuţă ne-a atras atenţia să nu spunem nimic despre cadavre. Eu am 
vorbit cu col. Moraru la Bucureşti că maşina despre care fusese anunţat de 
către generalul Nuţă a plecat la ora 5,00 dimineaţa. Lui cpt. Ciucă i-am spus 
că va fi aşteptat la kilometrul 36. 
 Marţi, 19 decembrie 1989, s-au mai tras focuri în oraş, fără să rezulte 
victime. Generalii Nuţă şi Macri au plecat de dimineaţă la Consiliul Popular. 
De la Bucureşti au venit şi Constantin Dăscălescu, împreună cu Emil Bobu. 
S-a hotărît eliberarea celor reţinuţi. Au mai fost opriţi circa 10-12 reţinuţi, 
pentru care se întocmiseră dosare penale. Dosarele au fost trimise la 
Bucureşti pentru a fi văzute de Ceauşescu. 
 În ziua de marţi, Consiliul Popular a fost înconjurat de demonstranţi, 
astfel că Constantin Dăscălescu şi Emil Bobu n-au mai putut ieşi din sediu 
decît dimineaţa la ora 4,00, fiind scoşi de un detaşament de paraşutişti. 
Dăscălescu a încercat un dialog cu demonstranţii, care nu s-a soldat cu 
rezultate. Începînd de miercuri, practic nu s-a mai făcut nimic. Generalul 
Nuţă a ordonat că dacă cineva intenţionează să intre în Inspectorat cu forţa, 
să se tragă fără milă. I-a ordonat col. Atudoroaie de la Securitatea judeţeană 
să organizeze dispozitivul la sediu. În toată perioada menţionată a existat un 
dialog permanent între generalul Nuţă şi Macri. Am observat un exces de 
zel, aproape o concurenţă între generalul Nuţă şi generalul Macri, care se 
întreceau în a fi primii ce raportau şefilor la Bucureşti. 
 În ziua de miercuri, 20 decembrie 1989, generalul Nuţă a dat ordin 
şefului evidenţei populaţiei, cpt. Cosma, să întocmească mai multe buletine 
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false pentru el, pentru mine, pentru generalul Mihalea. De acele buletine 
urma să ne folosim de ele pentru a ne infiltra între demonstranţi şi a stabili 
situaţia la faţa locului. Generalul Nuţă încercase să frece feţele buletinului 
său fals pe care era aplicată poza lui de o cărămidă, pentru a crea aparenţa 
de uzură. Persoanele aplicate pe buletine au fost făcute în aceeaşi seară. 
Numai pe buletinul cu fotografia mea era Niculescu Ion.  
 În ziua de 21 decembrie 1989, de asemenea nu s-a întâmplat ceva 
deosebit. Am rămas în Inspectorat pînă vineri seara, cînd m-a luat mr. 
Bălăşoiu Nicolae de la o unitate militară (...). Generalii Nuţă şi Mihalea au 
dispărut din sediu în jurul orei 11,00-12,00, în ziua de vineri. 
 Regret faptul că am contribuit la încercarea de (...) şi revoluţia 
declanşată în municipiul Timişoara. Trebuie să se ţină seama că situaţia din 
ţară este catastrofală, atitudinea (...) ia să fie în opoziţie faţă de regimul lui 
Ceauşescu. 

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi o semnez după ce am 
citit-o. 
 
Procuror militar                                                                       Inculpat, 
Lt. col. de just. Puia  
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12.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 

 Subsemnatul Radu Tinu, născut la 26.09.1949 în loc. Borcea, jud. 
Călăraşi, fiul lui Ion şi Elena, de cetăţenie şi naţionalitate română, absolvent 
al Facultăţii de drept, cu examen de licenţă, nu am fost condamnat sau 
judecat, căsătorit, am  doi copii minori, domiciliat în Timişoara, str. Tuşnad 
nr. 8, referitor la cele întrebate declar următoarele: 
 Din 11.02.1977 şi pînă în 22.12.1989 am îndeplinit funcţia de 
adjunct al şefului Securităţii Judeţului Timiş. 
 În  perioada 15. 12. 1989-22. 12. 1989 am îndeplinit următoarele 
activităţi: 
În 15.12.1989,  în jurul orei 08,30, am fost sesizat că în faţa locuinţei 
numitului Tőkés Lászlo, preot reformat, domiciliat în Timişoara, str. 
Timotei Cipariu nr. 1, s-au adunat mai multe persoane (20-25) care afirmă 
că „îl păzesc pe Tőkés Lászlo întrucît urmează să fie scos din locuinţă”. Am 
trimis la faţa locului pe lt. col. Pele Petru, şeful Serviciului ce avea cazul în 
competenţă, iar după o oră, am raportat şefului Securităţii, col. Sima Traian, 
că mă voi deplasa şi eu pentru a vedea situaţia reală. Am ajuns în Timotei  
Cipariu în jurul orei  09,45 şi  am constatat  că pe lîngă cei 20-25-30 
enoriaşi ai bisericii reformate în care predica Tőkés Lászlo, erau adunate 
încă 20-35 persoane care se interesau despre acesta. Am raportat aspectul 
col. Sima Traian, care mi-a ordonat să rămîn în zonă şi să raportez evoluţia 
situaţiei create. 
 Despre Tőkés Lászlo declar că era în atenţia organelor de Securitate 
încă din 1974 (nu sînt sigur asupra anului) pentru  manifestări  naţionalist 
şovine şi iredentiste maghiare. Personal am controlat  acest  caz  din  
momentul numirii mele în funcţia de adjunct al şefului Securităţii, întrucît 
coordonam activitatea Serviciilor de informaţii I/A, I/B, „S” şi transport 
corespondenţă secretă. Mai  îndeaproape m-am ocupat de caz după ce în 
24.07.1989,  la televiziunea maghiară, a fost dat un interviu pe video luat de 
Tőkés Lászlo, în care acesta făcea afirmaţii cu tentă naţionalist-şovină. 
Precizez că în anul 1989, Tőkés Lászlo a fost căutat şi vizitat de mai mulţi 
emisari ai unor cercuri  reacţionare naţionalis- iredentist maghiare, cărora le-
a dat mai multe interviuri. Cu acest caz, în  perioada  iulie-decembrie 1989 
am fost chemat la analiză la generalul col. Iulian Vlad, şeful 
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Departamentului Securităţii Statului, la general  mr. Bucurescu Gianu (în 
trei rînduri), fiind pedepsit cu mustrare şi apoi cu diminuarea calificativului 
la foaia de notare pe anul 1989. 
 Declar că în perioada aceasta am reuşit, prin măsurile întreprinse, să 
identific 5 asemenea emisari care l-au vizitat pe Tőkés Lászlo, mai 
semnificativ fiind cazul a doi cetăţeni maghiari la care, cu ocazia controlului 
de frontieră executat la P.C.T.F. Borş, au fost găsite ascunse în plafonul 
autoturismului următoarele materiale: un apel adresat fostului dictator, un 
apel adresat celor doi episcopi  reformaţi  (de Oradea şi Cluj), cărora li se 
impută că au trădat interesele ungurimii din România, o listă cu întrebări 
adresate de Forumul Democrat Maghiar şi răspunsurile date de Tőkés 
Laszlo.  
 Precizez că la una din întrebări care se referea la fostul dictator, 
Tőkés Lászlo nu a dat răspuns. Cu această ocazie a fost găsită o dovadă prin 
care numitul Tőkés Lászlo certifica a 20 000 (douăzeci de mii de lei), 
mulţumind pt. aceasta. De asemenea,  în 2. 12. 1989, de la cetăţeanul 
austriac Salamon Rudolf a fost ridicată o casetă video cu un alt interviu dat 
de Tőkés Lászlo. 
 Declar că în ziua de 15. 12. 1989 am  rămas în zona locuinţei lui 
Tőkés Lászlo pînă la dispersarea tuturor celor care au stat în faţa 
apartamentului acestui, dialogînd cu el în mai multe rînduri. 
 Periodic am raportat aspectele apărute colonelului Sima Traian,  iar 
la ora 14,45, telefonic am raportat şi col. Raţiu Gheorghe, şeful Direcţiei I 
din minister. Nu a fost niciun fel de incident. În ziua de 16. 12. 1989, în faţa 
locuinţei lui Tőkés Lászlo s-au adunat, de dimineaţă  (ora 08,15), 25-35 
persoane. Numărul acestora a crescut, în jurul orei 14,00, la 120-150, cu 
tendinţe de creştere. Marea majoritate erau cetăţeni de naţionalitate română, 
mulţi copii, după îmbrăcăminte, scăpaţi de sub supravegherea părinţilor. 
Declar că aproape din oră în oră am raportat colonelului Sima Traian situaţia 
creată. În jurul orei 15,30 am sesizat mai multe persoane în stare de ebrietate 
sau care consumau bere din sticle. Am mers la Alimentara de vizavi, am 
cerut responsabilului să nu mai desfacă bere, întrucît afară sînt foarte multe 
persoane în stare de ebrietate. În jurul orei 17,30 se adunaseră peste 200 
persoane, moment în care cîţiva cetăţeni au blocat linia de tramvai, fiind 
oprite două tramvaie în staţia  Maria (din cele două sensuri). La ora 17,45 au 
încercat să vorbească doi cetăţeni, ambii în stare avansată de ebrietate, apoi 
pe tamponul unuia din tramvaie au început să urce diverse persoane şi la ora 
17,55 au fost rostite primele lozinci împotriva dictatorului. În jurul orei 
18,30, mulţimea s-a pus în mişcare spre Primăria judeţului pe următorul 
traseu: Maria – str. 7 Noiembrie (pe lîngă Policlinica cu plată) – Bd. Pîrvan, 
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Complexul Studenţesc – podul Neptun – Primăria judeţului. După ce a fost 
devastat  parterul clădirii Primăriei, manifestanţii s-au întors înapoi în 
Maria. Precizez că în toată această perioadă am fost împreună cu alte cadre 
de la Serviciul de filaj printre manifestanţi. 
 După intervenţia plutonului de ordine al Miliţiei şi maşinile grupului 
de pompieri m-am întors la sediul Inspectoratului şi am raportat situaţia. Am 
fost trimis de col. Popescu Ion – şeful Inspectoratului, din nou în zona Maria 
pt. a-i raporta şi era ora 0,35. Am plecat împreună cu autoturismul condus 
de plt. adj. Iovănescu şi după ce am trecut pe toate străzile din zonă, m-am  
întors şi am raportat situaţia – era ora 01,40. 
 În jurul orei 02,15, am fost chemat de col. Sima Traian – şeful 
Securităţii, care mi-a ordonat să merg la Primăria judeţului, la biroul 
primului secretar  Radu  Bălan, întrucît fac parte din comisia care participa 
la evacuarea din locuinţă a lui Tőkés Lászlo. 
 Eu trebuia să-i atrag atenţia că o serie din activităţile sale au caracter 
naţionalist-şovinist şi iredentist, că a transmis informaţii unor organizaţii 
străine, pentru care a fost renumerat. La ora 02,45 din ziua de 17.12. 1989,  
m-am prezentat la biroul lui Radu Bălan. Acolo erau: – în antecameră, 
preşedinta Tribunalului Judeţean Timiş – Topală, în biroul primului 
secretar: - Matei Ilie - secretar al C.C. al P.C.R., Ion Cumpănaşu – 
preşedintele Departamentului Cultelor din România, şi Radu Bălan. De către 
Radu Bălan ni s-a precizat că în conformitate cu sentinţa dată de Judecătoria 
Timişoara, rămasă definitivă după judecarea recursului şi după expirarea 
termenului dat de executor (17. 12. 1989),  urmează  să se procedeze la 
evacuarea lui Tőkés Lászlo şi a soţiei sale din apartamentul din str. Timotei 
Cipariu nr. 1. 
 În jurul orei 03,10 am plecat la locuinţa sus-numitului împreună cu 
Ion Cumpănaşu şi Topală. Cu un al doilea transport a venit şi Ion Robu – 
secretar al Consiliului Popular Judeţean Timiş, şi Ţeperdel Mihai – 
inspector teritorial al Departamentului Cultelor şi executorul judecătoresc  
(nu-i cunosc numele). Cînd am  ajuns în str. Timotei Cipariu, în zonă era un 
dispozitiv de Miliţie, militari din trupele de grăniceri şi două sau trei cadre 
de Securitate (mi-l amintesc pe Cioabă Aurelian, doar). 
 La cîteva minute după noi, a sosit un autocamion cu mai mulţi ofiţeri 
şi subofiţeri (mr. Bădescu Sabin, maistru militar Drăgan Bebe, şi alţii 2-3 al 
căror nume nu îl ştiu – şoferul, electricianul Inspectoratului). Inspectorul 
teritorial de culte – Ţeperdel Mihai - a cerut lui Tőkés Lászlo să deschidă 
uşa de la intrare, însă cei din interiorul apartamentului au refuzat să 
deschidă. 
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 Colonelul Deheleanu Ion, care reprezenta Miliţia la acţiunea de 
evacuare, a ordonat mr. Bădescu  Sabin şi m.m. Drăgan Bebe să deschidă 
uşa, aceştia au încercat să o facă cu un speraclu, însă nu au reuşit, motiv 
pentru care au trecut la forţarea acesteia. 
 Am intrat în apartamentul nr. 1 din imobil (locuinţa lui Tőkés)  
împreună cu Ion Cumpănaşu, Topală, Robu Ion, Ţeperdel Mihai. Înaintea 
noastră  intraseră cei din echipa care a deschis uşa, col. Deheleanu cu încă 2-
3 ofiţeri şi subofiţeri de Miliţie. În apartamentul lui Tőkés Lászlo nu mai era 
nicio persoană, moment în care am urcat pe scări  la etajul clădirii unde se 
afla biserica, însă nu am găsit pe nimeni, reîntors în holul apartamentului  l-
am auzit pe Ţeperdel Mihai şi mr. Veverca (de la Miliţie) că a fost găsit 
Tőkés Lászlo într-o încăpere de la etaj, încercînd să iasă din clădire pe o 
fereastră. Împreună cu Tőkés Lászlo au mai fost găsite încă 4-5 persoane 
care au motivat că le-a fost teama să plece acasă şi au înnoptat la acesta. 
Soţia lui Tőkés Lászlo era îmbrăcată sumar (pijama, halat), văzînd aceasta 
am luat-o de mînă şi i-am spus să meargă să se îmbrace şi să-şi ia ceva 
haine. Din spatele meu, col. Deheleanu a dispus să fie dusă la autoturism 
jos. Precizez că nu am reuşit să spun nimic, doar Ion Cumpănaşu i-a spus că 
este preşedintele Departamentului Cultelor şi că măsura s-a luat datorită 
repetatelor sale acte de nesupunere faţă de episcop. I-a atras atenţia că la 
noua parohie să dea ascultare forurilor bisericeşti. Imediat după aceasta a 
fost pus să semneze procesul verbal de evacuare. Declar că nu am observat 
să fie lovit de cineva din cei prezenţi, eu fiind aşezat cu spatele spre masa 
unde era aşezat executorul judecătoresc. După semnarea procesului verbal 
de evacuare şi Tőkés Lászlo a fost condus la autoturismele ce aşteptau în 
stradă. De asemenea, cele 4-5 persoane  găsite în locuinţa lui Tőkés Lászlo 
au fost conduse la o autofurgonetă  în care s-a urcat şi  lt. maj. Vasile 
Marian, aceştia au fost duşi la Inspectorat, la Serviciul cercetări penale. Nu 
cunosc nimic ce s-a întîmplat cu ei. 
 Imediat după plecarea soţilor Tőkés Lászlo am mers împreună cu Ion 
Cumpănaşu, Topală, Robu Ion, Ţeperdel Mihai şi executorul judecătoresc, 
la Comitetul Judeţean de partid. Ion Cumpănaşu a informat că măsura a fost 
executată. Imediat Radu Bălan a fost sunat pe telefonul T.O., a raportat că 
evacuarea a fost executată şi că a participat şi col. Radu. Am menţionat că 
sînt maior, moment în care mi-a întins receptorul. M-am prezentat fără a 
înţelege cu cine vorbesc, am raportat că autoturismele au plecat de cca 15 
minute spre Mineu, jud. Sălaj. La încheierea convorbirii am înţeles că am 
vorbit cu Tudor Postelnicu. După aceasta – ora fiind 04,30 - am condus-o la 
domiciliu pe Topală şi m-am întors la Inspectorat, unde am întocmit nota pt. 
generalul col. Iulian Vlad. 
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 În dimineaţa zilei de 17. 12. 1989, ora 07,30, au sosit  la Inspectorat 
general mr. Macri Emil, col. Teodorescu Filip, lt. col. Anastasiu Gabriel, lt. 
col. Pop Ioan, col. Achim Victor, lt. col. Oniceag, cpt. Bărbulescu Adrian şi 
alte cadre pe care nu le reţin, toţi din cadrul unităţilor centrale ale 
Departamentului Securităţii Statului. 
  La ora 08,15, în biroul col. Sima Traian a avut loc o şedinţă condusă 
de general mr. Macri Emil. Au participat: Sima Traian, lt. col. Atudoroaie 
Gh., celălalt adjunct al şefului Securităţii Timiş, col. Teodorescu Filip, lt. 
col. Anastasiu Gabriel şi subsemnatul. Eu am primit sarcina să mă ocup de 
obţinerea de informaţii privind  identificarea celor care au iniţiat şi condus 
manifestaţia (de la Bucureşti se venise cu ideea că aceasta a fost pregătită 
din timp), a celor care s-au dedat la actele de distrugere din zona Restaurant 
Sinaia – Maria, a stării de spirit a populaţiei oraşului. 
 Mă subordonam  nemijlocit lt. col. Anastasiu Gabriel şi datele le 
raportam col. Teodorescu şi general  Macri.  La ora 09,00 am  împărţit 
oraşul în 14 zone şi în fiecare zonă am trimis cîte doi ofiţeri pentru 
culegerea informaţiilor mai sus menţionate. Toţi trebuiau să raporteze din 
oră în oră, telefonic. 
 Pînă la ora 14,00-14,20 nu am plecat din birou, cu mine a stat şi lt. 
col. Anastasiu G. 
 La ora 14,00 s-au primit informaţii că o coloană de manifestanţi se 
îndreaptă spre Consiliul Popular Judeţean. Împreună cu cpt. Bărbulescu 
Adrian am plecat spre Primăria judeţului şi ne-am amestecat  în cetăţenii 
care priveau  pe margine, în faţa Consiliului Popular era un cordon de 
militari în termen neînarmaţi, au fost atacaţi cu pietre şi alte obiecte dure, 
moment în care s-au retras pe str. Filipescu. Au fost incendiate trei 
autocamioane DAC ale armatei şi o maşină a pompierilor, timp în care mai 
mulţi demonstranţi au intrat în Consiliul Popular, l-au devastat şi incendiat. 
În acest moment am  plecat  la Inspectorat împreună cu cpt. Bărbulescu. 
Întrucît se primise o informaţie că demonstranţii intenţionează să atace 
Inspectoratul, am dat ordin ca toţi ofiţerii aflaţi în oraş  să revină la sediu. 
 În jurul orei 18,00 am auzit vorbindu-se de o teleconferinţă pe care 
urma să o ţină fostul dictator. Întrucît ştiam că sînt mulţi cei care participă la 
teleconferinţă (conducere şi cei veniţi de la Bucureşti), am plecat din birou 
şi m-am bărbierit. După teleconferinţă, în jurul orei 20,30-21,00 a venit la 
mine în birou col. Sima Traian şi mi-a spus că la teleconferinţă, dictatorul  a 
ordonat să intervină armata, să someze, să tragă focuri de avertisment şi cei 
care nu se vor supune să se tragă la picioare. Am rămas în continuare în 
birou cu lt. col. Anastasiu Gabriel, după cca 15’-30’ a venit la mine în birou 
şi lt. col. Sasu Ion – comandantul grupului de pompieri, care conducea prin 
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staţia radio acţiunea subunităţilor sale. Prin staţia lui Sasu Ion am auzit 
focurile de armă, am fost la curent cu acţiunile din oraş. Declar că nici eu şi 
nici  lt. col. Anastasiu  nu am  părăsit Inspectoratul în 17 şi 18. 12. 1989. În 
18. 12. 1989, la ora 05,40, am fost trimis de col. Sima la întreprinderea 
Extraceram  pt. a lua doi meseriaşi să ştergem tot inscripţii făcute pe un 
imobil de pe str. Ana Ipătescu. Am revenit în unitate la ora 10,00-10,30, 
unde am rămas în continuare. În 20. 12. 1989, ora 19,00-19,30,  la mine în 
birou a venit general mr. Mihale, care mi-a spus să-l eliberez, întrucît acolo 
va veni comandantul unui batalion de paraşutişti care va lucra cu 
conducerea. În jurul orei 21,00, tot general  Mihalea mi-a ordonat să-l 
conduc pe grad. lt. Stănculescu (venise cu paraşutiştii), pentru a-i da o 
maşină care să-l ducă la judeţeana de partid. 
 Întrucît comandantul batalionului de paraşutişti era o fostă 
cunoştinţă a mea – lt. col. Gogontia - am rămas împreună în biroul meu. Mi-
a relatat că lucrează la Deveselu şi urmează să-l scoată pe Dăscălescu 
Constantin de la Consiliul Popular  pentru a-l duce la aeroport.  A stat la 
mine în birou pînă la ora 01,30-02,00, cînd a plecat. 
 În ziua de 18. 12. 1989 am continuat să primesc informaţii de la 
ofiţerii de la filaj şi o serie de persoane din reţea privind cetăţenii aleşi în 
fruntea  manifestanţilor, după acestea am  întocmit fişe personale pe care le-
am predat col. Teodorescu şi general Macri. Precizez că acest ordin mi s-a 
dat de generalul Macri, miercuri, 20. 12. 89, după-amiază. 
 În 21. 12. 1989, ora 22,00-22,30, am fost chemat de generalul  Macri  
în biroul în care lucrau generalii  Nuţă şi Mihalea şi mi s-a ordonat să  le 
aduc ofiţerul care a răspuns de sectoarele de cultură-operă. L-am introdus pe 
lt. col. Cârstea Adrian, care preluase acest sector de 2-3 luni. Generalul 
Macri l-a întrebat dacă cunoaşte interiorul Operei (...). 
 La răspunsul negativ al acestuia, mi-a ordonat să aduc un ofiţer care 
cunoaşte interiorul Operei şi pe lt. col. Popescu Dumitru, şeful Serviciului 
de luptă antiteroristă. L-am adus pe Popescu şi lt. Fulga Valerică. După 
intrarea noastră în birou am auzit cum general  Nuţă vorbea la telefonul T.O. 
cu cineva căruia i se adresa „nea Fane”. Întrucît interlocutorul nu era  de 
acord  cu  Nuţă, acesta din urmă a vorbit cu secretarul Ion Coman, căruia i-a 
raportat că intenţionează să întreprindă o acţiune de ocupare a Operei 
române, o acţiune ce va fi efectuată de paraşutiştii lui generalul Guşă, care 
vor fi conduşi de „băieţii mei”. A precizat că urmăreşte ca această acţiune să 
ocupe Opera, să reţină pe cei din interior, deci şi capii manifestanţilor, să 
distrugă mijloacele de sonorizare. I-a solicitat lui Ion Coman  să dea ordin în 
sensul celor de mai sus lui Guşă Ştefan. 
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 După încheierea acestei discuţii la telefon, l-a întrebat pe lt. col. 
Popescu Dumitru dacă a înţeles, l-a întrebat pe Popescu Dumitru pe cine 
mai ia, lt. col. Popescu Dumitru s-a întors spre mine şi a zis pe mr. Radu 
Tinu. Precizez că niciodată nu am coordonat Serviciul de luptă antiteroristă 
şi nici unităţile de pregătire ale grupei de intervenţie (acestea erau 
coordonate de lt. col. Atudoroaie Gh.). În acest moment era ora 0,15-0,30, 
general Nuţă ne-a ordonat să ne prezentăm imediat la generalul Guşă, la 
comanda Diviziei Timişoara. 
 Fiind stare de necesitate, ordinul dat categoric, împreună cu  lt. col. 
Popescu, lt. Fulga şi conducătorul auto Roşca Gabriel am plecat cu un 
autoturism spre comanda Diviziei. Am observat că toată zona din jurul 
clădirii în care este situată conducerea Diviziei era foarte bine asigurată de 
demonstranţi, nefiind posibilă penetrarea neobservată a acestuia, ne-am 
înapoiat la unitate (ora 01,20).  
 L-am sculat pe generalul Mihale, căruia i-am raportat situaţia. 
Acesta a luat din nou legătura cu generalul. Guşă, căruia i-a solicitat o 
maşină de-a armatei pentru a ne transporta în incinta Diviziei. Întrucît 
generalul Guşă a refuzat, am fost trimişi în birouri urmînd ca dimineaţa, 
după ora 07,00, să plecăm la Divizie în acelaşi scop.  
 În dimineaţa zilei de 22. 12. 1989, ora 07,45, am fost din nou 
chemaţi de generalul Guşă şi trimişi la Divizie, la generalul Guşă. 
 Am plecat eu, lt. col. Popescu Dumitru, cpt. Peşerchin Mihai, şeful 
de Stat Major al Serviciului de luptă antiteroristă, lt. Fulga Valerică şi 
colonelul Glăveanu de la U.S.L.A. Bucureşti, fiecare fără armament şi 
legitimaţii de serviciu, urmînd să ne întîlnim la restaurantul militar, unde 
urma să fim aşteptaţi de mr. Veliciu - şeful biroului de contrainformaţii 
militare a Diviziei. În jurul orei 10,00 ne-am prezentat generalului Guşă, 
care ne-a introdus într-un birou în care erau: un colonel de infanterie, un 
altul de artilerie pe care îl chema Ştefan şi era şeful acestui colectiv, lt. col. 
Gogonţia de la batalionul de paraşutişti de la Deveselu, un alt ofiţer de 
paraşutişti, mic, brunet (nu avea grade pe uniformă). 
 S-a discutat posibilitatea ajungerii detaşamentului în incinta Operei. 
Ofiţerii de la divizie menţionaţi mai sus ne-au solicitat o serie de date 
necesare pregătirii acţiunii, date pe care nu le aveam şi pentru a căror 
obţinere aveam nevoie de un timp mai lung (ni se cerea: numărul de 
persoane din Operă, măsuri de pază în incintă şi în adîncime, posibilităţi de 
acces prin surprindere, armamentul de care dispun cei din interior, unde sînt 
dispuşi cei înarmaţi, unde şi de cîte sticle cu benzină - cocteiluri Molotov - 
dispun, posibilităţi de blocare a uşilor, de evacuare rapidă) etc. 
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 În acest răstimp a intrat de una-două ori şi generalul  Guşă, care s-a 
interesat de stadiul în care ne aflăm. La transmiterea comunicatului privind 
sinuciderea gen. Milea, nu am mai lucrat nimic, punînd în prim-plan riscul 
mare al acestei acţiuni şi inutilitatea ei  în acel moment. Generalul. Guşă a 
intrat şi ne-a spus că pleacă la Comandament pt. ordine. S-a reîntors după 
cca  30’ şi ne-a spus să încetăm  şi fiecare să meargă la unitatea sa. Schiţa 
întocmită de col. Ştefan mi-a fost dată mie, cu indicaţia să o distrug - lucru 
executat prin ardere la Inspectorat. Către unitate am plecat, din nou, fiecare 
separat. Eu am ajuns în unitate cam  la ora 13,00. Am luat pistolul mitralieră 
cu cele 4 încărcătoare (le-a primit fiecare cadru  la introducerea stării de 
necesitate - în 17. 12. 89 – mie mi l-a adus lt. Marinescu de la serviciul 
U.S.L.A.) şi l-am dus în camera de armament, unde erau depuse multe 
pistoale mitralieră şi pistolete, văzut fiind de cpt. (Teaha?) Emil şi plt. Şoica 
(şofer), care mi-a cerut legitimaţia să o distrugă. 
 La etajul I, unde am avut eu biroul, nu mai era nimeni. Am luat 
dosarele personale ale agenţilor de legătură şi le-am distrus prin ardere. La 
ora 13,50 am  ieşit din Inspectorat, moment în care în curte şi mobil deja 
pătrunseră mai multe persoane străine. 
 Declar că în toată această perioadă nu am  tras niciun foc de armă, 
nici eu şi nici subordonaţii mei.  Nu am dat ordin nimănui să deschidă focul. 
Precizez că nu cunosc nimic despre ce s-a făcut cu victimele din 17. 12. 
1989. Declar că în 18. 12. 1989, în jurul orei 09,00, am vorbit la telefon cu 
directoarea Direcţiei Sanitare, pe care am întrebat-o despre numărul morţilor 
şi răniţilor (43 şi respectiv 206), cifre cerute de generalul Macri, care 
ulterior, spre seară, de faţă cu lt. Sîrbu Viorica, m-a admonestat de ce am 
cerut aceste cifre. 
 Declar că întreaga activitate desfăşurată în această  perioadă – de 
culegere de informaţii - era în conformitate cu sarcinile de serviciu ce-mi 
reveneau din fişa postului ce-l ocupam. De asemenea, precizez că 
participarea mea în aşa-zisa comisie de evacuare a lui Tőkés Lászlo a fost la 
ordin, iar prin activitatea  mea în acele momente nu am putut să săvîrşesc 
fapte ce sînt incriminate de Codul Penal în vigoare.  
 Aceasta este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez. 
 
 
Timişoara,  
12.01.1990 
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06.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
Declaraţie 

 
 

 Subsemnatul Corpodeanu  Ioan, domiciliat în Timişoara, str. L. 
Sălăjan nr. 32, prin prezenta declar următoarele: 
 Am îndeplinit funcţia de locţiitor al şefului Miliţiei Judeţene Timiş. 
În ziua de 15 decembrie 1989  nu am fost după-amiaza la servici, deoarece 
am fost învoit. 
 În 16 decembrie, programul de lucru a început în mod obişnuit, iar la 
orele 14,00 s-a dat ordin de către colonel  Deheleanu ca nimeni să nu 
părăsească unitatea pînă la noi ordine. 
 Am stat în birouri pînă în jurul orelor 19,00, cînd s-a dat ordin să ne 
ducem  tot efectivul în sala de festivităţi, unde în jurul orelor 20,00 a venit 
colonel Popescu, şeful Inspectoratului, însoţit fiind de col. Deheleanu. 
 Col.  Popescu a făcut  instructajul, în sensul că în municipiu s-a 
tulburat grav liniştea publică şi trebuie ca să  luăm măsuri de restabilire a ei. 
După ce s-a dat liber, ne-am împrăştiat prin birouri. În jurul orelor 21,00 am 
fost chemat de către col. Deheleanu, care m-a trimis ca să văd dispozitivul 
care a fost creat în P-ţa Maria, dispozitiv ce era condus de către lt col. 
Dumitrescu Ion, locţiitor al şefului Miliţiei Municipale.  
 M-am deplasat la podul de lîngă Direcţia regională căi ferate, unde 
era plutonul de intervenţie de la Miliţia municipiului, şi aici mulţimea a rupt 
cordonul şi toţi, deoarece eram neînarmaţi, am fugit. 
 Eu împreună cu colonelul Minciu am fost urmăriţi de către un grup 
de şase persoane înarmate cu pari, care m-au călcat în picioare şi lovit cu 
parii. Am reuşit ca să scap şi m-am refugiat în apropierea Consiliului 
Popular municipal, unde un cetăţean pe care eu nu îl cunosc, dar el mă ştia, 
m-a dus cu o Dacie break de culoare albă la Inspectorat. 

Aici, văzîndu-se starea în care eram, a venit dr. Corpaciu şi mi-a 
acordat îngrijiri medicale. 

Duminică, 17 decembrie, fiind starea în care eram, am stat în birou, 
culcat pe un pat pliant. 

Duminică dimineaţa, cu rapidul 11, a venit în Timişoara general  mr. 
Mihalea Velicu, însoţit fiind de către un grup de 10 ofiţeri din I.G.M.. 

Cu avionul de dimineaţă a mai venit general lt. Nuţă Constantin, care 
de asemenea a fost însoţit de mai mulţi ofiţeri.  
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I. Printre cei care au venit din Bucureşti mai reţin: general  lt. Nuţă, 
general mr. Mihalea Velicu, col. Tudor Stănică, şeful Direcţiei cercetări 
penale, col. Roşiu, şeful Direcţiei judiciare, col. Ghircoiaş, directorul 
Institutului de criminalistică, lt. col. Ştefan, locţiitor la Dir. circulaţie, lt. col. 
Voicu, locţiitor  la Dir. economică, lt. col. Obăgilă, Direcţia P.O, nu îi 
cunosc funcţia, col. Florescu, directorul P.O., col. Ardeleanu şi mr. Matei, 
şefi de Serviciu în Direcţia judiciară. 

II. Col. Tudor Stănică a venit însoţit de cca 15 ofiţeri din Direcţie şi 
au venit cu dube şi alte maşini, din aceştia îi cunosc pe mr. Miholova, şef de 
Serviciu, mr. Florea Mihai, lt. col. Belateanu şi un locţiitor şef Direcţie, nu îi 
reţin numele. 

S-a constituit punctul de comandă a acţiunii condus de: general lt. 
Nuţă C-tin, general mr. Mihalea Velicu, şefii de Direcţii şi locţiitorii şefi de 
Direcţii de la Miliţie + col. Deheleanu, iar la Securitate, general mr. Macri, 
şeful Direcţiei II, col. Teodorescu Filip, locţiitor la Direcţia III, lt. col. 
Atanasiu, locţiitor şef Direcţie I, pe ceilalţi nu îi cunosc.  

III.  În comanda acţiunii au fost cooptaţi şeful Securităţii, col. Sima 
Traian, şi şeful Miliţiei Judeţene, col. Deheleanu Ion.  

La Miliţie s-a constituit un punct de centralizare a informaţiilor, ce 
era coordonat de cpt. Bucur Viorel. Toate informaţiile se transmiteau la 
punctul de comandă, unde general lt. Nuţă, general mr. Mihalea Velicu sau 
general Macri  hotărau. 

Celelalte cadre din cadrul Miliţiei Judeţene eram la dispoziţia 
punctului de comandă, urmînd ca să executăm ordinele ce urma ca să le 
primim.  

Cînd s-a introdus starea de necesitate în judeţul Timiş, general lt. 
Nuţă Constantin a dat ordin ca toate cadrele să ridice armamentul din dotare 
şi în plus să ia de la depozit un pistol mitralieră cu 120 cartuşe.  

Eu mi-am ridicat pistolul din dotare, iar pistol mitralieră nu am 
ridicat decît cînd s-au primit vestea că elemente huliganice vînează familiile 
noastre mi-am luat şi eu în dotare pistol mitralieră. 

Luni, 18 decembrie 1989, dimineaţa, am primit ordin de la col. 
Deheleanu ca să adun efectivele şi să le împart pe 8 dispozitive în două 
schimburi. După ce s-a făcut această organizare am raportat, iar instructajul 
a fost făcut de către general mr. Mihalea şi col. Deheleanu, eu personal nu 
am participat la această instruire. 

În continuare trebuia ca să prezint general mr. Mihalea zilnic situaţia 
efectivelor şi răspîndirile. 

IV. În seara zilei de 18 decembrie 1989, în jurul orelor 22,00, am 
fost chemat de către col. Deheleanu la punctul de comandă, unde de faţă au 
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fost: general lt. Nuţă C., general mr. Mihalea Velicu, general mr. Macri, col. 
Teodorescu, col. Ghircoiaş, col. Tudor Stănică, col. Sima, col. Deheleanu şi 
procurorul general adjunct Diaconescu. Cu această ocazie, general lt. Nuţă 
mi-a ordonat că,  avînd în vedere că medicina legală nu poate efectua 
autopsierea tuturor cadavrelor, ele urmează ca să fie transportate la 
Bucureşti cu un autocamion frigorific şi eu împreună cu un grup de ofiţeri 
voi asigura încărcarea lor în autocamion. 

De conducerea întregii acţiuni urma ca să răspundă col. Ghircoiaş, 
care ne va indica cadavrele pe care să le încărcăm.  

V.  Col. Deheleanu Ion mi-a înmînat o listă cu ofiţerii pe care urma 
ca să îi convoc. 

General  lt. Nuţă C-tin a făcut referire la starea de necesitate care a 
fost instituită şi că trebuie să executăm întocmai ordinele. Tot el a spus că 
problema este rezolvată la spital cu dr. Golea, directorul spitalului, şi că o 
vom face noaptea, pentru a nu alarma mulţimea. 

De rezolvarea autocamionului şi a cearceafurilor în care urma ca să 
fie învelite cadavrele s-a ocupat col. Deheleanu Ion. Tot cu această ocazie, 
general  lt. Nuţă C-tin mi-a spus că autocamionul urmează a fi condus de 
cpt. Ciucă Valentin.  

În jurul orelor 0,30 am fost anunţat de către cpt. Ciucă  că 
autocamionul a sosit şi putem pleca.  

Am luat din curte un autoturism Dacia 1300 cu care am plecat la 
spital împreună cu următorii: col. Ghircoiaş, mr. Avram Gh, mr. Veverca 
Iosif, cpt. Preda L, cpt. Grui Tiberiu, cpt. Mişea Eugen, lt. maj. Pieptan. 

Lista cu aceşti ofiţeri mi-a fost dată de către col. Deheleanu Ion. 
Ne-am deplasat la spital, unde dr. Golea ne aştepta avînd asupra lui 

cheile de la morgă. 
Autocamionul a intrat în curte, după ce cpt. Preda a forţat  lacătul de 

la poartă, deoarece cheia s-a îndoit. 
În curte erau nişte militari care cînd ne-au văzut au plecat, general lt. 

Nuţă a spus la punctul de comandă că soldaţii au primit ordin să ne asigure 
protecţie.  

- În morgă, col. Ghircoiaş şi dr. Golea ne indicau cadavrele pe care 
urma ca să le încărcăm în autofrigorifică. Atît col. Ghircoiaş cît şi dr. Golea 
aveau nişte liste pe care le consultau în permanenţă. Nu cunosc care erau 
criteriile care au stat la baza alegerii cadavrelor.  

În autocamion s-au încărcat 40 cadavre, din care 32 bărbaţi şi 8 
femei, fiind număraţi la urcarea în maşină. 

După ce s-a terminat încărcarea, toţi ne-am deplasat la Inspectorat, 
iar dr. Golea a rămas la morgă ca să o închidă.  
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Ajunşi la Inspectorat, l-am întrebat pe cpt. Ciucă ce face în 
continuare şi el mi-a spus că a primit ordine precise de la col. Deheleanu. 

Mie personal col. Deheleanu mi-a spus ca să transmit cpt. Preda şi lt 
maj. Peptan că vor însoţi autocamionul cu o altă maşină, ce va fi condusă de 
plut. adj. Kocik Alexandru, care a fost instruit de către col. Deheleanu. Eu 
personal ştiu că plut. adj. Kocik Alexandru era în concediu de odihnă şi a 
fost rechemat din concediu pentru aceasta. 

Nu cunosc ora la care au plecat din faţa Inspectoratului şi nici unde 
anume. 

Marţi, 19 decembrie 1989, dimineaţa, am întocmit situaţia 
efectivelor, am stat la birou şi seara am  fost chemat de către general lt. Nuţă 
C-tin şi general mr. Mihalea, precum şi de col. Deheleanu, şi Nuţă mi-a 
înmînat o listă cu 13 persoane despre care mi-a spus că sînt minori ce se 
găsesc la Penitenciarul Timişoara şi pe care eu să îi predau familiei după ce 
semnează un angajament pe care urma să îl primesc de la col. Tudor 
Stănică. 

M-am deplasat la Penitenciar, unde în biroul comandantului am găsit 
pe locţiitorul şefului Direcţiei cercetări penale, căruia i-am raportat scopul 
venirii. 

Acesta mi-a dat 13 angajamente trase la xerox, iar comandantul 
Penitenciarului mi-a spus că minorii sînt pregătiţi  în duba lor pentru a fi 
duşi la Inspectorat. 

Am discutat cu fiecare minor în parte pentru  a vedea dacă au sau nu 
numere de telefon acasă pentru a chema părinţii, patru dintre ei aveau şi de 
la camera de servici de la Penitenciar le-am spus părinţilor acestora să vină 
la Miliţia municipiului. 

Cei care aveau telefonul şi le-am chemat părinţii, după ce au fost 
duşi cu duba  Penitenciarului la Inspectorat, i-am trimis la ofiţerul de servici 
de la municipiu, ca atunci cînd vin părinţii să îi predea,  lucru ce s-a făcut. 
Ceilalţi nouă i-am împărţit în trei  maşini şi i-am dus acasă. 

Miercuri, 20 decembrie 1989, după-amiaza, locuinţa lt. Costea de la 
circulaţie municipiu a fost spartă cu toporul şi s-a încercat incendierea ei. 
Din ordinul col. Deheleanu m-am deplasat acolo, dar acasă venise deja lt. 
Costea. 

După aceasta, am fost anunţat că la Electrotimiş a luat foc la o 
alimentară depozitul de ambalaje, iar la IAEM un depozit de ambalaje şi 
vopsea, ne-am deplasat şi am stat  pînă la stingerea incendiului. 

În aceeaşi noapte, la orele 01,00, din ordinul general lt.  Nuţă, gen. 
mr. Mihalea şi col. Deheleanu, împreună cu lt. col. Obăgilă – Dir. P.O., lt. 
col. Ştefan, Direcţia circulaţie, mr. Dragoş, locţiitor la municipiu, ne-am 
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deplasat la sediul diviziei din P-ţa Libertăţii, unde am participat  la o şedinţă 
cu general mr. Guşă, general lt. pe care nu îi ştiu numele şi 10-12 colonei. 

La această şedinţă s-a stabilit că a doua zi urma să vină la Timişoara 
9 trenuri cu 22 000 de membri ai gărzilor  patriotice şi Miliţia să dea nouă 
lucrători care să îi dirijeze spre locurile de adunare. Cei  nouă urmau ca  să 
se prezinte la ordin la divizie.  

Ne-am reîntors la sediu, am raportat general mr.  Mihalea, care a 
ordonat să stabilim oamenii, lucru ce s-a făcut. 

Joi, 21 decembrie 1989, nu am ieşit din Inspectorat, am stat la mine 
în birou. 

Vineri dimineaţa, în jurul orelor 11,00-12,00, am fost chemat la 
general  lt. Nuţă C., de faţă fiind general mr. Mihalea, col. Deheleanu, col. 
Roşiu şi care mi-a ordonat să asigur paza unităţii. În timp ce  Nuţă îmi dădea 
ordin (pe care nu a apucat să-l termine), în birou a intrat col. Teodorescu, 
care i-a spus lui Nuţă următoarele: „M-a sunat  tov. general lt. Vlad” şi 
imediat s-a uitat la mine şi a întrebat: „Cine este el?”, eu m-am prezentat şi 
atunci acesta mi-a spus „ieşi afară”,  lucru pe care eu l-am făcut.  

Am stat puţin în anticameră – a ieşit col. Roşiu, pe care eu  l-am 
întrebat ce s-a întîmplat, la care el mi-a răspuns că nu mă interesează. 

Imediat după aceasta, am văzut cum cei de la Securitate îşi ard 
documentele şi am aflat că Ceauşescu a fugit. 

În curte l-am văzut pe general lt. Nuţă şi general mr. Mihalea, 
urcîndu-se într-un ARO de culoare albă, nu ştiu unde au plecat. 

L-am întrebat pe col. Deheleanu noi ce facem, la care acesta mi-a 
răspuns să dispar, lucru pe care l-am făcut.  

Am plecat pe jos la nişte vecini ai mei pe nume Şimăndan, de unde 
am dat telefon la fam. Dragoş, unde ştiam că se găseşte ascunsă familia mea. 
Ing. Dragoş împreună cu un vecin au venit după mine cu o maşină şi m-a 
dus la el acasă. 

Aici am stat ascuns pînă luni dimineaţa în jurul orelor 10,00, cînd 
împreună cu ing. Dragoş şi un subordonat al lui am oprit o maşină militară, 
care m-a dus la unitatea militară Oituz, de unde am fost adus la Penitenciar. 

Vineri, 22 decembrie 1989, după ce la televizor a vorbit general mr. 
Cîmpeanu şi a ordonat să ne prezentăm la unitate, ing. Dragoş cu un vecin 
m-au adus pînă lîngă Inspectorat.  

Am intrat pe poarta nr. 2 şi am urcat la etajul I, unde aveam  biroul. 
Pe drum am fost oprit de un civil şi doi soldaţi care m-au întrebat unde am 
biroul şi dacă am armament. 

I-am condus la mine în birou şi le-am predat pistolul cu 12 cartuşe şi 
pistolul mitralieră cu 120 cartuşe. L-am întrebat pe acel cetăţean cum îl 
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cheamă, nu a vrut ca să îmi spună şi la insistenţele mele mi-a dat mai multe 
lovituri cu pumnul în stomac. Mi-a spus totuşi că este din partea U.M.T. 
pentru Miliţie. Este brunet, 25-30, 1,65 înălţime, slăbuţ, foloseşte în vorbire 
cuvîntul „tăticule”. Biroul  mi-a fost jefuit şi toate lucrurile aruncate pe jos. 

După aceasta, am  urcat la dispecerat, unde am găsit pe col. 
Deheleanu, mr. Popa, lt. col. Pop, plut. adj. Bocaş, plut. adj. Ilinescu.  

Cînd mulţimea care a pătruns în sediu a devenit agresivă, am cerut 
protecţia mr. Bălăşoiu de la garnizoană.  

Acesta s-a deplasat împreună cu mr. Popa la garnizonă şi s-a reîntors 
cu un microbuz pe care  l-a parcat în faţa Miliţiei municipale. 

În timp ce ne găseam în sediul Inspectoratului,  am fost 
percheziţionaţi de 3-4 ori. 

Mr. Bălăşoiu ne-a condus la unitatea militară din Giroc, unde a 
rămas plut. adj. Ilinescu, pe ceilalţi ducîndu-ne la locurile indicate de noi. 
Col. Deheleanu a rămas pe Bd. Pîrvan, iar ceilalţi trei am coborît pe 
Circumvalaţiunii, eu ducîndu-mă la fam. Dragoş. 

Doresc ca să fac următoarele precizări: 
1) cadavrele care au fost încărcate în autodubă  nu au fost autopsiate, 

fapt ce mi-a întărit convingerea că urmează a fi duse la Bucureşti pentru 
autopsiere, în caz contrar aş fi refuzat să execut ordinele date. 

2) nu ştiu ce anume s-a făcut cu cadavrele, sarcina mea şi a celorlalţi 
ofiţeri participanţi fiind de a le încărca în maşină, nu ştiu unde au fost duse 
şi preluate de cine anume. 

3) Eu personal nu am folosit armament împotriva nimănui, în general 
m-am ferit să ies din sediu, şi nici nu am dat ordin la nimeni ca să o 
folosească. 

4)  Nu am participat la anchetarea celor aduşi la Miliţie, aceasta 
făcîndu-se de Direcţia cercetări penale şi de Serviciul cercetări care se 
subordonează direct col. Deheleanu. 

5) Desemnarea cadavrelor ce urma să fie încărcate a fost efectuată de 
col. Ghircoiaş şi dr. Golea, care ni le indicau. 

Regret cu toată sinceritatea faptele comise şi arăt că am fost în 
eroare, eu personal nu am cunoscut decît o parte din acţiune şi aceasta 
eronat. 

 
Atît declar, susţin şi semnez.  
  6  ianuarie 1990 
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În completarea declaraţiei mele, arăt următoarele: 
Nu reţin exact ziua, dar marţi sau miercuri, respectiv în 19-20 

decembrie 1989, pe culoarul de la etajul I al clădirii Miliţiei Judeţene, 
înainte de prînz  l-am văzut pe col. Tudor Stănică, care avea în mînă mai 
multe cartoane pe care scria „Procuror”,  iar pe altele „anchetator” şi pe care 
le lipea cu scotch pe uşile birourilor aflate la acest etaj. A vrut ca să pună un 
asemenea carton şi pe uşa biroului meu şi m-am certat cu el, nelăsîndu-l.  

Col. Tudor Stănică era însoţit de 2-3 ofiţeri care nu erau de la noi din 
Inspectorat.  

Nu am cunoştinţă dacă lucrători de Miliţie au fost îmbrăcaţi în ţinută 
kaki de soldat. 

Mai arăt că în ziua de 19.12.89  am fost trimis de col. Deheleanu la 
medicina legală, la prof. Crişan, deoarece acesta, dîndu-se mai multe 
telefoane, îl căuta pe Deheleanu sau pe Nuţă, nu mai reţin exact. 

M-am dus la medicina legală, l-am căutat pe prof. Crişan şi mi s-a 
spus că este la dr. Golea. 

În continuare m-am deplasat la cabinetul dr. Golea, unde am găsit pe 
directoarea Direcţiei sanitare, col. Ghircoiaş şi prof. Crişan. 

Cînd am intrat în cabinet, col. Ghircoiaş m-a întrebat dacă am venit 
după el, deoarece la 11,30 trebuie să fie prezent la general Nuţă. Eu i-am 
răspuns că am fost trimis pentru a discuta cu prof. Crişan, pe care l-am 
întrebat de ce a telefonat la col. Deheleanu; acesta mi-a răspuns că doreşte 
înfiinţarea unui punct de pază la medicina legală. Eu i-am răspuns că voi 
raporta şi Deheleanu va hotărî. 

Imediat au  plecat directoarea Direcţiei Sanitare şi prof. Crişan. Cînd 
eu l-am întrebat pe Ghircoiaş dacă mai rămîne, el mi-a răspuns că rămîne şi 
el la Inspectorat. 

Pe canapeaua din biroul lui Golea erau două pachete învelite într-o 
hîrtie verzuie, pachete care nu ştiu ce anume conţineau. 

Ghircoiaş a luat unul dintre ele şi cînd a vrut ca să îl ia pe al doilea, 
i-am spus ca să mi-l dea mie. 

Am ieşit din spital, în faţa intrării Ghircoiaş mi-a spus că el a venit 
cu cineva de la Securitate, fără ca să  îmi spună numele. Eu i-am răspuns că 
şi aşa mă duc la Inspectorat, să vină cu maşina care m-a adus pe mine, lucru 
pe care l-a făcut.  

Ce conţineau  cele două pachete şi ce s-a făcut cu ele nu cunosc. 
Atît declar, susţin şi semnez.  
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/1990 
 

Declaraţie 
 
a  învinuit/inculpat Corpodeanu Ioan astăzi, 10.01.1990, luna ianuarie, anul 
1990, a cărui identitate s-a stabilit prin Buletinul de Identitate nr. D.H. 
691111, eliberat de Miliţia Timişoara. 
-Numele şi prenumele: Corpodeanu Ioan  
-Porecla: Nu 
-Data naşterii (anul, luna, ziua): 3 octombrie 1944 
-Locul  naşterii (localitatea – judeţul): Orăştie, jud. Hunedoara 
-Numele şi prenumele părinţilor: Ion şi Teodora 
-Cetăţenia: română 
-Studii: Facultatea de Ştiinţe Juridice 
-Situaţia militară (grad-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: C.M.J. 
Timişoara 
-Locul de muncă: Fost ofiţer de Miliţie 
-Ocupaţia: lt. col. Miliţie 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, 2 copii, unul 
major 
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă: maşină (autoturism Dacia 1410) 
-Averea soţiei: - 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul):  Timişoara, str. Leontin Sălăjan nr. 32 
-Antecedente penale (instanţa, faptul, data): Fără antecedente penale 
-Apărător: - 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3 C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în aceea că în perioada 16-22 dec. 1989 a 
participat, la Timişoara, în grup pentru înlăturarea unei colectivităţi care a 
acţionat pentru răsturnarea regimului  Ceauşescu, avînd ca urmare ucidere 
de persoane, fapta constituie infracţiunea de complicitate la infracţiunea de 
genocid prevăzută de articolul 26 raportat la art. 357 lit. „a” şi „b” Cod 
Penal, se prevede pedeapsa cu închisoare de la 5-15 ani. 
 Declar  următoarele: În anul 1965 am absolvit Şcoala de Ofiţeri de 
Miliţie în garnizoana Bucureşti, specialitatea cercetări penale, am fost 
repartizat la Miliţia Jud. Timiş, localitatea Timişoara, în calitate de ofiţer 
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operativ,  pe care am desfăşurat-o  pînă în anul 1966, după care am fost 
mutat la Şcoala de Subofiţeri Arad, în calitate de profesor, iar în anul 1977 
am fost adus la Miliţia Jud. şi încadrat ca şef Serviciu cercetări penale; în 
această calitate am lucrat pînă în luna februarie 1989, cînd am promovat în 
calitate de adjunct al şefului Miliţiei Judeţene.  
 Declar că  în data de 15 decembrie 1989 am primit o învoire pînă a 
doua zi, 16 decembrie 1989, cînd m-am prezentat la serviciu la orele 07,30 
unde am lucrat, iar la orele 14,00 col. Deheleanu, şeful  Miliţiei Judeţene, a 
comunicat că întreg efectivul de cadre să rămînă la sediu. La orele 19,00 am 
fost convocaţi întreg efectivul de cadre de Miliţie în sala mare a sediului, iar 
la orele 20,00 a venit în sală inspectoratul şef col. Popescu Ion, col. Sima 
Traian, col. Deheleanu  Ion şi lt. col. Radu Tinu. Cu această ocazie, 
inspectorul şef ne-a adus la cunoştinţă că în oraşul Timişoara s-a tulburat 
grav ordinea publică, fără să precizeze persoanele care au făcut acest lucru. 
După acest ordin, acelaşi col. Popescu Ion a spus că măsurile ce urmau să 
fie executate ne vor fi transmise de către col. Sima şi col. Deheleanu. Col. 
Deheleanu a ordonat col. Fărcaş să ia măsuri în vederea organizării unui 
dispozitiv de pază a cărui şef să fie lt. col. Dumitrescu, stabilind Piaţa 
Maria. În jurul orelor 22,00 am fost trimis de şeful Miliţiei de judeţ să 
verific componenţa dispozitivului. Acest dispozitiv de pază avea ca 
atribuţiuni să oprească afluirea demonstranţilor în Piaţa Maria. În jurul 
orelor 22,00 din nou am primit ordin să verific dispozitivul de pază din Piaţa 
Maria, însă nu am reuşit, deoarece am fost lovit de demonstranţi şi am 
revenit la sediul Miliţiei. Datorită urmelor de violenţă din partea 
demonstanţilor asupra mea în ziua de 17 decembrie 1989, am rămas la 
sediul Miliţiei. Precizez că în data de 17 dec. 1989 au sosit forţe din I.G.M., 
general  Nuţă, general  Macri din partea Securităţii, general Mihalea din 
I.G.M. şi în continuare şefii de Direcţie: col. Roşiu, Direcţia judiciară, col. 
Ghircoiaş, directorul Institutului de criminalistică, lt. col. Voicu, locţiitor-şef 
Direcţie economică, lt. col. Ştefan, adjunct la Direcţia circulaţie, lt. col. 
Obăgilă, Direcţia de pază şi ordine. Cei de  mai sus aveau ajutoare în număr 
de la 1 la 4 subordonaţi, iar col. Tudor Stănică, Direcţia cercetări penale, 
care era însoţit de circa 15-20 ofiţeri şi subofiţeri. Aceştia au avut cu ei 2-3 
dube de culoare albastră de transportat persoane (arestaţi). Toţi cei de mai 
sus au venit pentru a acţiona  în  restabilirea liniştei în oraşul Timişoara, 
preluînd  în acelaşi timp conducerea activităţilor în sectoarele respective 
împotriva populaţiei. 
 În  ziua de 18 decembrie 1989 am primit ordin împreună cu col. 
Deheleanu de la general  Mihalea să prezentăm efectivele de cadre ale 
Miliţiei pe compartimente, în acelaşi timp s-a dat ordin să constituim opt 
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dispozitive în oraşul Timişoara din cadre de Miliţie, dînd denumirea celor 
opt dispozitive D.1-D.8. În aceste dispozitive s-au inclus militari în termen 
din brigada de Securitate şi brigada de grăniceri care se subordonau unuia 
sau două cadre. Dispozitivele D.1-D.8 componenţa acestora au fost instruiţi 
de către general Mihalea, nu cunosc în ce a constat această instruire, eu 
nefiind prezent. 
 În seara de 18 dec. 1989, în jurul orelor 21,30-22,00, am fost chemat 
la punctul de comandă central, unde se aflau general Nuţă, general Mihalea, 
general Macri Emil, col. Deheleanu, col. Sima, col. Tudor Stănică, col. 
Ghircoiaş, se mai aflau şi alţi ofiţeri, a căror identitate nu o cunosc. 
Menţionez că era şi adjunctul procurorului general, col. Diaconescu. La 
sosirea mea, în prezenţa celor de mai sus, general  Nuţă acesta ne-a 
comunicat (ordonat) să ridicăm de la morga spitalului din Timişoara sub 
comanda col. Ghircoiaş cadavre într-o maşină care să fie transportate la 
morga din Bucureşti, revin şi arăt că nu ştiam dacă sînt duşi la morgă. 
Totuşi, mi s-a spus că sînt transportaţi  pentru  autopsie. După ordinul primit 
pe hol, col. Deheleanu în prezenţa lui col. Tudor Stănică şi col. Ghircoiaş 
mi-a dat ordin să iau cu mine cînd voi merge la morgă următorii ofiţeri: mr. 
Avram Gheorghe, mr. Veverca Iosif, cpt. Mişea Eugen, cpt. Preda 
Laurenţiu, cpt. Grui Tiberiu şi lt. maj. Peptan Eugen. Precizez că mr. 
Veverca şi cpt. Preda au fost aduşi din dispozitiv pentru această activitate cu  
cadavrele. După orele 24,00  am fost anunţat de cpt. Ciucă Valentin că a 
sosit maşina autoizotermă şi putem pleca la morga spitalului. Toţi cei de mai 
sus ne-am urcat în autoturism Dacia şi  în cabina autoizotermică, însoţiţi de 
col. Ghircoiaş. 
 Col. Ghircoiaş pe parcurs pînă la spital mi-a adus  la cunoştinţă că 
sîntem aşteptaţi de doctorul Golea şi cînd am ajuns cu autoturismul am 
intrat pe  la urgenţă, unde am fost întîmpinaţi de doctorul  menţionat mai 
sus, afirmînd  „Bine că aţi venit”.  Mai arăt că spitalul fiind păzit de armată, 
militari de la trupele de Securitate, am conversat cu un militar în termen 
referitor la pătrunderea autodubei în spital. Militarul în termen a cărui 
identitate nu o cunosc m-a informat că s-a primit ordin să se retragă,  iar lt. 
maj. Preda a intervenit cu o rangă metalică de a forţa  lacătul de la poartă, 
deoarece eu am forţat cheia şi nu am reuşit să-l descui. Precizez că eu 
împreună cu col. Ghircoiaş am  mers la morgă însoţit de unul sau doi, şi 
anume cpt. Preda, lt. maj. Peptan  şi cpt. Grui, am ajuns la morgă prin 
interiorul spitalului, iar cpt. Ciucă a tras autoduba pe alee în apropierea 
localului  (morgă).  Declar că cpt. Ciucă, după  ce a parcat  maşina, am 
văzut că a adus la morgă nişte cearceafuri, nu cunosc de unde le-a luat. Pînă 
să vină cearceafurile, col. Ghircoiaş cu doctorul Golea au intrat printre 
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cadavre şi avînd în mînă cîte o bucată de hîrtie (listă), am văzut că bifau 
ceva, după aceasta a început ridicarea cadavrelor în urma indicaţiilor date de 
cei de mai sus, cadavre care purtau pe piept cîte o bucată de leucoplast şi 
neavînd ochelari, am considerat că este numărul de ordine. Fac precizarea că 
au dus cadavre în cearceafuri din morgă în autodubă ofiţerii cu care ne-am 
deplasat. Am încercat să duc şi eu un cadavru, însă nu m-a ajutat sănătatea, 
deoarece fusesem bătut de demonstranţi. Căpitanul Ciucă nu a transportat 
cadavre, iar col. Ghircoiaş şi doctorul Golea care au fost prezenţi în tot 
timpul indicau care anume cadavre să fie duse la autodubă. Mai arăt că  
operaţiunea de încărcare a cadavrelor s-a făcut prin stingerea luminii de pe 
perimetru, dispoziţie care a fost dată de către col. Ghircoiaş, cu precizarea 
că interiorul morgii era luminat. Măsura de s-a stins lumina a luat-o doctorul 
Golea în urma discuţiei avute cu col. Ghircoiaş. Operaţiunea de triere şi de 
încărcare a morţilor în autodubă a durat pînă în jurul orelor 4,30.  
 După încărcarea cadavrelor, autoduba a manevrat înapoi, iar 
autoturismul cu care ne-am deplasat lumina spatele acestei dube, pentru a-l 
ajuta pe conducătorul auto (cpt. Ciucă) să scoată maşina din sediul 
spitalului. În faţa autodubei se afla col. Ghircoiaş, care dirija pe cpt. Ciucă 
în mersul înapoi cu autoduba. Toţi cei care am acţionat în situaţia care am 
declarat-o mai sus am revenit la sediul Miliţiei, inclusiv autoduba. Eu care 
am condus autoturismul cînd am mers la spital şi la înapoiere, l-am introdus 
în curtea unităţii.  
 Întîlnindu-l în curtea miliţiei pe cpt. Ciucă, ne-a mărturisit că pleacă 
la Bucureşti imediat, iar cu privire la traseu şi la modul de deplasare mi-a 
raportat că a primit amănunte de la col. Deheleanu.  
 După aceasta, eu nu mai ştiu nimic ce s-a întîmplat cu privire la 
această situaţie. Pînă la orele 12,00  în ziua de 19 decembrie 1989 am fost 
acasă, apoi am revenit la unitate. În continuare am primit ordin de la col. 
Deheleanu să mă duc la Medicina Legală la doctorul Crişan şi să discut cu 
acesta în vederea instituirii unui post de pază, deoarece soseau cetăţeni 
pentru identificarea cadavrelor. L-am găsit pe doctorul Crişan, care era 
împreună cu doctorul Golea, căruia i-am spus că doleanţa dînsului o voi 
raporta col. Deheleanu, care va hotărî în legătură cu paza de la Medicina 
Legală. 
 În seara zilei de 19 decembrie 1989 am  primit ordin de la general 
Mihalea să merg la Penitenciar, de unde am luat un număr de 13 minori care 
au fost aduşi cu duba Penitenciarului la sediul Miliţiei, unde în baza 
ordinului primit i-am încredinţat părinţilor pe bază de angajament, nu ştiu 
cine i-a adus la Penitenciar pe aceştia. 
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 Reţin că pe data de 19 sau  20 decembrie 1989 am primit un pistol 
mitralieră şi 120 de cartuşe în afara pistolului pe care îl aveam în dotare cu 
12 cartuşe, nu am consumat niciun cartuş, iar pe data de 22 decembrie 1989, 
după comunicat, am  predat armamentul  şi muniţia unui reprezentant de la 
I.M.T. care era însoţit de 2 militari, armamentul l-am predat din fişetul meu. 
 După comunicat am plecat de la sediul Miliţiei acasă, iar pe data de 
25 decembrie 1989 m-am prezentat la o unitate militară, de unde am fost 
adus la Penitenciar. 
 Mai arăt că morţii care au fost luaţi de la morga spitalului nu au fost 
autopsiaţi şi erau dezbrăcaţi, fără să pot preciza dacă toţi aveau 
îmbrăcăminte pe ei. Situaţie care după părerea mea urmau să fie autopsiaţi 
la Bucureşti. Declaraţia care am dat-o la data de  06.01.1990 şi pe care am 
scris-o personal o menţin  în întregime. Aceasta îmi este declaraţia pe care 
am dat-o şi o semnez după ce am citit-o şi am constatat că s-a consemnat 
corect ceea ce am declarat.  
 
Procuror  militar,                         
lt. col. de just. Puia                                                                         Inculpat, 
 
11.01.1990 
 În continuarea declaraţiei care am dat-o la data de 10.01.1990, arăt 
că nu am cunoştinţă despre cine a procurat sacii din pînză albită care s-au 
folosit la punerea pe ei a cadavrelor din morgă şi transportaţi în autotrenul 
izotermă. Personal am văzut aceşti saci care au ajuns la morgă unde eram şi 
eu prezent, însă nu ştiu unde au fost confecţionaţi, dar pot relata că l-am 
văzut pe cpt. Ciucă Valentin cu aceşti saci. Mai arăt că după ce cadavrele au 
fost urcate în autotrenul izotermă, au mai  rămas nefolosiţi saci din pînză 
albită, despre care cpt. Ciucă Valentin spunea că vrea să-i ia, la care eu m-
am împotrivit, spunîndu-i să-i lase acolo, însă totuşi, deşi am spus acest 
lucru, cpt. Ciucă i-a luat, fără să cunosc ce a făcut cu ei. 
 Încă o dată menţionez că nu am nicio cunoştinţă de modul cum s-au 
procurat sacii din pînză albă cu care s-au transportat cadavrele din morgă în 
autotirul izotermei. După părerea mea, cred că cel care a procurat autotrenul 
frigorific a avut în vedere şi procurarea acestor saci. Aceasta îmi este 
completarea pe care am dat-o şi o semnez.  
 
Procuror  militar,           Inculpat, 
lt. col. de just.  
Puia Vasile 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/1990 
 

Declaraţie 
 

 
a învinuit/inculpat Corpodeanu Ioan astăzi 14, luna ianuarie, anul 1990, a cărui 
identitate s-a stabilit prin Buletinul de Identitate nr. ... eliberat de .... 
 După ce  i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3 C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce  în 
legătură cu aceasta şi care constă în (...) 
 declară următoarele: 
 Menţin declaraţiile pe care le-am dat pînă în prezent în cauză. În 
continuare fac următoarele precizări: 

1)  Avînd în vedere  tulburările ce au avut loc în Timişoara, au venit la 
Inspectorat în  

ziua de duminică, 17 dec. 1989, cu trenul, general Mihalea Velicu, însoţit de 
col. Roşiu (şeful Direcţiei judiciare), col. Ghircoiaş (directorul Instit. de 
Criminalistică), lt. col. Onţanu  (locţiitor-şef  Direcţie cercetări penale), col. 
Ştefan (locţiitor-şef Direcţie circulaţie), lt. col. Voicu (locţiitor-şef Direcţie 
economică), lt. col. Obăgilă (de la Direcţia pază şi ordine).  
 Mai erau însoţiţi de alţi ofiţeri de la diferite Direcţii (îmi amintesc din ei 
pe mr. (...), de la Direcţia juridică, col. Florescu,  de la pază şi ordine, col. 
Ardeleanu, de la judiciar, şi alţii). Ştiu că au venit de la gară cu un microbuz.  
 În aceaşi dimineaţă de duminică, 17 dec. 1989, a venit la Timişoara cu 
avionul şi general lt. Nuţă Const., însoţit de col. Tudor Stănică (şeful Direcţiei 
cercetări penale). Acesta din urmă era însoţit de vreo 15-20 ofiţeri din Direcţia 
cercetări penale, din care am recunoscut pe mr. Mihăiasa – şef de serviciu, col. 
Lupu – şef de serviciu, mr. Florea Mihai – specialist I, lt. col. Beldeanu – 
specialist I, cpt. Neagu şi alţii pe care nu-i mai reţin. 
 În aceeaşi zi, de 17 dec. 89, au sosit în Inspectorat  2 sau  3 dube tip 
penitenciar (TV-uri şi dube mari) cu numere de Bucureşti, aparţinînd Direcţiei 
cercetări penale. Începînd din această zi, comanda Miliţiei Judeţene a fost 
preluată de generalii Nuţă şi Mihalea, cărora trebuia să li se raporteze totul şi ei 
hotărau. 
 Luni, 18 dec. 1989,  pe la prînz, am fost chemat la general Mihalea, 
care în prezenţa col. Deheleanu şi col. Obăgilă, ne-a ordonat mie şi lui Obăgilă 
să întocmim o situaţie cu 8 grupe a cîte 10 ofiţeri şi subofiţeri care să fie 
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denumite dispozitive. Am convocat tot efectivul de ofiţeri şi subofiţeri de 
Miliţie de la judeţ şi municipiu  în sala de festivităţi, pentru a constitui cele 8 
dispozitive. La întocmirea acestor grupe de cîte 10 am participat eu cu col. 
Obăgilă, iar lt. col. Toma – şeful Serviciului pază şi ordine, era cel care scria.  
 În timp ce formam  cele 8 grupe, col. Obăgilă a fost chemat la general  
Mihalea şi i s-a spus să mai formăm alte 8 grupe, pentru a se putea lucra în 
schimburi. Neavînd cadre suficiente pentru încă 8 grupe, col. Obăgilă a mers la 
Mihalea, care a acceptat să rămînă în fiecare grupă mai puţin de 10 miliţieni, 
dar să fie create, totuşi, 16 grupe.  
 Tabelele întocmite au fost scrise apoi la maşină şi predate lui Obăgilă, 
care  le-a predat, la rîndul său, lui Mihalea. 
 După aceea, în sala de festivităţi s-a făcut instruirea ofiţerilor şi 
subofiţerilor cu privire la misiunea ce o aveau de îndeplinit, însă eu nu am 
participat la instruire. Instruirea a fost făcută de general Mihalea (care a şi citit 
grupele), de col. Deheleanu şi col. Obăgilă.  Neparticipînd la instuire, nu ştiu 
ce misiuni s-au dat.  
 La o cafea am discutat cu col. Obăgilă, pe care l-am întrebat ce urmau 
să facă aceste grupe, aceste dispozitive şi mi-a spus că în oraş au fost unităţi 
devastate şi incendiate şi ei trebuiau să le păzească, pentru a nu se da prilej de 
noi devastări.  
 Nu cunosc dacă în timpul instruirii a intrat şi general  Nuţă, care ar fi 
luat cuvîntul şi a dat  ordine.  
 Nu cunosc locurile din oraş unde urmau să fie aceste dispozitive, dar 
acest lucru este cunoscut de col. Obăgilă, care mi-a spus că locurile de 
amplasare au fost fixate personal de general Nuţă. Ştiu acest lucru deoarece la 
un moment dat col. Obăgilă a venit la mine şi a cerut o hartă a municipiului, 
spunîndu-mi că general Nuţă solicită o hartă ptr. fixarea dispozitivelor. 
 Eu n-am avut o asemenea hartă şi nu ştiu dacă a procurat în final col. 
Obăgilă harta respectivă. 
 Aceste dispozitive au intrat în serviciu chiar de la 18 dec. 1989, după ce 
au fost formate. Îmbarcarea lor în camioane militare (aduse de la grăniceri) a 
fost supravegheată de general  Mihalea, col. Obăgilă şi  mr. Popa Ioan, al doilea 
locţiitor al şefului Miliţiei Judeţene. Ofiţerii şi subofiţerii ce plecau în 
dispozitive (cel puţin luni) erau în uniformă de Miliţie, avînd asupra lor şi 
pistoalele mitralieră şi muniţie aferentă care se distribuiseră în aceeaşi zi, din 
ordinul general Nuţă C-tin.  
 Pe lîngă fiecare dispozitiv de miliţieni era repartizată şi cîte o grupă de 
10-12 militari în termen de la trupele de grăniceri şi Securitate – Miliţie, dar nu 
am participat la stabilirea acestor grupe de militari. Fiecare grupă de soldaţi era 
sub comanda a cîte un ofiţer de al lor. De repartizarea soldaţilor am văzut că se 
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ocupa un locotenent colonel mai în vîrstă, de grăniceri, şi un maior de la 
brigada de Securitate, în civil (nu cunosc cum se numesc aceştia). Aceştia doi 
au  stat  în permanenţă la Miliţia Judeţeană. Nu ştiu unde erau ţinuţi soldaţii, 
fiecare dispozitiv, de la D.1 la D.8 avea la comandă cîte un ofiţer, în general 
şefi de compartimente sau  grade  mai mari, care aveau în dotare staţii emisie-
recepţie.  
 Toate ştirile din oraş transmise prin staţii erau recepţionate la punctul de 
centralizare a acestora, unde lucrau cpt. Bucur Viorel şi plut. adj. Ţurai Ileana 
care, la rîndul lor,  le transmiteau punctului de comandă (Nuţă şi Mihalea, cît şi 
general Macri de la Securitate), de unde se luau hotărîri pe care le transmiteau 
direct. Uneori Nuţă şi Mihalea interveneau direct în emisie, dînd ordine celor 
din oraş de genul „repliaţi-vă”, „vedeţi despre ce este vorba”, în funcţie de ceea 
ce se raporta din oraş. General Nuţă avea indicativul „99” iar general Mihalea 
„251”. Şi acesta din  urmă dădea ordine prin  staţie, chiar mai des decît Nuţă. 
Nu am stat prea mult prin apropierea staţiei, astfel că nu cunosc toate ordinele 
ce s-au dat de cei 2.  
 2) Cu privire la ridicarea cadavrelor din morgă în noaptea de 18/19 dec. 
1989, mai precizez următoarele: 
 În acea noapte, pe la orele 21,30-22,00 m-a chemat col. Deheleanu, care 
m-a condus în biroul inspectorului şef, unde erau general Nuţă, general 
Mihalea, general Macri, procurorul Diaconescu, col. Tudor Stănică şi col. 
Ghircoiaş.  
 General Nuţă ne-a spus că la cererea Direcţiei Sanitare Judeţene, o parte 
din cadavrele existente la morgă vor fi transportate la Bucureşti în vederea 
autopsierii, din cauză că, probabil, fiind prea multe, nu se puteau face autopsii 
la Timişoara, fiind şi pericol de izbucnirea unei epidemii. Nu fusesem însă în 
seara de 17 dec. 1989, astfel că nu ştiam cîte victime sînt la spital şi la morgă. 
Auzisem că prin oraş s-a tras, dar în concret nu cunosc cine. Consider că nu au 
tras miliţienii, deoarece aceştia nu erau înarmaţi, iar în oraş s-au tras focuri 
automate. 
 General  Nuţă  ne-a spus că activitatea ce urma să o executăm este sub 
comanda directă a col. Ghircoiaş, care ne va indica ce cadavru anume va fi 
încărcat în maşină. 
 Nu m-am ocupat de procurarea autoizotermei şi nu am ştiut cine s-a 
preocupat de acest lucru în acea seară. Ulterior am aflat că s-ar fi ocupat de 
acest  lucru  col. Deheleanu. Am aflat acest  lucru  de la procurorul militar care 
mi-a luat primele declaraţii. 
 Nu cunosc nici în ziua de azi cine şi de unde au fost procurate 
cearşafurile în care au fost învelite cadavrele. 



209 

 Col. Deheleanu mi-a indicat verbal, nominalizînd pe cei 6 ofiţeri care 
urmau să fie luaţi la morgă pentru încărcarea cadavrelor, respectiv pe cpt. 
Preda, mr. Veverca, mr. Avram, cpt. Mişea, cpt. Grui, lt. maj. Peptan. Pe 
aceştia i-am chemat în biroul meu şi le-am spus că trebuie să mergem la morgă 
sub conducerea col. Ghircoiaş, să încărcăm într-o maşină nişte cadavre care vor 
fi duse la Bucureşti pentru autopsie.  
 3) În legătură cu activitatea desfăşurată la spital, precizez: 
 În drum spre spital, în autoturism, col. Ghircoiaş mi-a spus că la spital 
sîntem aşteptaţi de dr. Golea, director, dar nu a spus dacă a vorbit ceva anterior 
cu acesta.  
 Am tras maşina la intrarea în secţia urgenţe şi am mers în cabinetul dr. 
Golea la etajul I, în faţă mergînd col. Ghircoiaş, care am văzut că ştia drumul. 
Am intrat  în cabinetul dr. Golea împreună cu col. Ghircoiaş, cu cpt. Preda şi lt. 
maj. Peptan. Cpt. Mişea rămăsese în maşină, eu spunîndu-i să o tragă la poarta 
de acces în curte  la morgă, situată în partea opusă a spitalului. 
 Cînd am intrat în cabinetul dr. Golea, acesta s-a adresat direct lui 
Ghircoiaş, spunîndu-i „bine că aţi venit”, „haideţi să mergem”. Mi-am dat 
seama că dr. Golea şi col. Ghircoiaş se cunosc. Eu nu i-am cerut doctorului 
vreo listă şi nu reţin ca Ghircoiaş să-i fi cerut aşa ceva. Reţin însă că  în morgă 
cei doi erau în permanenţă alături şi fiecare din ei aveau cîte o hîrtie în mînă pe 
care se uitau, bifau ceva şi selecţionau şi indicau care cadavru să fie încărcat în 
autoizoterma aflată în curte şi care a fost condusă de cpt. Ciucă. Din cîte reţin, 
dr. Golea avea chiar din cabinet asupra lui cheile de la morgă. Lacătul de la 
poarta exterioară a curţii a fost forţat de cpt. Preda, deoarece cheia se îndoise. 
 S-au încărcat  în autoizotermă 40 de cadavre, din care 8 femei şi 32 
bărbaţi, toţi cu urme de împuşcături în diferite zone ale corpului şi neautopsiaţi. 
Marea majoritate a cadavrelor erau îmbrăcate, dar cîteva au fost şi în pielea 
goală.  
 În timpul încărcării cadavrelor, la un moment dat a ieşit afară col. 
Ghircoiaş care, revenind, i-a spus dr. Golea cum să facă să stingă lumina afară. 
Dr. Golea a vorbit probabil cu cineva, deoarece imediat s-a stins lumina pe 
perimetrul curţii unde era autoizoterma. 
 Declar că am luat de bună afirmaţia generalului Nuţă că trebuie să 
ridicăm cadavrele noaptea „pentru a nu incita lume”. Am crezut că este bine 
ceea ce facem, avînd în vedere calitatea celor care au ordonat această acţiune, 
cît şi participarea directorului spitalului. 
 Nu cunosc dacă s-au mai transportat cadavre în alte locuri din oraş sau 
cu alte mijloace de transport. Izoterma  a fost însoţită la Bucureşti de cpt. Preda, 
lt. maj. Peptan, ofiţeri pe care i-am desemnat primii nominal în acest sens de la 
col. Deheleanu. 
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 Cpt. Ciucă Valentin îmi spusese la întoarcere la Insp. că pleacă la 
Bucureşti imediat şi întrebîndu-l unde anume în Bucureşti, mi-a răspuns doar că 
are ordine precise în acest sens de la col. Deheleanu, fără să facă alte precizări. 
 Alte amănunte nu mai cunosc cu privire la problema cadavrelor, în 
afara celor declarate. 
 4) În noaptea de 20/21 dec. 1989 am fost chemat de general mr. 
Mihalea, care mi-a ordonat ca împreună cu col. Obăgilă, col. Ştefan şi mr. 
Dragoş  (locţiitorul şefului Miliţiei municipiului) să ne deplasăm  „la divizie”, 
la o şedinţă de conlucrare cu armata. Acolo am găsit pe general mr. Guşe, încă 
un general locotenent pe care nu-l cunosc (mai mic de statură şi cu chelie) şi 
10-12 colonei, avînd pe o masă harta Timişoarei. 
 General mr. Guşe ne-a cerut sprijinul, spunînd că a doua zi urmau să 
vină în Timişoara din alte judeţe  9 trupe cu luptători din gărzile patriotice în 
număr de 22 de mii, pe care să-i conducem în „punctele de afluire” stabilite de 
ei pe hartă, întrucît ei nu cunosc oraşul. Conducerea trebuia să fie făcută 
împreună cu un ofiţer M.Ap.N. 
 A doua zi au fost trimişi la gară 9 lucrători de Miliţie, care însă s-au 
întors fără niciun rezultat, unii spunîndu-ne că unele trenuri au venit goale, iar 
cei care au venit cu unele trenuri s-au alăturat demonstranţilor.  
 În ziua de joi ,21 dec. 1989, am stat exclusiv la biroul meu. Toate 
cadrele de Miliţie au stat în sediu. 
 Nu am fost pe la punctul de comandă central şi nici  nu am auzit ordine 
date prin staţiile radio sau comunicări din oraş făcute prin staţii.  
 6) În dimineaţa zilei de 22 dec. 1989  am  stat la birou şi imediat după 
ce s-a dat comunicatul că Ceauşescu a fugit, am fost chemat în cabinet la 
general  Nuţă, unde se mai aflau general Mihalea şi col. Deheleanu. General  
Nuţă mi-a dat ordin să iau măsuri de pază a unităţii. În timp ce primeam acest 
ordin de la Nuţă, a intrat  în birou  col. Teodorescu – locţiitor şef Direcţie 3 la 
Departamentul Securităţii Bucureşti, care a spus că a vorbit cu generalul Vlad şi 
apoi a tăcut, observîndu-mă pe mine. Cînd a aflat cine sînt, mi-a cerut să ies din 
cabinet, ceea ce am şi făcut. 
 Am plecat spre Miliţie pe culoar şi am fost ajuns de col. Deheleanu, 
căruia i-am spus că nu mai am cu cine apăra sediul, deoarece toţi au plecat. Col. 
Deheleanu mi-a spus „pleacă şi tu”. Am ieşit pe la poarta nr. 2 auto a 
Inspectoratului şi am văzut că din curte a plecat un ARO alb cu generalii Nuţă 
şi Mihalea. În spate era şi cpt. Bucur Viorel. Nu cunosc unde au plecat. La 
Penitenciar am stat o vreme în cameră cu plut. Mateş Miron, cel care a condus 
acel ARO. Mi-a povestit că de la Inspectorat general  Nuţă a cerut să fie dus la 
Mehedinţi. Cpt. Bucur Viorel a insistat să nu plece acolo, că nu este bine. Au 
mers în cartierul Fratelia, la o adresă pe care subofiţerul nu o ştia, nu au găsit pe 
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nimeni acasă, astfel că s-au dus cu toţii la mama cpt. Bucur Viorel, unde au 
intrat şi au stat pînă seara, cînd i-a dus la aeroport  şi  i-au lăsat. Plut. Mateş 
Miron mi-a spus că a stat  în maşină, neintrînd în casă la mama lui Bucur. 
 Eu am plecat de la Inspectorat la cineva în oraş, unde m-am ascuns. 
După ce a vorbit la TV generalul Cîmpeanu, m-am prezentat la unitate. Am 
predat  armamentul cu muniţia intactă unuia de la front. 
 Cu această ocazie, mr. Popa Ioan, locţiitor al şefului Miliţiei Judeţene, 
mi-a spus că ştie de la cpt. Cozma, care este şeful evidenţei populaţiei, că în 
zilele anterioare general Nuţă, general Macri, general Mihalea, col. Deheleanu 
şi mr. Rădulescu (locţiitorul politic al şefului Inspectoratului) şi-au făcut 
buletine de identitate false, dar nu mi-a spus dacă ştie la ce urmau  să le 
folosească. Declar că mie nu mi s-a făcut buletin fals.  
 Din sediul Miliţiei, pe 22 dec. 89 seara, împreună cu Deheleanu, lt. col. 
Pop Aurel, plut. adj. Ilinescu şi plut. Bacoş, am fost scoşi cu un microbuz al 
armatei de către mr. Bălăşoiu de la M.Ap.N., care a primit ordin în acest sens 
de la col. Zeca. Am fost duşi la unitatea militară din Calea Girocului, dar nu am 
fost primiţi de comandant. În aceste condiţii, mr. Bălăşoiu ne-a întrebat pe 
fiecare unde să ne ducă. Eu am cerut să fiu dus la adresa unui prieten de 
familie, ing. Dragoş, de pe str. Circumvalaţiunii, unde era familia mea.  
 Am stat acolo pînă în dimineaţa zilei de luni, 25 dec. 1989, cînd  am 
coborît, am oprit o maşină militară, cerînd să fiu dus ori la Miliţie, ori la o 
unitate militară. Am fost dus la unitatea militară „Oituz”, de unde în aceeaşi zi 
am fost mutat în Penitenciar. 
 Nu am făcut parte din punctul de comandă, astfel că nu cunosc măsurile 
dispuse, contactele ţinute cu foştii conducători de partid prezenţi la Timişoara. 
 În legătură cu un tînăr ce se numeşte Ristin de la Întreprinderea de 
autoturisme Timişoara, relatez următoarele: 
 În seara zilei de 17 decembrie 1989 (şi nu 16 dec.), mai  mulţi  lucrători 
de Miliţie de la plutonul de intervenţie (cei cu bluzoanele bleumarin cu 
fermoar), au fost loviţi de cetăţeni în Piaţa Maria, unde se aflau la măsuri de 
ordine, fiind internaţi în spital cu leziuni. În aceeaşi seară am  fost  şi eu lovit, în 
aceeaşi  piaţă. Pe la orele 23,00, am  mers  la Spitalul Judeţean să mă interesez 
de situaţia lucrătorilor respectivi, eu fiind cel care, în calitate de locţiitor, 
răspundeam de pregătirea acestui pluton. 
 Cineva din personalul spitalului mi-a spus că acolo se află un tip beat 
care se laudă că a bătut  mai mulţi miliţieni. Mi-a fost arătat acel individ într-o 
cameră şi întrebîndu-l, mi-a confirmat că într-adevăr a bătut mai mulţi miliţieni, 
ba chiar unuia i-a spart capul cu o piatră. Nu reţin ca acel individ să fi fost 
pansat şi nu ştiu din ce motiv ajunsese la spital. În orice caz, era beat.  
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 Auzindu-l ce susţine, am hotărît să-l duc la Miliţie. L-am condus la 
maşina cu care venisem, condusă de plut. maj. Mogin, şi l-am dus la Miliţia 
Judeţeană, predîndu-l echipei de cercetare. Din cîte îmi amintesc, nici  nu  l-am 
predat eu personal, ci l-am trimis la echipa de cercetare cu plut. maj. Mogin. 
Echipa  respectivă era la Serviciul cercetări penale, nu mai ştiu ce s-a făcut cu 
acel tînăr. 
 Declar că nu l-am lovit pe respectivul tînăr. Declar că nu am  afirmat la 
spital că am fi avut la Miliţie 50 de arestaţi şi că vom avea 500, deoarece tineri 
de genul celui pe care l-am luat trebuie să spună pe alţi 10 participanţi la 
demonstraţii.  
 Nu ştiu nici  în prezent cine este tînărul pe care l-am adus la Miliţie în 
seara de 17 dec. 1989, nici nu m-am  interesat  ulterior de situaţia lui, pur şi 
simplu am uitat de el. 
 Rememorînd  cele întîmplate, declar că acest fapt s-a întîmplat totuşi pe 
16 decembrie, sîmbătă. Am fost şi eu tratat  atunci, dîndu-mi-se 4-5 flacoane de 
glucoză pe care le-am băut  (nu puteam mişca mîinile). 
 9) Relativ la plîngerea numitului Minda Ioan de pe str. Herodot  nr. 1 
din Timişoara, care mi se prezintă astăzi, 14.01.90, de către procurorul militar şi 
care reclamă că la începutul lunii ianuarie 1988 i-aş fi ridicat de la domiciliu un 
televizor color „Cromatic” şi suma de 30 000  lei împreună cu alţi 3 lucrători de 
Miliţie, declar că nu corespund  realităţii aspectele reclamate. La începutul lunii 
ian. 1988, eram şeful Serviciului cercetări penale de la Miliţia Judeţeană. 
Numele de Minda Ioan îmi este necunoscut şi nici nu ştiu unde este str. Herodot 
în Timişoara. Nu l-am cercetat pe acest Minda. Este posibil ca alt lucrător să-i fi 
ridicat bunurile, fapt ce se poate constata la camera de corpuri delicte. Eu  nu 
am făcut nicio percheziţie vreodată pe str. Herodot. 
 Revenind  la problema cadavrelor ridicate din morgă în noaptea de 
18/19 dec. 1989, vreau să precizez încă o dată că  mi s-a spus că acestea vor fi 
duse la Bucureşti pentru autopsie. Ordinul de a fi duse a fost dat de cei mai mari 
şefi care au fost atunci la Timişoara şi nu aveam  nicio posibilitate să nu-l 
execut. Cadavrele erau neautopsiate, fapt ce mi-a întărit convingerea că într-
adevăr se transportă la Bucureşti în scopul care mi-a fost spus. Izoterma a avut 
tot timpul în funcţiune  instalaţia de răcire. Nu am cunoscut că în realitate a fost 
o acţiune de ascundere a cadavrelor.  
 Declar şi semnez după ce am citit. 
 
Procuror  militar,                                                                               Inculpat,  
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 12/1990 
 

Declaraţie 
 
 
a învinuit/inculpat colonel Baciu Ion astăzi 10, luna ianuarie, anul 1990, a cărui 
identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate nr. .... eliberat de ..... 
-Numele şi prenumele: Baciu Ion 
-Porecla: - 
-Data naşterii ( anul, luna, ziua): 30 noiembrie 1937 
-Locul naşterii (localitatea – judeţul): Bucureşti 
-Numele şi prenumele părinţilor: Ion şi Ana 
-Cetăţenia: română 
-Studii: Facultatea de drept 
-Situaţia militară (grad-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: ofiţer activ 
-Locul de muncă: I.G.M. – Direcţia Economică 
-Ocupaţia: Şef  Direcţie Economică I.G.M. 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): văduv – 1 copil major 
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă: -   
-Averea soţiei: autoturism Dacia „1310” 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul):  Bucureşti, str. Nicolae Constantinescu nr. 11, 
sect. 1 
-Apărător: din oficiu 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei ş i  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3 C. pr. pen., i s-a pus în vedere 
să declare tot  ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în legătură cu 
aceasta şi care constă în faptul că a executat ordinul fostului general  lt. Nuţă 
Constantin primit telefonic şi prin col. Moraru Petre, incinerînd cadavrele a 40 
persoane, victimele masacrului de la Timişoara, unde avusese loc o manifestaţie 
paşnică a populaţiei împotriva regimului ceauşist, iar după aceea a luat măsuri de 
transportare a cenuşei rezultate în locuri ascunse, în vederea distrugerii urmelor 
faptei,  declară următoarele:  
 Pînă ieri, 9.01.1990, cînd mi s-a adus la cunoştinţă că sînt trecut în 
rezervă, am îndeplinit funcţia de şef al Direcţiei economice din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei (Miliţiei). 
 În seara zilei de 18.12.1989, ora 19,00, mergînd la biroul col. Moraru 
Petre – locţiitor al şefului I.G.M. – l-am găsit vorbind la telefon cu fostul general 



214 

- lt. Nuţă Constantin – adj. al ministrului de interne şi şef al I.G.M. – care se afla 
la Timişoara. După ce col. Moraru  Petre l-a asigurat că  va  lua toate măsurile 
pentru  paza unui transport de la Timişoara la Bucureşti, m-a dat şi pe mine la 
aparat. Cu această ocazie, general lt. Nuţă Constantin mi-a transmis că i-a 
ordonat col. Moraru ce trebuie făcut şi mi-a cerut să organizăm  împreună 
primirea unui camion de la Timişoara cu diferite colete  primite din străinătate  ca 
ajutoare şi care trebuie distruse în Bucureşti la vama Antrepozite. La circa 10 
minute, general Nuţă Constantin l-a sunat din nou pe col. Moraru Petre, dîndu-i 
ordin ca eu să merg de îndată la procurorul general, unde sînt aşteptat. 
 Procurorul general Popovici Nicolae m-a primit imediat şi mi-a spus că l-
a sunat  general Nuţă şi mi-a cerut să mă sprijine în distrugerea unor colete ce 
urmau a fi trimise de la Timişoara, iar în continuare mi-a cerut detalii pe care însă 
nu i le-am putut da, neavînd  informaţii în plus. Între timp, col. Moraru Petre m-a 
chemat la I.G.M. şi cînd am ajuns, l-am găsit pe acesta preocupat să identifice pe 
un cetăţean Ganciu Gheorghe de la Administraţia Cimitirului Bellu. După 
obţinerea datelor de stare civilă, adresa şi telefonul acestuia, col. Moraru Petre l-a 
sunat la Timişoara pe general Nuţă Constantin, căruia i le-a tranmis. În timpul 
discuţiei, general Nuţă, la rîndul lui, îi transmitea datele respective general Macri 
Emil - şeful Direcţiei de contrainformaţii economice din Departamentul 
Securităţii Statului. Apoi, i-a cerut col. Moraru să aştepte la telefon şi la scurt 
timp i-a adus la cunoştinţă că general  Macri Emil a vorbit cu Ganciu Gheorghe, 
care ca director al Administraţiei cimitirelor din Bucureşti are în subordine şi 
crematoriul, ca a doua zi, 19.12.1989, la ora 8,00, să mă prezint la biroul acesta 
pentru documentare, şi după  aceea  să-i  raportăm cînd  să plece coletele din 
Timişoara. Cu această ocazie, am aflat că Ganciu Gheorghe  este col. de 
Securitate  în rezervă şi a lucrat în subordinea general Macri Emil. 
 A doua zi am mers la Ganciu Gheorghe, care mi-a confirmat că a primit 
telefon de la general Macri Emil şi m-a condus la Crematoriul Uman, unde m-a 
prezentat administratorului acestuia pe nume Iosif. Văzîndu-l, l-am recunoscut, 
întrucît anterior fusese şi el ofiţer de Securitate. Ganciu Gheorghe i-a spus că 
urmează să vină de la Timişoara mai multe colete care trebuie distruse prin 
ardere. Acesta a declarat că este de acord, dar că această operaţiune nu poate fi 
realizată în acea zi, avînd planificate mai multe incinerări.  
 Revenind  la I.G.M., atît col. Moraru cît şi eu am raportat general  Nuţă  
situaţia de la Crematoriu, însă acesta ne-a repezit şi a ordonat să facem 
operaţiunea arderii după terminarea programului, precizîndu-mi că autocamionul 
respectiv a plecat din Timişoara şi trebuie contactat pe şos. Piteşti – Bucureşti la 
Km. 36., în care scop să mă deplasez cu echipă de ofiţeri pentru însoţire. Cerînd 
relaţii cu privire la nr. autocamionului, nu a fost în  măsură să mi-l dea, iar după 
ce s-a consultat cu col. Deheleanu Ion – şeful Miliţiei Jud. Timiş, mi-a transmis 
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că autocamionul este însoţit de o Dacia cu nr. 1-TM-236, maşina Miliţiei 
Judeţene. La cerere i-am comunicat numele ofiţerilor ce urmau să mă însoţească, 
respectiv lt. col. Marin Petre, mr. Sorescu Dumitru, mr. Bîgu Teodor şi mr. 
Şerban Marin – toţi din cadrul Direcţiei ce o conduceam. Această echipă a fost 
formată cu acordul col. Moraru. Acesta, de altfel, a cerut de la şeful Direcţiei 
Circulaţie două numere de Bucureşti, pentru acoperirea nr. de Timişoara la cele 
două autovehicule ce urmau a fi însoţite. După aceea, am mers la Cimitirul Bellu 
şi-am comunicat lui Ganciu Gheorghe că transportul soseşte în acea după-amiază 
– 19.12.1989, iar acesta i-a cerut telefonic lui Iosif Emil de la crematoriu să aibă 
oamenii pregătiţi. Am revenit la I.G.M. şi am raportat col. Moraru  modul de 
rezolvare la crematoriu, iar din ordinul acestuia i-am raportat telefonic şi general 
Nuţă Constantin, la Timişoara. Acesta mi-a atras atenţia să execut ordinul 
întocmai cum a fost dat, pentru că toată acţiunea va fi supravegheată, iar a doua  
zi  cele  două autovehicule să fie conduse pînă la km  36 pentru a se reîntoarce la 
Timişoara. Mi-a mai pus în vedere că acţiunea este deosebit de importantă şi 
secretă, că răspund cu viaţa atît eu cît şi familia şi că acest lucru să aduc la 
cunoştinţă şi ofiţerilor. Acest lucru l-am făcut cu ocazia instructajului celor 4 
ofiţeri care m-au însoţit în acţiune. În continuare m-am deplasat cu două 
autoturisme la km 36  împreună cu cei patru ofiţeri şi doi subofiţeri, Gorgîrea 
Valerică  şi Stanciu Florin. Acesta din urmă la întoarcere a condus autoizoterma. 
Faptul că în loc de autocamion era vorba de autoizotermă  nu mi-a dat nimic de 
gîndit pe moment. De la Timişoara a venit autoturismul nr. 1-TM-236 condus de 
şoferul Miliţiei Judeţene, împreună cu trei persoane în civil, care nu erau cadre de 
Miliţie şi din acest motiv nu le-am cunoscut şi nu le ştiu numele. Din acel loc am 
preluat autofrigorifica,  la volan  trecînd  subofiţerul Stanciu Florin, şi am venit la 
Crematoriul din Bucureşti, iar autoturismul 1-TM-236, în care s-a urcat şi şoferul 
ce pilotase autofrigorifica, au plecat direct la hotel. Cazarea s-a făcut la Hotelul 
Astoria şi Cerna, unde cpt. Feduc Dan reţinuse cîte o cameră cu două paturi. 
Camerele au fost astfel reţinute din ordinul ce mi-a fost  transmis de general Nuţă 
C-tin. Menţionez că înainte de a pleca de la km 36, la cele două autovehicule cu 
nr. de Timişoara le-a fost montate  nr. de acoperire luate de la Direcţia Circulaţie. 
Precizez că şeful acestei Direcţii nu a fost informat cu privire la scopul în care 
erau luate nr. de acoperire.  
 La Crematoriu am ajuns în jurul orei 17,00 şi eram aşteptaţi de Ganciu 
Gheorghe şi Iosif Emil. La deschiderea uşilor din spate a autofrigorificei am 
constatat  în prezenţa celor doi că în interior în loc de colete se aflau cadavre de 
oameni împuşcate. Surprins de această situaţie, i-am  raportat telefonic col. 
Moraru Petre şi i-am cerut să vină la faţa locului, acesta  m-a  refuzat, pe motiv că 
are de făcut două situaţii statistice de la Timişoara pentru ministrul Tudor 
Postelnicu. Luînd cunoştinţă de de faptul că au fost aduse cadavre, pe moment a 
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amuţit şi la întrebarea mea ce să fac,  mi-a ordonat să trec la arderea  lor şi după 
aceea va raporta general  Nuţă Constantin. Revenind ulterior cu telefonul, col. 
Moraru Petre mi-a spus că  raportîndu-i general Nuţă constatarea că în loc de 
colete au sosit cadavre, acesta  i-a rîs  în telefon  şi  i-a ordonat să fie făcută 
incinerarea. După primirea acestui ordin eu, Ganciu Gheorghe şi Iosif Emil am 
hotărît să le spunem oamenilor care  trebuiau  să  facă  incinerarea că este vorba 
de o catastrofă. Aceasta s-a făcut la sugestia lui Ganciu Gheorghe, care m-a 
prezentat oamenilor ca fiind medic. Cadavrele nu au fost însoţite de acte şi la 
crematoriu nu au putut fi identificate. Unele aveau nr. de ordine. Fiind un număr 
mare de cadavre, respectiv 40, eu am considerat că actele legale s-au întocmit la 
Timişoara. Printre cadavre erau cel mult 10 femei, restul bărbaţi. Unii erau 
îmbrăcaţi complet, alţii cu pieptul gol şi numai cu pantalonul pe ei. Pentru a duce 
la îndeplinire acţiunea, de comun acord cu col. Moraru Petre, am  luat din fondul 
special 4 000 lei, iar din banii personali 6 000 lei şi i-am pus cîte 2 000 în 5 
plicuri, dîndu-le oamenilor care s-au apucat imediat de incinerare, fără obiecţiuni. 
Arăt că înainte de a începe incinerarea i-am cerut col. Moraru  Petre să trimită 10 
ofiţeri pentru asigurarea pazei, iar acesta nu a putut să-mi trimită decît şase, tot 
din Direcţia economică. Incinerarea a durat pînă a doua zi – 20.12.1989, ora 
10,00, însă potrivit ordinului primit, descărcarea cadavrelor s-a încheiat la ora 
4,00 şi autofrigorifica a fost scoasă de la crematoriu. La orele 10,00 am  raportat 
col. Moraru Petre că misiunea a fost încheiată, iar el mi-a spus că îl va trimite pe 
cpt.  Nuţu  Dorel cu un TV pentru a prelua cele 4-5 tomberoane cu cenuşă, pe 
care să o ducă la groapa de gunoi sau să o arunce în canalizare.  
 Vreau să subliniez că iniţial nu am  ştiut că este vorba de cadavrele 
victimelor masacrului de la Timişoara, iar cînd  am  luat cunoştinţă de aceasta la 
Crematoriu, nu m-am desistat de la executarea ordinului,  întrucît dat fiind  nr. 
mare  de  cadavre am fost convins că la Timişoara s-au întocmit actele legale, iar 
în plus, raportînd situaţia col. Moraru, acesta mi-a comunicat că  la rîndul său i-a 
raportat general  Nuţă Constantin situaţia şi a primit ordin sub ameninţare să se 
facă incinerare. După evenimentele din 22.12.1989 din Bucureşti, realizînd  ce 
ordin odios am executat,  i-am prezentat col.  Moraru Petre  rapoartele întocmite 
de mine, lt. col. Marin Petre şi mr. Sorescu Dumitru, pe care acesta nu le-a primit, 
astfel că pe data de 24.12.1989, seara, le-am prezentat ing. Gostin – 
reprezentantul Frontului  Salvării  Naţionale, care  se afla la I.G.M. Aceste 
rapoarte au fost predate ministrului  apărării  naţionale – general de armată 
Militaru Nicolae.  
 Declar, susţin şi semnez.  
 
Procuror militar, 
colonel de justiţie, 
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13.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie, 
  
 
 Subsemnatul Baciu Ion, fiul lui Ion şi Ana, născut la 30.12.1937  în 
Bucureşti, cu domiciliul în str. N. Constantinescu nr. 11, bloc 11, sc. 2, ap. 
14, Sector 1, în continuarea rapoartelor şi declaraţiilor date, mai precizez 
următoarele: 

În seara zilei de 18 dec. 1989, în jurul orelor 19,00-19,30, am intrat 
în biroul col. Moraru Petre, pe care l-am găsit vorbind la telefon cu fostul 
general Nuşă, care era la Timişoara. Din modul cum se dialoga, rezulta că 
general Nuţă îi ordona lui col. Moraru Petre să organizeze o acţiune foarte 
importantă în legătură cu preluarea unui transport de la Timişoara şi îl 
asigura permanent că va executa întocmai cele ordonate, după care a spus că 
eu sînt prezent. 

Ca urmare, mi-a dat receptorul, iar general Nuţă, foarte grăbit şi 
repezit, fără drept de replică, mi-a ordonat să fiu pregătit pentru a prelua un 
transport de la Timişoara care conţine colete ajutoare pentru cei de la 
Timişoara primite din străinătate şi care trebuiesc distruse să nu ajungă la 
aceştia, însă prin Vama Antrepozite Bucureşti, încheind cu faptul că a 
discutat şi i-a ordonat amănunte col. Moraru Petre, care va răspunde de 
executarea acţiunii şi va conduce personal, iar eu să asigur cadrele necesare 
în frunte cu mine, după care a închis fără a mai putea spune nici măcar „am 
înţeles”. 

În continuare, col. Moraru Petre m-a întrebat dacă am  înţeles despre 
ce este vorba, i-am repetat cele de mai sus, la care mi-a spus să iau legătura 
cu şeful de la Vama Antrepozite, să-l pregătesc încă din seara aceasta. 

Am protestat pe loc şi am replicat col. Moraru Petre  că nu ştiu ce să-
i spun acestuia, să aşteptăm pînă a doua zi, (...) înţeles ce trebuie făcut. În 
vamă nu se pot distruge bunuri, poate trebuie numai intervenit pentru a 
întocmi într-un anumit mod documentele, iar de la general Nuţă, am înţeles 
mai mult că în esenţă eu trebuie să asigur paza acestui transport, care de fapt 
nu este sarcina Direcţiei Economice şi l-am rugat insistent, întrucît este 
vorba de măsuri de pază, să ordone aceste măsuri la Pază şi Ordine, 
deoarece general Nuţă mi-a spus că va conduce şi să plece personal col. 
Moraru, deci poate să decidă acest lucru.  
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Nu a vrut sub nici o formă, argumentînd că acţiunea are legătură şi 
cu vama. 

Aproape în acelaşi timp l-a sunat pe col. Moraru din nou general 
Nuţă, nu ştiu ce i-a mai spus, întrucît a repetat de mai multe ori numai „am 
înţeles”, iar după ce a închis telefonul, mi-a spus că din ordinul şefului să 
plec imediat la procurorul general Nicolae Popovici, căruia şeful i-a dat 
telefon şi trebuie să discut cu acesta modul cum mă poate sprijini. 

Într-adevăr, procurorul general mă aştepta, deci a vorbit în prealabil 
cu general Nuţă, însă nu mi-a spus nimic în plus şi ne-am înţeles că a doua 
zi dacă primesc amănunte să-i cer sprijinul necesar, discuţia fiind în impas, 
din care ne-a scos telefonul dat de col. Moraru Petre, ordonînd să vin 
imediat la el, întrucît a primit ordine noi de la general Nuţă.  

Cînd am intrat în birou, acesta tocmai identifica adresa şi telefonul 
de la domiciliu a lui Ganciu Gheorghe – pe care imediat le-a transmis la 
Timişoara general Nuţă – lăudîndu-se chiar că din cele 3-4 persoane cu 
numele de Ganciu, l-a nimerit pe cel solicitat de Nuţă, după menţiune la 
ocupaţie – salariat M.I.  

După transmiterea acestor date, col. Moraru Petre a rămas în telefon 
cu general Nuţă, care se auzea cum repeta datele lui Ganciu Gh. - general 
Macri, care se găsea la Timişoara. 

Această convorbire telefonică a durat aproape 10 minute între col. 
Moraru şi general Nuţă, timp în care eu aşteptam. După ce a terminat 
convorbirea, col. Moraru Petre mi-a scris pe bilet numele lui Ganciu Gh., 
locul de muncă, respectiv la Administraţia Cimitirului Bellu, şi chiar 
telefonul de la serviciu, ordonînd ca a doua zi la ora 8,00 să fiu la acesta, 
întrucît general Macri a vorbit cu el de la Timişoara şi i-a dat instrucţiuni în 
legătură cu distrugerea coletelor care urmau să vină de la Timişoara, la 
crematoriul Bucureşti. 

În discuţia cu acest Ganciu, eu trebuia să stabilesc ce condiţii sînt cu 
privire la ziua şi data şi cel mult în două ore să mă reîntorc imediat să-i 
prezint situaţia lui Moraru pentru a raporta general Nuţă. 

Menţionez că într-adevăr Ganciu părea foarte bine instruit de general 
Macri şi se lăuda cu faptul că a fost mulţi ani subalternul acestuia şi practic, 
în afară de faptul că m-a adus imediat la crematoriu unde mi-a prezentat pe 
Iosif Emil, care ne-a spus că în cursul acestei zile şi chiar a doua zi nu se 
poate arde nimic, fiind planificate incinerări. 

M-am întors foarte liniştit, fiind convins că acţiunea va fi mult 
amînată şi i-am prezentat situaţia col. Moraru Petre, care în prezenţa mea i-a 
raportat personal general Nuţă cele prezentate de mine.  
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Iată că pînă aici, rezultă clar că eu am fost permanent dirijat de col. 
Moraru Petre, pe baza ordinelor pe care le primea direct de la general Nuţă 
şi raporta personal cum au fost executate, cunoscînd mai multe lucruri 
despre acţiune. 

Din acest moment, lucrurile s-au precipitat, pe baza celor  raportate 
de col. Moraru ca urmare a documentării mele. 

Nu ştiu ce i-a spus în plus general  Nuţă, însă l-a asigurat tot timpul 
că personal va conduce acţiunea şi în final a spus că eu sînt prezent şi mi-a 
dat receptorul. 

Din primul moment general Nuţă mi-a spus că transportul cu colete a 
plecat de la Timişoara în jurul orelor 5,00, iar la replica mea că este 
imposibil ca acestea în cursul zilei să fie arse la crematoriu, mi-a spus foarte 
brutal că acţiunea trebuie executată în noaptea aceasta, că voi răspunde cu 
capul, fiind în situaţia III – conform ordinului ministrului de interne, dîndu-
mi ordine de amănunte cu privire la organizare – pe care le-am arătat în 
rapoartele şi declaraţiile anterioare şi în final mi-a ordonat să stabilesc 
ofiţerii care îi voi lua în acţiune împreună cu col. Moraru P. şi să-i raportez 
numele acestora, cărora de asemeni să le spun acest lucru, că vor răspunde 
ei şi familiile lor.  

Imediat după primirea acestor ordine drastice date de general Nuţă, 
în prezenţa mr. Sorescu Dumitru – şef serviciu comerţ în Dir. Economică, 
împreună cu col. Moraru Petre au fost stabilite detaliile acţiunii respectiv, 
ofiţerii, conducătorii auto, ora plecării, a ordonat la Direcţia Circulaţiei să-
mi dea numere de Bucureşti, atrăgîndu-mi atenţia şi col. Moraru P. asupra 
executării întocmai a ordinelor primite, rezultînd clar că primise amănunte 
de la general Nuţă şi cerînd să-i raportez permanent de executare, motivînd 
că i-a ordonat general Nuţă ca personal să-i raporteze cum decurge acţiunea.  

În legătură cu modul cum a decurs acţiunea, am declarat cu toate 
amănuntele şi reprezintă realitatea aşa cum s-au desfăşurat. 

Aş dori să revin asupra constrângerii morale exercitate atît de 
general Nuţă cît şi de col. Moraru P. asupra mea şi a ofiţerilor care au 
participat. 

Mi s-a spus iar clar de general Nuţă şi confirmată de col. Moraru că 
toată acţiunea noastră va fi supravegheată şi ca urmare să nu am iniţiative de 
abatere de la traseul stabilit sau altele, aşa cum mai am eu obiceiul, aspect 
confirmat de consemnul pe care l-am avut ca la predarea autofrigorificei a 
doua zi la km 36 Şos. Buc-Piteşti, ambele să fie deschise, ca semn că 
acţiunea s-a terminat, lucru care s-a şi întîmplat aşa cum mi-a raportat lt. col. 
Marin Petre, care a predat autovehiculul. 
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Faptul că nu am  ştiut de existenţa cadavrelor în acest transport pînă 
în momentul deschiderii uşilor la crematoriu rezultă din faptul că: 

- am luat în echipă numai patru ofiţeri, toţi pregătiţi pentru probleme 
de vamă şi specialişti în bunuri din străinătate. Astfel, mr. Bîgu Teodor a 
răspuns de vamă, mr. Şerban Marin răspunde în prezent de acest obiectiv, 
iar cei doi şefi de servicii – plt. Sorescu Dumitru şi lt. col. Marin P. sînt 
foarte buni specialişti în inventariere- înregistrare, gîndindu-mă tot timpul că 
probabil va trebui să întocmească nişte forme. 

- nici ei nu au cunoscut pînă în momentul deschiderii uşilor la 
crematoriu. 

- în momentul constatării a numărului mare de cadavre, am  raportat 
telefonic în prezenţa mr. Sorescu D-tru, col. Moraru Petre că sînt într-o 
situaţie deosebită şi am cerut să se deplaseze urgent la mine. A refuzat şi 
atunci  i-am spus că nu sînt colete, ci un  număr  mare de cadavre şi totuşi a 
refuzat să vină, motivînd că are de întocmit două situaţii cu date de la 
Timişoara pentru Tudor Postelnicu. 

Consider că aflînd de această situaţie deosebită, nu putea să nu se 
deplaseze imediat, indiferent de ce lucrare ar fi avut de întocmit, mai ales că 
nu o concepea  personal, ocupîndu-se de ea cadre de la Statul Major. 

Cu toate acestea, mi-a ordonat să se execute incinerarea şi că va 
raporta general Nuţă. Am revenit din nou cu telefonul şi mi-a comunicat că 
s-a raportat şi general Nuţă a ordonat ca pînă dimineaţa să-i raporteze 
personal col. Moraru de executare, iar eu să-i raportez lui la ora 6,00 
dimineaţa. 

În aceste condiţii, am trecut la incinerarea cadavrelor, apreciind că 
toată povestea cu bunuri din străinătate a fost o combinaţie pentru asigurarea 
secretului acestui transport, că sînt făcute forme legale la Timişoara pe care 
nu trebuia să le vedem noi, care am asigurat numai paza transportului. 

De acest lucru m-a convins şi faptul că toate cadavrele aveau numere 
lipite pe piept cu leucoplast, rezultînd că au fost la Institutul Medicină 
Legală, de unde cunosc că nu se pot scoate pentru incinerare, decît cu forme 
legale. 

Acestea au fost în principiu condiţiile care m-au determinat să 
continui executarea ordinului, la care mai adaug faptul că dacă ştiam de 
adevăratul conţinut al transportului, categoric nu îl executam, nefiind în 
competenţa unităţii pe care o conduceam şi nefiind în concepţia mea de a 
executa asemenea sarcini. 

Acum, cînd cunosc realitatea, este clar că general  Nuţă cu general 
Macri Emil au conceput acest plan diabolic şi odios, mai ales cu sprijinul 
general Macri Emil, care a transmis acest lucru fostului său subordonat, col. 
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în rezervă Ganciu Gheorghe, care nu a avut niciun fel de obiecţiuni şi chiar 
mai mult, prin poziţia şi atitudinea manifestată, a facilitat incinerarea.  

De aceea, consider că am fost în eroare de fapt, iar dacă nu executam 
ordinele eram tras la răspundere pentru insubordonare într-o situaţie specială 
şi locul incinerării este special destinat. Este grea pedeapsa deja primită 
privind oprobiul copilului, familiei şi a oamenilor care au luat la cunoştinţă.  

De asemeni, ofiţerii care au acţionat alături de mine nu cunoşteau şi 
pot confirma exactitatea acestor declaraţii ale mele. Cu atît mai puţin ceilalţi 
6 ofiţeri pe care i-am solicitat col. Moraru P. pentru pază, în momentul care 
am constatat ce conţine transportul, fiind încă o dovadă că dacă cunoşteam 
realitatea aş fi luat asemenea măsuri din timp şi nu mă duceam în loc 
deschis cu acest transport, fără asemenea măsuri elementare pentru un ofiţer 
cu experienţa mea.  

Regret mult că, chiar prin punerea în eroare, am executat acest ordin 
şi rog să se analizeze  toate aspectele cel puţin din punct de vedere juridic, 
răspundere care îmi revine.  

Declar, susţin şi semnez.  
 
 
13.I.1989 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/90 

Declaraţie 
 
 

a învinuit/inculpat col. (r) Baciu Ion  astăzi 18, luna ianuarie, anul 1990, a cărui 
identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate nr. ... eliberat de ..... 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3 C. pr. pen. i s-a pus în vedere 
să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în legătură cu 
aceasta şi care constă în (...), 
declară următoarele: 
 Menţin declaraţiile pe care le-am făcut, în care am relatat adevărul. 
 Recunosc că am mijlocit incinerarea a 40 cadavre ale victimelor 
demonstraţiilor din Timişoara. 
 Aşa cum am declarat, am primit ordin în acest sens de la fostul general 
Nuţă şi col. rez. Moraru Petre, locţiitorul acestuia, şi care era şeful meu 
nemijlocit. Nu am avut posibilitatea să realizez că era o faptă ilegală, deoarece 
amîndoi m-au asigurat că pentru toate cadavrele s-au întocmit forme legale, 
care urmează a fi trimise a doua zi cu curier special.  Am fost indus în eroare 
şi de faptul că unele cadavre, majoritatea, erau  numerotate, cu urme de 
tratament medical, ceea ce m-a făcut să cred că provin de la medicina legală, de 
unde normal nu puteau fi scoase decît legal. 
 Eu am preluat autoizoterma de la km 36 pe autostrada Bucureşti-Piteşti, 
deoarece  maşina avea numere de înmatriculare de Timişoara, conform 
ordinului  lui Nuţă C-tin şi a col. Moraru Petre, am luat cu mine  tăbliţe  cu  
numere de înmatriculare de Bucureşti şi certificat de înmatriculare pentru aceste 
numere. Atît numerele cît şi certificatul fuseseră făcute de şeful Direcţiei 
circulaţiei, col. Stoleru Mihalache, cu  care a vorbit chiar în prezenţa mea.  
 După ce am  preluat maşina cu cadavre de la cpt. Ciucă,  i-am schimbat 
numerele de înmatriculare  pentru  ca să nu  atragă atenţia că este din 
Timişoara. Deoarece  muncitorii de la crematoriu au lucrat în afara orelor de 
program, pentru  a  recompensa eforturile depuse, le-am dat cîte 2 000 lei din 
fondul special, proprietatea ministerului.  
 Recunosc că mă fac vinovat, dar  rog să se aibă în vedere că nu am 
cunoscut situaţia reală din Timişoara, neştiind  deci că între  victimele din acel 
oraş sînt şi cele 40 cadavre  pe care le-am  incinerat. 
 Este adevărat că zilnic se întocmeau situaţii operative pentru fostul 
ministru Tudor Postelnicu, care cuprindeau datele transmise de la Timişoara, 
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referitor la numărul manifestanţilor şi alte date operative pe care nu le cunosc 
personal. Aceste situaţii se întocmeau de Statul Major, sub coordonarea col. 
Moraru sau general Cîmpeanu Romeo, ambii locţiitori ai şefului I.G.M.  
 Insist să se consemneze faptul că măsura incinerării celor 40 cadavre a 
fost discutată şi hotărîtă în comandamentul care funcţiona la Timişoara, din 
care făcea parte şi un reprezentant al Procuraturii Generale a României.  
 Chiar dacă procurorul respectiv s-a dezis de această măsură, avea 
obligaţia legală şi posibilitatea să împiedice incinerarea victimelor la Bucureşti. 
 Cred că adevăraţii favorizatori sînt cei din comandamentul de la 
Timişoara şi în special cei care puteau opri această faptă care mi se impută mie. 
 Eu  nu  am avut  nicio legătură cu criminalii de la Timişoara. 
 Nu am apărător ales;  înţeleg să mă apăr singur. Menţionez  încă o    
dată că pe data de 24.12.89, am raportat scris, reprezentantului Frontului 
Salvării Naţionale, ing. Gostin, toată situaţia de  mai sus, care a prezentat 
raportul meu, ca şi cele ale subordonaţilor, ministrului apărării naţionale. 
 Solicit ca aceste rapoarte să fie anexate la dosar. Menţionez că am  făcut 
raport  scris numai eu, lt. col. Marin Petre şi mr. Sorescu Dumitru, cu care am 
asigurat paza transportului cadavrelor şi a incinerării lor.  
 Declar, susţin şi semnez după ce am citit personal.  
 
Proc. militar 
 Astăzi, 23.01.90, declar că  luînd cunoştinţă de declaraţia depusă de ing. 
Gostin Marin, consider că nu mai este cazul să fie solicitate şi rapoartele depuse 
de  noi. Nu mai am de făcut alte declaraţii, dar vreau să precizez următoarele: 
 Pe 20.12.89 – la orele 10,10,  la crematoriu a venit lt. col. Voinea Dan 
provenit din D.P.M., pe care-l cunosc întrucît  înainte  de activare, a lucrat la 
Departamentul Securităţii Statului, Direcţia cercetări penale.  
 Era îmbrăcat civil, însoţit de un procuror militar în uniformă. Au 
discutat cu o femeie, Geta, nu-i  ştiu numele, care i-a spus: „Bine că aţi venit. 
Toată noaptea au ars aici şi oamenilor le este teamă”.  Nu  am auzit alte vorbe. 
Au discutat cu acea femeie cca 15 minute, după care au plecat.  
 Cred că au fost trimişi acolo fie de Popovici, fie de Diaconescu, pentru 
a vedea cum decurge incinerarea.  
 Solicit să fie audiaţi Popovici Nicolae, fost procuror general, 
Diaconescu Gh., adjunctul acestuia, şi cei doi procurori militari.  
 Nu am de cerut alte probe. 
 Atît declar,  susţin şi semnez după ce am citit, în prezenţa apărătorului 
meu, dl Ionescu Bogdan. 
 
Proc. mil. şef, 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/1990 
 

Declaraţie 
 
 

a învinuit/inculpat cpt. Bucur  Viorel astăzi 13, luna ianuarie, anul 1990, a cărui 
identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate nr. ....... eliberat de ....... 
-Data naşterii ( anul, luna, ziua): 22 nov. 1950 
-Locul naşterii (localitatea – judeţul): Timişoara 
-Numele şi prenumele părinţilor: Vicenţiu+Ana 
-Cetăţenia: română 
-Studii: Şcoala de ofiţeri MI 
-Situaţia militară (grad-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: ofiţer activ 
-Locul de muncă: Poliţia jud. Timiş 
-Ocupaţia: ofiţer activ. Serv. judiciar 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, 2 copii minori 
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie: Bucur Viorel 
-Averea ce posedă: - 
-Averea soţiei: - 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul):  Timişoara, str. I. L. Caragiale nr. 4, ap. 1 
-Antecedente penale (instanţa, faptul, data): - 
-Apărător: fără 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3C. pr. pen., i s-a pus în vedere 
să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în legătură cu 
aceasta şi care constă în aceea că acţiunile sale au favorizat (...). 
 Din anul 1979 şi pînă la începutul anului 1990 am lucrat la Miliţia 
Judeţeană Timiş, Serviciul economic. 
 De cîteva zile am fost  mutat în cadrul Poliţiei jud. Timiş, la Serviciul 
judiciar, unde îl am ca şef  pe lt. col. Stroia. 
 Cu privire la evenimentele desfăşurate în Timişoara în perioada 
premergătoare actului din 22 dec. 1989, declar următoarele: 
 După ce sîmbătă, 16. dec. 1989, organele din fosta Miliţie a Judeţului 
Timiş au fost dezarmate în cursul după-amiezii ca urmare a faptului că în zona 
străzii Timotei Cipariu şi P-ţa Maria s-au adunat mai multe persoane, m-am 
prezentat şi eu la sediul fostei Miliţii Judeţene, unde am primit ordin să ne 
deplasăm în faţa fostului Comitet Judeţean de partid, pentru a împrăştia un grup 
de cetăţeni care s-au adunat acolo.  
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 Împreună cu încă 40-50 colegi de Miliţie şi Securitate, ne-am deplasat 
din ordinul fostului inspector-şef – col. Popescu, la locul indicat, unde deja 
cetăţenii erau împrăştiaţi ca urmare a intervenţiei plutonului de la Miliţia 
municipiului Timişoara. De acolo, am primit ordin să ne deplasăm  în P-ţa 
Maria, întrucît oamenii s-au adunat din nou şi strigă fel de fel de lozinci. 
 Pe jos, circa 70 de cadre de Miliţie şi Securitate ne-am deplasat în  Piaţa 
Maria, unde era deja plutonul de intervenţie de la Miliţia municipiului 
Timişoara. Aici erau adunaţi foarte mulţi cetăţeni, care la apariţia organelor de 
Miliţie şi Securitate au început să arunce cu pietre, sticle, beţe şi alte obiecte 
contondente. 
 În aceste condiţii, ne-am  retras majoritatea la sediul Miliţiei Judeţene 
pentru a primi noi ordine. Personal, m-am retras pe lîngă Spitalul CFR 
împreună cu lt. col. Pele. Nu am lovit niciun cetăţean şi declar că nici nu am 
avut armament asupra mea. 
 După ce am  ajuns la sediul Miliţiei Judeţene, prin staţie şi prin 
telefoane se anunţa periodic că mai mulţi indivizi au început să spargă vitrine 
ale magazinelor, să sustragă bunuri sau să incendieze localurile respective, 
cuprinse între Piaţa Maria şi str. Reşiţa. 
 A doua zi au venit la Bucureşti şeful I.G.M. – general-locotenent Nuţă 
C-tin, adjunctul său, general-maior Mihalea Velicu, care, de  îndată ce au sosit, 
au preluat comanda unităţii.  
 În data de duminică, 17 dec. 1989, cetăţenii s-au adunat din nou în Piaţa 
Maria  la început, apoi au înaintat spre Piaţa Operei, unde, de asemenea, au 
început să spargă vitrine, să sustragă bunuri şi apoi să incendieze bunuri din 
magazine.  
 În aceste condiţii, general Nuţă şi general Mihalea au adunat efective în 
sala mare a Inspectoratului, în după-amiaza zilei de duminică, şi au spus că 
ordonă să ne deplasăm în zonele unde se produc acte de vandalism şi au 
ordonat ca în cazul în care persoane produc distrugeri, să se folosească 
armamentul împotriva acestora cu  respectarea legii, respectiv să se someze, 
apoi să se tragă în aer, apoi în picioare, iar dacă nu se supun, să se tragă foc 
nimicitor. 
 Menţionez că fosta conducere a Miliţiei Judeţene nu  mai conta, 
deoarece toate ordinele erau date de către cei doi generali. 
 Personal, am fost repartizat la telefoanele directe cu ministerul de 
interne şi cu I.G.M., unde trebuia să raportez permanent la Statul Major 
numărul persoanelor reţinute şi ce alte măsuri se iau, pentru a se aduce la 
cunoştinţa fostului ministru de interne. 
 În această noapte i-am auzit de mai multe ori atît pe generalul Nuţă cît 
şi pe generalul Mihalea dînd ordine să se tragă în oamenii de pe stradă. 
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Cooperarea o făcea cu mai mulţi indivizi din fostul C.C. al  P.C.R. A doua zi 
dimineaţa ştiu că la sediul C.J. al P.C.R. Timiş a avut loc o şedinţă la care au 
participat şi cei doi generali şi cei din Bucureşti, respectiv primul ministru 
Dăscălescu, secretarii Ilie Matei, Ion Coman, Emil Bobu şi alţii. Tot în acea zi, 
generalul Nuţă şi generalul Mihalea au ordonat constituirea a 8 echipe compuse 
din cîte 10 cadre de Miliţie şi 16 militari în termen care, din cîte îmi amintesc, 
au  fost puse în  Piaţa  Operei, P-ţa din faţa Catedralei, AEM, Calea Aradului, 
Spitalul Judeţean, Piaţa Maria, dar toate acestea au existat  pe o hartă întocmită 
de către generalul Nuţă. Personal, din data de 17 pînă  în 22 dec. 1989  nu am 
părăsit sediul Miliţiei Judeţene, nu am folosit armamentul şi nici nu am dat  
altcuiva armamentul cu care eram dotat. Nu am  tras  niciun cartuş, nu am  rănit 
nicio persoană şi nici nu ştiu precis cine a folosit armamentul. 
 Precizez că eu am fost numit la biroul col. Deheleanu  pt. a supraveghea 
telefoanele de acolo în data de duminică - 17 dec. 1989, ora 18,00. S-a făcut 
acest lucru la cererea mea de a rămîne în Inspectorat deoarece sufăr de mai 
multe afecţiuni: diabet zaharat, tenosinovită gutoasă, insuficienţă circulatorie 
posterioară, hipertensiune arterială şi dischinezie biliară. Din această cauză, în  
perioadele anterioare eu  am fost internat de mai multe ori în spital. 
 Am fost înţeles şi am fost lăsat la cabinetul menţionat. 
 Aici se găseau următoarele telefoane la care  eu răspundeam: tel. direct 
cu M.I., cu I.G.M., tel. direct cu oraşul şi telefonul de interior. Mai erau 
prezenţi: lt. col. Hăprean, de la Serviciul circulaţie, plt. mj. Ţicu Gh., 
subofiţerul de la cabinetul col. Deheleanu (permanent), plt. adj. Ţurai Elena – 
de la Serviciul circulaţie, mr. Mureşan Adam – fostul şef al Serviciului 
circulaţie. Au mai trecut destul de des: lt. col. Corpodeanu – locţiitor al şefului 
Miliţiei Judeţene, col. Deheleanu şi alţii.  
 În acest cabinet nu erau permanent prezenţi general  Nuţă, generalul 
Mihalea, generalul Macri – dar,  periodic, veneau  atît  Mihalea cît şi generalul 
Nuţă, cu precizarea că generalul Mihalea a venit permanent în acest cabinet. 
 Eu am  rămas permanent la aceste  telefoane în perioada 17.12. ora 
18,00 – 18.12.1989, ora 5,00, cînd a fost montată o staţie mult mai puternică în 
cabinetul general  Nuţă, respectiv  la biroul inspector –şef  Popescu. 
 Din acest cabinet am  menţinut legătura cu M.I. şi cu I.G.M., unde  
raportam periodic, din ordin, situaţia persoanelor reţinute cu privire la vîrstă, 
sex, ocupaţie etc. Această situaţie mi se transmitea de către col. Roşiu care se 
găsea la Penitenciar cu o echipă de ofiţeri şi procurori. 
 Nu am transmis vreo situaţie referitoare la nr. morţilor ori răniţilor, cu 
precizarea că generalul Nuţă a trimis ofiţeri la Spitalul Judeţean să facă această 
situaţie, separat. 
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 Se comunica din teritoriu că  în anumite puncte din oraş se incendiază 
clădiri, magazine, depozite ale unor obiective economice, eu le raportam 
Comandamentului la linie de Inspectorat, care decidea asupra măsurilor ce 
trebuiau  luate. Apoi, eu le comunicam prin staţie şefilor de dispozitive pentru 
ducerea la îndeplinire, fără a ordona eu să se folosească armamentul sau să fie 
împuşcată vreo persoană. 
 Eu chiar dacă îmi ordona generalul Nuţă prin strigăte: „Să-i omoare!” 
fiind vorba de grupuri de vandali, iar  nu demonstranţi, transmiteam prin staţie 
către cei vizaţi să ia măsurile legale, iar nu cuvintele generalului Nuţă sau 
generalului Velicu. 
 Amîndoi erau  surescitaţi şi strigau „Foc! Să-i omoare! Foc nimicitor”.  
Fac precizarea că toţi şefii de dispozitiv (D-uri) au fost instruiţi personal de 
către conducerea venită de la Bucureşti în sala de şedinţă, anterior plecării lor în 
misiunile ordonate. 
 Eu am participat aprox. 10'  la prima şedinţă, deoarece era aglomeraţie 
şi am ieşit prin uşa din spate, revenind în biroul meu. 
 Nu cunosc concluziile spuse de cei doi generali. Cît am stat eu în sală, 
aceştia au spus: „Trecem prin momente grele, vandalii au spart magazine etc. şi 
folosiţi armamentul în situaţiile impuse de lege!” 
 În dimineaţa  zilei de 18.12.1989,  la 5,00, cînd s-a montat  noua  staţie 
mai puternică în cabinetul generalului Nuţă, eu nu mai puteam transmite 
ordinele date, comenzile fiind date personal de cei doi generali, după ce se 
consultau  cu generalul Guşă şi alţii. Această consultare se făcea prin telefonul 
guvernamental, discuţii pe care le-am  auzit cînd  intram  în cabinet şi le 
duceam sticle cu apă minerală, la ordin. 
 În toată această perioadă nu am avut nicio putere de decizie, nu am avut 
dreptul să dau vreun ordin şi nu am părăsit Inspectoratul.  
 Precizez că  eu  nu am  primit ordine personal ori de retransmitere de la 
Bucureşti pt. generali. Chiar cînd  mă sunau pe mine, făceam legătura la 
Comandament pt. generalii care erau acolo. Aceste ordine erau  primite  
personal de generali, astfel încît nu cunosc ce s-a transmis pt. Timişoara. 
  
Declar şi semnez. 
 
 
URMARE – cpt. Bucur Viorel 
 În completarea declaraţiei de inculpat arăt următoarele: 
 În data de 22 dec. 1989, după fuga dictatorului, în jurul orei 14,00, m-
am hotărît să plec din Inspectorat singur, la ordinul dat de conducere, că sîntem 
liberi. În acest context mi-am asigurat armamentul în fişetul din biroul  meu, m-
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am îndreptat spre poarta auto. Aşteptam o maşină cu care eventual să pot pleca 
acasă. În aceste împrejurări a apărut un „Aro”, condus de plt. Mateaş şi în care 
se aflau  generalul Nuţă şi Mihalea. Maşina a oprit lîngă mine şi generalul Nuţă 
mi-a ordonat să intru  înăuntru, întrebîndu-mă unde vreau să merg. 
 Nu a fost vreo înţelegere între mine şi aceştia şi întîlnirea  în  acel sector 
cu cei doi generali a fost pur întîmplătoare.  Am urcat în autoturism şi 
generalul Nuţă mi-a adus la cunoştinţă că vor să meargă spre  jud. Mehedinţi şi 
mi-a solicitat prezenţa pentru a le arăta drumul. Precizez că şoferul, plt. Mateaş, 
era sectorist şi nu cunoştea exteriorul judeţului. 
 Încă de la ieşirea din Inspectorat mi-am dat seama că majoritatea 
străzilor şi traseelor sînt blocate de oameni. Le-am explicat că nu se poate 
ajunge la Mehedinţi. Ocolind mai multe străzi, am ajuns în Calea Şagului, 
moment în care generalul Nuţă mi-a ordonat să-l dirijez într-un loc de unde să 
dea un telefon la Bucureşti. Am precizat că din Timişoara nu se mai poate şi  i-
am propus postul de Miliţie Jebel. Am reuşit să ajungem. Dar uşile erau închise 
şi atunci am plecat în oraşul Deta. 
 I-am dirijat pînă aici, dar în faţa Miliţiei era foarte multă lume şi nu am 
putut opri, pt. a nu fi recunoscuţi. Ne-am deplasat  la P.C.T.F. – Moraviţa, unde 
eu am  precizat că vom găsi telefon direct cu Bucureştiul, respectiv cu I.G.M. 
Cei doi generali au acceptat şi am reuşit să ajungem cu maşina în acest sector.  
 În timp ce generalul  Nuţă vorbea la telefon şi anunţa că  intenţionează 
să ajungă la Bucureşti, eu am ieşit afară şi i-am dat dispoziţie plt. Mateaş să 
întoarcă maşina cu  faţa spre Timişoara. Am făcut acest lucru deoarece, deşi nu 
s-a discutat, mi-a fost teamă ca cei doi să nu forţeze frontiera în R.S.F. 
Iugoslavia.  
 Nici ei nu au făcut vreo propunere în acest sens şi am revenit la 
Timişoara. Am dirijat  şoferul pînă la locuinţa mamei mele din Timişoara, str. 
T. Vladimirescu  nr. 41, unde  am băut cu toţii numai apă şi la propunerea 
generalului Nuţă de a-i conduce la aeroport  am  refuzat şi am  rămas acasă  la 
mama mea. Generalul  Nuţă m-a înjurat şi a plecat doar cu generalul Mihalea 
cu aceeaşi maşină condusă de plt. Mateaş. 
 Nu cunosc ce s-a întâmplat mai departe. 
 Declar şi semnez cu precizarea că regret că nu i-am imobilizat în acele  
momente pe cei doi fugari, pt. a fi predaţi organelor de justiţie. 
   
Procuror militar, 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 12/P/1990 

 
Declaraţie 

Anul 1990, luna ianuarie, ziua 10 
 

 
 După ce au fost aduse la îndeplinire prevederile art. 80 şi 84 din C. 
pr. pen., după ce a depus jurămîntul  prev. de art. 85 din C. pr. pen. şi după 
ce i s-a atras atenţia că dacă nu spune adevărul săvîrşeste infracţiunea de 
mărturie mincinoasă, martorul declară următoarele: 
Subsemnatul: numele Iosef,  prenumele Emilian-Zamfir, de 50 ani, fiul lui 
Ion şi al Cornelia, studii Fac. de drept, ocupaţia: şef unitate la Crematoriul 
uman Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Vatra Dornei  nr. 6, bloc E.3, 
scara 1, etajul 2, apart. 12, judeţul (sectorul) 4. 
 Sînt absolventul Şcolii de ofiţeri promoţia 1966, dată de la care mi-
am desfăşurat activitatea ca ofiţer judiciarist pînă în 1972 la fostul sector 8 
Miliţie. Din 1972 am lucrat la secţia paşapoarte şi evidenţa străinilor pînă în 
septembrie 1983, cînd am fost trecut în rezervă, întrucît aveam o soră 
căsătorită cu un cetăţean străin. 
 Din decembrie 1983 pînă în mai 1984 am lucrat ca lucrător-
descărcător la Tînăra Gardă şi I.M.G.B., iar de la (...),1984 îmi desfăşor 
activitatea ca şef  unitate la Crematoriul Bucureşti, care este subordonat 
Direcţiei domeniului public. 

De la data trecerii mele în rezervă nu am lucrat conspirativ în vreo 
reţea informativă a organelor de Miliţie sau Securitate. La data de 19 
decembrie 1989, în jurul orelor 8,00, şeful meu ierarhic, Ganciu Gheorghe 
de la D.D.P. – Secţia cimitire, ce-şi are sediul la Cimitirul Bellu, mi-a dat 
telefon spunîndu-mi că va sosi la crematoriu însoţit de către o persoană, fără 
a-mi preciza calitatea ori numele acesteia. Într-adevăr, în circa 15-20 minute 
a sosit Ganciu Gheorghe însoţit de o persoană ce era îmbrăcată cu o geacă 
gri-petrol, o pălărie gri şi pe care Ganciu Gheorghe mi l-a prezentat ca fiind 
colonelul Baciu din I.G.M. Toţi trei am mers pe terasa crematoriului şi mi-
au spus că au de incinerat nişte cadavre, Ganciu Gheorghe afirmînd că este 
vorba de cei de la Timişoara. Nu-mi amintesc care din ei m-a întrebat cîte 
cadavre pot incinera după orele de program, respectiv 16,30 pînă a doua zi, 
cînd începea programul de lucru, respectiv ora 9. Le-am comunicat că în 
toată această perioadă se pot incinera maximum 25 cadavre. Mi-au  spus, 
totodată, că această incinerare se face din ordin superior care le-a fost 
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transmisă lor de către generalul Macri şi că are cunoştinţă despre această 
incinerare şi şeful secţiei cimitire, domnul Ciupagea Grigore. La afirmaţia 
mea că nu se pot incinera în perioada menţionată decît 25 cadavre, colonelul 
Baciu a spus că va transporta cadavrele în două  rate dacă va reuşi să 
vorbească cu cei de la Timişoara. Am fost întrebat de ce personal dispun 
pentru această acţiune, eu comunicîndu-le că în crematoriu sînt trei bărbaţi 
şi care sînt şi aceştia insuficienţi pentru această acţiune. În această 
împrejurare şi-a asumat răspunderea că va aduce din cimitirul Belu încă 2 
bărbaţi şi că acţiunea va începe în cursul serii din 19 decembrie 1989.  
 Am mers în biroul meu şi am chemat pe cei trei muncitori ai 
crematoriului, anume Mititelu Mihai – fochist, Cîmpeanu Grigor, Bogioagă 
Ştefan – muncitori, cărora col. Baciu le-a spus că este vorba de o acţiune din 
dispoziţie superioară şi despre care nu trebuie să vorbească nimănui, motiv 
pentru care vor rămîne în noaptea de 19-20 decembrie la serviciu pentru 
incinerarea unor cadavre dispărute într-un „accident”. După această discuţie, 
Ganciu Gheorghe şi col. Baciu au plecat, iar eu am rămas în crematoriu 
împreună cu cei 3 angajaţi ai crematoriului, pentru ca în jurul orelor 17,00 
să vină doi din cadrul Secţiei cimitire, precum şi Ganciu Gheorghe, dar nu 
ştiu dacă acesta i-a însoţit pe cei doi. 
 În jurul orelor 18,00, fiind deja întuneric, au venit la crematoriu două 
autoturisme Dacia ce încadrau în faţă şi spate o autofrigorifică tip „şa” cu nr. 
de Bucureşti. Toate maşinile aveau lumina de poziţie aprinsă, iar cele două 
Dacii au rămas pe alee,  iar autofrigorifica a manevrat cu spatele către  uşa 
crematoriului, fiind ajutată cu luminile farurilor unuia dintre autoturisme. În 
tot acest timp eu mă aflam la uşa crematoriului, însă nu am observat 
persoanele din cele două autoturisme, întrucît se aflau  în zona întunecoasă 
de pe alee, iar col. Baciu a venit lîngă mine şi mi-a comunicat că acţiunea 
poate începe. Menţionez că în sala de incinerare este o instalaţie de 
iluminare cu un bec de mercur şi că în biroul meu mai era un bec obişnuit 
aprins, iar pe scara de la uşa crematoriului către sala de incinerare am avut o 
lampă portabilă cu un bec aprins de la instalaţia electrică. Restul imobilului 
şi a împrejurimilor se afla în întuneric. La invitaţia col. Baciu, am mers în 
biroul meu împreună cu Ganciu Gheorghe şi cei cinci muncitori, cărora col. 
Baciu le-a dat să semneze un angajament individual că nu vor comunica 
nimănui despre acţiunea de incinerare. Totodată, col. Baciu le-a predat 
fiecăruia cîte un plic, spunîndu-le că munca se plăteşte. Pe mine, col. Baciu 
m-a întrebat dacă crematoriul este împrejmuit, iar la răspunsul meu negativ 
a sunat telefonic, vorbind cu o persoană pentru a-i trimite oameni înarmaţi 
care să asigure securitatea acţiunii. Col. Baciu mi-a spus, totodată, că în 
frigorifică sînt un număr de 40 cadavre care trebuiesc încineraţi pînă în 
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dimineaţa zilei de 20 decembrie 1989, iar la solicitarea mea privind modul 
de înregistrare a acestor cadavre, col. Baciu mi-a răspuns că această treabă 
se va face ulterior. La un moment dat , în birou a intrat şi o persoană înaltă 
de 1,73-1,74, robust, brunet, civil,  la care am observat că era înarmat cu un 
pistol în toc, dar care în prezenţa mea nu a discutat nimic cu col. Baciu. 
 Precizez că mi-am adus aminte faptul că anterior sosirii celor doi 
muncitori de la Bellu, o maşină mortuară a adus 6-7 tomberoane cu 
destinaţia de a se depune cenuşa rezultată din incinerare. Totodată, îmi aduc 
aminte că Ganciu Gh. l-a prezentat în biroul meu pe col. Baciu ca fiind 
doctor, fără a preciza de la ce unitate. 

În jurul orei de 18,30 a început acţiunea de incinerare a cadavrelor, 
împrejurare în care am mers şi eu la uşa autofrigorificei, pe podeaua căreia 
am văzut cadavrele, majoritatea fiind îmbrăcate, fiind de vîrsta între 20-30 
ani, printre care 4 femei şi un bărbat între 50-55 ani. Pe toţi pe care i-am 
observat eu prezentau urme de împuşcare, iar peste cicatricea orificiului de 
intrare a glonţului era lipit un leucoplast şi nu ştiu exact dacă leucoplastul de 
la fiecare cadavru avea înscris un grup de cifre. 

Incinerarea s-a efectuat de către cei 5 muncitori  la cele două 
cuptoare ale crematoriului, iar eu am revenit în birou, unde în nenumărate 
rînduri surprinzîndu-l pe col. Baciu vorbind la telefon. Am reţinut la o astfel 
de convorbire că vorbise cu o persoană cu numele de Voicu, căruia îi 
comunica în mod cifrat numărul cadavrelor incinerate la modul de „număr 
colete”. Totodată, mi-am dat seama că el forma un telefon de centrală, la 
care solicita un anumit interior. Eu ieşeam adeseori din birou pentru a fuma 
o ţigară şi la revenirea mea în birou îl găseam pe col. Baciu vorbind la 
telefon. De asemenea, el mergea în crematoriu pentru a urmări modul cum 
are loc incinerarea. 
 Acţiunea de incinerare a durat pînă în jurul orelor 8,30, fiind 
incinerate 40 de cadavre, iar cenuşa rezultată a fost aşezată în 2 sau 3 
tomberoane. 

Menţionez că pe timpul nopţii eu l-am întrebat pe col. Baciu cum a 
venit autofrigorifica cu nr. de Bucureşti de la Timişoara,  iar acesta mi-a 
spus că maşina a avut număr de Timişoara la momentul cînd a părăsit 
oraşul, apoi pe traseu au înlocuit tăbliţele de înmatriculare cu cele existente 
în acel moment. 
 Spre dimineaţă l-am auzit pe col. Baciu vorbind la telefon că nu 
poate transporta tomberoanele cu cenuşă cu autofrigorifica, întrucît aceasta 
trebuia să meargă la Timişoara, şi a solicitat un alt mijloc de transport. Arăt 
că eu nu am observat ce maşină a luat cele 2-3 tomberoane cu cenuşă, însă  
acest lucru o pot arăta muncitorii respectivi. 
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Precizez că în jurul orelor 6,30-7,00, acea persoană descrisă de mine 
şi care era înarmată, despre care mi-am dat seama că-l însoţise pe col. Baciu, 
a vorbit la Hotelul „Astoria”, solicitînd o cameră cu numărul de peste 200, 
din care nu a răspuns nimeni la telefon. În această împrejurare, a solicitat 
recepţia hotelului, de la care i s-a comunicat că cheile de la camera cu nr. de 
peste 200 sînt în recepţie, însă persoanele, eu înţelegînd a fi vorba despre 
două, părăsiseră deja hotelul. 
Tot în jurul orei 6,00-6,30, autofrigorifica a plecat, după ce a fost sumar 
spălată, şi am observat un cetăţean mai în vîrstă de pînă la 60 ani, cu o 
căciulă brumărie pe cap, presupunînd eu că acesta ar fi şoferul 
autofrigorificei care urma să o ducă într-un loc de spălat, înainte de a merge 
maşina la Timişoara.  
 Fiind neliniştit de acţiunea de incinerare a celor 40 de cadavre de la 
Timişoara, în sensul că familiile o să-mi solicite date cu privire la 
identificarea cadavrelor şi cenuşa rezultată, în jurul datei de 27-28 
decembrie am vorbit cu Ganciu Gheorghe, comunicîndu-i această nelinişte a 
mea. Ganciu Gh. mi-a spus că va merge la noi, la autorităţi de la 
Inspectoratul General al Miliţiei, personal la gen. col. Moldovean Jean, 
întrucît îl cunoaşte personal. În jurul datei de 3-4 ianuarie 1990, am discutat 
din nou cu Ganciu Gh.,  care mi-a comunicat faptul că pe data de 29 
decembrie 1989 a mers la biroul gen. col. Jean Moldovan şi căruia i-a 
comunicat acţiunea incinerării celor 40 cadavre. Ganciu Gh. mi-a spus că 
gen. col. Jean Moldovan i-a spus că această acţiune nu este cunoscută de 
către el, că împrejurarea identificării cadavrelor rămîne în sarcina I.G.P., 
fiind o chestiune de competenţa lor, şi pentru a-l linişti pe Ganciu Gh., gen. 
col. Jean Moldovan l-a chemat pe col. Baciu. Ganciu Gh. mi-a relatat că col. 
Baciu era îmbrăcat militar şi era una şi aceeaşi persoană cu aceea care a fost 
prezentă în noaptea de 19-20 decembrie 1989 la crematoriu.   

La solicitarea gen. col. Jean Moldovan dacă acest ofiţer a fost la 
crematoriu în noaptea de 19-20 decembrie 1989, Ganciu Gh. a răspuns 
afirmativ, impresia lui fiind că gen. col. Jean Moldovan cunoaşte acţiunea, 
din moment ce l-a chemat pe col. Baciu pentru  a-l vedea el că este în cadrul 
noilor autorităţi poliţieneşti. 
 
Atît declar, susţin şi semnez 
 
10.01.90 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/1990 
 

Declaraţie 
 
 

 a învinuit/inculpat Iosef  Emilian  Zamfir astăzi 16, luna ianuarie, 
anul 1990, a cărui identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate nr. BT 
039179, eliberat de Circa 15 Bucureşti. 
-Numele şi prenumele: - 
-Porecla: - 
-Data naşterii (anul, luna, ziua): 16 mai 1940 
-Locul naşterii (localitatea – judeţul): Bucureşti, sector 5 
-Numele şi prenumele părinţilor: Ioan şi Cornelia 
-Cetăţenia: română 
-Studii: Facultatea de drept 
-Situaţia militară (grad-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: satisfăcut 
-Locul de muncă: Crematoriul Uman Bucureşti 
-Ocupaţia: administrator 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit 
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă: - 
-Averea soţiei: - 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul): Bucureşti, str. Vatra Dornei nr. 6, bloc 
E3, sc. 1, apt. 12  
-Antecedente penale (instanţa, faptul, data):  nu are 
-Apărător: - 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3 C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în aceea că la data de 19 decembrie 1989 a 
ajutat la incinerarea unui număr de 40 cadavre ale unor persoane împuşcate 
în timpul masacrului de la Timişoara din data de 17 decembrie, cunoscînd 
că în acest mod îi ajuta pe cei care au săvîrşit masacrul menţionat. 
Declară următoarele: 
 Menţin declaraţiile date pînă în prezent, în faţa procurorului militar, 
recunosc fapta pentru care sînt învinuit, fac următoarele precizări: 
 Am îndeplinit funcţia de administrator la Crematoriul uman 
Bucureşti din subordinea Direcţiei domeniului public, calitate în care îl 
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cunosc de mai mult timp pe inculpatul Ganciu Gheorghe. În dimineaţa zilei 
de 19 decembrie 1989, am fost anunţat telefonic de Ganciu Gheorghe că se 
va prezenta la mine cu o anumită persoană, iar după circa 20 minute a venit 
la biroul meu împreună cu col. Baciu Ion, şeful Direcţiei economice din 
I.G.M. Într-o discuţie cu aceştia,  mi s-a precizat că este nevoie să fie 
incinerate nişte cadavre ale unor persoane împuşcate la Timişoara. Mi s-a 
mai precizat că acest lucru este cunoscut de generalul  Macri Emil, 
activitatea fiind ordonată de cei aflaţi  la conducerea ţării în acel moment. 
Am fost întrebat cîte cadavre pot fi incinerate din acea după-amiază pînă în 
dimineaţa zilei următoare, la care eu am răspuns că pot fi arse circa 25 
cadavre. 
 Col. Baciu Ion mi-a spus că ar fi  nevoie să fie incinerate un număr 
de 40 cadavre, în care   sens eu l-am întrebat pe fochistul Mititelu Mihai, 
care mi-a confirmat că pot fi incinerate cu timpul respectiv numai 25 
cadavre. Ofiţerul a dat un telefon, iar cînd a revenit mi-a precizat că 
autovehiculul care transpotă cadavrele a plecat deja din Timişoara şi că nu 
se mai poate face nimic. 
 La solicitarea acestora, am luat măsuri că în afară personalului care 
în mod obişnuit lucra la crematoriu (fochistul + 2 muncitori) să fie chemaţi 
alţi  2 muncitori la lucru, de care s-a ocupat Ganciu Gheorghe. 
 În continuare,  muncitorii şi fochistul au fost convocaţi în biroul 
meu, unde Ganciu Gheorghe l-a prezentat pe col. Baciu Ion ca fiind medic, 
iar ofiţerul i-a informat despre necesitatea incinerării celor 40 cadavre, care 
ar proveni dintr-un „accident”, însă le-a atras atenţia să nu spună nimănui  
despre acest lucru. 
 După aceea, Ganciu Gheorghe şi col. Baciu Ion au plecat de la mine, 
ofiţerul revenind la crematoriu în jurul orelor 18,00, împreună cu alte 
persoane pe care nu le cunosc şi cu un autovehicul frigorific tip „şa”, în care 
se aflau cadavrele. Menţionez că Ganciu  Gheorghe venise singur ceva mai 
înainte, iar autovehiculul care transporta cadavrele era însoţit de două 
autoturisme Dacia. 
 Înainte de începerea activităţii de incinerare, col. Baciu Ion i-a 
chemat în biroul meu pe cei 5 muncitori care urmau să execute arderea 
cadavrelor, de faţă fiind şi Ganciu Gheorghe, şi i-a pus pe muncitori să 
semneze nişte angajamente deja scrise de ofiţer, prin care aceştia se obligau 
să nu comunice nimănui despre activitatea de incinerare. Col. Baciu Ion mi-
a mai precizat că este vorba de 40 de cadavre, care vor trebui incinerate pînă 
a doua zi dimineaţă şi m-a întrebat dacă crematoriul este păzit. Eu i-am 
răspuns că nu avem nici un fel de pază, iar acesta a telefonat undeva pentru 
a i se trimite oameni înarmaţi care să păzească crematoriul. 
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 Mai arăt că eu l-am  întrebat pe col. Baciu Ion cum şi cînd se va face 
înregistrarea incinerării cadavrelor.  Acesta mi-a răspuns că acest lucru va fi 
realizat ulterior. 

Tot înainte de începerea incinerării, de la cimitirul Bellu au fost 
aduse cu o maşină mortuară 6-7 tomberoane pentru a se depune în ele 
cenuşa rezultată de la arderea cadavrelor. 
 Incinerarea cadavrelor a avut loc în perioada 19 decembrie 1989, 
orele 18,30, pînă a doua zi dimineaţa, iar din relatările col. Baciu Ion şi ale 
fochistului Mititelu Mihai am aflat că într-adevăr s-au ars un număr de 40 
cadavre. 
 Precizez că înainte de aceasta, col. Baciu Ion mi-a spus că a doua zi  
îmi va aduce certificatele de deces şi adeverinţa de înhumare a cadavrelor 
pentru a consemna în registrul meu. 
Am văzut şi personal o parte din cadavre, unele dintre acestea fiind 
îmbrăcate mai mult sau mai puţin şi am constatat că erau bărbaţi şi femei, de 
vîrste diferite, însă toate prezentau urme specifice de împuşcare, iar pe piept 
aveau lipită o fîşie de leucoplast cu un număr de înregistrare. 

Mai arăt că toată noaptea col. Baciu Ion a dat o serie de telefoane, 
vorbind în special cu un cetăţean cu numele de Voicu, căruia  îi raporta cele 
întîmplate  la crematoriu, iar ulterior am aflat că de fapt acesta lua legătură 
cu col. Moraru, adjunct al şefului I.G.M.  
 Dimineaţa, după terminarea incinerării, autovehiculul care transporta 
cadavrele a fost spălat sumar în curtea crematoriului, după care a plecat. În 
registrul de la crematoriu eu am consemnat faptul că s-au incinerat cele 40 
cadavre, însă nu am consemnat toate datele necesare unei înregistrări legale 
a acestei situaţii. 
 Arăt că eu mi-am dat seama că prin activitatea mea particip la 
înlăturarea unor urme materiale ale faptelor petrecute mai înainte la 
Timişoara şi am acţionat astfel sub imperiul temerii rezultate din faptul că 
acest lucru mi-a fost cerut de persoana cu funcţii de conducere din fostul 
I.G.M. De asemenea, ţin să relev că după data de 20 decembrie 1989, în mai 
multe rînduri, eu am luat legătura cu col. Baciu Ion, căruia i-am solicitat să-
mi aducă actele necesare pentru înregistrarea incinerării celor 40 cadavre, 
iar acesta mi-a dat permanent asigurări că va face acest lucru, spunîndu-mi 
chiar că a raportat acest lucru general lt. Jean Moldoveanu. 
 
Atît declar, susţin şi semnez 
Inculpat, 
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11.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 
 
 Subsemnatul  Ganciu Gh., născut la 12 apr. 1930 în Bucureşti, fiul 
lui Dumitru şi Maria, căsătorit, am  un copil, colonel în  rezervă din anul 
1978 de la Securitate, domiciliat în Buc., str. Munteniei 63, sector  I, declar 
următoarele: 
 Îndeplinesc funcţia de controlor la secţia Cimitire şi crematoriu 
uman din 1984. 
 În ziua de 18 dec. 1989, în jurul orei 22,00-22,30,  am fost sunat la 
telefon la domiciliu de către generalul Macri Emil, care m-a întrebat dacă 
mai lucrez şi că în ziua de 19 dec. la orele 8,00 va veni la Bellu col. Baciu 
pentru rezolvarea unei probleme din ordinul conducerii superioare. 
 În ziua de 19 dec. 1989 a venit col. Baciu, nu-l cunoşteam, 
spunîndu-mi că este dispoziţia ca unele cadavre de la Timişoara să fie 
incinerate la crematoriul  uman. Cam în acelaşi timp a venit şi şeful  meu, 
Ciupagea  Grigore, l-am informat şi am plecat cu col. Baciu la crematoriu. 
Am găsit pe şeful crematoriului,  Iosif Emilian, i-am spus ce treburi sînt de 
rezolvat, acesta solicitînd să mai primească încă doi muncitori ca ajutor. Am 
informat pe şeful secţiei, Ciupagea Gr., şi am luat doi muncitori, unul de la 
cimitirul Ghencea, Zîmbroianu Ion, şi unul  de la cimitirul Izvorul Nou, 
Iordan Gheorghe, care au fost chemaţi la Bellu şi împreună cu şeful de 
secţie s-a stat de vorbă cu ei, spunîndu-le ca la ora 16,30  să fie la 
crematoriu pentru a ajuta la incinerări. 
 În ziua de 19 dec. 1989,  în jurul orei 17,30,  a sosit la crematoriul 
uman  un autofrigorific însoţit de 2-3 auto Dacia. 
 A coborît col. Baciu, mi-a spus ca personalul să nu ştie că maşina 
vine de la Timişoara, că a fost o catastrofă şi el este doctor de la I.M.L.. 
După ce l-am prezentat, am plecat din birou, am mers în curte, unde se 
manevra autofrigorifica. 
 I-am spus col. Baciu ca eu plec, el a insistat să mai rămîn, dar eu am 
plecat la domiciliu.  

Nu ştiu cîte cadavre erau în maşină, nu am asistat la incinerare. În 
cursul zilei de 19 dec. 1989,  şeful crematoriului mi-a cerut şi am dat de la 
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cimitirul Bellu 3-4 cazane  metalice goale, cerute de col. Baciu pentru 
cenuşe. 
 În ziua de 20 dec. 1989, la orele 8,00,  în drum spre cimitirul Bellu 
m-am oprit la crematoriu, maşina frigorifică nu mai era, în birou era şeful 
crematoriului, col. Baciu şi o altă persoană, care conducea şi maşina cu care 
se deplasase col. Baciu, şi mai aveau  să incinereze 3-4 cadavre din 40, cîte 
au fost. 
 Col. Baciu mi-a spus şi eu am comunicat şi şefului de secţie 
Ciupagea Gr. şi şefului crematoriului, că documentele pentru cadavre vor 
sosi în ziua de 20 dec. 1989, dar nu au mai fost aduse. 
 Urmare a evenimentelor din 21-22-23 dec. 1989, nu  am avut cui  să 
comunic fapta respectivă,  cu care personal nu am fost de acord. La apariţia 
organelor puterii de stat,  l-am căutat în zilele de 29 şi 30 dec. pe dl general 
col. Jean Moldovan de la Poliţie,  nu l-am găsit,  am rugat la cabinet şi am 
lăsat telefonul de la domiciliu.  
 În ziua de 30 dec. 1989,  în jurul orei 20,30, am fost sunat acasă şi 
mi s-a făcut legătura telefonică cu dl general Jean Moldovan, l-am felicitat 
ptr. noua funcţie şi grad, rugîndu-l să mă primească într-o problemă foarte 
urgentă şi importantă. Dl general mi-a răspuns că dacă este despre  „coletele 
de la Timişoara” cunoaşte şi mă va primi după anul nou. În ziua de 7 ian. 
1990, la orele 14,00, au venit la domiciliu doi ofiţeri de Poliţie pentru a 
merge la dl general Jean Moldovan, unde am dat o declaraţie scrisă cu tot 
ceea ce am declarat mai sus. Am întrebat cine este col. Baciu, mi s-a răspuns 
că este şeful Direcţiei  economice. Maiorul care mă însoţea m-a dus pînă la 
biroul col. Baciu, pe care l-am văzut în uniformă, era şi cu alte persoane, l-
am salutat şi am plecat. 
 Despre activitatea personală. În anul 1951 am fost  încadrat  
locotenent în ministerul de interne la Direcţia secretariat, unde am lucrat 
pînă în 1957, cînd am fost trecut ca şeful secretariatului la Direcţia IV 
condusă de generalul Evghenie, unde lucra şi maior Macri ca şef Serviciu. 
 În anul 1962 am fost detaşat la Comitetul de Stat al Planificării să 
lucrez pe linia legii 23 privind secretul de stat pentru organizare. M-am 
ocupat numai de probleme administrative şi de pază, nu am  lucrat 
informativ, eram  ofiţer  detaşat la dispoziţia Direcţia de  Cadre. Cu 
generalul  Macri am lucrat puţin, numai în perioada  cînd  a  fost  adus de  la 
Botoşani ca şef al Direcţiei, unde era şi Serviciul secret de stat. Am lucrat ca 
ofiţer detaşat pînă în iunie 1978,  cînd am fost pensionat, dar motivul real a 
fost trecerea în rezervă, avînd rude în străinătate. 
 Din anul 1980 am lucrat la Automobil Clubul Român pînă la 
desfiinţare, iar din 1984 lucrez la secţia Cimitire şi crematoriu uman. 
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 Incinerarea cadavrelor aduse de la Timişoara de col. Baciu s-a făcut 
din dispoziţia conducerii superioare transmisă prin el şi că documentele, 
respectiv adeverinţele de înhumare, singurul document necesar pentru 
incinerare,  le va aduce în ziua de 20 dec. 1989, dar nu le-a mai adus. Despre 
lipsa documentelor de incinerare a cunoscut şi şeful de secţie Ciupagea 
Grigore şi şeful crematoriu, dar de teamă că putem să dispărem toţi trei, am 
fost de acord să se facă incinerarea, sub rezerva aducerii lor în ziua 
următoare. 
 Şeful crematoriului a luat legătura telefonică cu col. Baciu la 
terminare, invitîndu-l  în mai multe rînduri să vină la crematoriu, dar nu s-a 
prezentat. 
 Dispoziţia de incinerare fără documente nu am dat-o eu, neavînd 
această calitate, dar incinerarea s-a făcut sub directa conducere a col. Baciu, 
ofiţer de Miliţie cu funcţie superioară în Insp. General ec. Miliţie, menţinut 
în cadrele active pînă  în ziua de 10.01.90, cînd mi s-a spus că a fost arestat. 
 Participarea Miliţiei la incinerare, niciunul din cei trei, respectiv 
şeful secţiei, şeful crematoriului şi subsemnatul nu ne-am gîndit că este 
necesară şi participarea procuraturii. 
 De aceea, personal, de la început am considerat că este o crimă 
odioasă şi la crearea noilor organe de stat, publicate prin radio-televiziune, 
m-am prezentat şi am denunţat inspectorului general al Poliţiei, dl general 
Jean Moldovan, căutîndu-l în zilele de 29 şi 30 dec. 1989, cînd a fost găsit 
telefonic, iar în ziua de 7 ian. 1990 am dat şi scris. 
 În timpul anchetei la Procuratura Generală, printre alţi lucrători care 
au fost prezentaţi, am recunoscut pe cel pe care l-a însoţit pe col. Baciu în 
dimineaţa zilei de 19 dec. 1989 şi seara, la ora 17,20, cînd a sosit 
autofrigorificul de la Timişoara, se numeşte Sorescu. 
 
 
                                                                                                                       
11.01.90 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar  nr. 4/P/1990 
 

Declaraţie 
 
 

a învinuit/inculpat  Ganciu  Gheorghe  astăzi 16,  luna ianuarie, anul 1990,  
a cărui identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate  nr. AL 335700 
eliberat de Circa nr. 18 Miliţie. 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin.3C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în aceea că, în calitate de funcţionar la 
Direcţia domeniului public – Secţia Cimitire şi crematoriul uman, în ziua de 
19 decembrie 1989 a asistat la incinerarea a 40 cadavre ale persoanelor 
împuşcate în timpul masacrului din 17 decembrie 1989 de  la Timişoara. 
 
Declară următoarele: 
 Recunosc infracţiunea care mi se impută, în sensul că la data de 19 
decembrie 1989, urmare solicitării telefonice a general Macri Emil, am 
acceptat să acord concursul pentru incinerarea unui număr de 40 cadavre ale 
persoanelor împuşcate în timpul masacrului de la Timişoara, deşi cunoşteam 
că în acest fel se şterg urmele faptelor produse la Timişoara. 
 În acest sens, menţin declaraţiile date, cu precizările făcute de 
acestea. 
 Regret fapta comisă  şi menţionez că am săvîrşit-o în condiţiile în 
care am fost solicitat de general  Macri  Emil şi col. Baciu, care la acea dată  
îndeplineau funcţii de conducere în ministerul de interne. 
 De asemenea, ţin să precizez că eu am denunţat fapta comisă general 
col. Jean  Moldovan atît telefonic cît şi printr-o declaraţie dată în faţa 
acestuia. 
Atît declar, susţin şi semnez. 
 
 
Procuror  militar,                                                                                              
Inculpat, 
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04.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 

 
 Subsemnatul Ciucă Valentin, născut la 12 iunie 1948 în Timişoara, 
domiciliat în strada Vasile Cârlova nr. 9/a Timişoara, încadrat cu gradul de 
ofiţer  inferior - căpitan, pe funcţia de şef Serviciu asigurare tehnico-
materială şi financiară din Inspectoratul Judeţean Timiş al  Ministerului de 
Interne din data de 01.02.1985. 
 Am avut ca sarcini de serviciu de a asigura, conform ordinelor 
primite, compartimentelor operative din Securitatea şi Miliţia Judeţeană 
mijloacele materiale, tehnice, financiare pentru executarea şi îndeplinirea 
sarcinilor şi misiunilor ce ne-au fost ordonate. 
 Astfel am asigurat  buna funcţionare a mijloacelor de transport din 
dotare, aprovizionări de materiale, hrănirea, echiparea şi cazarea efectivelor 
din cadrul Inspectoratului, distribuţiile de materiale din depozitele unităţii pe 
diverşi deţinători, asigurarea cu apă, căldură, lumină etc. şi celelalte 
activităţi de servicii specifice care ne sînt în competenţă şi atribuţiuni de 
serviciu. 
 În acelaşi timp am asigurat o gestionare corespunzătoare a 
mijloacelor materiale şi a tehnicii din dotare. 
 M-am preocupat pentru activitatea de execuţie bugetară pe articole 
de calculaţie în toate compartimentele de activitate. 
 Din data de 16 decembrie, în jurul orelor 19,00, am fost mobilizaţi în 
unitate, cu ocazia evenimentelor ce au avut loc preocupîndu-mă în 
continuare de asigurarea celor mai sus menţionate. 
 În data de 18 decembrie 1989, în jurul orelor 23,00, am fost chemat 
de tiranul Poliţiei ce era general  lt. Nuţă C-tin, ordonîndu-mi să dau un 
şofer priceput pentru o misiune, care ştie să conducă un autotren. Am 
raportat că cei 2 conducători auto ce sînt în subordinea mea sînt plecaţi  în 
cursă cu autobuzele pentru a transporta efectivele în misiunile ordonate. 
Atunci, mi-a ordonat să mă duc eu, după ce m-a întrebat dacă ştiu să conduc 
asemenea autovehicul. La general Nuţă  am fost chemat de col. Deheleanu. 
De faţă nu  mai era nimeni la darea acestui ordin. În continuare  mi s-a 
ordonat să aştept, pentru că va sosi un autotren de la Comtim. Am întrebat 
ce trebuie să transportăm, în ideea că şi în dotarea Inspectoratului nostru 
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există un camion de mare capacitate cu care se pot efectua transporturi 
corespunzătoare. Am fost admonestat şi mi s-a răspuns că o să transportăm 
nişte documente de arhivă, deoarece la Timişoara aceste documente sînt în 
pericol, la care mi s-a ordonat să aştept. 
 În jurul orelor 00,30  am fost chemat la poartă pentru că a sosit 
autotrenul. Au venit cu el şi 2 şoferi din care le-am spus să meargă care 
vrea, necunoscînd pe niciunul dintre ei. 
 Am primit ordin ca şoferul ce rămîne să nu afle şi să nu ştie de 
transportul care va fi efectuat şi să îl instruiesc pe parcurs asupra secretului 
acestui transport. 
 S-a oferit să meargă şoferul Dorel. L-am invitat să ia loc în biroul 
unde îmi desfăşor activitatea pînă rezolvăm problema încărcatului. 
 M-am  urcat la volanul autotrenului, iar alături s-au urcat mr. 
Veverca Iosif, mr. Avram Gheorghe. Am întrebat unde mergem şi mi s-a 
răspuns că la Spitalul Judeţean. Eu, convins fiind că avem de transportat 
arhivă, am  întrebat ce fel de arhivă se păzeşte la Spitalul Judeţean. 
 Mi  s-a răspuns că să tac şi am  să văd. Odată ajunşi acolo, trebuia să  
introducem autocamionul în curtea Spitalului Judeţean,  la morgă. Mi-am 
dat seama despre ce este vorba şi în ce acţiune am fost împins să o fac. Nu 
mă mai puteam  retrage şi nici să nu execut ordinul. Am coborît la morgă, 
unde ne aştepta  lt. col. Corpodeanu Ion, lt. maj. Peptan Eugen, cpt. Preda 
Laurenţiu, cpt. Grui Tiberiu, cpt. Mişea Eugen, toţi din cadrul Miliţiei. 
 De menţionat că odată ajunşi la Spitalul Judeţean, erau cordoane de 
pază formate din militari ai M.Ap.N.-ului, care iniţial nu ne aprobaseră să 
intrăm. Apoi s-a primit aprobarea pentru a introduce autotrenul în curte. 
 Mai era de faţă un civil care avea lista cu cei decedaţi şi el hotăra pe 
cine trebuie şi pe cine nu trebuie încărcat în autotren. Eu stăteam deoparte, 
le puneau cearşafuri şi numărau. Nu puteam să-mi închipui că se pot omorî 
atîţi oameni şi nu am văzut niciodată atîţi oameni morţi  la un loc. Nu am 
pus mîna pe niciunul. La un moment dat mi s-a făcut rău şi am  ieşit afară. 
Activitatea ordonată se desfăşura în mod  organizat, cei citaţi transportau 
cadavrele ce erau stabilite a fi încărcate de către individul cu lista care lua 
hotărîrea. 
 Am observat că cei decedaţi erau de vîrste diferite, printre care şi 
femei (nu am făcut o statistică exactă). 
 În jurul orei 5,00  s-a terminat activitatea de încărcat. Precizez că 
decedaţii aveau cîte un leucoplast aplicat, pe care scria un număr de ordine. 
 Am întrebat ce se face cu ei, la care s-a răspuns de individul cu lista 
şi care coordona, că vor fi transportaţi la Bucureşti. unde sînt condiţii de 
păstrare pînă la identificarea lor. Ne-am întors la sediul Inspectoratului, de 
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unde l-am luat pe şoferul Dorel şi era pregătită o maşină (autoturism Dacia 
1300 alb) care trebuia să execute misiunea de gardare a transportului. 
 În autoturism au urcat plt. adj. Kocik Alexandru, cpt. Preda 
Laurenţiu şi lt. maj. Peptan Eugen.  Subsemnatul am urcat alături de Dorel, 
pornind spre Bucureşti  în jurul orei 5,15, în data de 19 dec. 1989. Ştiam că 
la km 36, pe şoseaua Piteşti-Bucureşti ne va aştepta un echipaj ce ne va da 
instrucţiuni şi să ne conducă în Bucureşti. Nu am avut niciun fel de 
problemă, în sensul că nu am fost opriţi de nimeni, nu s-au cerut acte sau să 
justificăm. Am folosit ruta Timişoara-Lugoj-Ilia-Deva-Sibiu-Rm. Vîlcea-
Piteşti-Bucureşti. 
 În  jurul orelor 16,00 am ajuns la km 36, unde într-adevăr  ne-au 
aşteptat 2 maşini (autoturisme) Dacii albe cu circa 3-4 persoane, pe care nu 
îi cunoşteam , care ne-au  întrebat dacă sînt toate cele 40 de colete, de unde 
am tras uşor concluzia că este vorba de 40 cadavre ce le aşteptau. 
 Ne-au spus  foarte  scurt să coborîm  şi că mai departe răspund 
pentru transport conform ordinelor ce le-au primit tot de la acel tiran al 
Poliţiei, general Nuţă. Ne-am dat seama că ştiu despre ce este vorba, ne-au 
indicat unde să mergem să ne cazăm în Bucureşti,  precizîndu-ne hotelul şi 
numărul camerei şi asigurîndu-ne că totul este aranjat. Ei au asigurat cazarea 
doar pentru 4 persoane, noi fiind 5 persoane cu Dorel. Ne-am înghesuit 
resemnaţi şi uimiţi de întorsătura lucrurilor şi nu mai pridideam să ne mirăm 
ce-ţi mai oferă şi Poliţia asta, surprize şi fapte, acţiuni pe care trebuia să le 
execuţi conform ordinelor primite. 
 L-am condus pe Dorel în Bucureşti pînă în zona hotelului Turis, 
unde s-a cazat,  iar noi după ce am cumpărat alimente ne-am dus la cazare, 
subsemnatul şi cu plt. adj. Kocik Alexandru la hotel Cerna şi cpt. Preda şi lt. 
maj. Peptan la hotel Astoria. Ne-am reîntîlnit toţi 4 în camera de la hotel 
Cerna. Zeci de minute în şir  nu a scos nimeni nicio vorbă, probabil fiecare 
îşi făcea mustrări de conştiinţă pentru faptele la care am fost împinşi să le 
executăm. 
 Ni s-a precizat să nu părăsim hotelul. Ne-am culcat istoviţi şi 
amărîţi. La ora 7,30, cpt. Preda primeşte telefon ca să mergem la km 36 să 
ne luăm în primire autotrenul şi să ne întoarcem de urgenţă acasă. Noi 
aveam întîlnire cu Dorel în jurul orelor 12,00. Între timp, am rezolvat 
problema alimentării autoturismului cu carburant şi reparaţia (înlocuirea 
manetei schimbătorului de viteză ce s-a rupt) autoturismului. În jurul orei 
11,30, am ajuns cu autostopul la autocamion, urmînd să sosească şi ceilalţi 
care s-au dus la întâlnirea cu Dorel. La ora 12,00  ne-am adunat la km 36, 
unde a fost prezentă de data aceasta o singură maşină albă (Dacia) cu 3 
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persoane, ce ne-a dat în primire autotrenul, spunînd că treaba este rezolvată. 
Alte amănunte nu ne-au mai furnizat. Erau foarte secretoşi. 
 La sosire la km 36  primisem pentru Bucureşti o pereche cu numere 
de „B” pentru autoturism pe care noi nu le pusesem. A doua zi, de frică că 
ne raportează la general Nuţă, le-am pus pe Dacie. Am predat numerele de 
înmatriculare cu certificatul  aferent şi după ce ne-am  urat drum bun, am 
pornit spre Timişoara, în aceeaşi formulă ca  şi  la venire spre Bucureşti şi  
pe acelaşi  traseu. Pentru că mergeam  mai  încet ca autoturismul, de la Rm. 
Vîlcea cei din autoturism au luat-o înainte, cu convenţia să ne aştepte la 
Făget. La Miercurea Sibiului s-a defectat autotrenul. În urma intervenţiei 
conducătorului auto, am mai putut să ne deplasăm pînă la Sebeş. Acolo am 
cerut sprijinul celor de la Poliţie, care ne-au rezolvat o bară de tracţiune în 
ideea să ne tracteze cineva pînă acasă. 
 Nu după mult timp a trecut tot un şofer de la Comtim, pe nume 
Cornel, care s-a oferit să ne tracteze. Am ajuns în Timişoara în data de 20 
decembrie dimineaţa. Bucureştenii, la despărţire, mi-au atras atenţia în mod 
foarte serios aupra secretului acestei acţiuni şi să mă îngrijesc de curăţenia 
autovehiculului înainte de a ajunge la autobază. Odată ajunşi la Timişoara, 
pe bd. L. Sălăjan  am  mulţumit lui Cornel pentru sprijin şi ajutor şi cu un 
autocamion de la Inspectorat am tractat  autotrenul  la gospodăria 
agrozootehnică a Inspectoratului, unde aveam condiţii de spălare 
corespunzătoare. 
 Dorel cu autotractorul a fost remorcat la autobaza Comtim pentru 
reparaţii, iar duba a rămas pentru igienizare. Acest lucru s-a executat cu 
condamnaţii la liber ce sînt la gospodărie, neştiind despre ce este vorba, eu 
spunîndu-le că trebuie să fie foarte curată în vederea efectuării unui 
transport. 
 A doua zi, Dorel a venit şi a luat duba.  
 Menţionez că nu i-am spus lui Dorel ce am transportat. Mi-am dat 
seama că este un om cinstit, că îşi iubeşte familia şi copiii, am închegat cu el 
o serie de discuţii interesante mai ales legate de evenimentele ce au avut loc. 
 Îngrijorat de murdăria în care am fost împins să o execut la ordin de 
către tiranul general Nuţă - un om deosebit de puternic ca poziţie şi decizie -  
l-am întrebat pe Dorel dacă se întîmplă ceva cu mine mă primeşte ajutor de 
şofer? 
 La întoarcere am raportat de executarea misiunii ordonate. Nu am 
mai plecat din sediul Inspectoratului pînă la 29 decembrie 1989, ocupîndu-
mă în continuare să-mi exercit atribuţiunile de serviciu. 
 Aşteptam din clipă în clipă să fiu chemat pentru cercetări şi eram 
hotărît să spun adevărul despre faptele ce au fost săvîrşite de acei 
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conducători-tirani ce ne dădeau să executăm o seamă de ordine care mai de 
care mai ilegale. 
 Poziţia în faţa acestui tiran, a mea, care lucram în servicii, era de 
„servitor” sau sclav dacă vreţi şi toţi eram la fel. Mă gîndeam că în situaţia 
în care aveam un subordonat, conducător auto pentru acest tip de maşină, la 
dispoziţie, tot eu eram acela care îl împingeam la executarea, din ordine 
superioare, a celor declarate mai sus. 
 Frica şi ameninţările ce mi-au fost adresate inclusiv cu văzutul 
familiei şi glonţul de către tiranul Nuţă (spaima poliţistilor) m-a determinat 
să nu mai am somnul liniştit şi nici viaţa liniştită. Mai zicea tiranul că « Ce 
vreau ? » doar cei de la „spate” se ocupă cu transportul atît a viilor cît şi a 
morţilor în război. 
 Eu am înţeles că a fost stare de necesitate. În legătură cu 
administrarea unor pastile de către subsemnatul şi Dorel, ele sînt de culoare 
galbenă, sînt fortifiante pe care le-am primit de la cabinetul nostru medical  
şi le-am luat, întrucît ne aştepta un drum mai lung, pentru întărirea şi 
creşterea rezistenţei organismului. Acestea le-am luat înainte de plecarea în 
cursă. 
 Am executat aceste ordine independent de voinţa şi conştiinţa mea, 
pentru că altfel îmi dicta conştiinţa. A trebuit să execut pentru că sînt 
militar, jurînd să execut ordinele comandanţilor mei. 
 Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi o semnez. 
 

      Azi, 04 ianuarie 1990, ora 
15,30 

        Timişoara 
 
În continuare mai precizez următoarele:  
- la km 36, una din cele 2 maşini albe era Dacia breack, iar discuţiile s-au 
purtat cu un cetăţean  mai în vîrstă, care ulterior l-a urcat pe şoferul 
înlocuitor la volan şi tot el a întrebat dacă sînt cele 40 de colete. De 
asemenea, ne-a precizat să nu părăsim hotelul; 
-la întoarcere, am raportat general Nuţă că am executat ceea ce a ordonat. 
Era numai dînsul în birou. Aceasta îmi este completarea. 
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07  ian. 1990 
 
În completarea declaraţiei din  04 ian. 1990, mai relatez următoarele: 
Traseul  l-am auzit de la lt. col. Corpodeanu, dar el era stabilit de general 
Nuţă, probabil de comun acord cu ceilalţi şefi. În legătură cu numerele de 
maşină (de înmatriculare) ce le-am primit la km 36, relatez că ele erau de B 
şi  începeau  cu cifra 19, celelalte cifre din compunere nu le-am reţinut, cred 
că erau o grupă de 4 numere. Numerele de înmatriculare erau însoţite de un 
certificat de înmatriculare  ce avea înscris în antet I.G.M., asta pot  preciza 
cu siguranţă. Numerele trebuiau puse imediat la km 36,  înainte de a intra în 
Bucureşti. Noi nu le-am pus întrucît nu am avut  instrumentele necesare 
montării acestor numere. Doar  la întoarcerea spre locul de întâlnire dinspre 
Bucureşti, la km 36, am pus aceste numere din motivele arătate în declaraţia 
iniţială, din ordinul celor care ne-au aşteptat la sosirea dinspre Timişoara la 
km. 36. 
 Autotrenul l-am băgat cu faţa la morgă întrucît locul de întoarcere 
era foarte limitat şi, deşi s-a solicitat ca autotrenul să fie introdus cu spatele,  
acest lucru era posibil numai dacă călcam spaţiul verde. 
 Autoturismul alb i-a adus pe ceilalţi înainte, deoarece nu puteau să 
vină toţi cu autotrenul, întrucît nici nu aveau  loc şi au mers ca să rezolve 
probabil accesul. Noi, la sosire, am găsit autoturismul deja ajuns acolo. Atît 
la introducerea autotrenului cît şi la scoaterea acestuia am lucrat cu faza 
normală. Întrucît autotrenul are o lungime de 15 m, a fost nevoie ca la 
plecare, să fie luminată poarta, ce este destul de mică, pentru a ieşi cu 
spatele din incinta Spitalului Judeţean. 
 Lumina de pe reţeaua exterioară de  iluminare a spitalului a stins-o 
probabil electricianul de serviciu la intervenţia unui cadru. 
 Lacătul de la poartă nu pot preciza cine l-a rupt, întrucît erau mai 
mulţi ofiţeri care se chinuiau să deschidă poarta, întrucît cel care avea cheile 
întîrziase. Nu s-a spart (cel puţin eu nu am văzut) niciun bec din preajmă, 
deşi s-a aruncat cu pietre, dar aceştia nu au nimerit ţinta. 
 Aceasta îmi este completarea pe care am scris-o personal la cererea 
procurorului militar. 
 
Telefon domiciliu: 33366 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/1990 
 

Declaraţie 
 

 
a  învinuit/inculpat  Ciucă Valentin astăzi 11,  luna ianuarie, anul 1990, a cărui 
identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate  nr. D.K. 857208, eliberat de 
Miliţia Timişoara. 
-Numele şi prenumele: Ciucă Valentin 
-Porecla: - 
-Data naşterii ( anul, luna, ziua):  12 iunie 1948 
-Locul naşterii (localitatea – judeţul): Timişoara, jud. Timiş 
-Numele şi prenumele părinţilor: Nicolae şi Maria 
-Cetăţenia: română 
-Studii: Facultatea de Ştiinţe Economice 
-Situaţia militară  (grad-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: C.M.J. Timiş 
-Locul de muncă: Insp. J.M.I. Timiş 
-Ocupaţia: şef  Serviciu asigurare materiale 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, 1 copil minor 
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă: autoturism  Dacia 1300 şi casă particulară (proprietate) 
-Averea soţiei: - 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul): Mun. Timişoara, str. V. Cîrlova  nr. 9/A,  
jud. Timiş 
-Antecedente penale (instanţa, faptul, data): Fără antecedente penale 
-Apărător: - 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3 C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în: în  perioada 16-22 decembrie 1989 a 
participat în grup pentru înlăturarea membrilor unei colectivităţi care a acţionat 
pentru răsturnarea regimului Ceauşescu, avînd ca urmare ucidere de persoane, 
fapt ce constituie complicitate la infracţiunea de genocid  prev. de art. 26 
raportat la art. 357 litera „a” şi „b” din Codul Penal, unde textul de lege prevede 
pedeapsa cu închisoarea de la 5-15 ani şi confiscarea averii. 
Declar  următoarele: În anul 1984 am fost încadrat la ministerul de interne 
Timiş în funcţia de ofiţer operativ la serviciu U.S.L.A.,  unde am lucrat pînă în 
luna februarie 1985, cînd am fost numit şef Serviciu asigurare tehnico-materială 
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şi financiară la I.J.M.I. Timiş. În această funcţie, pentru activităţile de mai sus, 
aveam competenţă atît asupra Securităţii, cît şi a Miliţiei, precum şi a grupului 
de pompieri Timiş. În funcţia de mai sus, controlam  balanţa financiară a 
unităţilor care mi se subordonau privind primirea şi decontarea sumelor care 
îmi apăreau în cont la bancă. Nu cunosc sumele care veneau pentru Serviciul 
0544, banii pentru acest serviciu erau primiţi direct de la Bucureşti, de la 
ministerul de interne, şi erau justificaţi tot ministerului de interne. Sumele 
cheltuite erau justificate de lt. col. Sălăjan Gheorghe la lt. col. Buga Gheorghe, 
şeful biroului financiar al Inspectoratului. 
 Declar că în data de 15 decembrie 1989 am desfăşurat activitate 
normală în cadrul atribuţiilor de serviciu pe care le aveam, iar pe data de 16 
decembrie 1989 s-a dat ordin ca întreg efectivul să rămînă prezent la sediul 
Inspectoratului al M.I. 
 În jurul orelor 23,00 am primit ordin de la col. Deheleanu Ion să 
pregătesc un autocamion şi un personal care să mă ajute la mutarea preotului 
Tőkés Lászlo. Pentru  această activitate am  luat pe plt. Kovacs Ştefan, 
conducător auto, m.m. Pantea Ambrosie, p.m.c. Ruşescu Ilie şi şase militari în 
termen de la trupele de grăniceri, care asigurau paza Inspectoratului; aceştia au 
fost îmbrăcaţi în salopete. Se poate să fi fost şi alţi salariaţi ai M.I.-ului,  însă 
momentan  nu-mi amintesc. Declar că la sosirea autocamionului cu personalul 
la casa preotului am sosit şi eu, însă cu un autoturism în care aveam meseriaşii 
(personalul civil). La locuinţa preotului erau prezenţi: col. Deheleanu Ion şi mr. 
Radu Tinu, adjunctul şefului Securităţii. Pentru pătrunderea în locuinţa 
preotului au acţionat asupra uşilor de intrare m.m. Drăgan Emil şi lt. col. 
Bădescu Sabin, ambii de la Securitate. Aceştia au reuşit să deschidă prin forţare 
uşile încăperii preotului, însă în interior cînd am intrat nu se afla nicio persoană 
în camera unde am intrat prima dată. Totuşi,  în bucătăria locuinţei erau 5 
persoane, între care o femeie. 
 Persoanele respective au fost conduse la sediul Miliţiei. Nu reţin cine a 
făcut această operaţiune, însă se punea problema identificării acestora în 
vederea stabilirii motivului pentru care se aflau la locuinţa preotului. După ce 
am pătruns în sala de primire a casei parohiale, a fost adus într-un timp relativ 
scurt preotul Tőkés Lászlo şi soţia acestuia, care era gravidă, de către mr. 
Veverca Iosif  şi  mr. Radu Tinu, care ne-au  relatat că au fost găsiţi în capela 
bisericii. Familia preotului a fost urcată  într-un autoturism Dacia şi au plecat cu 
ei şi dusă în judeţul Zalău,  iar bunurile au fost încărcate în autocamion, cu care 
a plecat după preot în judeţul Zalău plt. Kovacs Ştefan. Cît am fost prezent, 
preotul şi soţia acestuia nu au fost violentaţi. La toată această activitate a fost 
prezent şi comandantul Miliţiei judeţului, col. Deheleanu. După plecarea 
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autoturismului şi autocamionului cu bagajul preotului, am revenit la sediul 
Inspectoratului. 
 Activitatea  la locuinţa preotului desfăşurată de cei prezenţi a durat circa 
1-2 ore.  
 În ziua de 17 decembrie 1989 nu am mai acţionat în oraş sau în alte 
situaţii, rămînînd la sediul Inspectoratului. 
 În ziua de 18 decembrie 1989, pînă în jurul orelor 23,00, am desfăşurat 
activităţi în cadrul sediului Inspectoratului legate de atribuţiunile mele de 
serviciu, iar în jurul orelor 23,00 am fost chemat prin telefon de col. Deheleanu  
Ion, şeful Miliţiei Judeţene, la ordin, unde se afla general Nuţă Constantin. Pînă 
să intru în încăpere am fost întâmpinat de col. Deheleanu Ion, care m-a întrebat 
dacă am pe cineva care se pricepe să piloteze un autotren  cu mersul înapoi,  la 
care i-am  răspuns că cei doi conducători auto care se pricep sînt plecaţi în cursă 
cu autobuzele. În continuare, col. Deheleanu mi s-a adresat mie  dacă eu nu pot 
să execut această operaţiune,  la care i-am raportat că sînt în măsură să fac acest 
lucru. După discuţia de mai sus, am intrat în biroul unde se afla general Nuţă C-
tin. Col. Deheleanu a raportat general  Nuţă C-tin că sînt competent să conduc 
un autotren. În prezenţa general  Nuţă, col. Deheleanu mi-a spus că voi 
transporta  la Bucureşti nişte colete şi pentru aceasta voi primi nişte saci de 
pînză de la un conducător auto care va sosi la sediu. Tot cu această ocazie, col. 
Deheleanu mi-a precizat că soseşte un autotren frigorific de la Comtim,  pe care 
îl aştept la sediu. După discuţia de mai sus, am stat la poarta Inspectoratului şi a 
sosit un autoturism Dacia combi, care mi-a dat două pachete de saci din pînză, 
fără să îmi spună numărul acestora. Eu am luat pachetele şi le-am pus în 
portbagajul unui autoturism din curtea Inspectoratului. Nu ştiu numele 
conducătorului auto care mi-a înmînat sacii. 
 Între timp, în jurul orelor 02,00 a sosit autotrenul frigorific şi 
conducătorul auto care l-a adus, conform  ordinului primit de la col. Deheleanu,  
l-am lăsat la Inspectorat şi din ordinul aceluiaşi  ofiţer m-am  urcat la volanul 
autotrenului şi împreună cu mr. Veverca Iosif şi mr. Avram Gheorghe am  
plecat la morga Spitalului Judeţean, unde ştiam să merg deoarece îmi precizase 
col. Deheleanu.  Pînă să plec cu autotrenul, într-un autoturism s-au  urcat  lt. 
col. Corpodeanu Ioan, lt. maj. Peptan Eugen, cpt. Preda Laurenţiu, cpt. Grui 
Tiberiu şi cpt. Mişa Eugen, aceştia au ajuns înaintea mea la spital, unde eram 
aşteptat, mi s-a deschis poarta prin forţarea lacătului de către unul din 
autoturism, după care eu am  tras autotrenul pe alee la morgă. La un moment 
dat am fost întrebat de unul din cei prezenţi că unde sînt sacii din pînză, la care 
eu am răspuns că i-am pus în portbagajul unui autoturism din curtea 
Inspectoratului. Col. Corpodeanu Ioan a dat ordin unuia din cei prezenţi care s-
a deplasat cu autoturismul cu care a venit la Inspectorat şi au adus sacii din 
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pînză din portbagajul maşinii unde eu îi pusesem. Pînă să treacă  la activitatea 
de încărcare a cadavrelor, lt. col. Corpodeanu a discutat cu doctorul Golea, 
prezent fiind şi un ofiţer civil îmbrăcat, a cărui identitate nu o cunosc, să se 
stingă lumina pe perimetrul spitalului pe latura unde se află morga. După 
această operaţiune, doctorul Golea împreună cu persoana necunoscută de mine 
avea o listă şi au trecut la trierea cadavrelor în incinta morgii unde era lumină, 
respectiv triau cadavre care aveau pe piept un leucoplast lipit cu număr de 
ordine. Cadavrele, unele din acestea, erau îmbrăcate sumar, iar altele avînd 
veşminte pe ele. Am observat la unele din cadavre intervenţia chirurgicală care 
s-a făcut şi de asemenea  locul unde a fost împuşcat. 
 Din cîte am reţinut  de la cei care se ocupau de cadavre, mă refer la 
doctorul Golea, lt. col. Corpodeanu şi cetăţeanul care avea lista, afirmau că 
cadavrele triate vor fi duse la morgă la Bucureşti. Alte discuţii nu am mai 
recepţionat.  
 Cel care avea lista, civilul care eu nu l-am cunoscut la data  respectivă, 
dar care am aflat astăzi cu ocazia declaraţiei pe care o fac că se numeşte col. 
Ghircoiaş, a dat ordin să se treacă la încărcarea cadavrelor specificate de aceştia 
în autotrenul frigorific. Pentru ducerea cadavrelor din incinta morgii  în 
autotren  au  participat cadrele de Miliţie specificate în declaraţie. Personal nu 
am ajutat să duc cadavre în autotren, însă aceştia erau duşi cu sacii din pînză, 
mai exact puşi pe sacul din pînză şi duşi în autotren. După cîte am aflat, au fost 
încărcaţi în autotren un număr de 40 de cadavre, dintre care şi femei, fără să pot 
preciza proporţia de bărbaţi şi femei.  

După ce am plecat cu autotrenul de la morgă, am fost pilotat cu spatele 
înapoi, fiind luminat de autoturism pe toată distanţa cît am rulat pînă la ieşirea 
din curtea spitalului. Autoturismul lumina din spate. După ce am plecat de la 
spital, am tras autotrenul frigorific la sediul Miliţiei, ora fiind în jur  de  05,00  
pe data de 19 decembrie 1989. Cred că la sosirea de la morgă, la Inspectorat, 
col. Deheleanu  mi-a dat traseul de parcurs la Bucureşti, afirmînd că la km 36 la 
intrarea în Bucureşti voi fi aşteptat de un echipaj. Acelaşi ofiţer mi-a comunicat 
că pe toată distanţa pînă la Bucureşti voi fi escortat de un autoturism care a fost 
condus de plt. adj. Kocik Alexandru, în maşina căruia s-a urcat cpt. Preda 
Laurenţiu şi lt. maj. Peptan Eugen. De la sediul Miliţiei am luat conducător auto 
titularul autotrenului, care a trecut la volan. M-am urcat în dreapta acestuia 
după ce în prealabil i-am dat două pastile acestuia, iar eu am luat una, necesare  
pentru fortificarea condiţiei fizice, şi m-am recomandat cu numele mic, Vali, şi 
am plecat în direcţia Bucureşti pînă la km 36, unde am fost aşteptaţi de două 
autoturisme, din care unul Dacia breack, în care erau cadre îmbrăcate civil, 
circa 5-6 persoane, nu i-am cunoscut, însă unul din aceştia am reţinut că a fost 
la Timişoara, dar fără să-i cunosc identitatea. Atît eu cît şi conducătorul auto cu 
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care am venit ni s-a spus să coborîm de la volan, maşina autotren fiind luată de 
un  civil care a trecut la volan. Din cei sosiţi cu autoturismele în întîmpinarea 
noastră ne-a dat  2 nr. de înmatriculare şi un certificat de înmatriculare pentru 
Bucureşti; aceste numere nu le-am folosit în Bucureşti, însă a doua zi am fost la 
unitatea U.M. 0411 Bucureşti, unde am  înlocuit maneta de viteză de la 
autoturism, care s-a rupt, şi am fixat numerele în şuruburi la autoturism, cu care 
ne-am deplasat la km  36 pe data de 20 decembrie 1989,  la orele 12,00, cînd ni 
se ordonase că va fi prezent autotrenul cu care venisem şi să plecăm înapoi la 
Timişoara. La ora fixată a venit şi un autoturism cu trei persoane care ne-a luat 
certificatul de înmatriculare şi cele două numere de Bucureşti, apoi ne-a spus că 
putem pleca la Timişoara. În aceeaşi formaţie în care am venit ne-am întors la 
Timişoara.  
 Mai arăt că la plecarea de la km 36, cei care ne-au ridicat numerele şi 
certificatul de înmatriculare mi-a atras atenţia că autotrenul trebuie spălat în 
interior şi pe parcurs am hotărît şi l-am adus la G.A.Z. M.I., situat în cartierul 
Plopi. Am decuplat tractorul de la dubă şi am plecat cu conducătorul auto civil, 
iar la militarii în termen aflaţi la acest G.A.Z. le-am dat ordin să cureţe trenul 
(să-l spele). Întrucît şoferul civil avea defecţiuni la tractor,  am  convenit cu 
acesta să vină să ia autotrenul cînd va termina remedierea defecţiunii. Cred că a 
venit în ziua de 21 sau 22 decembrie 1989 de a luat autotrenul. 
 După ce am sosit de la Bucureşti, mi-am reluat activitatea în cadrul 
Inspectoratului, iar autotrenul a fost luat de şofer fără prezenţa mea. Declar că 
din momentul sosirii mele de la Bucureşti pe data de 21 decembrie 1989 în 
jurul orelor 9,00 eu am rămas la sediul Inspectoratului şi nu am mai plecat în 
alte acţiuni sau activităţi de serviciu. Precizez că despre primirea sacilor care au 
fost aduşi la sediul  Inspectoratului am fost informat de col. Deheleanu Ion; 
unde s-au confecţionat aceşti saci nu am cunoştinţă. Mărimea sacilor era de 
1,20 m – 1,30 m şi laţi de 80-90 cm, din care cauză nu au putut să fie folosiţi la 
introducerea cadavrelor în interior şi au fost aşezate pe saci, duşi de către două 
cadre în faţă şi în spate. 
 Aceasta îmi este declaraţia pe care am dat-o şi o semnez, cu precizarea 
că menţin în întregime declaraţia scrisă de mine personal în data de 04.01.1990. 
 
Procuror  militar,                   Inculpat, 
Lt. col. de just. 
Puia Vasile 
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05.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 

 
Subsemnatul Veverca Iosif, fiul lui Carol şi Maria, născut la 27 

august 1950, în com. Lăpuşnicel, jud. Caraş-Severin, domiciliat la 
Timişoara, str. Sibiu nr. 17, jud. Timiş, declar următoarele: 

Sînt încadrat ca ofiţer de Miliţie, cu gradul de maior, în cadrul 
Serviciului judiciar al Poliţiei Judeţene Timiş, unde lucrez din anul 1982. 
Din anul 1973 şi pînă în anul 1982, am  lucrat în cadrul Serviciului judiciar 
al Poliţiei municipiului Timişoara. 
 În perioada 16 decembrie-24 decembrie 1989, am desfăşurat 
următoarele activităţi: 
 În 16 decembrie 1989,  zi de sîmbătă, am fost la serviciu în mod 
normal pînă la orele 14,00. La această oră am primit ordin de la conducerea 
Miliţiei Judeţene ca toţi lucrătorii să rămînem pe loc. Am stat tot efectivul 
Serviciului judiciar (lt. col. Stroia Ioan, lt. col. Cironie Dumitru, mr. Avram 
Gheorghe, lt. maj. Gavrea Gheorghe şi cei patru subofiţeri de la cîinii de 
urmărire) şi celelalte efective ale Miliţiei şi Securităţii în unitate. În după-
amiaza  acelei zile de sîmbătă, în jurul orelor 16,00-17,00, am primit ordin 
de la conducere ca toate efectivele de Miliţie şi Securitate să ne deplasăm pe 
jos la clădirea sediului Comitetului Judeţean Timiş, unde s-ar fi adunat mai 
mulţi oameni. Astfel, cu colegii mei descrişi mai sus şi celelalte cadre ale 
Inspectoratului şi municipiului, ne-am deplasat pe jos, neînarmaţi, nici 
măcar bastonul de cauciuc nu l-am avut, la locul ordonat, respectiv clădirea 
Comitetului Judeţean, unde cînd am ajuns, am constatat că nu se mai afla 
lumea adunată. Am văzut aici însă trupe ale armatei şi Securităţii. De aici ni 
s-a ordonat de către şefi ca întregul efectiv prezent să ne deplasăm pe jos pe 
bd. Tinereţii,  la intersecţia cu str. Timotei Cipariu, unde ne-am şi deplasat. 
Aici au fost prezenţi şi şefii noştri, precum şi cei de la municipiu, respectiv 
lt. col. Corpodeanu Ioan, lt. col. Dumitrescu Ioan, Maior Dragoş Gheghe, lt. 
col. Stroia Ioan, col. Mincu Gheghe – Securitate şi alţii, precum şi cei din 
Securitate şi trupele de Securitate. Astfel că în acest loc am făcut de serviciu 
alături de celelalte efective ale Miliţiei, Securităţii şi trupelor de Securitate 
din data de 16 decembrie şi pînă în 18 decembrie – luni, în jurul orelor 
12,00-13,00, cînd la ordin ne-am retras la sediul Poliţiei Judeţene Timiş, 
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unde am primit ordin să fim înarmaţi cu pistol mitralieră şi 120 cartuşe şi să 
ridicăm armamentul de la maistrul militar Pantea. 
 În după-masa zilei de luni, 18 decembrie 1989, tot efectivul Poliţiei 
Judeţene şi municipale am fost adunaţi în sala mare, unde se afla lt. col. 
Corpodeanu Ion, lt. col. Toma Ionel, lt. col. Dumiţescu Ion şi cîţiva ofiţeri 
din I.G.M. şi a venit şi generalul maior Mihalea Velicu şi au fost constituite 
nişte dispozitive de menţinere a ordinii şi prevenirea actelor de distrugere, 
codificate cu „D” şi astfel s-au creat 8 astfel de dispozitive, compuse din 
lucrători de Miliţie, trupe grăniceri şi trupe de Securitate. Eu am fost 
dispozitivul nr. 7 şi am fost repartizat în faţa Spitalului Judeţean. Aceste 
dispozitive au fost constituite pe două schimburi, schimbul meu fiind maior 
Dragoş Gheorghe. 
 Astfel,  în primul dispozitiv am intrat în seara zilei de 18 decembrie,  
zi de luni,  la orele 22,00 sau 23,00 şi l-am schimbat pe mr. Dragoş. În 
dispozitiv, alături de mine au mai fost încă 9 lucrători de Miliţie şi 15 
militari grăniceri comandaţi de un subofiţer. Am stat în dispozitiv pînă în 
jurul orei 1,00 noaptea, data de 19 decembrie, zi de marţi, cînd prin staţie 
am primit ordin de la lt. col. Corpodeanu Ion să predau comanda 
dispozitivului lt. maj. Olaru Traian  şi că va veni o maşină să mă ia. După 
cîteva minute a sosit un autoturism, dar nu ştiu cine l-a condus (nu-mi mai 
amintesc), am  urcat  în acel autoturism şi am fost adus la sediul Poliţiei 
Judeţene şi am primit ordin să mă prezint la lt. col. Corpodeanu Ion în birou. 
Eram îmbrăcat în uniformă militară. Cînd am intrat în biroul lt. col. 
Corpodeanu Ion, unde se afla col. Deheleanu Ion, lt. col. Corpodeanu Ion, 
maior Avram Gherghe, cpt. Mişea Eugen, cpt. Preda Laurenţiu, cpt. Grui 
Tiberiu, lt. maj. Peptan Eugen. 
 Nu am ştiut de ce am fost chemat  şi astfel am raportat că m-am 
prezentat la ordin. Atunci am văzut că col. Deheleanu Ion deja discuta ceva 
cu ceilalţi şi apoi a plecat din birou. În birou a rămas lt. col. Corpodeanu 
Ion, care ne-a ordonat sub ameninţarea cu moartea că vom  executa o 
misiune şi că cel ce va refuza sau va spune ceva va fi împuşcat. Atunci ne-a 
spus că vom merge de urgenţă împreună cu el la morga Spitalului Judeţean 
să încărcăm nişte cadavre într-o maşină. Astfel ne-a ordonat să coborîm  toţi 
în curte şi apoi lt. col. Corpodeanu s-a urcat într-o Dacie împreună cu cpt. 
Mişea Eugen, cpt. Preda Laurenţiu şi lt. maj. Peptan Eugen, ordonînd ca eu, 
împreună cu maiorul Avram Gheghe şi cpt. Grui Tiberiu să ne urcăm într-un 
autotir condus de cpt. Ciucă Valentin. Astfel a trebuit să executăm acest 
ordin. Cînd am ajuns cu autotirul în faţa porţii metalice de intrare în Spitalul 
Judeţean, aici deja era ajuns turismul în care se afla lt. col. Corpodeanu Ion 
şi cu cei trei ofiţeri menţionaţi mai sus, dar nu erau la maşină. Din 
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autocamionul-tir a coborît maiorul Avram Gheorghe şi cpt. Grui Tiberiu, iar 
eu am primit ordin, întrucît eram  în uniformă, să rămîn în cabină, lucru ce l-
am şi făcut. La un moment dat, am văzut că în interiorul curţii a apărut lt. 
col. Corpodeanu Ion, cpt. Preda Laurenţiu, cpt. Mişea Eugen şi lt. maj. 
Peptan Eugen, care încercau să descuie  lacătul  de  la poarta de intrare. 
Întrucît nu au reuşit să-l descuie, am observant că au lovit cu ceva în acel  
lacăt şi l-au deschis, apoi au deschis poarta şi astfel cpt. Ciucă Valentin a 
intrat cu acel autotir în curtea spitalului în dreptul uşii de intrare în morgă. 
Aici mi s-a ordonat să cobor şi eu din acea maşină şi am primit ordin ca toţi 
să intrăm în morgă, unde uşa am văzut că era deschisă. 
 Cînd  am intrat în morgă, aici se aflau lt. col. Corpodeanu Ion, cpt. 
Mişea Eugen, cpt. Grui Tiberiu, lt. maj. Peptan Eugen, cpt. Preda Laurenţiu, 
col. Ghircoiaş, şeful Institutului de criminalistică din Bucureşti, şi doctor 
Golea, directorul adjunct al Direcţiei Sanitare. Aici la morgă am văzut pe jos 
mai multe cadavre, unele îmbrăcate, altele neîmbrăcate şi toate purtau pe 
piept sau mînă nişte bucăţi de leucoplast cu diferite numere. Astfel am 
primit ordin toţi cei şase ofiţeri, de la col. Ghircoiaş şi lt. col. Corpodeanu, 
să încărcăm în autotirul condus de cpt. Ciucă, cadavrele ce le ordonă col. 
Ghircoiaş. Acest colonel avea în mînă o listă şi dicta care din cadavre să fie 
încărcate. Am observant că unele erau cu  identitate necunoscută, iar la 
altele scria pe leucoplast şi  numele. Am refuzat să fac această activitate, dar 
din nou am fost ameninţat de cei doi şefi. Astfel, în autotir s-au urcat cpt. 
Preda Laurenţiu şi lt. maj. Peptan Eugen, iar eu cu maiorul Avram 
Gheorghe, cpt. Grui Tiberiu şi cpt. Mişea Eugen am fost obligaţi să cărăm 
pînă la maşină cadavrele ordonate de col. Ghircoiaş şi lt. col. Corpodeanu. 
La început am cărat cadavrele în cearceafuri, dar ulterior făcîndu-ni-se rău, 
am primit ordin să luăm targa şi le-am cărat cu targa. După ce cei doi şefi au 
ordonat că s-a terminat, în jurul orei 4,00-5,00, am primit ordin  să ne urcăm 
fiecare în maşina cu care am venit. Astfel, eu cu mr. Avram Gheorghe şi cpt. 
Grui Tiberiu, ne-am urcat în autotirul condus de cpt. Ciucă, lt. col. 
Corpodeanu a  plecat  cu ceilalţi, dar nu cunosc cu ce anume a plecat col. 
Ghircoiaş de la morgă. Nu ştim cîte cadavre au fost încărcate în maşină, dar 
ştiu că au mai rămas multe cadavre şi la morgă. De la morgă ne-am deplasat 
la sediul Inspectoratului Judeţean, unde am coborît din acel autotir şi am 
plecat la biroul meu de serviciu, împreună cu maiorul Avram Gheghe, iar 
acel autotir a rămas în stradă. Nu cunosc mai departe unde a plecat acel 
autotir cu acele cadavre şi nici cine a plecat cu el. 
 Întrucît nu mai dormisem din data de 16 dec. şi eram aproape bolnav 
de cele ce am fost obligaţi să facem, am obţinut aprobarea de la lt. col. 
Corpodeanu să merg acasă şi să mă odihnesc pînă la ora 14,00, cînd am 
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primit ordin să mă prezint din nou la serviciu. Nu cunosc ce s-a întîmplat 
mai departe cu acele cadavre şi nici celelalte activităţi. Ştiu însă că înainte 
de a pleca acasă şi după ce am venit am fost ameninţat să nu spun nimic 
despre cele văzute. 
 În data de 19 decembrie – marţi, am mai intrat după-masă în 
dispozitiv tot la Spitalul Judeţean pînă la orele 22,00, cînd am fost schimbat 
de maiorul Dragoş Gheorghe, apoi m-am retras la sediul Inspectoratului 
Judeţean şi de la acea dată, deci din 19 decembrie şi pînă în data de 22 
decembrie – vineri, în jurul orei 12,30-13,00, am stat în sediul unităţii de 
poliţie pentru paza acesteia. 
 În data de 22 decembrie 1989, aflîndu-mă în biroul , alături de 
maiorul Avram Gheorghe, lt. col. Circoni Dumitru, după ce am auzit la 
radio că masele de oameni ai muncii au pătruns în RTV, fără ordin, ne-am 
deplasat la depozitul de armament şi am predat maistrului Pantea arma şi 
muniţia în întregime, iar  odată cu mine au predat arma şi maiorul Avram 
Gheorghe şi col. (...) Constantin şi alte cadre pe care nu mi le mai amintesc. 
Am pus armamentul şi muniţia în jurul orei 12,30-13,00.  Apoi m-am urcat 
în maşina mea şi am plecat acasă. Acasă, cînd am ajuns, am făcut baie, am 
servit masa şi apoi am plecat cu soţia la vecinul meu  Oprea Traian, unde se 
afla şi soţia acestuia şi au mai venit doi vecini: doctorul Lung şi Musteţi şi 
împreună am consumat băuturi alcoolice pînă seara, în jurul orei 21,00-
22,00, cînd împreună cu soţia am  revenit acasă şi au venit în vizită la noi 
fiul meu cu nora mea şi familia Budeţ, vecinii şi prietenii fiului meu, cu care 
am continuat să beau pînă în jurul orei 24,00, cînd, fiind în stare de 
ebrietate, m-am culcat şi am dormit pînă în 23 decembrie 1989, dimineaţa. 
Apoi m-am sculat, am servit masa şi am dat telefon la Poliţia municipiului 
Timişoara, întrebînd ce trebuie să facem şi unde să ne prezentăm.  
 De aici mi s-a comunicat să stăm acasă, că o să fim anunţaţi. 
 Apoi am ţinut legătura telefonic de acasă şi cu lt. col. Stroia Ioan, 
şeful meu, lt. col. Circoni Dumitru şi maior Avram Gheghe, care la fel au 
stat acasă. Am stat acasă toată ziua, iar seara, în 23 dec. 1989, în jurul orei 
18,30 , împreună cu soţia ne-am dus din nou la vecinul Oprea Traian, unde 
am rămas cu soţia peste noapte şi am şi dormit, de teamă să nu vină hoţii 
peste noi. În dimineaţa zilei de 24 dec. 1989, duminecă, am revenit cu soţia 
acasă (menţionez că acel vecin stă a doua casă de lîngă mine). Duminecă 
dimineaţa, în 24 dec. 1989, din nou am telefonat la serviciu şi tot nu mi-au 
spus ce să facem şi doar să aşteptăm. Astfel că în 24 dec. 1989, în jurul orei 
12,00, am plecat singur la garnizoană pentru a mă prezenta din nou la 
serviciu. Cînd am ajuns la garnizoană, am fost adus la penitenciarul 
Timişoara, unde mă aflu şi în prezent.  
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 Menţionez că din data de 24 dec. 1989  şi pînă în prezent,  5 ianuarie 
1990, nu am fost întrebat de niciun organ competent ca să pot declara cele 
descrise  mai sus şi astfel de bună voie am declarat adevărul în prezenta 
declaraţie, în prezenţa domnului procuror militar. Nici  înainte de data de 24 
dec. 1989, din cauza stării care s-a creat, nu am ştiut cărui organ să mă 
adresez pentru a relata cele de mai sus. 
 Mai  precizez că în toată perioada, începînd din 16 dec. 1989 şi  pînă 
în 24 dec. 1989, cînd m-am prezentat la garnizoană singur, nu am folosit 
armă, nu am tras cu arma, nu am  întreprins niciun fel de acte împotriva 
manifestanţilor paşnici şi celorlalţi şi în zona în care am acţionat nici nu am 
avut astfel de situaţii. Aşa cum am arătat, am predat arma maistrului Pantea 
şi întreaga muniţie în ziua de 22 dec. 1989, în jurul orei 12,30-13,00, după 
care am  plecat acasă. La garnizoană m-am prezentat pentru a merge la 
serviciu şi verificaţi în ideea prezentării la serviciu. 
 În final, întrucît mă consider vinovat că am executat ordinul acelor 
şefi, pe care chiar fiind ameninţat, cu preţul vieţii mele trebuia să refuz să-l 
execut, vă rog respectuos să analizaţi situaţia mea şi să-mi acordaţi  
clemenţă. Regret enorm şi îmi este ruşine pentru ce am făcut. Încă o dată vă 
rog să analizaţi situaţia mea şi să hotărîţi. 
 Mai menţionez că în acea maşină s-au încărcat de la morgă peste 30 
cadavre, nu ştiu cifra exactă, şi printre acestea am observat că au fost şi circa 
2-3 femei. 
 Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, o susţin şi semnez şi cele 
declarate de mine corespund întru totul adevărului, cu menţiunea încă o dată 
că mi-e ruşine şi regret ce am făcut. 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/1990 
 

Declaraţie 
 

 
a învinuit/inculpat Veverca Iosif  astăzi 12, luna ianuarie, anul 1990, a cărui 
identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate nr. .................... eliberat de 
....................... 
-Numele şi prenumele: Veverca Iosif 
-Porecla: - 
-Data naşterii ( anul, luna, ziua): 1950, august 27 
-Locul  naşterii (localitatea – judeţul): Comuna Lăpuşnicel, jud. Caraş-
Severin 
-Numele şi prenumele părinţilor: Carol şi Maria 
-Cetăţenia: română 
-Studii: Facultatea de Drept 
-Situaţia militară (grad-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: C.M.J. Timiş 
-Locul de muncă: Miliţia Jud. Timiş 
-Ocupaţia: Ofiţer de Miliţie 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): Căsătorit, 1 copil major 
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie: - 
-Averea ce posedă: autoturism Dacia 1310 
-Averea soţiei: - 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul):  Timişoara, str. Sibiu nr. 17, jud. Timiş  
-Antecedente penale (instanţa, faptul, data): - 
-Apărător: - 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin.3C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în aceea că în perioada 25 decembrie 1989 
a acţionat pentru distrugerea parţială a populaţiei mun. Timişoara, care a 
demonstrat paşnic. Fapta constituie infracţiunea prevăzută de art. 361 al. 2 
combinat cu art. 357 al. 1 a şi b Cod Penal, cu aplicarea art. 75 lit. a. Textul 
de lege prevede pedeapsa de 3-10 ani închisoare. 
 Declar  următoarele: Am fost încadrat în M.I. în anul 1973, de  la 
această dată am funcţionat la Miliţia Judeţeană Timişoara şi lucram în 
cadrul serviciului judiciar. Cu privire la perioada 16 decembrie – 24 
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decembrie 1989, cînd am fost prezent la garnizoană şi m-am prezentat de 
bună voie, am desfăşurat următoarele activităţi. 
 În ziua de 16 decembrie 1989 am fost la serviciu normal, iar în jurul 
orelor 16,00 am fost adunaţi în sala de şedinţe a Inspectoratului cadrele de 
Miliţie, unde general lt. Nuţă, prezent fiind şeful Miliţiei Judeţene, 
inspectorul şef Popescu, şeful Securităţii,  col. Sima Traian, general Mihalea 
şi  lt. col. Corpodeanu. Cu această ocazie, general Nuţă comunicînd starea 
de necesitate declarată în oraşul Timişoara şi situaţia creată la locuinţa 
preotului reformat Tőkés Lászlo, despre care ne-a comunicat că s-a adunat 
multă lume şi urmează să acţionăm pentru înlăturarea acestora, urmărind ca 
cetăţenii să nu se organizeze, de asemenea ne-a precizat şi faptul că şi  la 
Comitetul Judeţean s-au adunat cetăţeni pentru manifestaţii. 
 Întrucît la Comitetul Judeţean se produsese incedii la maşini 
militare, am fost dirijaţi tot  efectivul de lucrători de Miliţie şi Securitate la 
locuinţa şi biserica preotului Tőkés. Activitatea noastră pe linie de Miliţie 
era condusă de lt. col. Dumitrescu Ioan, locţiitor la Miliţia municipiului 
Timişoara, iar din partea Securităţii era col. Minciu Gheorghe, şef de cadre 
la serv. personal. Noi din partea Miliţiei nu eram înarmaţi, însă nu ştiu dacă 
cei de la Securitate aveau asupra sa armamentul din dotare. La locuinţa 
preotului se adunase un grup de persoane şi în continuare mai veneau 
situaţii care ni s-a dat ordin să ne dispunem pe dispozitive,  avînd  fiecare 
zone de împiedicare a demonstranţilor să se adune în continuare la locuinţa 
preotului. În această formaţie am stat pînă în jurul orelor  03,00-04,00, pe 
data de 17 decembrie 1989, cînd au sosit la locuinţa şi biserica Tőkés Lászlo 
din partea Miliţiei col. Deheleanu, din partea Securităţii mr. Radu Tinu, 
ocazie cu care a sosit şi un autocamion sub comanda cpt. Ciucă Valentin, 
avînd militari în termen  îmbrăcaţi  în salopete şi  alţi salariaţi de la 
Securitate. După sosirea acestora, col. Deheleanu sau mr. Radu Tinu,  nu pot 
preciza care anume din aceştia, a ordonat să se pătrundă în locuinţa 
preotului. Cei de mai sus erau însoţiţi de preşedinta Tribunalului jud. Timiş, 
executorul judecătoresc, un reprezentant al cultelor de la Bucureşti şi unul 
de la Timişoara. Meseriaşii care au venit cu cpt. Ciucă avînd dispozitive 
(scule asupra lor), au forţat uşile de la intrare şi au pătruns în interior, unde 
nu se mai afla familia Tokes, după aceasta s-a acţionat pentru găsirea 
acestora controlînd încăperile, la un moment dat eu cu plt. maj. Veresejan 
Ion şi alţii, cît şi mr. Radu Tinu,  am urcat în clopotniţa bisericii, unde au 
fost găsiţi familia preotului Tőkés Lászlo compusă din el şi  soţie şi o altă 
familie,  un bărbat şi o femeie. Personal l-am luat pe preotul Tőkés Lászlo şi 
l-am adus pe scări în sala de la prima intrare. Pe scări  recunosc că l-am lovit 
cu palma pe  preot, de asemenea  l-a lovit plt. maj. Veresejan Ion tot cu 
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palma, jos, în sala unde se aflau col.  Deheleanu, preşedinta Tribunalului, s-
a întocmit un proces-verbal de către executorul judecătoresc, după care 
preotul Tőkés Lászlo şi soţia acestuia au fost conduşi la un autoturism M.I. 
aflat în faţa bisericii, unde a fost lovit în continuare de cei care îl însoţeau, 
nu ştiu cine erau aceştia. Totuşi, cu această familie cu maşina a plecat la 
Inspectorat mr. Radu Tinu şi col. Deheleanu. Cu privire la celelalte persoane 
care au mai fost în biserică şi locuinţa Tőkés Lászlo nu ştiu cine i-a luat la 
Miliţie. 
 După ce au fost luaţi cei de la biserică, eu împreună cu alte cadre de 
Miliţie am rămas în continuare în pază pînă în data de 18 decembrie 1989,  
în jurul orelor 13,00-14,00, cînd am primit ordin să ne retragem la sediul  
Miliţiei. În aceeaşi zi, în jurul orelor 17,00-18,00, s-a primit ordin să ne 
adunăm în sala mare, unde general Nuţă, general Macri, general Mihalea, 
col. Deheleanu, col. Popescu, inspectorul şef, col. Sima Traian, col. 
Corpodeanu Ioan  şi  se mai aflau şi  alte cadre sosite de la I.G.M. Bucureşti. 
 Cu această ocazie, general Nuţă a amintit starea de necesitate în 
oraşul Timişoara şi a ordonat formarea unor dispozitive din lucrători de 
Miliţie, de Securitate şi trupe de grăniceri sub denumirea de D. 1. – D. 8. 
General Nuţă ne-a ordonat să acţionăm împotriva grupurilor de persoane, să 
prevenim spargerea de vitrine şi furturi şi conform situaţiei (se referea la 
starea de necesitate) şi potrivit regulamentului militar, să se facă uz de armă, 
să se respecte regulamentul, după care să se tragă în plin la picioare. 
Conform ordinului dat, eu am fost  repartizat la D. 7 Spitalul Judeţean 
împreună cu mr. Dragoş, schimb invers cu mine. Am stat la acest dispozitiv 
pînă în jurul orelor  01,00-02,00, cînd  prin staţii am fost anunţat să mă 
prezint urgent la sediul Miliţiei. Am lăsat în dispozitiv pe lt. maj. Olaru şi 
m-am deplasat cu un autoturism care a fost trimis după mine. 
 Cînd am sosit la sediul Miliţiei, m-am prezent în birou la lt. col. 
Corpodeanu Ioan, unde se afla prezent col. Deheleanu, mr. Avram 
Gheorghe, cpt. Mişa Eugen, cpt. Preda Laurenţiu, cpt. Grui Tiberiu, lt. maj. 
Peptan Eugen. După ce am sosit, col. Deheleanu, şeful Miliţiei Judeţene, a 
spus că am fost selectaţi să executăm o misiune a cărui situaţie ne va fi 
prezentată de lt. col. Corpodeanu Ioan, fiind prezent şi col. Deheleanu, lt. 
col. Corpodeanu a spus că mergem toţi cei prezenţi la morga Spitalului 
Judeţean, unde vom încărca cadavre pentru a fi transportate, fără să cunosc 
unde anume. Cu această ocazie, am fost ameninţaţi cu moartea că în situaţia 
în care nu executăm sau spunem ceea ce am aflat murim. 
 După ordinul primit, am plecat în curtea Inspectoratului, unde se afla 
un autoturism, iar în faţa sediului Miliţiei un autotren izoterm în care m-am 
urcat eu cu mr. Avram şi cpt. Grui Tiberiu, autotrenul fiind condus de cpt. 
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Ciucă Valentin, restul celorlalte cadre,  inclusiv col. Corpodeanu şi col. 
Ghircoiaş,  au plecat cu autoturismul. Cînd am ajuns la spital,  deja sosiţii  
lt. col. Corpodeanu şi cu ceilalţi ofiţeri se chinuiau să ne deschidă poarta, 
însă nu au reuşit, împrejurare în care au forţat lacătul. Cu autotrenul în care 
mă aflam ne-am deplasat pe alee la morga spitalului, unde am constatat în 
morgă mai multe cadavre, iar col. Ghircoiaş cu doctorul Golea, lt. col. 
Corpodeanu se aflau în morgă, col. Ghircoiaş, care avea o listă în mînă,  
indica cadavrele care urmau să fie urcate în autotren. 
 După aceasta, am trecut la transportul cadavrelor din morgă  la 
autotren, folosindu-ne de nişte saci de pînză albită pe care era pus cadavrul 
şi sub formă de targă două cadre duceau cadavrul la un capăt şi alte două la 
celălalt capăt. Mai arăt că, cadavrele care au fost încărcate în autotren aveau 
pe piept sau la mînă un număr lipit cu leucoplast, fără să fie autopsiate, însă 
am observat că aveau  urme de împuşcare. După cîte reţin, au fost încărcate 
mai mult de 30 cadavre. Mai arăt că în perioada cît s-a încărcat cadavrele, 
lumina pe perimetru a fost stinsă, dispoziţie dată de lt. col. Corpodeanu 
doctorului Golea, care a asistat tot timpul în morgă, fiind prezent la 
încărcarea cadavrelor, acesta avînd şi atribuţiunea de selectare a cadavrelor 
împreună cu col. Ghircoiaş. În timpul încărcării cadavrelor,  în două rînduri 
mi s-a făcut rău. Cpt. Ciucă şi-a asigurat autotrenul prin închiderea uşilor şi 
împreună cu acesta am revenit la sediul Miliţiei. Am sosit la sediul Miliţiei 
după cîte apreciez în jurul orelor 04,00-05,00, după aceasta eu nu mai 
cunosc ce s-a făcut cu autotrenul, unde a plecat şi cu cine a plecat.  
 Pînă în jurul orelor 14,00 am mers acasă de m-am odihnit, apoi am 
revenit la serviciu. 
 Apoi am primit ordin şi m-am deplasat la dispozitivul D. 7 Spitalul 
Judeţean, unde mi-am reluat activitatea de pază,  iar între timp s-a primit 
ordin prin staţie ca militarii în termen să se retragă, mă refer la cei de sub 
comanda mr. Dragoş, locţiitorul şefului Miliţiei municipiului, după care am 
rămas cu mr. Dragoş cu lucrători de Miliţie şi militari grăniceri care îi 
aveam  în subordinea mea, repartizaţi la dispoziţia mea. 
 În jurul orelor 23,00 am fost anunţaţi prin  staţie de la dispecerat fie 
de cpt. Bucur Viorel sau de plt. adj. Turai Elena să ne deplasăm din ordinul 
general Nuţă în str. Girocului la intersecţie pe str. Lidia, unde s-a dat foc şi 
se află persoane turbulente. Prin staţie care o aveam  asupra mea, am 
recepţionat ordinul că în situaţia în care cei care se vor găsi la locul faptei nu 
se supun să procedăm legal, iar în final să tragem în plin, recomandîndu-se 
la picioare, acest ordin a fost recepţionat şi de mr. Dragoş, care avea staţie 
asupra sa. Cînd am ajuns acolo,  se aflau efective militare, am luat măsuri să 
fie localizat focul şi am stat puţin,  fără să întreprindem vreo activitate şi am 
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revenit la obiectiv la Spitalul Judeţean,  unde am rămas pînă în ziua de 20 
decembrie 1989. 
 În jurul orei 10,00 s-a primit ordin să ne retragem unde am stat în 
dispozitiv la sediul Miliţiei Judeţene pînă la data de 22 dec. 1989,  cînd s-a 
dat comunicatul, după care am predat armamentul care l-am avut asupra 
mea, pistol mitralieră şi 90 cartuşe,  mai exact 3 încărcătoare fără lipsă 
vreun cartuş. După comunicat am plecat acasă,  iar în ziua de 24 dec. 1989  
m-am  prezentat la comandamentul militar M.F.A., unde am fost reţinut şi 
depus la Penitenciar. 
 Declaraţia care am dat-o la 05.01.1990 pe care am scris-o personal o 
menţin în întregime, cu completările care le-am făcut astăzi. Aceasta îmi 
este declaraţia pe care am  dat-o şi o semnez după ce am citit-o şi am 
constatat că s-a consemnat corect ceea ce am declarat. 
 
Procuror militar,                                                                               Inculpat, 
lt. col. de just. 
Puia Vasile 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/ 1990 
 

Declaraţie 
 
 

a învinuit/inculpat lt. maj. Peptan Eugen astăzi 11, luna ianuarie, anul 1990, 
a cărui identitate s-a stabilit prin Buletinul de Identitate nr. BE nr. 050000 
eliberat de Mil. municipală Timişoara 
-Numele şi prenumele: Peptan Eugen 
-Porecla: - 
-Data naşterii ( anul, luna, ziua):  15 iunie 1957 
-Locul naşterii (localitatea – judeţul): com. Ergheviţa, jud. Mehedinţi 
-Numele şi prenumele părinţilor: Velizare + Ana 
-Cetăţenia: română 
-Studii: Şc. de ofiţeri M.I. 
-Situaţia militară (grad.-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: ofiţer activ 
-Locul de muncă: Poliţia Judeţului Timiş 
-Ocupaţia: ofiţer activ 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, 1 copil minor 
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie:  Peptan Eugen 
-Averea ce posedă: - 
-Averea soţiei: - 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul): Timişoara, str. Baba Dochia, bl. D14, sc. 
A, apt. 11, jud. Timiş 
-Antecedente penale (instanţa, faptul, data): - 
-Apărător: fără 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin.3C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă  în  aceea că la data ............ a participat, 
ajutat,  la ascunderea cadavrelor multor persoane ucise în acţiunea de 
genocid comisă în Timişoara. 
 Activez în Poliţia Judeţului Timiş din anul 1983 şi în prezent sînt la 
Serviciul judiciar. 
 În zilele de 16-17. 12. 1989 am desfăşurat acţiunile ordonate  în zona 
Circumvalaţiunii, fără să (...) Nu s-a folosit armamentul din dotare.  
 Luni, 18. 12. 1989, am avut sarcina să convoc echipa din „D-8” – 
respectiv, în zona Ştefan Furtună. Am intrat în serviciu la 8,30 şi am fost 
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schimbat după ora 19,00  de către lt. col. Nacav Ştefan – de la Poliţia 
municipiului. 
 Nu am avut incidente, nu am folosit armamentul. M-am retras la 
sediul unităţii, unde m-am culcat. 
 În cursul nopţii de 18/19 dec. 1989,  cred că pe la ora 1,00, am fost 
trezit şi mi s-a ordonat să mă prezint la mr. Avram Gheorghe, la Serviciul 
judiciar. Nu  reţin  pe cine am găsit acolo,  dar ştiu că ne-am adunat 
următorii: lt. col. Corpodeanu Ion, mr.  Avram Ghe., cpt. Grui Tiberiu, cpt. 
Preda Laurenţiu şi parcă mr. Veverca. A venit aici şi col. Ghircoiaş - şeful 
Institutului de Criminalistică Bucureşti. 
 Nu mi s-a spus nimic, ci doar că avem de îndeplinit o misiune. Acest 
lucru ne-a fost ordonat de către col. Ghircoiaş şi  lt. col. Corpodeanu,  care a 
făcut organizarea deplasării noastre cu maşina. 
 Am urcat într-o Dacie 1300 ce aparţinea unităţii noastre,  nu-i ştiu 
numărul, dar se afla în curtea interioară, fără şofer. A condus lt. col. 
Corpodeanu Ion, în dreapta s-a aflat col. Ghircoiaş.  În spate am  urcat eu, 
cpt. Preda şi cpt. Mişea Eugen. Nu  ni s-a spus unde mergem, dar  pe traseu 
s-a precizat că vom merge la Spitalul Judeţean. 
 Am intrat pe la „Urgenţă”; am coborît şi toţi s-au urcat la etajul I, la 
medicul de gardă pe care nu-l cunosc, care era îmbrăcat într-un halat vişiniu. 
Ulterior, din discuţiile avute cu cpt. Mişea, acesta mi-a spus că a fost dr. 
Golea, întrucît îl cunoaşte dinainte. Cît noi am stat pe o canapea, col. 
Ghircoiaş şi dr. Golea au verificat nişte evidenţe (tabele). Nu am auzit ce 
anume au discutat. 
 Dr. Golea a luat cheile de la morgă şi cu toţi am coborît acolo, unde 
acesta a deschis uşa. Am văzut aşezate în dezordine circa 60 cadavre, nu pot 
preciza, apoi am  ieşit  afară, deoarece mi s-a făcut rău. Luminile din morgă 
şi din exterior erau aprinse. Am auzit din direcţia porţii către morgă un 
zgomot puternic de motor şi astfel am observat că acolo se află un 
autovehicul de tonaj mare. 
 Dr. Golea i-a dat cpt. Preda mai multe chei şi i-a cerut să deschidă 
poarta pentru a intra maşina. Deşi ofiţerul a încercat să deschidă poarta, nu a 
reuşit,  doctorul a adus alte chei şi nici atunci nu s-a reuşit şi atunci cpt. 
Preda a luat o rangă metalică şi a forţat lacătul. 
 În curte a intrat o autoizotermă cu sistemul de răcire funcţionînd  
(Thermo King)  şi care făcea mult zgomot. 
 Maşina era condusă de cpt. Ciucă, dar  nu  mai reţin cine se afla în 
cabină. În curte, ne-am întîlnit, însă, toţi cei care am fost convocaţi la 
Inspectorat pt. această misiune. 
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 Cineva (nu reţin cine, Ghircoiaş ori Corpodeanu)  ne-a spus că la 
morgă nu sînt condiţii de refrigerare, deoarece sînt multe cadavre 
neidentificate şi vor fi duse la Institutul de Medicină Legală Bucureşti.  
 Maşina a tras lîngă morgă şi a început căratul cadavrelor în interior, 
nu reţin cine a ordonat încărcarea, dar col. Ghircoiaş conducea toată 
misiunea. 
 M-am urcat de la început în maşină cu cpt. Grui şi după circa 1 oră 
ne-am  schimbat, coborînd. Au urcat cpt. Preda şi Avram. Cadavrele erau 
puse pe cîte un cearşaf dublu, învelite, puse pe o targă metalică şi duse la 
maşină, unde erau aşezate pe jos cu cearşaf cu tot. Ştiu că cearşafurile au 
fost aduse de cpt. Ciucă, dar nu cunosc de unde. Cred că întreaga activitate 
s-a desfăşurat între orele 2,00 şi 4,00 dimineaţa. 

Nu cunosc cum s-a făcut selecţia cadavrelor, eu fiind în maşină. 
Cred că col. Ghircoiaş a fost cel care a întrerupt încărcarea lor. Nu ştiu dacă 
doctorul Golea a rămas tot timpul acolo. 
 Pe la ora 3,00, dr. Golea a dat indicaţia să se stingă lumina exterioară 
şi să rămînă aprinsă lumina în morgă. Cred că el chiar a stins-o. Cred că s-au 
încărcat circa 35-40 cadavre, apoi maşina a fost închisă şi s-a dat semnalul 
de plecare. 
 Nu l-am văzut pe dr. Golea, dar nici nu m-a interesat. Eu am coborît 
din autoizotermă şi m-am urcat în Dacia cu care venisem. Aici  i-am aşteptat 
pe ceilalţi şi parcă tot în aceeaşi formaţie am plecat la Inspectorat. Declar că 
în timp ce încărcam cadavrele, de la geamurile spitalului se observau 
pacienţi care ne priveau . 
 În  acel moment am  crezut că acţiunea trebuie să fie făcută în secret, 
pt. a nu se crea o stare de spirit în rîndul populaţiei şi s-ar crea noi tulburări. 
 Astfel mi-am explicat maniera de lucru la acea oră din noapte şi 
stingerea luminii exterioare.  Totuşi, sistemul de refrigerare făcea atîta 
zgomot, încît sesiza pacienţii cu prezenţa noastră. 
 Către Inspectorat, autoizoterma a fost condusă de cpt. Ciucă şi a 
rămas în stradă. Noi am  intrat cu autoturismul în curte şi am urcat, cei 
prezenţi, la Comandament. 
 Am rămas pe loc şi în birou au intrat numai col. Ghircoiaş şi lt. col. 
Corpodeanu, înăuntru  erau generalii Nuţă şi alţii. După circa 5-10 minute, a 
ieşit afară lt. col. Corpodeanu şi a anunţat că eu şi  cpt. Preda Laurenţiu vom 
merge cu o altă maşină pt. a însoţi autoizoterma la Bucureşti. Iniţial, pt. noi 
a fost o uşurare, în sensul că nu mai făceam  parte din echipele care aveau  
să acţioneze şi aveau ordin să tragă în populaţia Timişoarei. 
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 În jurul orei 5,00 am plecat cu cpt. Preda cu autoturismul 1-TM-236 
condus de plt. adj. Kocik. Acesta ne-a comunicat că se afla în concediu, dar 
că a fost rechemat urgent. 
 Autoizoterma a fost condusă de şofer civil. Nu-i cunosc decît 
prenumele, Doru sau Dorel şi locuieşte în Beregsăul Mare. Nu cunosc unde 
a fost în timp ce noi încărcam cadavrele, deoarece maşina  a fost adusă de 
către cpt. Ciucă. Am urmat traseul Timişoara – Lugoj – Deva (unde am oprit 
şi am mîncat) – Sibiu – Rm. Vîlcea – Piteşti– km 36 (Bucureşti autostradă). 
 Iniţial am crezut că la volan se află tot cpt. Ciucă, dar către 
dimineaţă am zărit în oglinda retrovizoare a autoizotermei că este altcineva. 
Pînă în apropiere de km 36 am rulat în spatele autoizotermei, apoi,  la un  
nou popas, a coborît din cabina acesteia cpt. Ciucă (stătea în dreapta) şi ne-a 
atenţionat să mergem înainte deoarece sîntem aşteptaşi  la km 36 şi să fim 
recunoscuţi. Nu au fost incidente pînă la acest punct.  
 Noi nu am cunoscut unde mergeam la Bucureşti şi  nici că vom fi 
aşteptaţi  la km 36, ci la intrarea în Bucureşti. Iniţial  nu am cunoscut nici 
ruta de urmat. Toate acestea cred că le-a cunoscut numai cpt. Ciucă. 
 Cred că am ajuns la km 36 în jurul orei 15,00 şi aici ne-au întîmpinat 
4-5 bărbaţi care ne-au spus că sînt de la I.G.M. şi că preiau ei maşina. Aveau 
şi şoferul lor. Toţi erau civili. Noi cei 5 am urcat în 1-TM-236 după ce ne-
am schimbat numărul maşinii cu altul de Bucureşti, cu 4 cifre. Nu s-au 
potrivit găurile şi atunci nu le-am mai schimbat pe loc, ci la un garaj din 
Bucureşti al M.I. 
 Eu şi cpt. Preda am fost cazaţi la hotelul Astoria, iar ceilalţi 2 (Kocik 
şi Ciucă) la hotel Cerna. Şoferul civil  (Dorel) a rămas undeva, lîngă hotel 
Turist, la cererea sa. În cameră am stat împreună cu cpt. Preda şi am discutat 
asupra celor întîmplate. Ne-a surprins şi  pe noi maniera în care ne-a fost 
preluată maşina şi chiar ne-a fost teamă, ulterior,  pentru integritatea noastră, 
cunoscînd cît de dur este general  Nuţă.  
 În dimineaţa zilei de 20. XII. 1989 am primit un telefon la cameră,  
prin care ni s-a ordonat să ne prezentăm la locul ştiut (km 36) pt. a ne prelua 
maşina. 
 Cu  toţii  am  părăsit  Bucureştiul la ora 12,00 şi am ajuns  la km 36 
după circa 30'.  Maşina ne-a fost  predată de  2 din cei care ne aşteptaseră şi 
ne-am întors la Timişoara în aceeaşi formaţie. 
 Am revenit  în ziua următoare la Timişoara – despărţindu-ne pe 
traseu de autoizoterma în care se aflau Ciucă şi Dorel. 
 Declar că atunci cînd am  preluat autoizoterma la km 36, cei trei care 
ne-au dat-o  ne-au anunţat că sînt probleme cu maşina, deoarece  nu s-a 
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spălat suficient interiorul şi emană  mirosul caracteristic,  mai ales că 
„thermo-Kingul” nu mai funcţiona. Noi nu am verificat atunci interiorul. 
 Ne-am reîntîlnit cu cpt. Ciucă la Făget şi acesta avea o defecţiune la 
maşină. Tot aici am hotărît ca  noi  să plecăm  separat la Timişoara,  iar eu şi 
cpt. Preda ne-am dus la Poliţia Municipiului, de unde nu am mai ieşit.  
 Plt. adj. Kocik a mers la Inspectorat cu autoturismul. Eu şi cpt. Preda 
nu am  raportat nimic şefilor şi nici nu am fost căutaţi. 
 Cred că de îndeplinirea misiunii a raportat cpt. Ciucă. 
 Nu cunosc ce s-a întîmplat  cu cadavrele duse de noi  la Bucureşti şi 
nici  nu am discutat  ceva cu cei de la (...) 
 Nu am desfăşurat vreo activitate ostilă poporului ori  subversivă 
după data de 22. dec. 1989. 

 
Declar şi semnez. 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P /1990 
 

Declaraţie 
 
 

a învinuit/inculpat  cpt. Preda  Laurenţiu astăzi 10, luna ianuarie, anul 1990, 
a cărui identitate s-a stabilit prin Buletinul de Identitate nr. B.E. 721200 
eliberat de Mil. Lugoj 
-Numele şi prenumele: Preda Laurenţiu 
-Porecla: - 
-Data naşterii (anul, luna, ziua): 6 iulie 1955 
-Locul naşterii (localitatea – judeţul): mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna 
-Numele şi prenumele părinţilor:  Stanciu şi Ana 
-Cetăţenia: română 
-Studii: Şc. of. Miliţie şi Facult. de drept 
-Situaţia militară (grad.-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: -  
-Locul de muncă: Poliţia municipiului Timişoara, judiciar 
-Ocupaţia: ofiţer 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, are 2 copii 
minori 
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie:  Preda Laurenţiu 
-Averea ce posedă: - 
-Averea soţiei: - 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul): Mun. Lugoj, jud. Timiş, str. Cernei  
nr.14  
-Antecedente penale (instanţa, faptul, data): -  
-Apărător: - 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei  şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă în aceea că la 19.12.1989 a ajutat la 
ascunderea cadavrelor mai multor persoane ucise în acţiunea de genocid 
întreprinsă în Timişoara, declară următoarele: 
 Lucrez la biroul judiciar al Poliţiei din Timişoara ca ofiţer de zonă. 
În perioada 16. 12. 1989, orele 14,20 – 14,30  -  19. 12. 1989, orele 0,30, am 
stat efectiv în Piaţa Maria, unde s-au executat manifestaţiile referitoare la 
preotul Tőkés. 
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 În noaptea de 18/19. 12. 1989, orele 0,30, a venit în Piaţa Maria 
unde mă aflam, cpt. Mişea Eugen, şeful biroului judiciar de la Poliţia 
muncipiului Timişoara. Mi-a spus că trebuie să mergem  la unitate, fără să-
mi dea alte explicaţii. Cpt. Mişea Eugen m-a condus la Poliţia Judeţeană, 
direct în biroul lt. col. Corpodeanu Ioan, locţiitorul şefului Poliţiei Judeţene, 
ceea ce înseamnă că el ştia exact unde sîntem chemaţi. În biroul  lt. col. 
Corpodeanu se aflau: mr. Veverca Iosif, mr. Avram Gheorghe, lt. maj. 
Peptan Eugen şi lt. col. Corpodeanu, care stătea la birou. 
 În drum spre biroul lui Corpodeanu, trecînd pe  la Poliţia 
municipiului l-am luat şi pe cpt. Grui Tiberiu care era, din cîte am înţeles, 
era nominalizat ca şi  noi ceilalţi să mergem în biroul lui Corpodeanu.  Nu 
ştiu cine ne-a nominalizat ptr. această acţiune,  dar bănuiesc că cei din 
conducere. 

Lt. col. Corpodeanu, după ce ne-am adunat în biroul său toţi cei şase 
menţionaţi mai sus,  ne-a spus că „avem de făcut o treabă”,  nu a precizat ce 
anume. Ne-a spus să aşteptăm  pînă va reveni, noi aşteptînd în biroul mr. 
Avram Gheorghe. 
 În jurul orei  0,45 am fost chemaţi din nou cu toţii  în biroul lt. col. 
Corpodeanu, care ne-a trimis să aşteptăm  în curte, fără a ne face alte 
precizări cu  privire la ceea ce urma să facem. După puţin timp au venit în 
curte lt. col. Corpodeanu, col. Ghircoiaş de la I.G.M., pe care eu îl 
cunoşteam, întrucît am avut ocazia să-l cunosc mai demult. 
 Lt. col. Corpodeanu a luat cheile maşinii de la şoferul său, care era în 
curte cu maşina pe  care o folosea, s-a urcat la volan, lîngă el s-a urcat col. 
Ghircoiaş iar eu, lt. maj. Peptan Eugen şi cpt. Mişea Eugen  ne-am  urcat pe 
bancheta din spate, fiind chemaţi expres de lt. col. Corpodeanu. 
 Mr. Avram Gh., care rămăsese cu cpt. Grui Tiberiu şi cu mr. 
Veverca Iosif, a întrebat cu ce merg ei, întrucît nu ştiam unde mergem şi 
trebuia să vină după maşina lui Corpodeanu. Acesta din urmă le-a spus „voi 
veniţi cu cpt. Ciucă”, acesta fiind şeful Serviciului administrativ al 
Inspectoratului. În curte era şi cpt. Ciucă Valentin, dar  nu am văzut dacă era 
cu vreo maşină. Lt. col. Corpodeanu a condus maşina pînă la Spitalul 
Judeţean în faţă la Urgenţe  (pe latura din dreapta după cum  priveşti spre 
spital). 
 Pe drum, în maşină nu s-au purtat niciun fel de discuţii cu privire la 
misiunea ce o aveam de executat. Lt. col. Corpodeanu a întrebat pe cineva 
din personalul spitalului cum ajungem la etajul I şi II, nu reţin exact ce etaj, 
indicîndu-ni-se un lift. Am fost conduşi de lt. col. Corpodeanu (care ştia 
unde mergem) la biroul unui medic ce era îmbrăcat cu un halat de monton 
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culoare vişinie, căruia i s-a adresat „Doctore, unde este lista?”,  nu-l cunosc 
pe medic, dar îl pot recunoaşte dacă-l văd . 
 Am văzut că medicul a scos şi  arătat mai  întîi o listă scrisă la 
maşină cu multe rubricaţii, afirmînd că este lista cu răniţii. 
 A căutat şi a scos de prin hîrtiile de pe birou o altă listă,  mai săracă  
în rubricaţii, de format A-4, pe care a luat-o col. Ghircoiaş. Nu am observat 
dacă era scrisă la maşină sau nu. Nu am observat nici cîte nume erau scrise 
pe această listă. Am plecat cu toţii din birou, inclusiv medicul, am coborît 
un etaj, unde medicul a spus să aşteptăm puţin, că pleacă să aducă cheile. 
Nu realizam pe unde mergem, dar lt. col. Corpodeanu, col. Ghircoiaş şi 
medicul ştiau despre ce este vorba, dar încă nu ne spuseseră nimic celorlalţi 
care-i însoţeam. După ce medicul a venit cu nişte chei, am coborît în 
continuare şi cînd am trecut de garderoba spitalului, mi-am dat seama că ne 
deplasăm la morgă, urmăream să vedem traseul ce-l urmam. Pe acolo doar 
spre morgă se poate merge.  
 Medicul a deschis uşa de la morgă, am intrat în interior, unde erau 
multe cadavre pe jos (apreciez că erau în jur de 50 cadavre). Apoi medicul a 
deschis şi  uşa din capătul opus, care dă în curtea spitalului, pe latura 
dinspre Bd. Sudului. 
 La poarta de acces în curtea spitalului, în exterior, am văzut o 
autoizotermă. Medicul a încercat să descuie lacătul porţii, dar nu a reuşit. 
Am încercat apoi să descuiem acel lacăt toţi ceilalţi pe rînd, în afară de col. 
Ghircoiaş, care a rămas în morgă. Nu am reuşit să-l deschidem cu cheia. La 
un moment dat, din exteriorul porţii, cpt. Ciucă Valentin ne-a dat 2 chei fixe 
de 20-22, dar tot nu am reuşit – lacătul era aplicat prin interiorul curţii. 
 Noi am găsit în curte sub un lampadar, un fier beton cu diametrul de 
16-18 mm şi lung de cca  4-5 metri. L-am luat în mînă şi nu mai ţin  minte 
care din colegii mei a băgat capătul  în urechea lacătului,  cert este că 
împreună am tras de acel fier pînă ce lacătul a cedat. Nu am fost deci 
singurul care a rupt lacătul. 
 Curtea spitalului  era iluminată în acel timp în totalitate, ca şi 
interiorul morgii de altfel. Autoizoterma a fost introdusă în curte de către 
cpt. Ciucă Valentin, aflat la volan, iar din cabină au coborît mr. Veverca 
Iosif (în uniformă), mr. Avram Gheorghe şi cpt. Grui Tiberiu. 
 Cpt. Ciucă a manevrat izoterma în curte, lăsînd-o la cca 20-22 metri 
de uşa de la morgă. Apoi am intrat cu toţii în morgă şi am văzut pe col. 
Ghircoiaş că se tot plimba în tot perimetrul morgii cu acea listă în mînă şi îşi 
tot nota ceva, dar  nu ştiu ce.  
 Medicul era şi el acolo, dar nu făcea altceva decît mergea după col. 
Ghircoiaş,  discutînd între ei. Unele cadavre erau îmbrăcate, altele parţial 
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îmbrăcate,  dar  erau şi dezbrăcate total. Multe cadavre, dar  nu toate, aveau 
etichetă de leucoplast lipite de piept sau de mîini pe care  pe unele scria 
numele şi prenumele, pe altele doar un număr şi o denumire de zonă din oraş, 
de unde probabil fuseseră aduse, iar pe unele era scris pur şi simplu un număr. 
Alte cadavre nu purtau etichetă. Erau bărbaţi şi femei. Am văzut şi un singur 
copil în vîrstă de vreo 2 ani, împuşcat  în  piept. Era  aşezat lîngă o femeie, 
bănuind că era mama lui. Multe cadavre erau împuşcate, iar altele aveau plăgi 
specifice lovirii (am văzut şi unul cu capul zdrobit).  
 După ce col. Ghircoiaş şi cu medicul au făcut cîteva ture prin morgă, 
ne-am adunat cu toţii la un loc şi  lt. col. Corpodeanu ne-a spus următoarele: 
colonelul Ghircoiaş  ne va indica unele cadavre pe care noi trebuie să le 
încărcăm  în izoterma de afară, în vederea transportării lor la Bucureşti, în 
vederea identificării şi conservării lor, întrucît  la morga din Timişoara nu 
există condiţii de păstrare a lor. Doctorul a intervenit, afirmînd că este chiar şi 
pericol de izbucnire a unei epidemii.  Am văzut acolo un teanc de cearşafuri 
nefolosite, împăturite în patru, dar un ştiu cine le-a adus. Presupun că le-a 
adus cpt. Ciucă, deoarece din Dacia cu care venisem n-am luat nici un bagaj.  
 Am început să încărcăm cadavre în izotermă în jurul orei 1,30. Au fost 
ridicate cadavre indicate expres de col. Ghircoiaş, care avea lista în mînă şi 
după ce citea de pe listă, căuta efectiv un anumit cadavru pe care-l indica să 
fie ridicat. A încărcat cadavre, punînd fiecare cadavru pe cîte un cearşaf. Nu 
s-au pus cadavre în nişte sicrie, ci numai pe cerşafuri. La încărcarea 
cadavrelor am participat eu, lt. maj. Peptan, mr. Veverca, mr. Avram, cpt. 
Mişea, cpt. Grui.  Lt. col. Corpodeanu şi cpt. Ciucă nu au cărat cadavre. Au 
fost încărcate, după aprecierea mea, cca 30-35 cadavre care au fost puse unul 
lîngă altul în izotermă, fiecare pe cîte un cearşaf.  
 Încărcarea cadavrelor a durat pînă în jurul orelor 4,30-4,40. Pe la 
jumătatea activităţii s-a stins iluminatul exterior al curţii spitalului, dar nu ştiu 
cine a stins-o. Oricum,  nu a fost stinsă de niciunul din cei care încărcau 
cadavre. În morgă lumina nu s-a stins niciun moment. Instalaţia de răcire a 
izotermei (thermo king) a fost pusă în funcţiune, făcînd un zgomot asurzitor. 
După ce s-a terminat de încărcat cadavre, au  mai  luat vreo 20 minute pînă ce 
cpt. Ciucă a reuşit să scoată izoterma din curte, nefiind priceput  a manevra o 
maşină aşa mare. 
 Am revenit la Miliţia Judeţeană în aceleaşi formaţii, în aceleaşi maşini 
cu care  am venit. Dacia 1300 condusă de lt. col. Corpodeanu,  în care m-am 
urcat şi eu, a ajuns la Miliţie înaintea izotermei. Am mers toţi cei din Dacie, 
inclusiv col. Ghircoiaş, în biroul lt. col. Corpodeanu. După puţin timp au venit 
tot acolo şi cei care au venit cu izoterma (Veverca, Avram, Grui), mai puţin cpt. 
Ciucă. 
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 Lt. col. Corpodeanu  ne-a numit pe mine şi pe lt. maj. Peptan Eugen să 
însoţim izoterma pînă la Bucureşti, cu maşina unităţii 1-TM-236, ce urma să fie 
condusă de plut. adj. Kocik Alexandru. Am întrebat dacă nu luăm cu noi 
armament şi lt. col. Corpodeanu  ne-a spus să nu luăm,  deoarece „aşa e 
ordinul”. 
 Nu ne-a spus să nu ne luăm acte de identitate. Cu izoterma au mers cpt. 
Ciucă şi şoferul civil titular pe nume Dorel (ulterior am aflat că este de la 
Comtim). 
 La plecare, cpt. Ciucă ne-a spus să venim din urmă cu  Dacia 1300, 
după  izotermă. Nu  ne-a spus nimeni să circulăm de aşa manieră încît să nu 
permitem ca între izotermă şi Dacie să nu se intercaleze alte maşini. 

Izoterma a fost condusă alternativ de şoferul Dorel şi de cpt. Ciucă. 
Cînd  am făcut o oprire şi am servit masa, cpt. Ciucă ne-a spus că  pe autostrada 
Piteşti-Bucureşti,  la km. 36, vom fi aşteptaţi de cineva, dar nu a precizat de 
cine anume. Pînă atunci nu am ştiut de acest aspect. 
 Am ajuns la km 36 pe autostradă pe 19. 12. 1989, orele 15,10-15,20. În 
acel loc, pe partea dreaptă, în direcţia spre Bucureşti este şi o staţie PECO. 
Menţionez că pe parcursul drumului nu am fost opriţi niciodată,  la niciun post 
de control. Am înţeles de la cpt. Ciucă Valentin că din ordinul generalului Nuţă 
cele două maşini ale noastre au fost date în consemn pe tot traseul, pentru a nu 
fi oprite la punctul de control Sîntuhalm, situat la ieşirea din Deva,  miliţianul 
de la circulaţie chiar a salutat maşina 1-TM-236. Autoizoterma şi autoturismul 
nostru au fost oprite la cca 30 m de staţia  PECO şi au venit la noi 5 civili, din 
care nu cunosc pe  niciunul  (2 mai în vîrstă – peste 50 de ani, şi 3 tineri, 
îmbrăcaţi sport, cu geci şi blugi). Unul din cei mai în vîrstă era brunet şi mic de 
statură. Au discutat cu cpt. Ciucă Valentin, dîndu-mi seama că ei cunoşteau că 
acesta era şeful transportului. Probabil şi cpt. Ciucă primise misiunea să fie 
responsabilul acestei activităţi. Nu am participat la discuţii cu ei.  
 Din cei cinci care ne-au aşteptat, cel brunet despre care am făcut 
menţiunea mai sus i-a dat plut. adj. Kocik Alex două  numere de maşină 
ambalate într-o hîrtie şi puse într-o pungă de nylon. Am auzit cînd i-a spus 
plutonierului adjutant să monteze la autoturismul nostru cele două numere după 
ce ne îndepărtăm puţin spre Bucureşi. Acelaşi civil brunet i-a dat şi un certificat 
de înmatriculare. 
 Celălalt mai în vîrstă, mai elegant, cu pălărie, ce părea şeful celor ce ne-
au  aşteptat,  i-a dat lui cpt. Ciucă o hîrtie în care erau notate numele hotelurilor 
Astoria şi Cerna din Bucureşti şi numerele a două camere – 102 şi 104, unul la 
un hotel şi unul la alt hotel. 
 Am văzut această hîrtie la cpt. Ciucă după ce am plecat cu maşina 1-
TM-236 spre Bucureşti, lăsînd acolo autoizoterma. 
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 Înaine de a pleca de la km 36, şoferul civil de pe izotermă - numitul 
Dorel - i-a arătat unuia din cei care ne-a  aşteptat cum să mînuiască comenzile 
maşinii. În drum spre Bucureşti, cpt. Ciucă ne-a spus că de dimineaţă vom fi 
informaţi telefonic la hotel ce avem de făcut. 
 După ce am parcurs vreun km, şoferul plut. adj. Kocik a oprit şi a 
încercat să schimbe numerele de înmatriculare ale autoturismului nostru cu cele 
primite, dar nu a reuşit, nepotrivindu-se găurile de prindere a şuruburilor. Am 
văzut că numerele erau cu 10 sau 13-B, urmat de patru cifre, dar nu reţin care. 
În aceste condiţii,  am  mers pînă  în Bucureşti tot cu numărul de Timiş. 
 Pînă în Bucureşti nu am comentat despre faptul că izoterma ne-a fost 
luată în primire la km 36, deoarece  cu noi în maşină era şi şoferul civil Dorel 
de pe izotermă, care nu  ştia în ce constă încărcătura maşinii frigorifice.  
 La Bucureşti ne-am cazat eu şi  lt. maj. Peptan la hotelul Astoria, iar 
cpt. Ciucă şi plut. adj. Kocik la hotelul Cerna. La recepţie am cerut doar cheia 
camerei care ni s-a dat, fără să fim întrebaţi de acte, ceea ce ne-a dus la 
concluzia că se ştie de venirea noastră. Şoferul Dorel de pe izotermă a plecat la 
hotelul Turist,  unde spunea că are o cunoştinţă. De acolo l-am şi luat a doua zi.  
 În camera de hotel am comentat cu lt. maj. Peptan  Eugen,  realizînd că 
se întîmplă ceva necurat, avînd  în vedere că există atît de mult secret în jurul 
acestui transport. Eu şi colegul meu am comentat că este ceva necurat la mijloc, 
avînd în vedere că nu ne-au  lăsat pe noi să ducem cadavrele la Institutul de 
medicină legală,  aşa cum  ni s-a spus cînd am plecat. La hotel, deşi  nu ni s-au 
cerut acte la cazare, nu  ne-am  ascuns  identitatea, atîta timp cît eu am făcut o 
comandă telefonică la Alba Iulia pe numele meu. Am şi plătit cu ................pe 
numele meu  convorbirea. A doua zi dimineaţă,  la ora 7,00, a sunat telefonul la 
noi în cameră şi o voce pe care nu am cunoscut-o mi-a spus că ne putem lua 
„coletul” din acelaşi  loc în care  l-am lăsat cu o zi în urmă. Nu ştiu dacă şi cpt. 
Ciucă a fost sunat la hotelul Cerna. Încă de la plecare de la km 36 a rămas 
stabilit că telefonul să fie dat la hotelul Astoria, cînd  încă  nici nu ne stabilisem 
care şi unde ne vom caza. Cînd am părăsit hotelul, am  lăsat cheia la recepţie şi 
necerîndu-ni-se bani pt. cazare, nu am  plătit nici  noi din iniţiativa  noastră. Am 
mers apoi toţi  4 la o unitate militară. 
  
 
Procuror militar, 
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dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 

Subsemnatul Avram Gheorghe, fiul lui Petru şi Ana,  născut la data 
de 22.04.1949  în Silagiu, jud. Timiş, domiciliat în Timişoara, Bd. 
Dîmboviţa, bloc T4, et. 1, ap. 7, ofiţer-maior în cadrul Poliţiei Judeţene 
Timiş - Serviciul judiciar, specialist I, declar următoarele: 

În noaptea de 18/19.12.1989,  în jurul orelor 1,00,  am primit ordin 
de la lt. col. Corpodeanu Ion - locţiitorul şefului Miliţiei Judeţene, ca 
împreună cu colegul meu, maior Veverca Iosif din cadrul aceluiaşi Serviciu, 
să coborîm în curtea unităţii. Împreună cu colegul am plecat cu locţiitorul 
şefului  Miliţiei Judeţene, Corpodeanu Ion, cu un autoturism al unităţii. Nu 
s-a spus unde mergem şi ce avem de executat în acea noapte. Ne-am 
deplasat cu autoturismul pînă în parcarea auto situată pe latura din stînga 
Spitalului Judeţean Timişoara. Aici am coborît şi am intrat în curtea de la 
morga spitalului. Am văzut că în curte se afla o autoizotermă, iar lînga ea 
cpt. Ciucă Valentin - şeful Serviciului aprovizionare şi tehnică-materială a 
unităţii.  De asemenea,  erau:  cpt. Mişea Eugen, cpt. Grui Tiberiu, cpt. 
Preda Laurenţiu, lt. maj. Peptan Eugen şi lt. col. Ghircoiaş Nicolae - şeful 
Institutului de criminalistică din I.G.M. 

Am văzut că uşa de  la morga spitalului ce dă înspre curte era 
deschisă. Am intrat cu toţii în morgă şi aici lt. col. Ghircoiaş  Nicolae ne-a 
adus la cunoştinţă faptul că va trebui să încărcăm în acea autoizotermă mai 
multe cadavre cu identitate necunoscută  -  împuşcate,  cadavre care urmau 
sa fie congelate pînă la identificarea lor. Declar faptul că în morgă se aflau 
mai multe cadavre şi acestea unele dintre ele emanau miros neplăcut.  

L-am văzut pe pe lt. col. Ghircoiaş  că avea în mînă un carneţel în 
care avea notate care anume dintre cadavre trebuiau ridicate şi duse la 
autoizotermă. Declar faptul că, cadavrele aveau aplicate pe corp cîte un 
leucoplast, nu am  remarcat să fi scris pe leucoplaste locul şi data morţii.  
Arăt faptul că cei 6 menţionaţi mai sus am transportat cu o targă cadavrele 
respective în număr de cca 40,  nu pot preciza, pentru că nu le-am numărat.  

Cadavrele au fost puse pe un cearceaf de culoare albă din pînză tip 
sac şi cu targa transportate  pînă la autoizoterma respectivă. L-am văzut pe 
lt. col. Ghircoiaş Nicolae că alegea cadavrele respective, deci probabil că 
ştia care anume dintre cadavre trebuiau ridicate. Transportul cadavrelor din 
morgă pînă la autoizotermă a durat cam pînă în jurul orelor 4,00-4,30 
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dimineaţa în ziua de 19.12.1989, cînd am plecat de la morgă la sediul 
unităţii. Declar faptul că de la morga Spitalului Judeţean am venit în 
autoizotermă care era condusă de cpt. Ciucă Valentin, împreună cu cpt. 
Preda Laurenţiu şi lt. maj. Peptan Eugen. 

Autoizoterma a fost parcată pe stradă lîngă sediul Miliţiei Judeţene 
şi întreprinderea I.L.S.A. din Timişoara. 

În continuare arăt faptul că am coborît din autoizotermă şi m-am 
despărţit de cei cu care am venit de la morgă şi m-am dus în birou, unde am 
rămas pînă dimineaţa. Nu am cunoscut iniţial unde au fost transportate 
cadavrele respective, dar ulterior am aflat  tot de la colegii menţionaţi  mai 
sus cum că autoizoterma ce aparţine Comtim-ului şi că de la sediul Miliţiei 
Judeţene autoizoterma condusă de un şofer civil, însoţită de cpt. Preda 
Laurenţiu  şi  lt. maj. Peptan Eugen, s-ar fi deplasat pînă  la km 36 de 
Bucureşti, unde au fost aşteptaţi de altcineva. De asemenea, că cei doi ofiţeri  
menţionaţi ar fi revenit în Timişoara cu un autoturism al unităţii condus de 
lt. maj. Kocik Alexandru. 

Declar faptul că nu cunosc cine a dat ordin ca aceste cadavre să fie 
ridicate şi transportate din morgă, cît este însă faptul că lt. col. Ghircoiaş 
Nicolae ştia care anume  cadavre trebuiau  luate din morgă. 

Aşa cum am precizat, pînă la morga spitalului nu am ştiut ce misiune 
avem de îndeplinit. Precizez faptul că în dimineaţa zilei de 5.01.1990 am 
luat la cunoştinţă de la şeful biroului criminalistic - maior Popovici Gelu, 
cum că din laboratoarele foto ale biroului au dispărut şi clişeele-negativele 
cu cadavrele ce au fost fotografiate  la morga spitalului şi abia acum fac 
legătura între dispariţia acestora şi „misiunea” pe care am îndeplinit-o în 
noaptea de 18/19.12.1989, cineva avea interes să dispară acele cadavre.  
 Repet, nu cunosc cine ar fi putut sustrage acele clişee, despre care 
bănuiesc că maiorul Popovici Gelu a făcut raport în acest sens. 

Încă odată precizez faptul că despre misiunea ce o aveam de 
îndeplinit am aflat doar atunci cînd am ajuns la morga spitalului şi nu 
cunosc exact numărul cadavrelor ridicate, pentru că nu le-am numărat. 
Cadavrele ridicate de la morgă erau îmbrăcate în hainele cu care probabil au 
fost în momentul cînd au fost împuşcate. 

Nu cunosc cine este şoferul civil al autoizotermei, pentru că nu l-am 
văzut în acea noapte şi nici nu am aflat de unde este sau cum îl cheamă. 

Declar faptul că  începînd cu data de 17 decembrie 1989,  de cînd  în 
cadrul unităţii au venit generalul locotenent Nuţă Constantin şi generalul  
Mihalea Velicu, comanda unităţii a fost preluată de aceştia, ei fiind cei care 
au ordonat executarea misiunilor care s-au desfăşurat. 
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Regret faptele comise, dar declar că le-am comis în condiţiile şi 
împrejurările descrise, nu ştiam şi nu am crezut că cei care au ordonat acest 
lucru vor să ascundă realitatea faptelor întîmplate. Am crezut că aceste 
cadavre vor fi congelate pînă la identificare (...),  cum se spunea acolo la 
morgă de către lt. col. Ghircoiaş  Nicolae. 

În continuare mai declar că nu am  recunoscut pe nimeni dintre 
cadavrele de sex bărbătesc şi femeiesc ce au fost ridicate de la morgă, nu 
erau copii minori. În aceste condiţii şi împrejurări am executat misiunea 
ordonată în acea noapte. 
 
Atît declar, susţin şi semnez. 

                                                    Timişoara la 5.01.90 
 

În continuare ţin să mai precizez următoarele: 
În momentul cînd am ajuns la morga spitatalului cu autoturismul 

condus de lt. col. Corpodeanu Ioan, după ce acesta a parcat autoturismul în 
parcarea spitalului, am intrat pe poarta  metalică a spitalului din latura stîngă 
care era deschisă, în curtea spitalului, unde deja se afla autoizoterma,  iar 
lîngă ea se aflau cei pe care i-am menţionat la începutul declaraţiei, uşile de 
la morgă erau deschise, nu cunosc cine le-a deschis şi nu ştiu să se fi spart 
vreun lacăt. Afară, lîngă uşă, se afla un civil îmbrăcat cu un halat din 
monton tip spital, cu nişte chei  în mînă, dar eu nu cunosc cine era persoana 
respectivă. 
 La cca 5-10 cadavre pe care le-am transportat, am văzut un orificiu 
de intrare în zona pieptului de formă în clasă tipică împuşcăturii. 

Toate cadavrele erau îmbrăcate şi tot îmbrăcate le-am încărcat în 
autoizotermă. Mi-am dat seama că aceste cadavre nu erau autopsiate. 
Toate cadavrele indicate a fi ridicate de la morgă de către  lt. col. Ghircoiaş  
Nicolae de la (...). aveau  pe corp prins cîte o etichetă din leucoplast cu 
inscripţia „cadavru necunoscut”, fară alte consemnări pe etichete. 
 Personal nu am cunoscut că în realitate misiunea executată de noi a 
constat în ascunderea unor cadavre, am fost convins că aşa cum ne-a spus în 
curtea morgii lt. col. Ghircoiaş Nicolae, este necesară luarea unor măsuri de 
conservare a acestor cadavre. 
 În acea seară şi nici o altă dată nu am  intrat în spital să discut cu 
răniţii şi nici nu am executat alte activităţi în această direcţie. 
 
Atît declar, susţin şi semnez. 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar  nr. 4/P, 1990 
 

Declaraţie 
 
 
a învinuit/inculpat cpt. Mişea Eugen, ziua 11,  luna ianuarie, anul 1990,  a 
cărui identitate s-a făcut prin Buletinul de Identitate nr...... eliberat de .......... 
Numele şi prenumele: Mişea Eugen 
Porecla: - 
Data naşterii (anul, luna, ziua): 19.09.1950 
Locul naşterii (localitatea, judeţul) com.Cujmir, jud. Mehedinţi 
Numele şi prenumele părinţilor: Gheorghe şi Maria 
Cetăţenia: română 
Studii: Şc. of. miliţie şi Facult. de drept 
Situaţia militară: (grad.-ctg.)  şi centrul militar de care aparţine: - 
Locul de muncă: Poliţia municipiului Timişoara 
Ocupaţia: ofiţer de judiciar 
Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, am 1 copil minor 
Numele şi  prenumele înainte de căsătorie: Mişea Eugen 
Averea ce posedă: - 
Averea soţiei: -  
Domiciliul (localitatea şi judeţul): Mun. Timişoara,  str. Mureş  nr. 121,  sc. 
A, ap. 5 
Antecedente penale (instanţa, faptul, data): -  
Apărător: -  
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202, alin. 3C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă  în  aceea că la 18/19. XII. 1989 a ajutat la 
ascunderea cadavrelor mai multor persoane ucise în acţiunea de genocid 
comisă la Timişoara, declară următoarele: 
 Sînt şeful Biroului judiciar de la Poliţia municipiului Timişoara. 
 În dimineaţa zilei de 18. 12. 1989 am fost convocaţi la sala de 
şedinţe  a Inspectoratului, unde s-au format dispozitivele pentru asigurarea 
liniştii şi a ordinii în municipiu. Participau la această activitate general  
Mihalea, col. Obăgilă din Direcţia pază şi ordine din I.G.M., şi  lt. col. 
Corpodeanu, locţiitorul şefului  Miliţiei Judeţene. În funcţie de problemele 
ce se ridicau în diferite puncte din oraş,  dispozitivele erau formate din 5-9 
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lucrători la Miliţie şi 10 soldaţi de la trupele de Securitate-Miliţie (cu 
uniforme atît albastre, cît şi kaki).  
 Eu am fost repartizat în dispozitivul din zona centrală a oraşului, de 
la farmacia de pe str. 30 Decembrie  pînă la catedrală, fiind sub comanda lt. 
col. Stroia Ioan - şeful Serviciului judiciar. 
 În  sala de şedinţă a intrat la un moment dat general  Nuţă, care a 
întrerupt activitatea şi a luat cuvîntul.  Ne-a spus că elemente declasate au 
comis acte de vandalism în oraş, că armata  deja a primt ordin şi a tras în 
oameni şi că din înalt ordin este necesar ca şi noi să luăm asemenea măsuri, 
să tragem întîi foc de avertisment şi dacă huliganii nu se potolesc, să tragem 
în plin, fără să conteze cîţi vor cădea, folosind expresia „la groapa comună 
cu ei”.  
 În aceeaşi zi, lucrătorii de Miliţie au primit pistoale mitralieră şi cîte 
120 cartuşe. 
 La orele 16,00 am intrat în dispozitivul stabilit, unde nu au fost 
probleme din punctul nostru  de vedere, în sensul că nu am tras. În schimb, 
s-au aruncat grenade lacrimogene în mulţime din 2 TAB-uri care tot rulau în 
acea zonă. 
 În jurul orelor 1,00,  lt. col. Stroia mi-a spus că a primit un mesaj 
prin staţia radio ce o avea, să mă anunţe să (...) găsit într-un loc anume,  
deoarece  va  veni o maşină  la Inspectorat să mă ia. A venit un autoturism 
condus de plut. Magin, care mi-a spus că trebuie să-l ducem  la Inspectorat 
şi pe cpt. Preda Laurenţiu şi l-am  luat şi  pe acesta din Piaţa Maria, unde era 
în dispozitiv.  Am fost chemaţi  în  biroul  lt. col. Corpodeanu, unde se afla 
şi col. Ghircoiaş, şeful Institutului de criminalistică din I.G.M. 
 Corpodeanu ne-a spus că avem de executat o misiune la spital şi să 
aşteptăm în curtea Inspectoratului.  Nu  ne-a dat alte amănunte. În curte  ne-
am aflat aşteptînd, în afară de mine, şi alţi ofiţeri,  după cum urmează: cpt. 
Preda, lt. maj. Peptan, cpt. Grui Tiberiu (luat de la dispeceratul 
municipiului,  unde era de serviciu), mr. Avram şi mr. Veverca Iosif (acesta 
din urmă avînd uniformă). 
 Au coborît lt. col. Corpodeanu şi col. Ghircoiaş, mergînd la Spitalul 
Judeţean. Eu am rămas în autoturismul condus de lt. col. Corpodeanu,  în 
care s-au mai urcat col. Ghircoiaş pe bancheta din faţă, cpt. Preda şi lt. maj. 
Peptan în spate, lîngă mine. Am ajuns la spital, unde maşina a fost trasă  la 
Serviciul urgenţe, în partea dreaptă după cum priveşti spre spital. Lt. col. 
Corpodeanu mi-a ordonat să mă urc la volanul autoturismului şi să-l trag în 
partea opusă a spitalului, în curtea de acces spre morgă. 
 Ceilalţi  cu care am venit în maşină au intrat în spital pe la urgenţe, 
iar eu am tras maşina în faţa porţii de la intrarea în curtea ce duce la morgă. 
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Poarta era închisă, m-am uitat în curte şi nu am văzut pe nimeni. Perimetrul 
curţii era bine iluminat de luminile lampadarelor exterioare. 
 Am aşteptat cîteva  minute,  după care a venit o izotermă de mare 
capacitate cu instalaţie frigorifică, condusă de cpt. Ciucă Valentin, şeful 
Serviciului administrativ al Inspectoratului. În cabină se mai afla mr. Avram 
Ghe., cpt. Grui Tiberiu şi mr. Veverca Iosif.  Între timp, s-a deschis  şi  
poarta de acces în curte, dar nu am văzut cine şi cum a deschis-o, întrucît 
izoterma făcea zgomot, avînd  în funcţiune atît motorul, cît şi instalaţia 
frigorifică. În curtea morgii am văzut pe cpt. Preda, lt. maj. Peptan, lt. col. 
Corpodeanu, lt. col. Ghircoiaş (la ieşirea din morgă). Lîngă acesta din urmă 
se afla  dr. Golea Ovidiu  îmbrăcat cu halat alb,  peste care avea un halat de 
monton vişin tip spital. 
 Înainte de a ni se da alte precizări cu privire la misiunea ce o aveam 
de executat, cpt. Ciucă a deschis uşa din spate a izotermei (pe care o 
introdusese în curte),  moment în care m-a strigat. Văzîndu-mă că am 
introdus în curte maşina lui Corpodeanu, mi-a spus să merg  repede cu 
maşina la Inspectorat, unde în partea dreaptă a curţii acestuia se află un 
autoturism, dîndu-mi şi numărul  (parcă 1- TM - 246), cu cheile  în contact, 
iar din portbagajul acestuia să iau şi să aduc  nişte cerşafuri. Am venit la 
Inspectorat, am găsit acel autoturism pe care mi-l indicase cpt. Ciucă şi din 
portbagaj am luat un sac sau un cearşaf în formă de sac plin cu cearşafuri 
nefolosite, împachetate prin împăturire. Nu cunosc de unde provin acele 
cearşafuri, dar cpt. Ciucă trebuie să ştie acest lucru, avînd în vedere că m-a 
trimis să le aduc, indicîndu-mi locul unde le găsesc. 
 De la cpt. Grui Tiberiu ori de la mr. Avram ori de la un alt ofiţer am 
aflat că misiunea noastră era să încărcăm în izoterma frigorifică nişte 
cadavre în scopul conservării lor, avînd să fie ulterior identificate. 

Am participat la încărcarea  unor cadavre din morgă în autoizotermă, 
punînd fiecare cadavru pe cîte un cearşaf.  În morgă se aflau  cca  60 
cadavre după estimarea mea, dar precizez că nu le-am numărat.  Erau 
cadavre peste tot în morgă. Toate erau îmbrăcate, dar reţin că am văzut şi 3-
4 dezbrăcate, cu urme de autopsiere. Unele cadavre aveau  prinse  pe piept 
etichete de leucoplast pe care erau făcute însemnări,  dar nu reţin ce anume. 
Col. Ghircoiaş avea un fel de listă în mînă şi  ne indica ce cadavre  anume să 
ridicăm. Cadavrele au fost luate „pe rînd şi nu la rînd”. 
 După ce s-au încărcat vreo 10 cadavre, am sesizat că s-a stins lumina 
în curte. Acest lucru bănuiesc că s-a făcut de cei din spital/probabil dr. 
Golea sau altceva din dispoziţii,  întrucît dintre noi ceilalţi nu aveam  timp 
de aşa ceva şi nu ştiu de unde se stinge lumina de afară. La geamurile 
spitalului (a saloanelor) se vedeau oameni sau focul  ţigărilor aprinse, ceea 
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ce m-a făcut să cred că lumina a fost stinsă în curte pentru a nu se mai vedea 
ce se petrece acolo. 
 Declar  că  în  izotermă  au  fost  încărcate cca 35-42 cadavre,  dar  
nu pot preciza exat cîte anume. În morgă apreciez că au mai rămas 10-15 
cadavre. Această activitate s-a încheiat pe la orele 4,00 dimineaţa (19. 12. 
1989). 
 M-am întors la Miliţie cu aceeaşi  maşină, în aceeaşi formaţie.  
Autoturismul  în care  m-am aflat a mers în urma izotermei condusă de cpt. 
Ciucă. L-am întrebat pe lt. col. Corpodeanu ce facem  şi a spus că mergem 
fiecare la activităţile noastre.  
 Izoterma a rămas pe o stradă alăturată Miliţiei Judeţene, între Miliţie 
şi întrepr. I.L.S.A. Nu cunosc ce măsuri s-au luat în continuare cu acea 
izotermă şi nu am mai discutat cu şefii în această privinţă. 
 Declar că  nu am cunoscut decît faptul că acele cadavre se ridică de 
la morgă pentru a fi conservate, fiind neidentificate. Acest lucru era întărit 
de însăşi prezenţa col. Ghircoiaş, şeful criminalisticii din I.G.M. 
 Nu am cunoscut că s-a urmărit ascunderea cadavrelor. În funcţie de 
ora tîrzie la care s-au ridicat cadavrele, de faptul că pe parcursul încărcării s-
a stins lumina în curte, de caracterul grăbit, precipitat a acestei activităţi, ne-
am dat seama cu toţii  şi chiar  am comentat cu colegii mei că este ceva 
necurat la mijloc,  dar am executat un ordin al şefilor. Ne-am gîndit că 
scopul  ridicării  acelor cadavre,  pe timp de noapte, era acela de a ascunde 
numărul real de morţi căzuţi în acele zile în Timişoara.  
 Nu am de făcut alte declaraţii. 
 

 Declar şi semnez  
 
Procuror  militar, 
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05.01.1990 
dată în faţa mea, 
procuror militar  

lt. col. de justiţie Puia 
 

Declaraţie 
 
 
 Subsemnatul Grui Tiberiu, fiul lui Aurel şi Emilia, născut la data de 
26.01.1953 în comuna Beba Veche, jud. Timiş, domiciliat în Timişoara, str. I. 
Rangheţ nr. 2, posesorul B.I. seria DG. nr. 513605 eliberat de M.M.T. la data 
de 26.02.1988, ofiţer judiciar la Poliţia Municipiului Timişoara, declar 
următoarele: 
 Am absolvit şcoala militară de ofiţeri M.I. (Miliţie) în anul 1975, dată  
de  la care am activat la Poliţia Municipiului Timişoara ca ofiţer operativ 
judiciar. Pînă în anul 1984 am lucrat pe linia de muncă „infracţiuni cu 
violenţă”,  după care am fost ofiţer operativ de zonă (m-am ocupat de toate 
infracţiunile judiciare din zona teritorială din competenţă). 
 În data de 16.12.1989, în jurul orei  13,00,  am venit la sediul unităţii, 
cînd am fost anunţat de şeful meu direct, cpt. Mişea Eugen şi colegul Preda 
Laurenţiu că am  fost desemnaţi să executăm o misiune pe str. Timotei Cipariu, 
unde s-a adunat multă lume. Misiunea a constat în supravegherea celor adunaţi 
în scopul prevenirii şi cunoaşterii unor infracţiuni stradale (violenţe, furturi din 
buzunare, autoturisme, etc.), fără însă a interveni astfel încît noi să creăm  
panică sau o stare de spirit nefavorabilă.  De la sediul unităţii am plecat 
împreună cu cpt. Mişea Eugen, cpt. Preda L., plt. adj. Vereşezan, mai întîi la 
restaurantul (...) unde am servit masa după care, în jurul orelor 15,00-15,30,  am 
ajuns pe str. T. Cipariu. Aici am văzut circa 150-200 persoane adunate, 
majoritatea adepţi ai cultului reformat, care cereau să vorbească cu preotul 
Tőkés.  În jurul orei 17,00-17,30,  a început să se adune tot mai multă lume şi să 
scandeze atît lozinci în favoarea preotului, cît şi pentru libertate. Au fost oprite 
tramvaiele, s-au adunat mai multe persoane (3-4 mii). 
 În această situaţie, au apărut plutoanele de intervenţie ale 
Inspectoratului şi brigăzii de Securitate. 
 La cererea unor lideri, masa de oameni s-a îndreptat  înspre complexul 
studenţesc. Precizez că atît eu cît şi ceilalţi colegi (care am acţionat în ţinută 
civilă şi fără nici un armament  sau  bastoane  asupra  noastră) am rămas pe str. 
Timotei  Cipariu şi Treboniu Laurian.  În jurul orei 21,00-22,00, coloanele de 
demonstranţi s-au reîntors  în  Piaţa „Maria” şi pe Bd. 6 Martie şi au început să 
se spargă vitrine, geamuri. 
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 Au apărut şi militari (fără armament),  care au încercat să facă 
cordoane. 
 Pînă în jurul orei 1,30  noaptea,  demonstranţii au spart vitrine, au forţat 
coloanele de ordine, s-au  şi retras (s-a intervenit între timp şi cu maşinile 
pompierilor). În jurul acestei ore s-a făcut  linişte şi eu împreună cu colegii 
arătaţi mai sus ne-am retras  într-un  autobuz al Inspectoratului  aflat pe str. 
Treboniu Laurian, unde am dormit pînă dimineaţa, în jurul orei 6,00, cînd am 
fost chemaţi  să plecăm  pe Bd.  6 Martie şi Tinereţii pentru a constata ce unităţi 
comerciale s-au spart. În jurul orei (...) ne-am întors la autobuz din nou (au 
venit echipele de cercetare la faţa locului). În jurul orei10,00,  au început din 
nou să se adune lume multă în Piaţa Maria, majoritatea enoriaşi reformaţi. 
Înspre prînz s-au adunat, din nou, tot mai multă lume şi demonstranţii au 
început să se organizeze. Eu, împreună cu colegii arătaţi mai sus, am rămas în 
acelaşi dispozitiv, cu toate că manifestanţii au plecat înspre centrul 
municipiului. 
 Am aflat despre evenimentele din acest timp prin staţiile avute de şefii 
de dispozitiv (lt. col. Dumitrescu, mr. Dragoş). 
 În jurul orei 18,30 am auzit împuşcături în zona Catedralei şi am văzut 
pe sus cartuşe  trasoare, iar  pe străzile unde ne aflam, a început să alerge tot  
mai multă lume. Atunci ni s-a ordonat să urcăm în autobuz şi să ne retragem la 
unitate, unde am ajuns în jurul orei 9,30.  Cînd am ajuns  la unitate, am raportat 
lui mr. Rădulescu că urmează să intru în data de 18.12.89 de serviciu, pe 
dispecerat, respectiv să-l schimb pe el. Mi-a ordonat să ridic armamentul din 
dotare şi un pistol mitralieră şi cartuşe, întrucît cei care rămîn în unitate să 
păzească unitatea. În jurul orei 12,00,  am ridicat de la camera de armament a 
Poliţiei Municipiului pistolul model 1974 („Carpaţi”) cu 12 cartuşe, iar de la 
magazia de armament a Inspectoratului, un pistol mitralieră cu 100 de cartuşe. 
Am revenit în biroul unde eram (camera 34) a M.M.T., unde pe un pat 
improvizat am încercat  să mă odihnesc. Armamentul  l-am încuiat în dulapul 
fişet.  
 Am  rămas în acest birou pînă dimineaţa, cînd la ora 7,00 am preluat 
serviciul. Nu am părăsit încăperea dispeceratului pînă noaptea,  în jurul orei 
1,30-2,00,  cînd am primit telefon de la lt. col. Corpodeanu să mă prezint la 
cabinetul dumnealui, la Inspectorat.  Am raportat că nu am  pe cine să las în loc, 
dar a insistat. 
 Am părăsit dispeceratul şi m-am prezentat la dumnealui. Precizez că nu 
mi s-a spus motivul. Cînd am ajuns la dumnealui în birou, acolo se aflau  lt. col. 
Corpodeanu, mr. Veverca, mr. Avram Gh., cpt. Preda L., lt. mj. Peptan şi cpt. 
Mişea Eugen.  
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 După unele discuţii cu col. Deheleanu, lt. col. Corpodeanu ne-a ordonat 
să mergem împreună cu cpt. Ciucă Valentin  la morga Spitalului Judeţean 
pentru a încărca într-un autotren frigorific mai multe cadavre neidentificate, 
întrucît urmează a fi transportate la Bucureşti în vederea autopsierii şi 
conservării lor, pînă la clarificarea identităţii, întrucît în morga Spitalului 
Judeţean nu sînt condiţii şi că acest lucru trebuie făcut noaptea întrucît ziua, din 
cauza situaţiei din municipiu (demonstranţi),  nu se poate face. 
 Am  plecat din biroul  lt. col. Corpodeanu,  iar eu, împreună cu mr. 
Veverca şi mr. Avram,  am urcat în cabina autotrenului condus de cpt. Ciucă. 
 Cînd am ajuns la poarta curţii spitalului, autotrenul a fost oprit în 
exterior, poarta fiind încuiată.  
 Am aşteptat în faţa porţii mai mult timp (circa 10-15 minute). Eu  m-am  
aşezat pe o bancă  aflată lîngă ghereta portarului,  întrucît nu mă simţeam bine 
(aveam  colică renală). Am auzit venind prin curte pe cineva şi cînd m-am  
uitat, am văzut că era lt. col. Corpodeanu, mr. Veverca,  lt. mj. Peptan şi un 
cadru al spitalului, îmbrăcat în halat alb – persoană pe care nu o cunosc.  
 Am auzit prin poartă că nu se găsea cheia lacătului de la poartă şi apoi 
se forţa lacătul. 
 Nu am văzut cine a forţat lacătul, întrucît poarta este de tablă şi era şi 
întuneric. 
 După ce s-a deschis poarta, a fost introdus autotrenul pe aleea 
principală, pînă  cînd a ajuns cu spatele la nivelul aleii ce duce la intrarea în 
morgă.  Eu şi cpt. Preda am  intrat  în  autotren. Am primit de la ceilalţi circa 10 
(zece) cadavre, care erau învelite  în cearceafuri albe.  Nu am văzut sexul sau 
vîrsta acestor cadavre. Apoi,  lt. mj. Peptan mi-a cerut să merg cu el la morgă, 
întrucît i se făcuse rău. Am trecut apoi alături de Avram, Mişea şi  Veverca. 
Cadavrele au fost cărate  cu o targă pînă la maşină. Cadavrele erau majoritatea 
îmbrăcate  sau  dezbrăcate  pînă la bust. Cei dezbrăcaţi aveau prins leucoplast 
cu inscripţia „Necunoscut” sau cifre. După aceea mi-am dat seama, dintre 
cadavre, 2-4 au fost de sex feminin. Cred că în total au fost încărcate în autotren 
în jur de 35-40 cadavre. 
 Precizez că împreună cu lt. col. Corpodeanu se mai afla un cadru, dar 
nu l-am recunoscut. 
 Acesta, împreună cu lt. col. Corpodeanu, indicau cadavrele care urmau 
să fie încărcate. 
 De asemenea,  mai arăt că  înainte de a afla, în biroul lt. col. 
Corpodeanu nu a venit col. Deheleanu. Ştiu doar că col.  Deheleanu se plimba 
pe holul  din  faţa biroului lui lt. col. Corpodeanu şi ei au discutat, dar col. 
Deheleanu nu ni s-a adresat atîta timp cît am fost eu acolo. 
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 În jurul orei 5,00 dimineaţa am revenit la Inspectorat (eu am venit tot cu 
autotrenul cu Veverca, Avram şi  Ciucă).  Am mers în birou la lt. col 
Corpodeanu (împreună eu şi cu cpt. Mişea, cpt. Preda şi  lt. mj Peptan),  cînd lt. 
col Corpodeanu ne-a cerut (ordonat) să nu mai raportăm la ceilalţi şefi ce am 
făcut noi şi nici să discutăm cu colegii  sau alte persoane.  
 Am plecat din nou la Poliţia Municipiului, unde în dispecerat nu se afla 
nimeni. 
 Mi-am  reluat serviciul pînă la ora 8,00, cînd am fost schimbat în 
serviciu de cpt. Caragea Octavian, predarea-primirea serviciului fiind făcută în 
faţa lt. col. Dumitrescu. 
 În  jurul orei  9,00 am plecat acasă,  unde am stat  pînă în jurul orei 
12,30 cînd, cu  un taximetru, m-am întors la unitate. 
 Din data de 19.12.89, ora13,00, şi pînă în dimineaţa  zilei  de  
22.12.1989  nu am mai ieşit din sediul unităţii, nu am fost cuprins în niciun 
dispozitiv, nu am folosit armamentul din dotare sub nicio formă. 
 Nu am efectuat, în toată această perioadă, niciun fel de anchetă sau alte 
cercetări. 
 În dimineaţa  zilei de 22.12.1989, împreună cu cpt. Cândea Vasile, cpt. 
Preda Laurenţiu, cu autoturismul  lui Cândea Vasile, am mers, în jurul orei 
10,00, la restaurantul din Ghiroda, unde am mîncat şi am cumpărat citro pentru 
a-l duce în unitate. Ne-am întors la unitate în jurul orei 12,30-13,00,  cînd ni s-a 
cerut să rămînem  pe loc, întrucît urmează să primim ordine. 
 În jurul orei 14,00  ni s-a ordonat să predăm armamentul.  Am predat 
armamentul la magazia de armament a Inspectoratului,  respectiv lui lt. col. 
Demeter, cu întreaga cantitate de muniţie, respectiv 100 cartuşe pistol mitralieră 
şi 12 cartuşe pistol model 1974 („Carpaţi”). După predarea armamentului, am 
părăsit unitatea fără niciun armament asupra mea. La unitate m-am întors a 
doua zi,  în data de 23.12.89, ora 7,30, şi unde am rămas pînă în data de 
28.12.1989. 
 În  încheierea declaraţiei doresc să arăt că din data de 19.12.1989, cînd 
am executat ordinul privind transportarea cadavrelor, am trăit în permanenţă un 
sentiment profund de vinovăţie morală, de regret că am executat ordinul primit 
şi că trebuia să nu execut un asemenea ordin, indiferent de urmările refuzului, 
de neexecutare. Am trăit cu convingerea permanentă că ordinul executat nu va 
putea fi ascuns şi, în consens cu colegii, care sînt convins, au aceleaşi 
sentimente ca şi mine, am fi denunţat, mai devreme sau mai tîrziu, executarea 
acestui ordin.  
 Declar, susţin şi semnez, nesilit de nimeni.  

 
Timişoara,  05.01.1990 
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Procuratura Republicii Socialiste România 
Direcţia Procuraturilor  Militare 
Dosar nr. 4/P/1990 
 

Declaraţie 
 

 
a  învinuit/inculpat cpt. Grui Tiberiu astăzi 11, luna ianuarie, anul 1990, a 
cărui identitate s-a stabilit  prin Buletinul de Identitate nr. ..... eliberat de .... 
-Numele şi prenumele: Grui Tiberiu  
-Porecla: - 
-Data naşterii  (anul, luna, ziua):  26.01.1953 
-Locul  naşterii (localitatea – judeţul): Com. Beba Veche, jud. Timiş 
-Numele şi prenumele părinţilor: Aurel şi Emilia 
-Cetăţenia: română 
-Studii: Şc. of. Miliţie şi Facultatea de drept 
-Situaţia militară (grad.-ctg.) şi centrul militar de care aparţine: - 
-Locul de muncă: Poliţia municipiului Timişoara 
-Ocupaţia: ofiţer de judiciar 
-Starea civilă (căsătorit, necăsătorit, nr. copiilor): căsătorit, 1 copil minor 
-Numele şi prenumele înainte de căsătorie: Grui Tiberiu 
-Averea ce posedă: - 
-Averea soţiei: - 
-Domiciliul (localitatea şi judeţul):  Mun. Timişoara, str. Iosif Rangheţ nr. 2, 
ap. 7 
-Antecedente penale (instanţa, faptul, data): - 
-Apărător: - 
 După ce i s-a adus la cunoştinţă obiectul cauzei şi  i s-au explicat 
drepturile sale procesuale conform art. 202 alin. 3 C. pr. pen., i s-a pus în 
vedere să declare tot ce ştie cu privire la fapta şi învinuirea ce i se aduce în 
legătură cu aceasta şi care constă  în aceea că la 18/19.12.1989 a ajutat la 
ascunderea cadavrelor a multor persoane ucise în acţiunea de genocid 
comisă la Timişoara.  
Declară următoarele:  
 Lucrez la Poliţia municipiului Timişoara, Biroul judiciar, ca ofiţer de 
zonă.  
 În perioada 16.12.1989 ,orele 13,00,  pînă la 17.12.1989, orele 
18,30-19,00,  am  făcut  serviciu în dispozitivul din str. Timotei Cipariu, 
unde erau manifestanţi  la locuinţa preotului Tőkés. Am fost în dispozitiv 
împreună cu cpt. Mişea Eugen, cpt. Preda Laurenţiu şi plt. adj. Veresejan, 
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toţi de la Biroul  judiciar. Au mai fost şi 2 subofiţeri de la pază şi ordine. 
Toţi eram în civil şi fără armament ori bastoane. 
 În  perioada  17.12,  ora 19,00  – 18. 12,  ora 7,00, am fost în biroul 
meu de la Miliţie, camera 34.  
 Luni dimineaţă – 18.12,  ora 7,30, am intrat de serviciu pentru 24 de 
ore pe dispeceratul Miliţiei municipiului. 
 În noaptea de 18/19.12.1989,  pe la orele 1,00, am primit un telefon 
de la lt. col. Corpodeanu, locţiitorul şefului Miliţiei Judeţene, care personal 
mi-a ordonat să mă prezint la el în birou. I-am  raportat că nu am  pe cine 
lăsa în  locul meu la dispecerat, dar mi-a ordonat să mă prezint la el, 
indiferent dacă găsesc sau nu pe cineva să mă înlocuiască. 
 În biroul său i-am găsit pe lt. mj. Peptan Eugen, cpt.  Preda 
Laurenţiu, mr. Avram Gheorghe (era băut), cpt. Mişea Eugen şi mr. Veverca 
Iosif  (acesta din urmă în uniformă). Eram între uşi între biroul lui 
Corpodeanu. Pe hol, Corpodeanu a ieşit la un moment dat din birou şi l-am 
văzut pe hol discutînd cu col. Deheleanu, şeful Miliţiei Judeţene.  
 Atunci, lt. col. Corpodeanu ne-a spus că „avem de făcut o treabă”. 
Nu ştiu dacă în biroul său, în curte sau la morgă ne-a spus că avem de urcat 
nişte cadavre neidentificate în izotermă, pentru a fi congelate în vederea 
păstrării, identificării şi autopsierii. În declaraţia ce am scris-o personal am 
consemnat că ne-a spus acest lucru în biroul său,  dar făcîndu-mi o 
retrospectivă a evenimentelor,  nu reţin dacă ne-a spus în birou, în curte sau  
la morgă că trebuie să încărcăm acele cadavre. 
 Cert este că am plecat la morgă din curtea Inspectoratului, eu, mr. 
Veverca şi mr. Avram. Călătorind  pînă  la morgă în cabina autoizotermei 
frigorifice de capacitate mare, condusă de cpt. Ciucă Valentin, şeful 
Serviciului administrativ la Inspectoratul Judeţean de interne. Lt. col. 
Corpodeanu, cpt. Preda, lt. maj. Peptan, cpt. Mişea şi un civil pe care nu-l 
cunoşteam, dar am aflat ulterior că este colonelul Ghircoiaş de la I.G.M., am 
plecat  cu un autoturism condus de primul din ei. Am remarcat că Ciucă 
conducea stîngaci şi foarte  încet autotrenul frigorific. Nu l-am întrebat 
niciunul din noi cum de a fost pus să conducă o asemenea maşină. 
 Am ajuns la Spitalul Judeţean, unde cpt. Ciucă a tras  izoterma  la 
poarta din partea stîngă a spitalului, la intrarea în curtea de acces spre 
morgă. Acolo se afla şi Dacia 1300 cu care au venit ceilalţi, dar lîngă ea se 
afla doar cpt. Mişea. 
 Am stat 10-15 minute în afara curţii  spitalului  (curtea este 
înconjurată de gard de beton,  iar  poarta  de acces este de tablă),  după care 
am auzit în curte pe lt. col. Corpodeanu  şi cpt. Preda,  dar nu am desluşit ce 
spuneau. M-am uitat în curte prin intervalul dintre stîlpul porţii şi rama 
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porţii, văzînd  în curte  pe Corpodeanu, Preda, Peptan şi un cadru medical cu 
halat alb, peste care avea un halat vişiniu monton. Nu-l cunoşteam,  dar  am  
auzit ulterior că era dr. Golea. Acesta a spus la un moment dat că nu se 
potriveşte cheia, ori nu are cheie de la poartă şi atunci am auzit că se 
forţează lacătul prin interiorul curţii, dar nu am văzut cine l-a forţat. S-a 
deschis poarta, iar cpt. Ciucă a introdus în curte izoterma, manevrînd-o pînă 
ce spatele acesteia a ajuns în dreptul aleii ce duce în morgă (la cca 20 m de 
intrarea în morgă). Precizez că, curtea respectivă era iluminată bine de nişte 
neoane rotunde. 
 În curte am văzut că erau şi nişte soldaţi în kaki pe care apoi nu i-am 
mai văzut, deci nu pot preciza cine i-a îndepărtat de acolo. 
 De la lt. col. Corpodeanu am înţeles că trebuie ridicate cadavrele 
neidentificate spre a fi păstrate, întrucît în morgă sînt foarte multe cadavre şi 
nu sînt condiţii de păstrare. Nu ne-a spus că aceste cadavre urmează  a fi 
transportate la Bucureşti.  
 Între timp, cpt. Mişea a fost plecat cu autoturismul şi a revenit 
înainte de a se începe încărcarea cadavrelor,  aducînd un pachet mare de 
cearşafuri albe. Erau nişte cearşafuri mari, duble, cu marginile cusute pe 
ambele părţi, pe lungime. Pe părţile înguste nu erau cusute la nici unul din 
capete. Cadavrele încărcate erau puse pe acele cearşafuri şi nu introduse 
înăuntru lor. 
 De  la început  eu am stat în maşină cu lt. maj. Peptan la preluatul 
cadavrelor aduse de ceilalţi. După încărcarea a 2-3 cadavre, am remarcat că 
s-au stins neoanele care iluminau curtea. Nu ştiu cine a dat dispoziţie să fie 
stinsă lumina. După aceea, am participat şi eu la transportarea cadavrelor 
din morgă la maşină.  
 În morgă erau cadavre în toate încăperile, aşezate jos în poziţie pe 
spate, în neorînduială. Toate erau  îmbrăcate  sau  puţin  îmbrăcate. Toate 
aveau pe piept etichete pe care, pe unele, scria „necunoscut”, iar pe altele 
erau scrise numere formate din una sau două cifre. Col. Ghircoiaş avea în  
mînă o listă (ca o hîrtie dintr-un blocnotes)  şi  împreună cu lt. col. 
Corpodeanu, ne indicau cadavrele ce urma să le încărcăm. Cadavrele  nu au 
fost luate la rînd ci alese, conform indicaţiilor date de col. Ghircoiaş şi lt. 
col. Corpodeanu. 
 În izotermă au fost încărcate  pînă la ora 4,00 dimineaţa, cca 35-40 
cadavre, bărbaţi şi femei. Au fost  luate  mai  multe cadavre de bărbaţi. Cred 
că au fost luate cel mult 4 cadavre de femei. Era în morgă şi un copil de vreo 
2 ani, împuşcat în piept. 
 Medicul a stat tot timpul în preajma col. Ghircoiaş şi a lt. col. 
Corpodeanu, dar nu  l-am auzit comentînd, dînd  indicaţii şi nici nu avea 
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vreo  hîrtie  în mînă.  De la morgă am venit pînă  la Inspectorat  tot în cabina 
izotermei condusă de cpt. Ciucă. Acesta a oprit-o în acelaşi loc din stradă, 
de unde am  plecat.  În cabină au mai venit şi mr. Avram şi mr. Veverca. Nu 
am comentat nimic cu colegii mei cu privire la cadavre. Am fost opriţi  pe 
traseu de cîteva baraje-controale,  dar ni s-a dat drumul să mergem mai 
departe, mr. Veverca fiind văzut în uniformă, iar cpt. Ciucă spunea celor de 
la control că sîntem de la interne. Personal am bănuit că acele cadavre vor fi 
ţinute în continuare în  izotermă ori vor fi aduse în vreo hală frigorifică, dar  
nu am  întrebat  pe nimeni ce se va face cu ele concret. 
 Cînd am ajuns la Inspectorat, lt. col. Corpodeanu a mers la biroul 
său,  iar după el am mers nechemaţi eu, mr. Avram,  mr. Veverca şi cpt. 
Mişea Eugen. Ceilalţi nu au mai venit acolo.  
 Lt. col. Corpodeanu  ne-a spus cu acea ocazie să nu comentăm ceea 
ce am făcut nici faţă de colegii noştri. Nu am dat niciun angajament scris în 
acest sens şi nu ni s-a cerut aşa ceva. 
 Cînd ni s-a spus că trebuie să luăm acele cadavre (la birou sau la 
morgă), ca justificare a faptului că urmează a fi ridicate pe timpul nopţii, lt. 
col. Corpodeanu ne-a explicat că acest lucru este necesar să fie făcut în 
această modalitate întrucît ziua sînt multe persoane prin jurul spitalului  şi 
„s-ar putea interpreta greşit” ridicarea cadavrelor de către alte persoane, ori 
că pe timp de zi era posibil să nu se poată presta această activitate. Am luat 
de bună această justificare din partea lui Corpodeanu. Nu am crezut niciun 
moment că în realitate era o acţiune de ascundere a cadavrelor. Nu am ştiut 
că maşina cu cadavre a fost dusă ulterior la Bucureşti. Nu pot preciza cîte 
cadavre au rămas în morgă, dar au rămas multe. 
 Am respectat indicaţia dată de lt. col. Corpodeanu de a nu prezenta 
ceea ce am făcut în acea noapte de 18/19.12.1989. 
Nu am de făcut alte declaraţii. 
 
Declar şi semnez.  
 
Procuror militar, 
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Declaraţie Postelnicu Tudor, fost ministru de Interne 
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Declaraţie Postelnicu Tudor, fost ministru de Interne 
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Declaraţie Postelnicu Tudor, fost ministru de Interne 
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Declaraţie Sima Traian, fost şef al Securităţii Timiş 
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Declaraţie Macri Emil, fost director al Direcţiei a II-a din D.S.S. 
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Deheleanu Ion fost şef al Miliţiei Timiş 
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Matei Ilie, fost membru al C.C. al P.C.R. şi  

fost prim-secretar al Comitetului Judeţean Timiş 
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Abrevieri 
 
 

C.C.: Comitetul Central 
C.P.Ex.: Comitetul Politic Executiv 
C.J. P.C.R.: Comitetul Judeţean al Partidului Comunist Român 
D.S.S.: Departamentul Securităţii Statului 
G.P.: Gărzile Patriotice 
I.A.E.M.: Intreprinderea Aparatură Electrică şi Montaj 
I.G.M.: Inspectoratul General al Miliţiei 
I.J.M.I.: Inspectoratul Judeţean al Ministerului de Interne 
I.M.L.: Institutul de Medicină Legală 
M.Ap.N.: Ministerul Apărării Naţionale 
M.I.: Ministerul de Interne 
U.M.T.: Uzina Mecanică Timişoara  
T.A.B.: Transportor Amfibie Blindat 
U.S.L.A.: Unitate Specială de Luptă Antiteroristă 
U.T.C.: Uniunea Tineretului Comunist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


