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SSTTUUDDIIUU  IINNTTRROODDUUCCTTIIVV

Una dintre caracteristicile tuturor statelor totalitare, fie ele de dreapta sau de stânga,
o reprezintã transformarea serviciilor secrete în structuri represive. În cazul
regimurilor comuniste acest fenomen atinge însã apogeul. De altfel, una dintre primele
instituþii înfiinþate de Lenin a fost C.E.K.A.1, care, transformatã apoi în N.K.V.D.,
va atinge perioada de glorie sub Stalin.

România, sovietizatã dupã 1945, nu putea face desigur excepþie. Noul regim de
la Bucureºti nu ar fi rezistat la putere fãrã sprijinul puternicului aparat de represiune
ºi fãrã susþinerea U.R.S.S. Înfiinþarea Securitãþii, dupã modelul ºi cu ajutorul
sovietic, nu a avut în realitate decât un singur scop: supunerea ºi supravegherea întregii
societãþi româneºti. Mijlocul folosit pentru transpunerea în practicã a acestui
deziderat a fost teroarea generalizatã: sute de mii de arestãri, deportãri în lagãre de
muncã forþatã ºi, nu în ultimul rând, asasinate.

Treptat, aparatul de Securitate s-a transformat, activitatea sa eficientizându-se
continuu. Totodatã, cadrele au cãpãtat tot mai multã experienþã, la aceasta contribuind
ºi ajutorul primit din partea consilierilor sovietici.

Dupã douãzeci de ani de teroare, la moartea lui Gheorghiu-Dej societatea
româneascã era practic subordonatã total regimului comunist. Controlul exercitat de
Securitate era deplin asupra tuturor sectoarelor, instituþia fiind atotputernicã ºi temutã
chiar ºi de membrii de vârf ai partidului. Tocmai din aceste considerente, imediat dupã
instalarea sa în fruntea P.C.R. Nicolae Ceauºescu a dorit sã-ºi aserveascã aceastã
instituþie, fãrã sprijinul cãreia nu s-ar fi putut menþine la conducere. Nevoia noului
lider de a-ºi impune influenþa asupra Securitãþii era cu atât mai pregnantã cu cât în
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1 C.E.K.A. a fost înfiinþatã la 7 decembrie 1917, ordinul guvernului sovietic stipulând faptul cã aceasta
„îºi va concentra atenþia în principal asupra presei, sabotajului, kadeþilor, SR-iºtilor de dreapta, sabotorilor
ºi greviºtilor. Mãsuri – confiscarea, expulzarea de la domiciliu, privarea de cartele pentru raþii, publicarea
de liste ale duºmanilor poporului etc.“ (George Leggett, Ceka: poliþia politicã a lui Lenin: Comisia
Extraordinarã Panrusã pentru Combaterea Contrarevoluþiei ºi Sabotajului, Editura Humanitas,
Bucureºti, 2000, p. 53–54).



fruntea acesteia se afla unul dintre rivalii sãi, Alexandru Drãghici2. În aceastã perioadã
de început a regimului Ceauºescu, lupta noului lider pentru subordonarea Securitãþii
se împletea cu lupta pentru impunerea supremaþiei politice ºi îndepãrtarea posibililor
rivali la putere.

Una dintre primele mãsuri luate de Nicolae Ceauºescu a constat în îndepãrtarea
lui Drãghici din fruntea Securitãþii, pe care o condusese cu autoritate timp de 13 ani.
La 24 iulie 1965, în timpul Congresului al IX-lea al P.C.R., Alexandru Drãghici a
fost ales membru în Secretariatul C.C., trebuind aºadar sã „renunþe“ la funcþia de
ministru al Afacerilor Interne. În locul sãu, Ceauºescu l-a numit pe Cornel Onescu,
fost ilegalist, care deþinea din 1959 funcþia de ºef al Secþiei Cadre a C.C. al P.M.R.
Se inaugura astfel lungul ºir de activiºti de partid impuºi de noul lider la conducerea
structurilor represive din România.

Pentru a-ºi consolida poziþia în fruntea partidului, Nicolae Ceauºescu a apelat la
o metodã folositã cu succes de Hruºciov cu 10 ani în urmã, în disputa sa cu foºtii
susþinãtori ai lui Stalin: redactarea unui document de partid în care urmau sã fie
evidenþiate abuzurile lui Gheorghiu-Dej ºi ale unora dintre colaboratorii acestuia,
principalul vizat fiind desigur Alexandru Drãghici. Departe de a se ridica la
amploarea ºi rãsunetul Raportului secret3, condamnarea abuzurilor din timpul
regimului fostului dictator, îndeosebi asasinarea lui Lucreþiu Pãtrãºcanu ºi a lui ªtefan
Foriº, a avut un puternic impact în România.

În toamna anului 1965 Ceauºescu a apelat la Vasile Patilineþ4, un activist de partid
de încredere, pe care l-a însãrcinat cu formarea unei comisii care sã cerceteze faptele
petrecute în timpul anchetei ºi procesului lui Lucreþiu Pãtrãºcanu. În fruntea comisiei
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2 Aparþinând aceluiaºi eºalon de partid, fiind cei mai tineri, divergenþele dintre cei doi au debutat
încã din timpul detenþiei de la Caransebeº. Faþã de Ceauºescu, Drãghici avea avantajul unei condamnãri
mai mari. Referindu-se la aceastã arhicunoscutã rivalitate, politologul Vladimir Tismãneanu afirmã cã
„substratul ei veritabil era concurenþa în raport cu graþia lui [Gheorghiu-Dej – n.n.], o gelozie ºi o antipatie
care se vor acumula ºi se vor manifesta tot mai acut (…) Ultimii ani ai domniei lui Dej au coincis cu
ascuþirea antagonismului dintre Drãghici ºi Ceauºescu, cei doi rivali fiind cu abilitate manevraþi de
balcanicul dictator, astfel încât sã se neutralizeze reciproc“ (Vladimir Tismãneanu, Arheologia terorii,
Editura Allfa, Bucureºti, 1996, p. 73–75).

3 Documentul se intitula Despre cultul personalitãþii ºi consecinþele lui ºi explica dezvoltarea ºi
impunerea cultului personalitãþii lui Stalin. Textul complet a fost publicat în lucrarea *** Crimele lui
Stalin. Raportul secret al lui Hruºciov la Congresul al XX-lea al P.C.U.S., cuvânt înainte de Gheorghe
Buzatu, Editura Majadahonda, Bucureºti, 1998, p. 27–88.

4 Nãscut în anul 1923, în Lupeni, membru al U.T.C. din ilegalitate, Patilineþ s-a afirmat de timpuriu
ca activist de partid. Dupã ce a condus Comitetul regional de partid Timiºoara (1952–1956), a fost
promovat de Ceauºescu în funcþia de adjunct al ºefului Secþiei Organizatorice a C.C. al P.M.R.
(1956–1965). La Congresul al IX-lea al P.C.R., când Ceauºescu a promovat în conducerea partidului
numeroºi oameni de încredere, a fost ales membru al Secretariatului C.C. al P.C.R. Pentru amãnunte
referitoare la biografia lui Vasile Patilineþ, a se consulta Florica Dobre (coord.), Membrii C.C. al P.C.R.
1945–1989. Dicþionar, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2004.



a fost numit Grigore Rãduicã, o persoanã care avansase în cariera de partid ºi care
din 1965 era ºeful Secþiei pentru Controlul Muncii în M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C.
al P.C.R. Pentru a se pãstra secretul cercetãrilor, membrilor comisiei li s-a atras atenþia
cã nu aveau dreptul sã dezvãluie nimãnui cu ce se ocupau, iar concluziile urmau sã
fie înaintate doar lui Nicolae Ceauºescu5. Membrii acestei comisii au cercetat
numeroase documente de arhivã, au discutat cu diferiþi ofiþeri de Securitate implicaþi,
toate informaþiile obþinute reliefând indubitabil abuzurile petrecute în cazul Pãtrãºcanu
ºi implicarea directã a lui Gheorghiu-Dej ºi Alexandru Drãghici.

În faza finalã, dupã ce rezultatul cercetãrilor era deja conturat în linii mari,
Ceauºescu a decis ca problema sã fie definitivatã de o comisie de partid, înfiinþatã
la sfârºitul anului 1967, astfel încât raportul final sã aibã o mai mare greutate. În fruntea
acestei comisii a fost numit Gheorghe Stoica, unul dintre cei mai vechi ilegaliºti, iar
ca membri au fost desemnaþi activiºti de partid fideli noului conducãtor: Vasile
Patilineþ, Ion Popescu-Puþuri, Nicolae Guinã, Ion Stãnescu. Raportul comisiei de partid
a constituit ulterior baza lucrãrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 1968.

Pânã atunci, structura principalei instituþii represive avea sã cunoascã unele
modificãri. La Plenara C.C. al P.C.R. din 26–27 iunie 1967, Vasile Patilineþ a prezentat
un document intitulat Unele probleme privind activitatea organelor de Securitate,
material în care erau semnalate mai multe lipsuri existente în acþiunile acestora.
Îndeosebi era evidenþiat slabul control exercitat de partid asupra Securitãþii, dar erau
cuprinse ºi acuze referitoare la unele dintre metodele efective de lucru. În timpul
discuþiilor de la Plenarã, unul dintre cei mai vehemenþi critici s-a dovedit a fi Ion
Stãnescu, prim-secretar al Comitetului regional de partid Oltenia. Acesta ºi-a
manifestat nemulþumirea faþã de ponderea mult prea mare a avertizãrilor în raport
cu demascãrile publice, ca ºi faþã de lipsa unor mãsuri ferme împotriva legionarilor6.
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5 Grigore Rãduicã îºi aminteºte faptul cã la numirea sa în funcþie Vasile Patilineþ i-a atras atenþia
asupra faptului cã „trebuie pãstrat secretul strict asupra preocupãrilor acestui colectiv ºi, mai ales, în
legãturã cu constatãrile fãcute, pânã la prezentarea acestora conducerii partidului, prin conducerea
partidului înþelegându-se persoana lui Nicolae Ceauºescu“ (Grigore Rãduicã, Crime în lupta pentru putere.
1966–1968: Ancheta cazului Pãtrãºcanu, Editura Evenimentul Românesc, Bucureºti, 1999, p. 14).

6 Ion Stãnescu: „organele de Securitate sã nu se rezume numai la avertizãri, aºa cum se petrec în
prezent lucrurile ºi care ºi acestea se fac într-un cadru restrâns – 3–4 persoane. Ceea ce este mai grav
ºi aº dori sã informez plenara, avem cazuri ºi în regiunea noastrã de elemente, ºefi de garnizoanã legionarã,
avertizaþi de douã ºi de trei ori, eliberaþi din închisoare, care continuã sã aibã manifestãri, ºi noi mai
ne purtãm cu ei cu duhul blândeþii, tot îi avertizãm. Aº crede ca Ministerul de Interne ºi organele respective
sã fie mai ferme, pentru cã cu asemenea elemente nu avem ce sã facem, nu sã-l avertizãm, ci sã luãm
mãsuri mai ferme (…) De ce conducerea M.A.I. nu dã mai multã latitudine direcþiilor regionale în a
face demascãri fãrã a mai fi nevoie de toate aprobãrile ºi toate acareturile care se fac în prezent, care
de multe ori dureazã foarte mult, îºi pierd efectul scontat“ (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie,
dosar nr. 100/1967, f. 92–93).



Nu a fost însã singurul caz, ºi alþi activiºti de partid declarându-se nesatisfãcuþi de
activitatea Ministerului Afacerilor Interne7.

Dupã plenarã, pentru a prelua controlul asupra organelor de Securitate, Nicolae
Ceauºescu a decis înfiinþarea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a
Departamentului Securitãþii Statului, organ ce avea sã fie condus de un Consiliu al
Securitãþii Statului, format din preºedinte, un prim-vicepreºedinte, doi vicepreºedinþi
ºi mai mulþi membri. Noul organism a fost înfiinþat la 21 iulie 1967, prin Decretul
nr. 710 al Consiliului de Stat8 (vezi Doc. nr. 2). În scurt timp a fost stabilitã ºi
componenþa Consiliului Securitãþii Statului, care îi includea pe ºefii direcþiilor centrale,
cu excepþia preºedintelui, care avea rang de ministru. Aceastã funcþie extrem de
importantã i-a fost încredinþatã lui Ion Stãnescu, Nicolae Ceauºescu remarcând atât
calitãþile lui de activist, cât ºi intervenþiile acestuia la plenarã.

O altã modificare majorã survenitã a fost aceea a schimbãrii titulaturii unor direcþii
centrale ºi mai ales gruparea acestora în câteva mari direcþii generale. Au fost astfel
înfiinþate: Direcþia Generalã de Informaþii Interne, Direcþia Generalã de Contraspionaj,
Direcþia Generalã de Informaþii Externe ºi Direcþia Generalã Tehnico-Operativã ºi
de Înzestrare. Direcþia Generalã de Informaþii Interne era compusã din Direcþia I, care
viza acþiunile contrarevoluþionare, ºi Direcþia a II-a, care urma sã descopere acþiunile
de sabotaj ºi subminare a economiei naþionale. În fruntea acesteia a fost numit
generalul Constantin Stoica, care avea ºi funcþia de vicepreºedinte al Consiliului
Securitãþii Statului. Direcþia Generalã de Contraspionaj era formatã din Direcþia a
III-a, care se ocupa cu descoperirea acþiunilor de spionaj desfãºurate de serviciile
secrete strãine, ºi Direcþia a IV-a, ce avea în obiectiv munca de contrainformaþii
militare în armatã ºi Ministerul Afacerilor Interne. ªef al acestei direcþii generale a
fost numit generalul Nicolae Stan. Direcþia Generalã de Informaþii Externe urma sã
organizeze activitatea de spionaj în exterior ºi era compusã din Direcþia a V-a, Direcþia
a VI-a, Direcþia a VII-a ºi mai multe servicii independente. Generalul-locotenent
Nicolae Doicaru ºi-a pãstrat calitatea de ºef al spionajului românesc, fiind numit în
fruntea acestei direcþii generale. Totodatã, el era ºi vicepreºedinte al Consiliului
Securitãþii Statului. În Direcþia Generalã Tehnico-Operativã ºi de Înzestrare au fost
înglobate Direcþia a XI-a, care realiza ascultarea tehnico-operativã, Direcþia a XII-a,
care se ocupa de înscrisurile cu conþinut ostil, Direcþia a XIII-a, care proiecta ºi realiza
aparatura ºi tehnica de ascultare, ºi Serviciul „A“, responsabil pe linie de contra-
informaþii radio. În fruntea acesteia a fost numit generalul Ovidiu Diaconescu.
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7 Grigore Rãduicã: „În anii 1965–1966 au fost multe cazuri când s-au luat mãsuri blânde faþã de
unele elemente ce au sãvârºit infracþiuni politice, unele destul de grave ºi în mod repetat (…) În unele
cazuri, în loc sã se ia mãsuri educative ºi de influenþare obºteascã în legãturã cu manifestãrile negative
ale unor tineri, au fost puse organele de Miliþie sã-i ia de pe stradã, sã-i tundã, sã-i bãrbiereascã sau
sã-i atenþioneze“ (Ibidem, f. 97–102).

8 Decizia de înfiinþare fusese aprobatã de Prezidiul Permanent al C.C. al P.C.R. în ºedinþa din 14
iulie 1967 (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 110/1967, f. 3).



Pe lângã aceste direcþii generale mamut, mai existau Direcþia a VIII-a, responsabilã
de securitatea personalã a conducerii de partid ºi condusã de generalul Nicolae Pleºiþã,
Direcþia a IX-a, care se ocupa cu filajul ºi investigaþiile, Direcþia a X-a, care efectua
anchetele penale, Direcþia Personal, care verifica ºi selecþiona viitoarele cadre de
Securitate, Direcþia Învãþãmânt, Serviciul „B“, care asigura contrainformativ aparatul
de Securitate, Serviciul „C“, ce se ocupa cu evidenþa operativã, Corpul de consilieri
ºi inspectori, cu atribuþii de control, ºi Cancelaria Consiliului Securitãþii Statului.

Raportul comisiei de partid însãrcinate cu cercetarea cazului Pãtrãºcanu a fost
prezentat la Plenara C.C. al P.C.R. din 22–25 aprilie 1968. Au fost evidenþiate atât
abuzurile din timpul anchetei ºi al procesului: tortura, declaraþiile mincinoase,
acuzaþiile false etc., cât mai ales implicarea lui Gheorghiu-Dej ºi a lui Alexandru
Drãghici în toate aceste ilegalitãþi. A fost adusã în atenþie ºi asasinarea lui ªtefan Foriº,
la care, de asemenea, una dintre cele mai importante contribuþii o avusese fostul prim-
secretar al partidului, dar nu a fost acordatã o deosebitã atenþie acestui caz. Accentul
a fost pus pe cazul Pãtrãºcanu deoarece implicarea lui Drãghici era evidentã, iar
culpabilizarea acestuia se putea face cu uºurinþã.

Toþi participanþii la Plenarã au adus acuzaþii foarte dure la adresa fostului lider
al partidului, dar îndeosebi a lui Drãghici, cel care a transpus în practicã ordinele lui
Gheorghiu-Dej9. Au fost, de asemenea, semnalate mai multe abuzuri ale organelor
de Securitate din acea perioadã. În consecinþã, Alexandru Drãghici a fost demis din
funcþia de vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri ºi exclus din C.C. al P.C.R.,
pierzându-ºi aºadar ºi calitãþile de membru al Comitetului Executiv ºi al Prezidiului
Permanent ale C.C. al P.C.R., dar ºi funcþia de membru al Prezidiului M.A.N. La 14
noiembrie 1968 Drãghici a fost degradat ºi trecut în rezervã cu gradul de soldat10.

În scurt timp au avut loc prelucrãri ale documentelor plenarei în toate direcþiile
centrale ºi în inspectoratele judeþene de Securitate11, prilej cu care unii ofiþeri au scos
la ivealã mai multe crime ºi ilegalitãþi comise de cadrele Securitãþii în timpul regimului
Dej. Cele mai notorii dintre cazurile prezentate au fost cele ale asasinatelor comise
de Nicolae Briceag, Mihai Patriciu etc. Deºi toate aceste situaþii au ajuns la
cunoºtinþa lui Ceauºescu, el a ordonat sistarea cercetãrilor, pe motiv cã acestea
reprezentau o problemã internã a partidului12. Odatã scopul politic atins, cel al
discreditãrii memoriei lui Gheorghiu-Dej ºi eliminãrii politice a lui Drãghici,
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9 Tonul a fost dat, desigur, de Nicolae Ceauºescu, care chiar a doua zi afirma faptul cã toate dovezile
descoperite „îl acuzã ºi îl condamnã pe Alexandru Drãghici ca organizator ºi fãptuitor al acestor acþiuni
criminale împotriva aparatului de partid ºi de stat, îl acuzã ºi îl condamnã pe Gheorghiu-Dej, care a
iniþiat ºi patronat aceste acþiuni“ („Scânteia“, 28 aprilie 1968, p. 2).

10 F. Dobre (coord.), Membrii C.C…
11 Documentele au fost dezbãtute cu activul de bazã al Securitãþii în zilele de 3–4 mai 1968, fiind

prelucrate apoi în teritoriu (vezi stenograma acestei convocãri în A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar
nr. 87).

12 G. Rãduicã, op. cit., p. 183.



problema nu mai prezenta nici un fel de importanþã pentru noul lider, care nu avea
nici un interes în scoaterea acestor abuzuri la ivealã, conºtient fiind de faptul cã în
unele dintre ele era ºi el implicat.

Pentru activitatea sa atât de rodnicã în cadrul comisiei abilitate cu cercetarea cazului
Pãtrãºcanu, Grigore Rãduicã a fost recompensat cu funcþiile de prim-vicepreºedinte
al Consiliului Securitãþii Statului ºi prim-adjunct al ministrului de Interne, fiind
totodatã avansat la gradul de general-locotenent. Nu în ultimul rând, Nicolae
Ceauºescu dorea ca prin intermediul lui Rãduicã, un devotat activist de partid, sã-ºi
impunã controlul asupra Consiliului Securitãþii Statului. Rãduicã a meritat încrederea
investitã în el, achitându-se cu succes de toate sarcinile primite.

Una dintre primele activitãþi de care a rãspuns Grigore Rãduicã în cadrul
Consiliului Securitãþii Statului a fost cercetarea abuzurilor comise de ofiþerii de
Securitate în perioada anterioarã, prin care se urmãrea atât discreditarea lui Alexandru
Drãghici, cât ºi identificarea altor ofiþeri compromiºi. Toate ilegalitãþile sesizate de
unii ofiþeri de Securitate în timpul prelucrãrilor documentelor Plenarei din aprilie 1968
au fost investigate de acesta, la care au ajuns ºi plângerile înaintate de victimele
exceselor organelor de represiune. Printre cazurile cercetate în aceastã perioadã pot
fi menþionate: procesul „sabotorilor“ de la Canal, crimele din coloniile de muncã (cu
precãdere cele de la Salcia ºi Capul Midia), dar ºi numeroasele asasinate comise cu
sânge rece în perioada de început a regimului Dej. În aceastã ultimã categorie un loc
aparte l-au ocupat execuþiile ordonate de Nicolae Briceag în anii 1949–1950, în
perioada în care acesta era ºeful Serviciului Judeþean de Securitate Someº-Dej. Rãduicã
a reuºit sã documenteze vinovãþia lui Briceag în suprimarea mai multor persoane
(Ionac Aurel, Ciocan Ioan, Marc Ioan, Bel Alexa etc.)13. Cu toate cã Briceag se fãcea
vinovat de moartea a cel puþin 16 persoane, singura mãsurã pe care Rãduicã a propus
sã fie luatã faþã de cei vinovaþi a fost urmãtoarea: „sã fie informate organele de partid
în evidenþa cãrora sus-numiþii se gãsesc, pentru a dispune asupra mãsurilor în raport
cu faptele pe care ei le-au sãvârºit“14. În 1968 Nicolae Briceag trãia la Cluj, era
pensionar ºi avea gradul de colonel. În timpul regimului comunist nu va avea cu nimic
de suferit de pe urma crimelor comise. Trimis în judecatã la ani buni dupã revoluþia
din 1989, a decedat înainte de finalizarea procesului.

De altfel, în scurt timp aceastã acþiune de cercetare a abuzurilor comise în timpul
regimului Dej, deºi nu a încetat, continuând pânã la începutul anilor ’70, ºi-a pierdut
mult din amploare, transformându-se practic într-o simplã formalitate. Momentul 1968
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13 Unele dintre acestea au ieºit la ivealã în timpul prelucrãrii la Cluj a documentelor Plenarei din
aprilie 1968, când maiorul Ruginã Toader a arãtat cã „În cursul aceluiaºi an [1949 – n.n.], fostul colonel
Briceag Nicolae, de la fostul Judeþ Someº, om fãrã demnitate, mãrginit, incult, a arestat un cetãþean
care s-a sustras de la încorporarea în armatã. Dupã aceasta, l-a dus împreunã cu încã 4 rude la marginea
satului, unde au fost împuºcaþi. Acest lucru l-a fãcut împreunã cu unii subordonaþi docili, ca foºtii ofiþeri
Isac Constantin ºi Iulius“ (A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 19, vol. 4, f. 15–16).

14 Ibidem, vol. 2, f. 2–4, 91–94.



a fost folosit ºi de unii dintre ofiþerii de Securitate care fuseserã condamnaþi în trecut,
îndeosebi apropiaþi ai fostului ministru Teohari Georgescu, spre a solicita reanalizarea
cazurilor lor ºi reabilitarea15.

În luna februarie 1968, ca urmare a noii împãrþiri administrativ-teritoriale a þãrii,
organele de Securitate au trebuit sã-ºi modifice structura organizatoricã. Direcþiile
regionale au fost desfiinþate, fiind înlocuite cu inspectorate judeþene de Securitate,
organizate ca structuri independente în cadrul inspectoratelor judeþene ale Ministerului
Afacerilor Interne. Inspectoratele judeþene de Securitate erau conduse de un inspector
ºef, ajutat de câþiva locþiitori, care fãceau parte din colectivul de conducere al
inspectoratului, un organism alcãtuit din 5–7 ofiþeri. Numirea în funcþie a inspectorilor
ºefi de Securitate trebuia aprobatã în prealabil de cãtre C.C. al P.C.R.

Efectivele organelor judeþene erau prevãzute a cuprinde între 170 ºi 270 de
posturi, în funcþie de mãrimea ºi populaþia fiecãrui judeþ în parte (din care între
80 ºi 106 în aparatul informativ-operativ). În fiecare judeþ au fost înfiinþate servicii
sau secþii corespondente principalelor direcþii centrale de Securitate (informaþii
interne, contrasabotaj, contraspionaj). Erau, de asemenea, prevãzute compartimente
sau posturi de filaj, tehnicã-operativã, personal, contrainformaþii etc. În municipii
au fost înfiinþate doar servicii sau secþii cu efective restrânse, numai pe linie de
informaþii interne, contrasabotaj ºi contraspionaj. În anumite oraºe (Fãgãraº,
Râmnicu Sãrat, Sighiºoara, Caransebeº etc.) au fost înfiinþate birouri sau grupe de
Securitate, cu efective de câte 3–5 ofiþeri16. Inspectoratul de Securitate al
Municipiului Bucureºti (I.S.M.B.) ºi-a pãstrat forma de organizare, rãmânând în
continuare cu aceleaºi efective.

Reorganizarea teritorialã a Securitãþii a fãcut posibilã ºi reducerea cu aproximativ
10% a numãrului de posturi, în majoritate de ofiþeri. Reducerile au fost operate
îndeosebi în cadrul compartimentelor de filaj ºi supraveghere operativã (care au rãmas
doar în anumite judeþe), prin desfiinþarea organelor teritoriale de anchetã (în judeþe
actele de urmãrire penalã urmau a fi instrumentate de ofiþerii din compartimentele
informativ-operative), dar ºi prin „restrângerea efectivelor pe linie de informaþii
interne, ca urmare a micºorãrii bazei de lucru“. În total urmau a fi trecute în rezervã
aproximativ 840 de cadre, operaþiune ce urma sã se desfãºoare eºalonat, pe întreg
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15 Unul dintre aceºti ofiþeri a fost Tudor Sepeanu, arestat în 1953 ºi condamnat la 8 ani închisoare
pentru implicarea sa în reeducarea din penitenciare. Dupã ce a înaintat mai multe apeluri la Consiliul
Securitãþii Statului, rãmase fãrã rezultat, la 8 iulie 1970 acesta a cerut o audienþã la Emil Bodnãraº,
vicepreºedinte al Consiliului de Stat. La 1 februarie 1971, dupã ce a analizat cazul, Ion Stãnescu propunea
sã i se respingã solicitarea lui Sepeanu, pe motiv cã acesta se fãcea vinovat de faptele imputate (Ibidem,
f. 44–48).

16 Proiectul referitor la constituirea organelor teritoriale de Securitate corespunzãtor cu noua împãrþire
administrativã a þãrii a fost întocmit de Grigore Rãduicã ºi Vasile Patilineþ, el fiind aprobat de Secretariatul
C.C. al P.C.R. în ºedinþa din 29 ianuarie 1968 (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr.
14/1968, f. 95–102).



parcursul anului 1968. Se prevedea a fi trecute în rezervã „în primul rând acele cadre
care urmeazã a fi pensionate la limitã de vârstã sau pe motiv de boalã, acelea care
s-au solicitat sã fie trecute în rezervã sau care nu corespund muncii de Securitate ori
au comis abateri grave“17.

Modificarea structurilor teritoriale ale Securitãþii ºi reducerile de personal
aferente acþiunii au constituit un bun prilej pentru efectuarea unei selecþii în rândul
cadrelor. Vechii ofiþeri de Securitate, mulþi dintre ei implicaþi în diferite abuzuri ºi
excese, au fost trecuþi în rezervã cu acest prilej, fiind pensionaþi la limitã de vârstã
sau pe motiv de boalã18. Totodatã, au fost pensionaþi sau trecuþi în rezervã mulþi dintre
ofiþerii ºi subofiþerii al cãror comportament era considerat a fi necorespunzãtor, cei
cu rezultate slabe în muncã, dar ºi persoanele care nu aveau un nivel acceptabil al
studiilor ºi nici nu urmau vreo formã de învãþãmânt. Trebuie, de asemenea, menþionat
ºi faptul cã au existat destul de multe cazuri de ofiþeri, îndeosebi cei din oraºele mari,
foste reºedinþe de regiuni, care au refuzat mutarea în altã localitate, motiv pentru care
ºi ei au fost trecuþi în rezervã.

Înfiinþarea inspectoratelor judeþene a dat ocazia punerii în practicã a unei noi politici
de cadre, momentul fiind folosit pentru promovarea în funcþii de conducere la nivel
judeþean a numeroºi ofiþeri tineri, bine pregãtiþi, în marea majoritate a cazurilor
absolvenþi de facultãþi. Din rândul acestor persoane vor fi recrutate ulterior cadrele
care vor fi numite în funcþii importante la nivel central. În aceastã primã etapã s-a
preferat numirea la conducerea inspectoratelor a foºtilor ºefi ai direcþiilor regionale
ºi a locþiitorilor acestora. În consecinþã, în perioada 1968–1972 în fruntea acestor
structuri s-au aflat atât cadre de perspectivã, cât ºi reprezentanþi ai vechii generaþii,
precum generalul-maior Bolintineanu Ioan la Braºov, colonelul Constandache Pavel
la Argeº, colonelul Iorga Marin la Galaþi etc. De asemenea, trebuie menþionat ºi faptul
cã unii dintre inspectorii ºefi fuseserã implicaþi în numeroase acþiuni represive, cum
era cazul lt.-col. Gergely Francisc, de la Sibiu (în calitate de ºef al Serviciului raional
de Securitate Fãgãraº, acesta coordonase acþiunile împotriva grupului de rezistenþã
condus de regretatul Ion Gavrilã-Ogoranu).

Dificultãþile inerente unei operaþiuni de o asemenea amploare (se estima cã
aproximativ 2.500 de cadre urmau sã fie mutate în alte localitãþi) au fãcut ca încadrarea
ofiþerilor pe noile funcþii sã se prelungeascã pânã la 1 aprilie 1968. Colectivele de
conducere ale tuturor inspectoratelor au fost însã numite în întregime pânã la 18
februarie 1968 (vezi documentele din volum). Disfuncþionalitãþile care au apãrut în
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17 Ibidem, f. 100–101.
18 Spre exemplu, la 29 februarie 1968 a fost trecut în rezervã pentru limitã de vârstã (deºi avea doar

54 de ani) colonelul Corin Aurel, fost locþiitor al ºefului Direcþiei Regionale de Securitate Cluj
(1960–1968). Între anii 1952 ºi 1953 Corin Aurel a fost membru al Comisiei Ministerului Securitãþii
Statului care se ocupa cu internãrile în colonii de muncã ºi fixarea domiciliului obligatoriu, fãcându-
se aºadar ºi el vinovat de toate abuzurile comise de Securitate (A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388,
dosar nr. 1, f. 253–255).



urma acestei reorganizãri teritoriale au fost corectate la 1 februarie 1969, când a avut
loc o nouã reaºezare de funcþii, fiind operate unele mici modificãri în aparatul inspec-
toratelor judeþene de Securitate.

La 3 aprilie 1968, cu doar câteva sãptãmâni înainte de desfãºurarea plenarei în
urma cãreia a fost îndepãrtat din viaþa politicã Alexandru Drãghici, Consiliul de Stat
al R.S.R. a emis Decretul nr. 295, prin care se înfiinþa Consiliul Securitãþii Statului
ca organ central al administraþiei de stat, „având sarcina înfãptuirii politicii partidului
ºi statului în domeniul apãrãrii securitãþii statului“. Activitatea Consiliului urma sã
fie coordonatã de C.C. al P.C.R. ºi de Consiliul de Miniºtri, dar practic se dorea
subordonarea Securitãþii faþã de Nicolae Ceauºescu. Transformarea Securitãþii într-
o structurã independentã, prin scoaterea ei de sub tutela Ministerului Afacerilor Interne,
se fãcea cu scopul declarat de a contribui la „întãrirea rãspunderii acestui consiliu
faþã de conducerea partidului ºi guvernului“19. În practicã, organele de Securitate nu
au suferit nici o modificare, ele fiind ºi înainte autonome în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne.

Principalele atribuþii ale Consiliului Securitãþii Statului vizau: descoperirea
acþiunilor de sabotaj ºi subminare a economiei naþionale ºi a acþiunilor de spionaj
întreprinse de serviciile secrete strãine, organizarea activitãþii contrainformative,
apãrarea secretului de stat, asigurarea securitãþii personale a conducãtorilor de partid
ºi de stat, desfãºurarea de acþiuni de anchetã penalã, dar nu în ultimul rând trebuia
sã „contribuie la educarea cetãþenilor în spiritul vigilenþei“. Preºedintele Consiliului
Securitãþii Statului avea rang de ministru ºi era membru al guvernului, iar prim-
vicepreºedintele ºi vicepreºedinþii aveau rang de prim-adjunct, respectiv adjuncþi ai
ministrului.

Securitatea a funcþionat separat de Ministerul Afacerilor Interne doar patru ani.
La 19 aprilie 1972 a fost înfiinþat Ministerul de Interne, format în urma fuzionãrii
Consiliului Securitãþii Statului cu Ministerul Afacerilor Interne. Se motiva necesitatea
unei colaborãri cât mai bune între organele de Securitate ºi cele de Miliþie, cât ºi nevoia
unei coordonãri unitare a activitãþii acestora. Spre deosebire de instituþiile similare
din statele democratice, care urmãresc protejarea propriilor cetãþeni, în România
Securitatea ºi Miliþia aveau un scop aproape exclusiv represiv, fiind folosite de partid
ºi de Nicolae Ceauºescu pentru menþinerea la putere. În atare condiþii, în care cele
douã structuri erau uzitate de regim ca pârghii prin intermediul cãrora se asigura
subordonarea deplinã a întregii societãþi ºi înãbuºirea oricãror critici interne, apare
fireascã dorinþa unificãrii acestora, urmãrindu-se eficientizarea activitãþii de
supraveghere ºi control.

Spre deosebire de Consiliul Securitãþii Statului, care rãspundea în faþa C.C. al
P.C.R. ºi a Consiliului de Miniºtri, noul Minister de Interne rãspundea doar în faþa
organului central al partidului (art. 2). În fruntea ministerului se afla un Colegiu, care
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19 „Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România“, partea I, nr. 43, 4 aprilie 1968, p. 375.



hotãra în problemele generale, era condus de ministrul de Interne ºi se întrunea cel
puþin trimestrial. În funcþia de ministru de Interne a fost numit Ion Stãnescu, care
prelua astfel conducerea tuturor structurilor represive, ceea ce demonstreazã faptul
cã Nicolae Ceauºescu era foarte mulþumit de activitatea acestuia la conducerea
Securitãþii.

Încrederea lui Ceauºescu în Ion Stãnescu avea sã se ruineze însã rapid, peste numai
un an, în martie 1973, când a izbucnit scandalul legat de sinuciderea doctorului
Schächter, medicul personal al conducãtorului partidului. Securitatea a fãcut
numeroase presiuni pentru a-l atrage la colaborare, dar medicul a refuzat de fiecare
datã sã devinã informator. Cu toate cã acesta s-a plâns chiar liderului P.C.R., care a
cerut ca Schächter sã fie lãsat în pace, Securitatea a continuat sã-i cearã informaþii
referitoare la starea de sãnãtate a lui Ceauºescu20. Nemaiputând suporta tensiunea
în care trãia din cauza presiunilor Securitãþii, doctorul s-a sinucis.

În cercetãrile efectuate dupã consumarea acestui eveniment, Ceauºescu avea sã
descopere faptul cã Securitatea alcãtuise mai multe dosare care conþineau informaþii
despre starea de sãnãtate a liderilor partidului. Dictatorul îºi manifesta uimirea faþã
de cele constatate: „vãd, cu mirare, cã este consemnatã ºi convorbirea mea cu
Moghioroº la spital, când omul era pe moarte21“, fiind siderat de faptul cã în dosare
se precizau chiar informaþii de genul „pacientul [Nicolae Ceauºescu – n.n.] este
împotriva oricãrui medicament injectabil“22. În urma acestui incident, Ion Stãnescu
a fost demis din funcþia de ministru de Interne ºi exclus din Comitetul Executiv al
C.C. al P.C.R. A fost demis ºi Nicolae Pleºiþã din fruntea Direcþiei a VIII-a, care era
responsabilã cu securitatea personalã a conducãtorilor, direcþie care a fost reorganizatã,
pentru a nu se mai permite asemenea stãri de lucruri.

La 17 martie 1973, în fruntea Ministerului de Interne a fost numit Emil Bobu,
fostul consilier al secretarului general al P.C.R., care se va dovedi a fi una dintre
persoanele cele mai fidele conducãtorului partidului. Prezent la ºedinþa Colegiului
Ministerului de Interne din 15 martie 1973, Ceauºescu a criticat deschis folosirea de
cãtre Securitate a membrilor de partid pe post de informatori, subliniind faptul cã
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20 În ºedinþa Colegiului Ministerului de Interne din 14 martie 1973, Nicolae Ceauºescu preciza: „Eu
v-am atras atenþia sã-l lãsaþi în pace pe Schächter, sã nu vã mai ocupaþi de el. Nu mai umblaþi cu prostii,
v-am spus. Nu-mi puteam închipui cã aveþi asemenea documente. V-a refuzat sã fie informatorul vostru“
(A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 48/1973, f. 10).

21 Alexandru Moghioroº a decedat la 1 octombrie 1969, ceea ce demonstreazã faptul cã datele erau
adunate cu multã vreme în urmã.

22 Teama lui Ceauºescu era cã aceste informaþii puteau fi cunoscute de numeroase persoane, poate
chiar ºi din exterior: „Eu nu am nimic împotrivã ca în rândul medicilor sã aveþi agenþi, dar nu pe cei
care ne îngrijesc pe noi (…) Cine îmi garanteazã mie cã tot ce s-a scris aici nu se cunosc? Aproape
totul este bãtut la maºinã“. Dispoziþia sa era foarte clarã: „Nu este admis de a se pãstra note informative,
de a se face dosare cu note informative cu privire la activitatea conducerii de partid ºi de stat la Securitate“.
(A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 48/1973, f. 5–8, 20).



aceasta se putea face doar cu aprobare specialã23. În consecinþã, una dintre primele
mãsuri importante luate de Emil Bobu a fost cea referitoare la distrugerea dosarelor
de informatori ale membrilor de partid. Pentru început, ordinul s-a aplicat doar la
Direcþia de Informaþii Externe (unde a fost pus în practicã de Nicolae Doicaru ºi Mihai
Pacepa), apoi el a fost extins la toate compartimentele Securitãþii. Aceste operaþiuni,
derulate bineînþeles la ordinul lui Ceauºescu, au purtat numele de cod „Jarul“ sau
„Cenuºa“. Efectul acestor mãsuri a constat în întãrirea controlului P.C.R. asupra
Securitãþii, care îºi pierdea din prerogative, nemaiavând dreptul sã recruteze
informatori din rândul membrilor de partid24. Cu toate acestea, Securitatea a continuat
sã foloseascã informatori membri de partid, de regulã cu aprobarea secretarilor
organizaþiilor din care aceºtia fãceau parte. În unele cazuri, când Securitatea primea
informaþii de la membri de partid, se preciza faptul cã acestea au fost furnizate de o
„persoanã de încredere“. În momentul în care persoana respectivã promova în partid,
în cea mai mare parte a cazurilor colaborarea înceta, ea continuând doar în mod
excepþional ºi cu aprobarea organelor P.C.R.

În scurt timp, ca un efect al cazului Schächter, prin Decretul nr. 362 din 27 iunie
1973, a avut loc o nouã restructurare a Securitãþii, cea mai importantã modificare
survenitã fiind desprinderea Direcþiei de Informaþii Externe de celelalte organe de
Securitate, aceasta devenind astfel un organism independent. Modificãri au apãrut
ºi în organigramele compartimentelor judeþene de Securitate, unele funcþii fiind
desfiinþate.

La 22 martie 1975 Emil Bobu a fost înlocuit cu Teodor Coman, care se remarcase
ºi el în funcþii de partid. Acesta a deþinut funcþia de ministru de Interne pânã în
septembrie 1978, când, în urma scandalului legat de dezertarea lui Mihai Pacepa, a
fost înlocuit cu George Homoºteanu.

La 7 martie 1978 titulatura organelor de Securitate s-a transformat în Departamentul
Securitãþii Statului, rãmânând în continuare în interiorul Ministerului de Interne, acum
fiind operate ultimele modificãri structurale. Foarte probabil cã mãsura a fost luatã
în urma acþiunilor de protest din anul 1977 (greva minerilor din Valea Jiului, cazul
Paul Goma etc.), la care se adãuga ºi amplificarea protestelor din Occident. În fruntea
Departamentului (având rang de ministru secretar de stat) a fost numit un alt activist
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23 „Nu se poate accepta recrutarea de membri de partid pentru activitatea informativã decât în
condiþiile hotãrârii care existã (…) am atras atenþia cã se poate întâmpla sã aveþi un informator într-un
anumit domeniu de activitate, dacã ºi-a terminat misiunea ºi dacã este ales într-un organ de partid, de
stat, dacã este promovat în muncã pe linie de stat, el nu mai poate fi menþinut ca informator decât cu
aprobare specialã (…) Acest lucru oglindeºte neîncredere în partid, în fond, vrând-nevrând, înseamnã
de a continua practica de organizare a agenturii în partid, de suprapunere a organelor de securitate
partidului, ori securitatea este un organ, un aparat al partidului special, cu atribuþii speciale, ºi nu un
organ pus sã controleze partidul“ (Ibidem, f. 22–23).

24 Gabriel Catalan, Mircea Stãnescu, Scurtã istorie a Securitãþii, în „Sfera Politicii“, nr. 109/2004,
p. 42–43.



de partid de încredere, Tudor Postelnicu, care pânã atunci fusese prim-secretar al
Comitetului judeþean P.C.R. Buzãu. De o loialitate necondiþionatã, Postelnicu s-a
menþinut în funcþie pânã în octombrie 1987, când a preluat conducerea întregului
Minister de Interne, fiind înlãturat în decembrie 1989.

Tot în 1978, Direcþia de Informaþii Externe ºi-a schimbat numele în Centrul de
Informaþii Externe, iar generalul Nicolae Doicaru a fost înlocuit cu generalul-loco-
tenent Alexandru Dãnescu. Acesta a deþinut însã funcþia extrem de puþin timp, deoarece
dupã fuga din þarã a lui Pacepa a fost schimbat cu Romus Dima.

O altã mãsurã luatã de Ceauºescu în aceastã perioadã a reprezentat-o înfiinþarea
Consiliului Politic al Ministerului de Interne (20 septembrie 1977), organ ce avea
ca scop implementarea ºi coordonarea politicii de partid în interiorul Securitãþii25,
în fapt fiind folosit de Nicolae Ceauºescu ca o altã pârghie prin care dorea sã-ºi impunã
controlul asupra structurilor represive. În acest sens, nu lipsitã de relevanþã este
prezenþa ca membru în Biroul acestui organism a lui Nicu Ceauºescu, care pe atunci
deþinea ºi funcþia de secretar al C.C. al U.T.C. De altfel, aceastã politicã a lui Ceauºescu
de impunere a membrilor familiei sale în poziþii influente este ilustratã ºi de numirea,
în anii ’70, a fratelui sãu omonim, generalul-maior Nicolae Ceauºescu, în fruntea
Direcþiei Cadre ºi Învãþãmânt a D.I.E.

Începând cu mijlocul anilor ’60 au intervenit schimbãri majore ºi în domeniul
cadrelor. În noul context intern, subordonarea ºi controlul societãþii urma sã se realizeze
nu prin teroarea ºi mãsurile brutale de pânã atunci, ci prin generalizarea supravegherii
ºi luarea unor mãsuri punctuale în raport cu importanþa fiecãrui caz. Conducãtorii
Securitãþii au devenit conºtienþi de faptul cã modificarea problematicii acþiunilor pe
care le desfãºurau impunea un nou tip de abordare ºi implicit un alt tip de cadre. A
fost astfel iniþiatã, îndeosebi de cãtre Iulian Vlad, pe atunci ºeful Direcþiei de
Învãþãmânt, o „politicã activã“ de cadre26, prin care au fost atraºi în Securitate proaspãt
absolvenþi de facultãþi, care urmau sã-i înlocuiascã treptat pe foºtii ofiþeri, mulþi dintre
aceºtia având doar patru clase primare.

Au fost preferaþi îndeosebi absolvenþii facultãþilor umaniste (istorie, filologie,
drept), care cunoºteau limbi strãine, un capitol la care fostele cadre erau mult deficitare.
Aceºtia erau atraºi în Securitate atât prin salariile net superioare faþã de profesiile
pentru care se pregãtiserã, dar ºi prin oferirea unor locuri de muncã la oraº, faþã de
perspectiva unei repartiþii în mediul rural. Bineînþeles, erau încadrate doar persoanele
cu un dosar impecabil ºi care demonstraserã fidelitate faþã de regim (de multe ori
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25 Într-un raport cãtre Nicolae Ceauºescu, ministrul de Interne Teodor Coman menþiona faptul cã
Regulamentul de funcþionare al Consiliului Politic „a fost elaborat pe baza indicaþiilor dumneavoastrã
privind constituirea la M.I. a unui organ de partid care sã rãspundã în faþa conducerii partidului de
organizarea ºi desfãºurarea într-o concepþie unitarã a întregii munci politico-ideologice de educare a
cadrelor de securitate ºi miliþie, a trupelor ºi a celorlalte categorii de personal“ (A.M.I., fond D.M.R.U.,
inventar nr. 7.408, dosar nr. 5, f. 6).

26 Marius Oprea, Moºtenitorii securitãþii, Editura Humanitas, Bucureºti, 2004, p. 150–151.



era vorba de foºti studenþi informatori, care astfel erau recompensaþi pentru activi-
tatea lor27). În paralel cu acest proces, a fost pus un accent tot mai puternic pe com-
pletarea studiilor de cãtre ofiþerii de Securitate încadraþi în trecut, drept condiþie
indispensabilã pentru rãmânerea în sistem. În urma ordinelor primite din partea
organelor superioare, ºefii tuturor compartimentelor au început sã facã presiuni asupra
subordonaþilor pentru a urma cât mai multe ºcoli civile ºi pentru a-ºi însuºi limbile
strãine. În consecinþã, o mare parte dintre vechile cadre, chiar ºi dintre cele cu funcþii
de conducere, a început sã urmeze liceul la seral sau diverse forme de învãþãmânt
superior la fãrã frecvenþã (cu precãdere facultatea de drept)28. În mod similar, dar
cu pretenþii mai reduse, fenomenul s-a manifestat ºi în cazul Miliþiei, o directivã din
1976 stipulând ca pânã în anul 1980 toþi subofiþerii „cu posibilitãþi“ sã absolve cel
puþin prima treaptã de liceu, adicã 10 clase29.

Totodatã, imediat dupã 1965 a fost iniþiat un proces de trecere în rezervã a unora
dintre foºtii ofiþeri de Securitate care anterior se evidenþiaserã prin activitatea lor
represivã, consideraþi acum ca fiind prea compromiºi ºi nefolositori pentru noul context
intern. Primele pensionãri de amploare au avut loc în anul 1967, când au fost trecute
în rezervã nume grele, precum Gheorghe Crãciun, Mihail Nedelcu, Mihai Kovàcs
etc. De asemenea, restructurãrile cauzate de trecerea de la organizarea administrativã
regionalã la cea judeþeanã au oferit noi prilejuri pentru scoaterea din Securitate a altor
cadre din aceastã categorie, ele fiind pensionate pentru limitã de vârstã. Nu poate fi
însã în nici un caz vorba de vreo delimitare oficialã faþã de acþiunile acestora, mulþi
foºti ofiþeri superiori implicaþi în crime ºi acte de teroare în timpul lui Gheorghiu-
Dej fiind decoraþi în perioada regimului Ceauºescu (cazul elocvent fiind cel al lui
Gheorghe Pintilie, decorat de Nicolae Ceauºescu în mai 1971, la sãrbãtorirea a 50
de ani de la înfiinþarea P.C.R.).
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27 Una dintre cele mai bune descrieri referitoare la modul în care viitorii absolvenþi erau racolaþi
de Securitate cu puþin timp înainte de încheierea studiilor este oferitã de Simion Airinei: „De la colegi
a aflat cã în facultate, imediat dupã sãrbãtoarea de 1 Mai, ºi-au fãcut simþitã prezenþa doi ofiþeri din
cadrul Ministerului de Interne de la Bucureºti care aveau misiunea de a selecta ºi racola din rândul tinerilor
absolvenþi candidaþi pentru încadrarea în organele de securitate (…) Cei doi ofiþeri s-au instalat într-
un birou pus la dispoziþie de conducerea facultãþii ºi, dupã ce au studiat dosarele studenþilor, au început
sã cheme la discuþie pe cei consideraþi corespunzãtori (…) Mai târziu avea sã afle cã cei doi ofiþeri nu
au acþionat la întâmplare, deoarece în prealabil se documentaserã la organul local de Securitate ºi colegii
selectaþi pentru încadrare «în aparat» fãceau parte dintre cei mai eficienþi colaboratori din reþeaua
informativã care activa în anul cinci de studiu al facultãþii“ (Simion Airinei, Un sfert de veac de securitate,
Editura Transilvania Expres, Braºov, 2002, p. 7).

28 La 31 mai 1968, în mediul rural activau 819 ofiþeri de Securitate, care aveau urmãtorul nivel al
studiilor: 116 studii superioare, 200 urmau o facultate, 449 absolviserã liceul, 38 urmau liceul, iar 16
terminaserã doar ºcoala generalã. 442 ofiþeri urmaserã o ºcoalã sau un curs de Securitate (A.C.N.S.A.S.,
fond documentar, dosar nr. 80, vol. 2, f. 6–7).

29 A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 125, vol. 12, f. 80.



Un criteriu important în promovarea cadrelor era acela al studiilor de Securitate
pe care persoanele respective le urmaserã. Existau cursuri ºi ºcoli de Securitate de
la ºase luni la patru ani, cea mai importantã fiind ªcoala de Ofiþeri de la Bãneasa,
la conducerea cãreia au fost numite persoane în care încrederea era deplinã (spre
exemplu Nicolae Pleºiþã). Un numãr important de ofiþeri superiori absolviserã în
U.R.S.S. cursuri de perfecþionare pe linie de securitate de un an, cu precãdere între
1955 ºi 1958. Ulterior, când legãturile strânse cu „marele frate de la Rãsãrit“ s-au
deteriorat, trimiterile la studii în U.R.S.S. au fost sistate. Chiar dacã nu putem afirma
cã încã mai era un criteriu de promovare, în nici un caz nu se poate spune cã absolvirea
unui curs de securitate în U.R.S.S. ar fi afectat cariera ulterioarã a acestor ofiþeri (vezi
fiºele de cadre din volum). Cu prilejul reorganizãrii administrative din 1968, nu puþini
dintre inspectorii ºefi puºi în fruntea inspectoratelor judeþene de Securitate se
perfecþionaserã în Uniunea Sovieticã. Chiar ºi în anii ’70 unii dintre aceºti ofiþeri
continuau sã fie numiþi în fruntea Securitãþilor judeþene. Situaþia era identicã ºi la
nivelul aparatului central, putându-se afirma cã a continuat pânã la cãderea regimului
Ceauºescu. Relevant este faptul cã în 1989 în fruntea Securitãþii se afla Iulian Vlad,
iar la conducerea Direcþiei a II-a Emil Macri, doi ofiþeri care urmaserã cursuri de
perfecþionare în U.R.S.S. Conducerea de partid era conºtientã de faptul cã avea nevoie
de ofiþeri cât mai bine pregãtiþi, încât foarte probabil cã nu a mai contat unde fuseserã
urmate aceste cursuri. Chiar dacã mulþi ofiþeri ºcoliþi la Moscova ocupau funcþii
importante în cadrul Securitãþii, trebuie menþionat totuºi faptul cã Ceauºescu se temea
de posibilitatea ca unii dintre aceºtia sã fi fost recrutaþi de spionajul sovietic. Printre
cei bãnuiþi de asemenea legãturi s-au aflat nume grele, precum cel al generalului-
maior Grigore Naum, ºeful Direcþiei a V-a30.

Destinderea internã iniþiatã de Gheorghiu-Dej prin eliberarea deþinuþilor politici
ºi scãderea semnificativã a arestãrilor ºi trimiterilor în judecatã a fost continuatã ºi
de Nicolae Ceauºescu. La peste douãzeci de ani de la preluarea puterii, regimul
comunist din România nu mai avea nevoie de folosirea brutalã a forþei pentru a se
menþine la cârma þãrii. Excesele au fost înlocuite cu creºterea acceleratã a
supravegherii informative, în scopul descoperirii ºi neutralizãrii din faºã a oricãror
acþiuni protestatare. S-a urmãrit, ºi putem afirma cã s-a ºi realizat, crearea în rândul
cetãþenilor a sentimentului cã se aflau continuu sub observaþia atentã a Securitãþii,
astfel încât orice împotrivire era din start sortitã eºecului.

Cum mãsurã arestãrii ºi încarcerãrii a fost luatã în puþine cazuri, au început sã se
foloseascã pe scarã largã alte metode. Una dintre cele mai extinse a constituit-o
avertizarea. În momentul în care informatorii semnalau faptul cã anumite persoane
se fãceau vinovate de acte considerate de partid ºi Securitate ca fiind delicte (audierea
posturilor de radio occidentale, cu precãdere „Europa Liberã“, comentarii critice la
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30 Dennis Deletant, Ceauºescu ºi Securitatea. Constrângere ºi disidenþã în România anilor
1965–1989, Editura Humanitas, Bucureºti, 1998, p. 102.



adresa conducerii þãrii, mai exact a lui Ceauºescu etc.), acestea erau avertizate de
ofiþerii care efectuau urmãrirea. Cel în cauza era astfel „anunþat“ cã Securitatea
cunoºtea foarte bine toate acþiunile sale ºi cã în cazul în care va continua sã se
manifeste în acelaºi fel va avea de suferit. Chiar dacã în mod real au fost destul de
puþine cazurile în care au fost puse în practicã, aceste ameninþãri deschise erau
suficiente pentru a speria persoanele respective, care erau conºtiente de omnipotenþa
instituþiei31. Pentru a se amplifica efectul, avertizãrile aveau loc de regulã la sediul
Securitãþii, simpla „invitaþie“ de prezentare la aceastã instituþie constituind deja un
motiv de temere.

O altã metodã uzitatã cu succes de Securitate era aceea a demascãrii ºi punerii
în dezbatere publicã a persoanelor cu „atitudine duºmãnoasã“. Aceastã mãsurã a fost
folositã însã mult mai rar, deoarece implica mai multe aspecte. În primul rând,
„faptele“ comise nu reprezentau, chiar ºi dupã legile R.S.R., nici un delict, deci teoretic
nu puteau fi acuzaþi de nimic. Dreptul la opinie ºi libertatea de expresie erau garantate
de stat. Apoi, un numãr ridicat de demascãri publice ar fi scos în evidenþã chiar ceea
ce regimul dorea sã ascundã, ºi anume existenþa a numeroase nemulþumiri faþã de
politica partidului. Metoda era de regulã folositã împotriva persoanelor care încercau
sã emigreze clandestin sau contra aderenþilor la diverse culte religioase scoase în afara
legii, ocazie cu care era înfieratã aºa-zisa activitate ostilã a acestor „secte“, cum le
numea regimul. Aºadar, o componentã importantã o constituia „caracterul politico-
educativ“ al mãsurii.

Cum avertizãrile erau mult mai uºor de efectuat, ofiþerii de Securitate uzitau cu
preponderenþã aceastã metodã32. Pentru a combate acest fenomen, nu de puþine ori
conducerea Securitãþii critica acest aspect ºi cerea folosirea mult mai largã a
dezbaterii publice. Spre exemplu, într-un raport din 30 august 1977 colonelul Gheorghe
Vasile, ºeful Direcþiei a VI-a Cercetãri Penale, propunea „sã se acorde în viitor
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31 Între anii 1974–1975, Traian Câmpeanu, fost membru al grupului de rezistenþã condus de maiorul
Nicolae Dabija, fost deþinut politic, ºi-a manifestat în repetate rânduri nemulþumirea faþã de politica
regimului comunist („a avut manifestãri duºmãnoase, comentând denigrator unele mãsuri întreprinse
pe plan intern de cãtre partidul ºi statul nostru“). El declara faþã de colegii de muncã de la I.M. Aiud
cã „muncitorilor li s-au impus norme de muncã pe care nu le pot realiza ºi astfel sunt plãtiþi prost, iar
þãranii sunt robiþi în C.A.P., pentru cã muncesc degeaba“. Din acest motiv, a fost avertizat de Securitate
la 28 aprilie 1975. Mãsura a avut efect, deoarece dupã avertizare a încetat cu criticile, motiv pentru
care la 3 martie 1979 a fost scos din baza de lucru cu prioritate (A.C.N.S.A.S., fond informativ, dosar
nr. 5.442, vol. 1, f. 56).

32 Spre exemplu, în perioada 1 ianuarie 1967–31 mai 1968 în mediul rural au fost efectuate 1.736
avertizãri, 86 demascãri, 81 arestãri, iar în 64 de cazuri s-au luat alte mãsuri. În aceastã perioadã, doar
în mediul rural, un numãr de 353.590 persoane erau incluse în supravegherea informativã generalã, iar
41.584 se aflau în lucru, toate fiind urmãrite cu ajutorul a 30.459 informatori, dintre care majoritatea
(19.261) se aflau în legãtura ºefilor de post, restul în cea a ofiþerilor de Securitate (A.C.N.S.A.S., fond
documentar, dosar nr. 80, vol. 2, f. 51).



prioritate mãsurii de punere în dezbatere publicã“, iar avertizarea sã se facã numai
atunci când faptele nu puteau fi fãcute publice33.

Grupurile de persoane considerate a avea manifestãri duºmãnoase erau destrãmate
de Securitate prin mai multe cãi. Îndeosebi erau recrutaþi unul sau mai mulþi
informatori, prin intermediul cãrora se încerca „influenþarea pozitivã“ a persoanelor
vizate. Tot prin intermediul acestor agenþi erau lansate ºi diverse zvonuri
compromiþãtoare sau erau create ºi amplificate diferite disensiuni, care pânã la urmã
duceau la destrãmarea grupului. Uneori se încerca compromiterea persoanelor cele
mai active prin contactarea lor deschisã de cãtre ofiþerii de Securitate, în plinã stradã,
sau prin chemarea lor la sediile instituþiei, creându-se astfel impresia cã ar fi fost
colaboratori ai organelor de represiune34.

Schimbãri au apãrut ºi la transpunerea în practicã a planurilor de mãsuri.
Obiectivele ºi sarcinile aveau termene precise de îndeplinire, chiar dacã era vorba
de recrutarea unor informatori sau de finalizarea unor cazuri. De multe ori aceste
termene erau fixate în mod nerealist, fãrã a se þine cont de complexitatea cazurilor
care trebuiau finalizate. Ofiþerii raportau un numãr cât mai mare de informatori
recrutaþi, chiar dacã erau de slabã calitate, ca ºi închiderea a cât mai multor cazuri,
deºi unele dintre acestea erau apoi redeschise, tot pentru a-ºi justifica activitatea.

Cum poate fi sesizat ºi din conþinutul documentelor prezentate în volum, au apãrut
diferenþe vizibile de ton ºi în modul de alcãtuire al diverselor rapoarte sau planuri
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33 Raportul întocmit de Direcþia a VI-a, pe baza analizei cazurilor de avertizare ºi punere în dezbatere
publicã efectuate în primul semestru al anului 1977 de cãtre organele din 15 inspectorate judeþene,
reliefeazã ºi alte aspecte extrem de interesante privind aceste practici. Astfel, dintr-un total de 1.554
cazuri de avertizãri ºi puneri în dezbatere publicã, 75,6% s-au fãcut pentru comentarii duºmãnoase (acest
procent ridicat era pus pe seama „intensificãrii unor acþiuni de propagandã din partea cercurilor reacþionare
din exterior, amplificate în cadrul emisiunilor postului de radio «Europa Liberã»“), 7,35% pentru
manifestãri naþionalist-iredentiste (în proporþie de peste 95% este vorba de cetãþeni de etnie maghiarã),
6,65% pentru intenþii de evaziune, 6,1% pentru relaþii cu cetãþeni strãini, 2,9% pentru „difuzare de
înscrisuri cu conþinut ostil“, iar restul pentru alte „abateri“. În privinþa categoriei sociale a persoanelor
vizate, 31% erau muncitori, 21% intelectuali, 15% pensionari, 9,5% þãrani, iar 11,4% (178 cazuri) elevi
ºi studenþi, dintre care, în mod surprinzãtor, în 120 de cazuri era vorba de tineri sub 20 de ani. De altfel,
colonelul Gheorghe Vasile a criticat numãrul ridicat de avertizãri efectuate în rândul elevilor, de multe
ori fãrã nici un motiv întemeiat (spre exemplu, au fost avertizate 4 eleve de 16 ºi 17 ani din Anina doar
pentru cã trimiseserã o scrisoare cântãreþului Criss Roberts). Mult mai grav este faptul cã printre cei
avertizaþi se aflau ºi minori sub 14 ani, ceea ce demonstreazã faptul cã Securitatea nu se sfia sã creeze
un climat de teroare ºi fricã chiar în interiorul ºcolilor (A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 53,
vol. 51, f. 1–6).

34 În 1983, într-un Plan de mãsuri privind contracararea activitãþii cultului Adventist de ziua a 7–a
se prevedeau urmãtoarele: „menþinerea în contact fictiv a conducãtorilor grupãrilor adverse ºi
contactarea altora (…), care vor fi exploataþi informativ ºi faþã de care vom lansa versiuni
compromiþãtoare reciproce spre a fi colportate în masa sectanþilor ºi adversarilor lor; (…) Elementele
stabilite ca deosebit de fanatice ºi active, vor fi contactate periodic în mod deschis, spre a fi
compromise în masa sectanþilor“ (A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 141, vol. 1, f. 167).



de mãsuri. Un loc tot mai important au început sã-l ocupe formulãrile redactate în
limbajul de lemn al propagandei, cu accente pe cultul personalitãþii lui Ceauºescu.
Cãtre sfârºitul regimului, scoaterea în evidenþã a celebrelor „indicaþii“ ºi „directive“
va fi prezentã tot mai mult în documentele interne ale Securitãþii, îndeosebi în cele
redactate la nivel central.

În scurt timp dupã accederea la putere, Nicolae Ceauºescu a depus numeroase
eforturi pentru a obþine o imagine cât mai bunã a României în plan internaþional, ceea
ce indirect nu putea decât sã-i aducã beneficii, atât în exterior, cât ºi în interior.
Distanþându-se de Moscova ºi refuzând sã participe la invadarea Cehoslovaciei,
dictatorul de la Bucureºti a reuºit în aceastã perioadã sã ducã o politicã externã activã,
concretizatã prin vizite la nivel înalt efectuate la Washington ºi Londra ºi prin primirea
în România a unor lideri mondiali de prim plan, cum au fost preºedinþii S.U.A. ºi
Franþei, Richard Nixon ºi Charles de Gaulle. Tot în aceastã politicã s-a înscris ºi
semnarea de cãtre România a Actului final al Conferinþei pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa (Helsinki, 1 august 1975), prin care þara noastrã se angaja sã
respecte prevederile Declaraþiei Universale a Drepturilor Omului.

Cu toate acestea, regimul lui Ceauºescu nu putea fi credibil în exterior, în condiþiile
în care Securitatea îºi continua acþiunile represive împotriva cetãþenilor. Cum însã
fãrã înãbuºirea în faºã a oricãror proteste este greu de crezut cã P.C.R. s-ar fi putut
menþine la putere, s-a încercat disimularea acþiunilor organelor de Securitate ºi
acoperirea lor sub masca unor dispoziþii legale. Mãsurile îndreptate împotriva unor
diverse categorii de persoane erau luate, dupã caz, sub acoperirea organelor de Miliþie,
evidenþa paºapoartelor, unitãþilor grãnicereºti ºi de frontierã, dar ºi a unitãþilor
administrative locale sau centrale (consilii populare, Departamentul Cultelor etc.) sau
a altor instituþii, cum ar fi Agerpres (pentru ziariºti), O.N.T. (pentru a refuza cererile
de emigrare) etc. De menþionat este faptul cã aceste instituþii erau folosite ca paravan
de regulã doar atunci când mãsurile vizau cetãþeni occidentali sau români cu
cetãþenie strãinã. O categorie aparte de persoane împotriva cãrora acþiunile represive
ale Securitãþii se efectuau sub acoperirea altor organe era cea a membrilor cultelor
neoprotestante legale35, care aveau foarte bune legãturi cu forurile lor de conducere

XXI

35 Credincioºii români erau deseori amendaþi cu sume mari de cãtre Miliþie, consiliile locale refuzau
sã aprobe deschiderea de noi case de rugãciuni sau unitãþi cultice etc. Împotriva credincioºilor strãini
care veneau în România, percepuþi drept „emisari ai organizaþiilor internaþionale“, instrucþiunile prevedeau
foarte clar cã mãsurile trebuiau luate „fãrã implicarea organelor de Securitate“. În aceste situaþii trebuia
procedat „prin tragerea la rãspundere în conformitate cu prevederile legilor þãrii noastre ori cercetarea
ºi avertizarea sub acoperirea organelor de paºapoarte, iar dupã caz, întreruperea dreptului ºederii în þarã
sau includerea pe lista persoanelor indezirabile. La astfel de mãsuri vor fi antrenate mai mult organele
de Miliþie, factorii de conducere din administraþia localã ºi Departamentul Cultelor, urmãrindu-se
descurajarea strãinilor în cauzã ºi determinarea lor de a se abþine de la activitãþi ostile“ (A.C.N.S.A.S.,
fond documentar, dosar nr. 141, vol. 1, f. 170).



din Occident ºi S.U.A., acestea protestând deseori faþã de încãlcarea drepturilor
religioase ale deservenþilor lor din România.

În acelaºi scop, Securitatea utiliza ºi metoda stabilirii de relaþii cu „toþi factorii
de conducere“ din instituþii, pentru a rezolva sarcinile operative prin intermediul
acestora. Practic, organele de Securitate se bazau pe aportul persoanelor numite de
partid în funcþii de conducere, care, pentru a-ºi menþine posturile, nu se dãdeau în
lãturi sã colaboreze cu organele de represiune în luarea diferitelor mãsuri, ce mergeau
uneori pânã la desfacerea contractelor de muncã ale persoanelor indezirabile36.

Desigur, este greu de afirmat faptul cã toate aceste metode ar fi reuºit sã înºele
cu adevãrat Occidentul asupra naturii reale a regimului din România ºi a practicilor
acestuia.

Tot în acest context trebuie remarcate ºi relaþiile foarte strânse existente între
Securitate ºi Miliþie, cu precãdere în mediul rural. Implicarea ºefilor posturilor de
Miliþie în activitatea informativ-operativã s-a extins continuu, aceºtia ajungând în 1976
sã rãspundã de întreaga acþiune de supraveghere a persoanelor de la sate37.
Bineînþeles, organele de Miliþie erau îndrumate ºi controlate de ofiþeri de Securitate,
cu precãdere din cadrul serviciilor de informaþii interne ale inspectoratelor judeþene,
care aveau ºi ei în lucru dosare de urmãrire informativã ºi informatori în legãturã
personalã. Raporturile apropiate dintre cele douã instituþii represive dateazã însã de
la începutul regimului comunist, fiind arhicunoscutã implicarea Miliþiei în acþiunile
îndreptate contra grupurilor de rezistenþã din munþi ºi în impunerea colectivizãrii.

Spre deosebire de situaþia din timpul regimului lui Gheorghiu-Dej, dupã 1965
ingerinþele Securitãþii în activitatea organelor de justiþie au scãzut în intensitate.
Procesul este oarecum firesc, dacã þinem cont ºi de faptul cã numãrul arestãrilor ºi
al trimiterilor în judecatã efectuate de Securitate a scãzut la un prag minim, detenþia
politicã fiind utilizatã relativ rar ca armã de represiune. Începând cu a doua jumãtate
a anilor ’60 ºi pe tot parcursul anilor ’70 completele de judecatã au aprobat o mare
parte a cererilor de revizuire a proceselor ºi de reabilitare juridicã înaintate de unii
foºti condamnaþi politici, întemniþaþi fãrã nici o vinã. Cu toate cã justiþia nu-i mai
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36 Într-un plan de mãsuri elaborat la 1 noiembrie 1977 de cãtre Serviciul V din Direcþia I, referitor
la desfãºurarea muncii de securitate în Radioteleviziunea Românã, se prevedea ca împotriva persoanelor
„semnalate cu manifestãri ostile“ pentru început sã se întreprindã „mãsuri diversificate de neutralizare,
prin acþiuni directe ale organelor noastre ori prin organele de partid ºi conducerea instituþiei“. Ulterior
urma ca, „în mod treptat, folosind mijloace ºi forme adecvate, sã se insiste la conducerea Radioteleviziunii
ºi organelor centrale ºi locale de partid pentru a acþiona în vederea înlãturãrii acelora care nu corespund
exigenþelor profilului ideologic al instituþiei“ (A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 135, vol. 1, f.
91–92).

37 Conform Hotãrârii Consiliului de conducere al Ministerului de Interne din 22 iunie 1976, aprobatã
de ministrul Teodor Coman, „supravegherea informativã de securitate în mediul rural se executã de cãtre
ofiþerii ºi subofiþerii posturilor de miliþie, cu excepþia obiectivelor ºi locurilor a cãror asigurare informativ-
operativã se realizeazã nemijlocit de cãtre ofiþeri ai serviciilor informativ-operative de securitate ale
inspectoratelor“ (A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 125, vol. 12, f. 79).



era subordonatã, Securitatea manifesta în continuare „o preocupare sistematicã pentru
stabilirea unor corelaþii între atitudinea politicã ºi modul deficitar de soluþionare a
unor cauze penale privind tragerea la rãspundere a unor elemente“38, cu precãdere
în cazurile de corupþie sau de „subminare a economiei naþionale“.

Renunþarea la mãsurile de teroare aplicate pânã în 1965 a condus la necesitatea
creãrii unei reþele informative cât mai vaste, care sã permitã extinderea supravegherii
asupra întregii societãþi. Ofiþerii de Securitate din toate sectoarele aveau instrucþiuni
clare sã creeze reþele informative în fiecare obiectiv de care rãspundeau. Au fost astfel
recrutaþi informatori în toate instituþiile statului, în fabrici, spitale, ºcoli, ajungându-
se chiar la reþele de stradã ºi bloc. Toate acestea permiteau generalizarea urmãririi
informative a tuturor persoanelor, atât la locul de muncã, cât ºi la domiciliu. Precum
un scenariu orwellian, fiecare individ trebuia sã ºtie cã „ochiul atent“ al Securitãþii
se afla peste tot, iar orice miºcare a sa nu putea scãpa neobservatã. Se încerca astfel
sã se obþinã ºi un fel de autocenzurã din partea cetãþenilor, astfel încât aceºtia sã se
abþinã de a se manifesta împotriva regimului, de fricã ca nu cumva sã fie imediat
descoperiþi de omniprezenþii informatori.

Un accent deosebit era pus pe recrutarea persoanelor care intrau în contact cu
cetãþenii strãini sosiþi în România. Este vorba îndeosebi de translatori, însoþitori,
chelneri, recepþioneri etc.39. Aceºtia aveau rolul de a observa eventualele „acþiuni
duºmãnoase“ ale cetãþenilor strãini (cu toate cã în imensa majoritate a cazurilor era
vorba de simpli turiºti sau de persoane nevinovate). Însã cele mai de preþ informaþii
furnizate de aceºti colaboratori ai Securitãþii erau cele referitoare la românii care intrau
în legãturã cu cetãþenii strãini. Pe baza denunþurilor, persoanelor care aveau relaþii
cu strãinii li se deschideau dosare de urmãrire informativã, fiind suspectate de spionaj
sau de intenþii de evaziune. De acelaºi tratament beneficiau ºi toþi cetãþenii români
care vizitau fãrã aprobare ambasadele de la Bucureºti ale statelor occidentale, motiv
pentru care erau percepuþi din start ca fiind ostili regimului ºi ca atare erau
identificaþi ºi lucraþi informativ.

Cu toate cã instrucþiunile Securitãþii prevedeau foarte clar faptul cã membrii de
partid puteau fi folosiþi ca informatori doar în cazuri excepþionale ºi numai cu aprobare,
în realitate situaþia era puþin diferitã. Pentru a-ºi atinge scopurile informative ºi pentru
a asigura o supraveghere cât mai extinsã, Securitatea folosea un numãr deloc neglijabil
de agenþi din rândul membrilor P.C.R. Astfel, în iulie 1987 Serviciul V (artã-culturã)
din Direcþia I avea o reþea formatã din 171 persoane, din care nu mai puþin de 132
erau informatori „cu aprobare“, adicã membri de partid pentru recrutarea cãrora se
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38 A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 2, f. 223.
39 Într-un raport al Securitãþii din 1977 se preciza faptul cã la Radioteleviziunea Românã lucrau 18

translatori ºi însoþitori, ºi ca atare „toate [subl. n.] aceste persoane vor fi verificate ºi recrutate ca surse
ale organelor de securitate ori înlocuite dacã nu corespund“ (A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr.
135, vol. 1, f. 92).



obþinuse acordul organelor de partid superioare40. Þinând cont de faptul cã toate aceste
surse nu aveau dosar de informator, putem înþelege astãzi cât de extinsã era în realitate
reþeaua informativã a organelor de Securitate ºi cât de puþine ºanse sunt pentru
identificarea exactã a tuturor acestor agenþi.

În atenþia Securitãþii intrau toþi cetãþenii României, dar se poate afirma cã baza
operativã era compusã din mai multe categorii importante, ale cãror acþiuni ori senti-
mente erau percepute drept ostile regimului.

Chiar ºi dupã zeci de ani de la interzicerea partidelor politice, foºtii membri ai
acestora erau priviþi în continuare ca duºmani ai regimului, cu precãdere persoanele
care avuseserã funcþii de conducere. Trecerea timpului, resemnarea ºi dispariþia
biologicã nu atenuaserã percepþia Securitãþii asupra acestor persoane, care încã erau
supravegheate informativ. În centrul atenþiei se aflau membrii fostei Miºcãri
Legionare, considerându-se cã aceºtia nu-ºi diminuaserã cu nimic sentimentele
anticomuniste41. În acelaºi context se înscria ºi urmãrirea foºtilor deþinuþi politici sau
a supravieþuitorilor din grupurile de rezistenþã din munþi. Chiar dacã în majoritatea
cazurilor aceºtia nu mai prezentau nici un pericol pentru regim, dosarele lor
operative erau menþinute în continuare active, fiind probabil folosite ca pretext de
cãtre unii ofiþeri pentru a-ºi justifica activitatea42. În unele cazuri au avut de suferit
ºi copii acestora, care au fost urmãriþi în problema „descendenþi de foºti condamnaþi“,
fiind consideraþi de Securitate, chiar ºi în anii ’80, drept o categorie aprioric
duºmãnoasã regimului comunist43.

Începând cu anii ’70, un loc tot mai important în activitatea organelor de Secu-
ritate îl ocupa urmãrirea persoanelor care ascultau emisiunile postului de radio „Europa
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40 În compartimentele corespondente Serviciului V din teritoriu situaþia era oarecum asemãnãtoare,
din 6.339 surse un numãr de 1.540 erau membri de partid (A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr.
120, vol. 2, f. 177).

41 Într-un raport din 1977, colonelul Gheorghe Vasile invoca: „necesitatea cunoaºterii permanente
de cãtre organele de securitate a poziþiei persoanelor din categoria menþionatã [membri ai fostelor partide
ºi foºti deþinuþi politici – n.n.] ºi îndeosebi a legionarilor, care în perioada unor evenimente mai deosebite
sunt pretabile la acþiuni ostile“ (A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 53, vol. 51, f. 3). Poziþia
Securitãþii se va menþine identicã ºi peste zece ani, când s-a considerat iniþial cã participanþii la revolta
de la Braºov fãceau parte din rândul legionarilor.

42 Spre exemplu, Simion Bulbucan, fost condamnat pentru apartenenþa la grupurile de rezistenþã
din judeþul Alba, a fost supravegheat continuu pânã la cãderea comunismului, deºi avea peste 84 de
ani, era bolnav ºi ieºea extrem de rar din casã (A.C.N.S.A.S., fond informativ, dosar nr. 5.443).

43 În Raportul pe anul 1984 al Serviciului III din Direcþia I se preciza: „Analiza activitãþii informativ-
operative desfãºurate în rândul elementelor care au iniþiat, condus sau participat în bande ºi organizaþii
subversiv-teroriste ºi modul în care se realizeazã controlul informativ asupra descendenþilor foºtilor
condamnaþi au oferit, pentru întregul aparat din problemã, concluzii operative de naturã sã ducã la
înþelegerea în mod realist a pericolului social pe care îl reprezintã persoanele din aceastã categorie,
necesitatea îmbunãtãþirii cunoaºterii pentru neutralizarea oricãrei încercãri de activitate duºmãnoasã“
(A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 1, f. 60).



Liberã“. Simpla audiere a acestui post era consideratã a fi o acþiune duºmãnoasã, iar
de multe ori cetãþenilor despre care informatorii raportau cã au asemenea preocupãri
li se deschideau dosare de urmãrire. În pofida tuturor mãsurilor luate (bruiaj etc.),
spre sfârºitul regimului Ceauºescu practic întreaga populaþie a României asculta
„Europa Liberã“, în condiþiile unei lipse totale de informaþie credibilã din partea mass-
mediei din interior, aservite în întregime regimului ºi cultului personalitãþii familiei
Ceauºescu. Cum Securitatea nu avea capacitatea de a urmãri concomitent toate aceste
persoane, s-a rezumat la supravegherea doar a acelora care difuzau ºi comentau în
public ºtirile aflate. În cazurile mai deosebite se recurgea la avertizarea persoanelor
respective.

Deºi ar fi trebuit sã respecte documentele internaþionale pe care le semnase, regimul
comunist ateu din România nu putea privi cu ochi buni activitatea cultelor religioase
din þarã. Accentul supravegherii era pus cu preponderenþã pe membrii cultelor
neoprotestante, fie ele legale sau ilegale. Motivul îl reprezenta atât creºterea
explozivã a numãrului aderenþilor la aceste culte, cât mai ales strânsele legãturi pe
care ele le aveau cu forurile lor de conducere din exterior, considerate „oficine de
spionaj“. În numeroase rapoarte, Securitatea nu se sfia sã declare cã aceste culte nu
erau decât niºte instrumente uzitate de statele occidentale pentru a se amesteca în
treburile interne ale României. Se menþiona faptul cã credincioºii neoprotestanþi erau
folosiþi de serviciile externe de spionaj pentru culegerea de date din România, cã erau
instigaþi la acþiuni protestatare, la emigrare etc.44. Pentru a le combate activitatea,
Securitatea a acordat un interes deosebit supravegherii deservenþilor acestor culte ºi
a iniþiat numeroase acþiuni privind compromiterea unor pastori ºi lideri religioºi,
crearea de disensiuni etc. În acest scop s-a încercat recrutarea a cât mai multor
informatori, fiind vizate îndeosebi persoanele cu autoritate în cadrul cultelor
respective.

Cum însã toate aceste mãsuri, dublate de cele ale Miliþiei, Departamentului
Cultelor ºi organelor administrative, nu au avut nici pe departe efectul scontat, iar
numãrul credincioºilor neoprotestanþi creºtea continuu, Securitatea nu a ezitat în
luarea unor mãsuri mult mai dure, care mergeau pânã la arestãri ºi trimiteri în
judecatã. Motivele pentru care se fãceau aceste reþineri erau diverse, dar cu
precãdere vizau introducerea ºi deþinerea de materiale religioase clandestine,
refuzul satisfacerii stagiului militar (îndeosebi în cazul adventiºtilor, Martorilor lui
Iehova, dar ºi al altor culte) etc. În faþa protestelor internaþionale din ce în ce mai
vehemente, de multe ori regimul a fost nevoit sã facã pasul înapoi ºi sã graþieze unele
dintre persoanele condamnate sub aceste acuzaþii45.
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44 Unele acuze stârnesc chiar ilaritatea, cum este cea conform cãreia se urmãrea „sustragerea credin-
cioºilor de la acþiuni economice, politice, social-culturale, ºtiinþifice, militare etc., pentru a frâna dezvol-
tarea þãrii, pentru a întârzia procesul de formare a conºtiinþei noi, socialiste“ (A.C.N.S.A.S., fond
documentar, dosar nr. 150, vol. 2, f. 7).



Un loc aparte în rândul categoriilor care s-au „bucurat“ de atenþia Securitãþii a
fost ocupat de persoanele care activau în mediul literar din România. Personalitãþi
puternice, acestea nu ezitau sã critice deseori mãsurile luate de conducerea de partid,
fiind vizate cu precãdere existenþa cenzurii, refuzul de a se tipãri anumite lucrãri
considerate ostile sau necorespunzãtoare, acordarea cu greutate a permisiunii de a
cãlãtori în Occident, dar ºi alte aspecte. Pentru cã aceste persoane se bucurau de
notorietate atât în þarã, cât ºi în strãinãtate, împotriva lor nu se puteau lua decât cu
mare greutate mãsurile folosite de regulã de Securitate. Chiar ºi aºa, de cele mai multe
ori efectul acestora era aproape nul. Eforturile Securitãþii au fost subminate cu
precãdere de campania extrem de activã dusã de postul de radio „Europa Liberã“ în
apãrarea scriitorilor, poeþilor sau criticilor literari afectaþi. De altfel, aceasta era ºi
marea problemã a organelor de represiune, imensa publicitate care li se fãcea
persoanelor împotriva cãrora erau luate diferite mãsuri restrictive, ceea ce ducea apoi
la formularea a numeroase proteste internaþionale referitoare la lipsa libertãþilor din
România.

Securitatea a fost nevoitã astfel sã intre într-un fel de cerc vicios. Astfel, în urma
protestelor trebuia sã permitã deplasarea în Occident a unor persoane ostile regimului,
dar, o datã ajunse în strãinãtate, acestea dezvãluiau noi abuzuri ale puterii comuniste
din România. Este unanim recunoscut, chiar ºi de cãtre Securitate, cã rolul cel mai
important în acest sens l-au avut Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca, ambii fiind
responsabili, în cadrul „Europei Libere“, cu viaþa literarã din România. Comentariile
lor deosebit de acide la adresa regimului erau privite cu îngrijorare la Bucureºti, cu
atât mai mult cu cât toate mãsurile luate împotriva acestora se dovedeau a fi ineficiente.
Vizitaþi de un numãr foarte mare de literaþi români ce cãlãtoreau în strãinãtate, cei
doi primeau informaþii referitoare la mediul cultural din România, pe care apoi le
utilizau în cadrul emisiunilor radiofonice.

Postul de radio „Europa Liberã“ a fost de altfel unul dintre principalele obiective
ale Securitãþii în timpul regimului Ceauºescu, dupã cum reiese foarte clar ºi din
documentele din volum46. Criticile aduse puterii de la Bucureºti de „Europa Liberã“
vizau atât nerespectarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor, cât ºi abuzurile asupra
diferitelor persoane, instaurarea cultului personalitãþii secretarului general al P.C.R.
sau degradarea continuã a condiþiilor de trai din þarã. Acþiunile Securitãþii îndreptate

XXVI

45 Exemplele cele mai elocvente sunt oferite de cazul credincioºilor cultului Creºtin dupã
Evanghelie arestaþi de Securitate în cadrul acþiunilor „Canalul – 80“ ºi „Canalul – 81“, sub acuzaþia
de introducere clandestinã de materiale religioase în România. Deºi au fost condamnaþi la pedepse
cuprinse între 4 ºi 7 ani de închisoare, în urma protestelor internaþionale ei au fost eliberaþi dupã numai
câteva luni de detenþie. Vezi pe larg în Elis Neagoe-Pleºa, Liviu Pleºa, Cultele neoprotestante din România
în perioada 1975–1989, în Adrian Nicolae Petcu (coord.), Partidul, Securitatea ºi Cultele. 1945–1989,
Editura Nemira, Bucureºti, 2005, p. 379–384.

46 Pentru alte amãnunte referitoare la acest aspect, a se consulta Mihai Pelin, Operaþiunile „Meliþa“
ºi „Eterul“. Istoria „Europei Libere“ prin documente de Securitate, Editura Albatros, Bucureºti, 1999.



asupra emigraþiei române au fost încununate nu de puþine ori cu succes, reuºindu-
se compromiterea unor lideri sau crearea unor grave disensiuni în interiorul diasporei,
care nu a reuºit niciodatã sã acþioneze unitar. În cazul „Europei Libere“, Securitatea
nu a reuºit sã aibã aceeaºi eficienþã, iar virulenþa emisiunilor radiofonice nu a cunoscut
nici o atenuare. Încercãrile de a penetra informativ postul de la München ºi de a-i
„influenþa pozitiv“ pe redactorii acestuia au fost departe de succesul scontat.

În încheiere, trebuie menþionat faptul cã eliminarea acþiunilor brutale din rândul
metodelor Securitãþii nu a avut loc niciodatã. Chiar dacã represiunea nu a mai cunoscut
excesele din epoca Dej, nu putem afirma cã aceste practici au dispãrut din munca
Securitãþii. Câteva exemple elocvente sunt oferite de asasinarea inginerului Gheorghe
Ursu, cazul Vasile Paraschiv47, atacurile împotriva celor mai critice voci ale
emigraþiei (precum Monica Lovinescu, Virgil Tãnase, Paul Goma). Un alt subiect,
încã neelucidat, este cel al implicãrii Securitãþii în decesele suspecte ale unor directori
ai „Europei Libere“ (Noel Bernard, Vlad Georgescu, Barbu Cismãrescu), despre care
se bãnuieºte cã ar fi fost iradiaþi. De asemenea, chiar dacã este vorba cu precãdere
de cazuri individuale, nu putem omite maltratarea cu o deosebitã brutalitate a
persoanelor arestate în urma revoltei de la Braºov48 sau în primele zile ale Revoluþiei
din decembrie 1989. Toate acestea dezvãluie faptul cã Securitatea ºi conducerea
partidului, atunci când îºi simþeau poziþiile ameninþate, puteau reveni fãrã probleme
la acþiuni de teroare împotriva cetãþenilor pe care ar fi trebuit sã-i protejeze. Astfel,
de la înfiinþarea sa ºi pânã la cãderea regimului comunist, Securitatea a rãmas
principalul instrument represiv prin intermediul cãruia partidul ºi cei care se aflau
în fruntea acestuia au transpus în practicã subordonarea întregii societãþi.

Elis Neagoe-Pleºa        Liviu Pleºa
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47 Vasile Paraschiv, Lupta mea pentru sindicate libere în România. Terorismul politic organizat de
statul comunist, ediþie îngrijitã ºi studiu de Oana Ionel ºi Dragoº Marcu, cu o postfaþã de Marius Oprea,
Editura Polirom, Iaºi, 2005.

48 Exemple extrem de sugestive sunt cuprinse în Marius Oprea, Stejãrel Olaru, Ziua care nu se uitã.
15 Noiembrie 1987, Braºov, Editura Polirom, Iaºi, 2002.
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Partea I

SSTTRRUUCCTTUURRII  ––  CCAADDRREE

11..

1967 iulie 14. Extras din protocolul ºedinþei Prezidiului Permanent al C.C. al
P.C.R. referitor la reorganizarea Ministerului Afacerilor Interne

2214/1967

Protocol nr. 39
al ºedinþei Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R.

din ziua de 14 iulie 1967

Participã la ºedinþã tovarãºii Nicolae Ceauºescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe
Maurer, Alexandru Bârlãdeanu, Emil Bodnãraº, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeþ.

Au fost invitaþi tovarãºii Patilineþ Vasile ºi Onescu Cornel.
ªedinþa începe la ora 1000.
Prezideazã tovarãºul Nicolae Ceauºescu.
(…)
II. Cu privire la reorganizarea M.A.I.
1. Aprobã propunerile cuprinse în Nota privind reorganizarea structurii Ministerului

Afacerilor Interne (se anexeazã).
2. Sã se întocmeascã un proiect de Decret cadru – referitor la reorganizarea

Ministerului Afacerilor Interne –, care sã poatã fi publicat.
Schema organizatoricã a M.A.I. se va stabili de cãtre Consiliul de Miniºtri.
3. Problemele de Apãrare Localã Antiaerianã sã fie trecute de la M.A.I. în atribuþiile

Ministerului Forþelor Armate.
4. Consiliul Securitãþii Statului va funcþiona ca departament independent în cadrul

Ministerului Afacerilor Interne.
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5. Primii-adjuncþi ai ministrului Afacerilor Interne – inclusiv preºedintele
Consiliului Securitãþii Statului – vor avea grad de ministru.

6. Ministerul Afacerilor Interne sã prezinte propuneri conducerii partidului cu
privire la trecerea personalului militarizat din cadrul M.A.I. în rândul cadrelor militare.

7. La ºedinþa activului M.A.I. vor participa tovarãºii Nicolae Ceauºescu, Chivu
Stoica, Emil Bodnãraº, Ilie Verdeþ ºi Vasile Patilineþ.

C.C. al P.C.R. ºi Consiliul de Miniºtri sã ofere o masã tovãrãºeascã la Snagov în
cinstea activului M.A.I.

(…)
Nicolae Ceauºescu

Strict Secret
Notã

Supunem spre aprobare Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R. reorganizarea
Ministerului Afacerilor Interne, dupã cum urmeazã:

I. Crearea urmãtoarelor organe colective de conducere:
a) Consiliul Securitãþii Statului;
b) Colegiul Ministerului Afacerilor Interne.
II. Consiliul Securitãþii Statului sã fie format din: preºedinte, un prim-

vicepreºedinte, 2 vicepreºedinþi ºi 5 membri.
– Preºedintele sã fie prim-adjunct al ministrului Afacerilor Interne ºi sã facã parte

din Colegiul M.A.I. El va rãspunde de întreaga muncã de Securitate.
1. Direcþia Generalã de Informaþii Interne
Actuala Direcþie a III-a sã se transforme în Direcþia Generalã de Informaþii Interne,

în cadrul cãreia sã funcþioneze:
– Direcþia I-a, care sã se ocupe de munca informativã în rândul elementelor

duºmãnoase din interior;
– Direcþia a II-a, care sã se ocupe de prevenirea ºi descoperirea actelor de sabotaj

ºi diversiune din unitãþile economice.
2. Direcþia Generalã de Contraspionaj va fi creatã din actualele direcþii a II-a

ºi a V-a ºi va fi organizatã astfel:
– Direcþia a III-a, care se va ocupa de prevenirea acþiunilor de spionaj ale

diplomaþilor ºi altor cetãþeni strãini, de organizarea muncii informative ºi
controlul grãniceresc al punctelor de trecere a frontierei;

– Direcþia a IV-a, care se va ocupa de activitatea de contraspionaj ºi urmãrire
informativã în unitãþile Ministerului Forþelor Armate ºi Ministerului Afacerilor
Interne.

3. Direcþia Generalã de Informaþii Externe sã aibã în continuare 3 direcþii, ºi
anume:

– Direcþia a V-a, care se va ocupa cu obþinerea de informaþii tehnico-ºtiinþifice;
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– Direcþia a VI-a, care se va ocupa cu crearea de rezidenþe ilegale în exterior;
– Direcþia a VII-a, care se va ocupa cu munca de pãtrundere în serviciile de spionaj

ºi contraspionaj strãine, apãrarea contrainformativã a reprezentanþelor statului
nostru ºi cu lupta împotriva emigraþiei române reacþionare.

În cadrul Direcþiei Generale de Informaþii Externe, în afara actualelor servicii
independente, sã fie constituit ºi Serviciul de documentare externã.

4. Direcþia a VIII-a, care se ocupã cu problemele de securitate a conducerii de
partid ºi de stat (actuala Direcþie a VI-a).

5. Direcþia a IX-a, care se ocupã cu problemele de investigaþii ºi filaj (actuala
Direcþie a VII-a).

6. Direcþia a X-a – Anchete (actuala Direcþie a IV-a).
7. Direcþia a XI-a – Tehnicã (actuala Direcþie „T“).
8. Servicii independente:

– Serviciul „B“ – interceptare radio
– Serviciul „C“ – evidenþã operativã
– Serviciul „F“ – cenzurã
– Serviciul „K“ – contrainformaþii la organele M.A.I.
– Centrul de emisie-recepþie.

În aparatul de Securitate sã se mai facã urmãtoarele modificãri:
– Pentru oraºul Bucureºti sã se înfiinþeze o direcþie de Securitate – Direcþia

Securitãþii oraºului Bucureºti.
– Sã se creeze Comandamentul Trupelor de Securitate, care sã aibã în subordine

batalioane de Securitate.
– Concomitent cu aplicarea mãsurilor propuse, Consiliul Securitãþii Statului sã treacã

la o mai justã repartizare ºi folosire a efectivelor din aparatul central ºi regional de
Securitate, în raport de concentrarea elementelor suspecte ºi importanþa unor obiective.

III. Propunem numirea ca membri ai Consiliului Securitãþii Statului ºi în funcþiile
arãtate mai jos a tovarãºilor:

1. …* – Preºedinte
2. Negrea Vasile – Prim-vicepreºedinte
3. Stoica Constantin – Vicepreºedinte ºi ºef al Direcþiei Generale de

Informaþii Interne
4. Doicaru Nicolae – Vicepreºedinte ºi ºef al Direcþiei Generale de

Informaþii Externe
5. Stan Nicolae – ªeful Direcþiei Generale de Contraspionaj
6. Pleºiþã Nicolae – ªeful Direcþiei a VIII-a
7. Ardeleanu Filimon – ªeful Direcþiei de Anchete (Direcþia a X-a)
8. Marinescu Paul – Comandantul Trupelor de Securitate
9. Tãnase Evghenie – ªeful Direcþiei Securitãþii oraºului Bucureºti
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IV. Din Colegiul Ministerului Afacerilor Interne, în afara ministrului, vor face
parte urmãtorii:

– Primul-adjunct al ministrului ºi preºedinte al Consiliului Securitãþii Statului;
– Adjunctul M.A.I. ºi ºef al Direcþiei Generale a Miliþiei;
– Adjunctul M.A.I., care se va ocupa de problemele administrativ-gospodãreºti;
– Adjunctul M.A.I., care se va ocupa de problemele P.C.I. ºi pazã obiective;
– Secretarul general al M.A.I., care se va ocupa de probleme de învãþãmânt,

penitenciare, arhive, secretariat, scrisori ºi sesizãri;
– Secretarul Consiliului Politic al Trupelor M.A.I.;
– Secretarul Comitetului de partid M.A.I.;
– ªeful Direcþiei Personal;
– ªeful Direcþiei Generale a Penitenciarelor;
– ªeful Corpului de Control al Ministrului.
Modificãrile propuse se pot realiza în cadrul efectivelor ºi fondului de salarii

prevãzute pentru anul 1967.
Vasile Patilineþ

14 iulie 1967.

A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 110/1967, f. 2-4, 42-45.

22

1967 iulie 21. Extras din Decretul Consiliului de Stat nr. 710 privind organizarea
ºi funcþionarea Ministerului Afacerilor Interne (capitolul referitor
la funcþionarea Departamentului/Consiliului Securitãþii Statului)

Decret al Consiliului de Stat

Decret nr. 710/1967

Expunere de motive

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 26–27 iunie 1967,
þinând seama de condiþiile perioadei de desãvârºire a construcþiei socialiste ºi de
dezvoltare continuã a democraþiei noastre, a stabilit mãsuri în vederea perfecþionãrii
activitãþii Ministerului Afacerilor Interne ºi îmbunãtãþirii structurii sale organizatorice.

Pentru aducerea la îndeplinire a hotãrârii Plenarei Comitetului Central al
Partidului Comunist Român s-a adoptat alãturatul decret privind organizarea ºi
funcþionarea Ministerului Afacerilor Interne.
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1. Decretul prezintã urmãtoarele îmbunãtãþiri faþã de prevederile reglementãrilor
anterioare cu privire la structura organizatoricã a Ministerului Afacerilor Interne:

a) S-a prevãzut înfiinþarea, în cadrul ministerului, a Departamentului Securitãþii
Statului, care va coordona, controla ºi îndruma în mod unitar întreaga activitate pe
care o desfãºoarã organele de securitate pentru asigurarea prevenirii, descoperirii ºi
lichidãrii acþiunilor îndreptate împotriva securitãþii statului.

Departamentul va fi condus de Consiliul Securitãþii Statului, care urmeazã sã-ºi
desfãºoare activitatea pe baza principiului muncii ºi conducerii colective, fiind un
organ deliberativ.

Consiliul se subordoneazã ministrului Afacerilor Interne ºi rãspunde faþã de
conducerea de partid ºi de stat pentru întreaga muncã ce o desfãºoarã organele
securitãþii statului.

Organizarea consiliului va permite o mai bunã compartimentare ºi analizã a
activitãþii desfãºurate de organele securitãþii statului ºi o mai mare operativitate în
conducerea muncii ºi rezolvarea problemelor.

(…)
Întrucât prin aceste prevederi se aduceau modificãri substanþiale Decretului nr.

141/1963, a fost necesarã înlocuirea acestuia. De aceea, s-a procedat la abrogarea
Decretului nr. 141/1963, cu modificãrile ulterioare.

Decret
privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Afacerilor Interne

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:

Capitolul I
Dispoziþii generale

Art. 1. Ministerul Afacerilor Interne înfãptuieºte politica Partidului Comunist Român
ºi a statului cu privire la asigurarea securitãþii statului ºi a ordinii publice, apãrarea
proprietãþii socialiste ºi personale, a drepturilor ºi intereselor legale ale persoanelor.

În îndeplinirea sarcinilor sale, Ministerul Afacerilor Interne se sprijinã ºi pe
concursul larg al cetãþenilor, pe influenþa educativã a colectivitãþii oamenilor muncii.

Capitolul II
Organizarea ministerului

Secþiunea I
Conducerea ministerului

Art. 2. Ministerul Afacerilor Interne este condus de ministrul Afacerilor Interne,
care, în îndeplinirea atribuþiilor sale, este ajutat de prim-adjuncþi ai ministrului, de
adjuncþi ai ministrului ºi de secretari generali.
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Atribuþiile primilor adjuncþi ai ministrului, ale adjuncþilor ministrului ºi ale
secretarilor generali se stabilesc prin ordin al ministrului.

Secþiunea II
Departamentul Securitãþii Statului

Art. 3. În cadrul Ministerului Afacerilor Interne funcþioneazã Departamentul
Securitãþii Statului, condus de Consiliul Securitãþii Statului. Consiliul Securitãþii
Statului conduce întreaga activitate a organelor de securitate, pentru siguranþa
prevenirii, descoperirii ºi lichidãrii acþiunilor îndreptate împotriva securitãþii statului.

Art. 4. Consiliul Securitãþii Statului se compune din preºedinte – cu rang de
ministru –, prim-vicepreºedinte, vicepreºedinþi ºi membri, numiþi prin hotãrâre a
Consiliului de Miniºtri. Preºedintele Consiliului este prim-adjunct al ministrului
Afacerilor Interne.

Consiliul Securitãþii Statului este organ deliberativ ºi îºi desfãºoarã activitatea
potrivit principiului muncii ºi conducerii colective.

Consiliul rãspunde faþã de conducerea de partid ºi de stat pentru întreaga
activitate a organelor securitãþii statului.

Art. 5. Departamentul Securitãþii Statului este alcãtuit din direcþii generale, direcþii,
servicii centrale ºi are în subordine direcþii regionale, precum ºi trupe de securitate.

Art. 6. Normele de organizare ºi funcþionare ale Departamentului Securitãþii
Statului, sarcinile ºi modul de funcþionare ale Consiliului Securitãþii Statului,
precum ºi modul de angajare ºi încadrare a personalului departamentului se stabilesc
prin regulament aprobat de Consiliul de Miniºtri.

(…)

Preºedintele Consiliului de Stat
Chivu Stoica

Bucureºti, 21 iulie 1967.
Nr. 710.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România“, partea I, nr. 65/22 iulie 1967, p. 564–567.
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1967 septembrie 2. Referat de cadre al locotenent-colonelului Ionescu Dumitru,
propus în funcþia de director al Direcþiei regionale M.A.I. Iaºi

C.C. al P.C.R.
Secþia de cadre

Ionescu Dumitru

Membru de partid din februarie 1946;
– Nãscut la 13 iulie 1928, în oraºul Iaºi;
– Originea socialã: tatãl mic meseriaº;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: liceul, un curs de specializare de un an pe linia M.A.I. ºi Universitatea

seralã de marxism-leninism;
– Profesia: ofiþer provenit din muncitori;
– În prezent este locþiitor al ºefului Direcþiei regionale M.A.I. Iaºi. Are gradul de

locotenent-colonel.

Ionescu Dumitru, în 1943 s-a angajat ucenic la depoul C.F.R. Iaºi. Paralel a urmat
4 clase profesionale, calificându-se în 1947 lãcãtuº ºi a continuat sã lucreze în profesie
la acelaºi depou, apoi la revizia de vagoane C.F.R. Socola-Iaºi.

Este cunoscut din producþie ca un muncitor disciplinat, preocupat a-ºi însuºi cât
mai bine meseria.

Dupã 23 august 1944 a participat la acþiunile de masã conduse de partid, iar în februarie
1946 a fost primit în P.C.R. ºi a îndeplinit sarcinile de membru al biroului organizaþiei
de bazã, apoi al comitetului de partid ºi al comitetului sindical pe întreprindere.

În noiembrie 1948 a fost selecþionat ca lucrãtor operativ cu gradul de plutonier
la Direcþia regionalã M.A.I. Iaºi. Dupã scurt timp a fost avansat sublocotenent ºi
încadrat ºef de birou.

În iulie 1952 a fost numit ºef al raionului M.A.I. Tg. Frumos, apoi, în 1953, mutat
în aceeaºi funcþie la raionul Iaºi. Atât la Tg. Frumos cât ºi la Iaºi a fost membru în
biroul comitetului raional de partid. În aceste funcþii a dovedit capacitate, maturitate
ºi orientare politicã în muncã.

În ianuarie 1959 a fost promovat ºeful Serviciului III din Direcþia regionalã M.A.I.
Iaºi, iar în septembrie acelaºi an trimis în U.R.S.S. la un curs de specializare pe linie
de M.A.I., pe care l-a absolvit în iulie 1960, cu rezultate bune. Dupã absolvirea
cursului, a fost repartizat în funcþia avutã anterior, iar în octombrie acelaºi an promovat
în funcþia de locþiitor al ºefului Direcþiei regionale M.A.I. Iaºi, funcþie pe care o deþine
ºi în prezent. Este membru al Comisiei pentru controlul muncii în unitãþile speciale
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a Comitetului regional de partid Iaºi ºi responsabilul unui cerc de învãþãmânt politic
din instituþia în care munceºte.

În aprilie a.c., împreunã cu ceilalþi tovarãºi din conducerea Direcþiei regionale
M.A.I., a fost sancþionat de secretariatul comitetului regional de partid cu „mustrare“,
pentru cã au dat ordin sã se ia o serie de date cu caracter politic de la un numãr însemnat
de cetãþeni din regiune, lucrare care nu era necesarã ºi nici nu intra în atribuþiile direcþiei.

Din aprecierile biroului comitetului regional de partid ºi direcþiei regionale M.A.I., rezultã
cã are o bogatã experienþã în munca de securitate, pregãtire politicã ºi spirit organizatoric.

Conduce cu competenþã sectoarele de activitate ºi colectivele de care rãspunde,
controleazã ºi îndrumã concret pe teren munca subalternilor. Aduce o contribuþie
însemnatã la activitatea colectivului de conducere al direcþiei. Are poziþie combativã
faþã de neajunsuri. Se preocupã de îmbogãþirea cunoºtinþelor sale profesionale ºi politice.
A absolvit liceul ºi Universitatea seralã de marxism-leninism, iar în prezent urmeazã
Facultatea de drept, este în anul V. Ca instructor nesalariat al comitetului regional de
partid îºi îndeplineºte cu conºtiinciozitate sarcinile ce-i revin. Are comportare bunã în
familie ºi societate, iar faþã de subalterni este exigent. Uneori însã este dur ºi arogant,
fapt pentru care a fost deseori criticat. A lichidat în mare parte cu aceste lipsuri, dar
mai este necesar sã fie ajutat sã lichideze cu aceastã atitudine din comportarea sa. Este
un ofiþer inteligent, cu putere de muncã ºi cu perspective de dezvoltare.

Pentru rezultatele obþinute în activitatea sa a fost decorat cu ordine ºi medalii ale
R.S. România ºi recent avansat la excepþional la gradul de locotenent-colonel.

Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost mic meseriaº cizmar, a lucrat singur. Mama
s-a ocupat cu vânzarea de zarzavaturi. Nu au fãcut parte din organizaþii politice. Au
decedat: tatãl în 1948, mama în 1959. Are o sorã funcþionarã.

Soþia este casnicã. Tatãl ei a fost muncitor, acum pensionar, este membru de partid.
Mama este casnicã.

Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R. îl
propune în funcþia de director al Direcþiei regionale M.A.I. Iaºi.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

ªeful secþiei
Ivanovici Dumitru

Dinu Vasile,
ªef sector în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.

Vlad Maria,
Instructor în Secþia de Cadre a 
C.C. al P.C.R.

2 septembrie 1967.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 199–200
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1967 noiembrie 3. Referat de cadre al locotenent-colonelului Vlad Iulian, ºeful
Direcþiei învãþãmânt din Consiliul Securitãþii Statului

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Vlad Iulian
Membru de partid din martie 1946

– Nãscut la 23 februarie 1931, în comuna Gogoºu, regiunea Oltenia;
– Originea socialã: þãrani mijlocaºi;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: ªcoala de ofiþeri M.A.I. de un an ºi Facultatea de drept;
– Profesia: ofiþer de securitate;
– În prezent este ºef al Direcþiei învãþãmânt din Consiliul Securitãþii Statului. Are

gradul de locotenent-colonel.

Vlad Iulian, din 1943, când a terminat ºcoala generalã, a urmat patru clase la Liceul
comercial din Craiova. Din acest timp este cunoscut ca un elev disciplinat.

În martie 1946 a fost primit în P.C.R. ºi i s-a încredinþat munca de activist
extrabugetar la Comitetul regional P.C.R. Oltenia.

Începând din iulie 1947 a îndeplinit succesiv diferite funcþii, cum sunt: secretar
al Comitetului Tineretului Sãtesc al Plãºii Brabova, activist la Comitetul judeþean Dolj
al Tineretului Sãtesc, secretar al Comitetului U.T.C. plasa Bãileºti, lector la ªcoala
C.C. al U.T.C. de la Timiºu de Sus, activist al C.C. al U.T.C. Tovarãºii care i-au
controlat activitatea l-au apreciat cã ºi-a îndeplinit în mod conºtiincios sarcinile
încredinþate.

În noiembrie 1951 a fost trimis la ªcoala de ofiþeri M.A.I. din Botoºani, unde a
fost ºef de clasã ºi secretar al organizaþiei U.T.C. pe ºcoalã. Dupã ce a terminat ºcoala,
în noiembrie 1952 a primit gradul de locotenent ºi a lucrat în Direcþia de propagandã
ºi agitaþie din Direcþia generalã politicã a M.A.I., iar din 1954 ºef de birou, apoi ºef
de secþie cu probleme de învãþãmânt în Direcþia de Cadre a M.A.I. Din 1956 a urmat
ºase luni un curs de specializare în U.R.S.S., dupã care a revenit în Direcþia de Cadre,
unde a fost promovat locþiitor ºef serviciu, apoi ºef serviciu învãþãmânt. În aceastã
funcþie a lucrat pânã în 1960, când a fost promovat locþiitor al ºefului Direcþiei de
Cadre ºi s-a ocupat tot cu probleme de învãþãmânt. Din iunie 1967 îndeplineºte funcþia
de ºef al Direcþiei învãþãmânt din Consiliul Securitãþii Statului.

Conducerea ministerului ºi comitetul de partid îl apreciazã cã este un activist
capabil, cu o bunã pregãtire profesionalã ºi politicã. Datoritã faptului cã lucreazã de
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mult timp în probleme de învãþãmânt, a acumulat o bogatã experienþã în acest domeniu
de activitate. Coordoneazã cu competenþã activitatea direcþiei de învãþãmânt,
munceºte cu simþ de rãspundere, manifestã iniþiativã ºi are putere de a sesiza
problemele esenþiale din activitatea practicã. ªi-a adus o contribuþie importantã la
elaborarea unor materiale ºi acte normative privind învãþãmântul. Este un ofiþer
disciplinat, cu comportare corectã în familie ºi societate. A acordat atenþie deosebitã
perfecþionãrii cunoºtinþelor sale profesionale ºi politice, absolvind Facultatea de drept
cu examen de stat ºi Universitatea seralã de marxism-leninism. În ultimii ani munca
sa a fost apreciatã cu calificativul de „foarte bine“. Pentru merite deosebite în muncã
a fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.

Despre familie cunoaºtem: tatãl este casier comunal. În 1949 a fost exclus din partid
pentru cã era cântãreþ bisericesc. Mama este membrã în C.A.P. Are o sorã casnicã,
a fost membrã a U.T.C. pânã la depãºirea limitei de vârstã. Vlad Iulian are trei unchi
muncitori. Doi din ei, în trecut, au fãcut politicã legionarã. Celãlalt a fost condamnat
de mai multe ori pentru furt, delapidare ºi abuz de încredere.

Soþia este învãþãtoare, membrã de partid. Tatãl ei a fost muncitor minier, a decedat
în 1952. Mama este pensionarã dupã soþ.

Este propus de Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C.
al P.C.R. sã fie confirmat în funcþia de ºef al Direcþiei învãþãmânt din Consiliul
Securitãþii Statului1.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

ªeful secþiei
Ivanovici Dumitru

Mernea Constantin,
ªef de sector în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.

Mirea Gheorghe,
Instructor în secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.

Voicu Ion,
Instructor în Secþia pentru controlul
muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie
a C.C. al P.C.R.

3 noiembrie 1967.

A.M.R., fond 121, rola 283, c. 80–81
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1967 noiembrie 17. Referat de cadre al locotenent-colonelului Andreescu
Gheorghe, propus în funcþia de ºef al Direcþiei regionale de securitate Argeº

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Andreescu Gheorghe
Membru de partid din decembrie 1947;

– Nãscut la 6 iunie 1929, în Curtea de Argeº, regiunea Argeº;
– Originea socialã: þãrani cu gospodãrie micã;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Liceul industrial ºi ªcoala superioarã de partid „ªtefan Gheorghiu“;
– Profesia: ofiþer provenit din muncitori;
– În prezent este locþiitor al ºefului Direcþiei regionale M.A.I. Argeº ºi membru

în comitetul de partid. Are gradul de locotenent-colonel.

Andreescu Gheorghe, dupã ce a terminat patru clase elementare, din 1940 a urmat
Liceul industrial din Curtea de Argeº, unde s-a calificat în profesia de tâmplar. Este
cunoscut din aceastã perioadã ca un elev sârguincios la învãþãturã, disciplinat ºi corect
în relaþiile cu colegii. La începutul anului 1947 s-a înscris în U.T.C. ºi a luat parte
la diferite acþiuni organizate de partidul nostru.

În decembrie 1947 a fost primit în P.C.R., continuând sã activeze pe linie de tineret.
În 1948, absolvind liceul industrial, s-a angajat ca lucrãtor tâmplar la un atelier

particular din Curtea de Argeº, de unde, dupã douã luni, a fost scos din producþie ºi
promovat instructor al Comitetului judeþean U.T.C. Argeº.

În februarie 1949, a fost recomandat de organele de partid sã urmeze cursul de
pregãtire de ºase luni al M.A.I. Dupã terminare i s-a dat gradul de plutonier-major
ºef ºi a fost numit locþiitor politic la serviciul de securitate din judeþul Muscel.

În 1950 a fost avansat sublocotenent ºi transferat la Direcþia regionalã de
securitate Vâlcea ca ºef de birou în Secþia politicã. În 1952 a fost promovat locþiitor
politic al Direcþiei regionale M.A.I. Argeº, funcþie pe care a îndeplinit-o pânã în 1953,
când s-a desfiinþat direcþia politicã. De la aceastã datã a muncit câteva luni ca ºef de
birou în cadrul inspecþiei Direcþiei regionale.

Din toamna anului 1953 a urmat un curs de specializare de un an la Moscova, pe
care l-a absolvit cu calificativul „foarte bine“. Reîntors în þarã, în 1954, a fost numit
ºef al serviciului 4 din cadrul Direcþiei regionale M.A.I. Argeº, iar în 1956 i s-a
încredinþat funcþia de ºef al serviciului M.A.I. al raionului Râmnicu Vâlcea, unde a
lucrat trei ani. În aceastã perioadã a fost ºi membru supleant al biroului comitetului
raional de partid. Muncind cu simþ de rãspundere ºi pasiune, a reuºit sã-ºi îndeplineascã
sarcinile în condiþiuni bune, fiind apreciat de organele de partid ºi ale M.A.I.
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În 1959 a fost numit ºef al Secþiei de personal din cadrul Direcþiei regionale M.A.I.
Argeº, iar în 1967 promovat locþiitor al ºefului direcþiei regionale, funcþie pe care o
îndeplineºte ºi în prezent. A fost avansat succesiv pânã la gradul de locotenent-colonel.

Conducerea Direcþiei regionale M.A.I. Argeº ºi organizaþia de partid îl apreciazã
ca un ofiþer inteligent, cu temeinice cunoºtinþe profesionale, cu pregãtire politico-
ideologicã ºi bune calitãþi organizatorice. A condus diferite acþiuni împotriva unor
organizaþii contrarevoluþionare, cu prilejul cãrora a dat dovadã de pricepere, curaj ºi
spirit de sacrificiu. Având experienþã îndelungatã în munca de securitate, coordoneazã
ºi îndrumã cu competenþã activitatea serviciilor de care rãspunde. Ajutã efectiv
subalternii la iniþierea acþiunilor informativ-operative ºi controleazã cu minuþiozitate
efectuarea lor. În activitatea sa acordã importanþa cuvenitã muncii de creºtere ºi educare
a cadrelor, ocupându-se cu grijã ºi rãbdare de lucrãtorii cu mai puþinã experienþã în
munca de securitate. Este un tovarãº apropiat de oameni, principial ºi obiectiv în
aprecierea lor. Fiind exigent faþã de lipsuri, a contribuit la întãrirea disciplinei faþã de
îndeplinirea sarcinilor, creºterea operativitãþii ºi la îmbunãtãþirea calitativã a lucrãtorilor.
Este preocupat de îmbogãþirea cunoºtinþelor sale de specialitate, politice ºi de culturã
generalã. A terminat ªcoala superioarã de partid „ªtefan Gheorghiu“, iar în prezent
s-a înscris pentru a-ºi da examenele de diferenþã la Facultatea de istorie. Trei ani a
fost membru în biroul organizaþiei de bazã, iar din septembrie 1967 este membru în
Comitetul de partid al Direcþiei regionale M.A.I. Argeº. De sarcinile obºteºti pe care
le-a primit s-a achitat cu simþ de rãspundere. Ca urmare a rezultatelor obþinute în muncã,
a calitãþilor sale ºi a comportãrii demne pe care o are în societate ºi în viaþa personalã,
se bucurã de autoritate ºi de stima lucrãtorilor M.A.I. din regiune.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem urmãtoarele: pãrinþii lucreazã în C.A.P., n-au fost ºi nu

sunt încadraþi politic. Are patru fraþi ºi patru surori. Fraþii sunt muncitori, douã surori
lucreazã în C.A.P., iar douã sunt casnice. Doi fraþi sunt membri de partid, unul membru
al U.T.C., iar ceilalþi nu sunt încadraþi politic.

Soþia a fost muncitoare, în prezent casnicã, este membrã de partid. Tatãl ei lucreazã
în C.A.P., iar mama a fost membrã a C.A.P., a decedat în 1960.

Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R. îl
propune în funcþia de ºef al Direcþiei regionale de securitate Argeº. Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii politice corespunde.

ªeful secþiei
Ivanovici Dumitru

Dinu Vasile
ªef de sector în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

Liteanu Nicolae
Instructor în Secþia de Cadre a  C.C. al P.C.R.

17 noiembrie 1967.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 235–236
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1967 noiembrie 18. Referat de cadre al colonelului de securitate Borºan Ion
Dumitru, locþiitor ºef direcþie la Direcþia Generalã de
Informaþii Externe

Consiliul Securitãþii Statului
Direcþia Personal

Colonel de securitate Borºan Ion Dumitru
Membru de partid din 1945

– Nãscut la 15 iulie 1923, în comuna Lieºti, regiunea Galaþi;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãran cu gospodãrie mijlocie;
– Studii: Facultatea de Drept, cu examen de stat;
– Profesia: electrician;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Încadrat în M.A.I. la 19 august 1949;
– Îndeplineºte funcþia de locþiitor ºef direcþie la D.G.I.E.;

Borºan Dumitru, în 1937 a absolvit ºapte clase elementare, apoi a urmat trei clase
de liceu teoretic, dupã care s-a retras, ajutându-ºi pãrinþii la munca câmpului.
Concomitent, a absolvit ºi clasa a IV-a de liceu la cursurile fãrã frecvenþã.

În octombrie 1941 s-a înrolat ca voluntar la ªcoala de submaiºtri militari de aviaþie
din Bucureºti, de unde, în aprilie 1943, nereuºind la examenul de absolvire, a fost
repartizat la Flotila a III-a bombardament Craiova, pentru continuarea stagiului, cu
care a participat pe ambele fronturi în calitate de telegrafist terestru pânã în luna august
1945, când a fost lãsat la vatrã. A fost apreciat ca un militar disciplinat, bine pregãtit
ºi cu o comportare corespunzãtoare.

Reîntors din armatã s-a stabilit în comuna natalã, unde a fost primit membru de
partid, iar în decembrie 1945 a fost încadrat ca activist la Comitetul judeþean Tecuci
al P.C.R. Pentru faptul cã s-a lãsat antrenat la diferite chefuri, în 1946 a fost sancþionat
cu „vot de blam“, sancþiune care ulterior i-a fost ridicatã.

În 1947 a fost promovat în funcþia de secretar la fosta judeþeanã U.T.C. Râmnicu
Sãrat, de unde, în 1948, a fost trimis la ªcoala Superioarã de Partid „ªtefan
Gheorghiu“, pe care a absolvit-o în 1949, obþinând rezultate bune, atât în munca de
activist, cât ºi ca elev.

La 19 august 1949 a fost încadrat la S.S.I., lucrând pânã în 1951, când a trecut
la M.A.I., cu gradul de cãpitan, a fost repartizat la Direcþia a II-a ºi numit ºef de
serviciu. Fiind un ofiþer capabil, ºi-a însuºit într-un timp relativ scurt ordinele ºi
instrucþiunile muncii de securitate ºi a rezolvat cu pricepere sarcinile încredinþate.
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Pe linie de partid a îndeplinit funcþia de secretar al organizaþiei de bazã ºi membru
în Comitetul de partid pe D.G.S.S.

În aprilie 1952, pe considerentul cã pãrinþii lui ar fi fost chiaburi, a fost exclus
din partid ºi scos din M.A.I., însã, reverificându-se situaþia, i s-a redat calitatea de
membru de partid ºi a fost reîncadrat la Direcþia a III-a în funcþia de ºef serviciu,
unde a lucrat pânã în 1961, cu excepþia anului 1956–1957, când a urmat cursul de
specializare (securitate) din U.R.S.S., pe care l-a absolvit cu calificativul „foarte bine“.
În cadrul Direcþiei a III-a ºi-a adus o contribuþie apreciabilã la documentarea ºi
lichidarea unor organizaþii subversive, dovedind o bunã pregãtire profesionalã ºi
conºtiinciozitate în muncã.

Tot în aceastã perioadã a urmat ºi Facultatea de Drept, cursuri fãrã frecvenþã, pe
care a absolvit-o cu examen de stat.

La 1 mai 1961 a fost mutat la D.G.I.E., iniþial în funcþia de ºef serviciu, apoi
promovat locþiitor ºef direcþie (ca rezident la Tokyo). În aceastã calitate a reuºit sã
obþinã unele rezultate concrete pe linia recrutãrii de colaboratori ºi culegerii de
informaþii, fapt pentru care a fost premiat în bani ºi decorat cu ordinul „Steaua R.S.
România“ clasa a IV-a.

În anul 1964 a fost pedepsit cu 5 zile arest ºi avertizat cã nu corespunde pe deplin
funcþiei, pentru faptul cã a dovedit lipsã de exigenþã faþã de unele manifestãri de bârfã,
familiarism, indisciplinã ºi pãlãvrãgealã ale subordonaþilor, pe care nu le-a raportat
la timp. Ofiþerul a tras învãþãmintele necesare ºi a luat mãsuri pentru îmbunãtãþirea
atmosferei ºi asigurarea executãrii ordinelor.

Tatãl sãu a fost þãran cu gospodãrie mijlocie, membru de partid. A decedat în 1959.
Mama a fost casnicã, decedatã din 1947.

Ofiþerul are doi fraþi, þãrani cooperatori, membri de partid, ºi trei surori, una
funcþionarã ºi douã casnice, neîncadrate politic. Soþul unei surori este membru de
partid, iar al alteia, în anul 1941 a fost condamnat la ºase luni închisoare pentru
activitate legionarã ºi participare la rebeliune.

Soþia ofiþerului este casnicã, neîncadratã politic. Tatãl ei a fost ospãtar, mama
casnicã, ambii decedaþi. Nu au fost încadraþi politic.

Colonelul Borºan Dumitru este apreciat ca un ofiþer bine pregãtit, cu experienþã
ºi cu perspective în munca de securitate1.

Pentru ºeful direcþiei
Locþiitor ºef direcþie
Locotenent-colonel Achimescu Vasile

18 noiembrie 1967.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7386, dosar nr. 19, nenumerotat.
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1 Prin ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului nr. 3907 din 1 noiembrie 1967 colonelul
Borºan Dumitru a fost numit ºef al Direcþiei I din cadrul Direcþiei Generale de Informaþii Interne (A.M.I.,
fond D.M.R.U., inventar nr. 7386, dosar nr. 19, nenumerotat).
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[1967]. Regulamentul de organizare ºi funcþionare a Consiliului Securitãþii Statului

Strict secret
de importanþã deosebitã

Regulamentul
de organizare ºi funcþionare a Consiliului Securitãþii Statului3

Capitolul I
Dispoziþiuni generale

Art. 1. Organele securitãþii statului, instrument al partidului ºi al statului, au
misiunea de a apãra cuceririle revoluþionare ale poporului român împotriva uneltirilor
ºi acþiunilor duºmanilor construcþiei socialiste.

Art. 2. Organele securitãþii statului îºi desfãºoarã activitatea sub conducerea ºi
îndrumarea partidului ºi guvernului pe baza sarcinilor ºi mãsurilor stabilite de
Comitetul Central al Partidului Comunist Român ºi a dispoziþiunilor legale.

Art. 3. Consiliul Securitãþii Statului este organul de conducere al aparatului de
securitate.

Consiliul rãspunde faþã de conducerea de partid ºi de stat pentru întreaga
activitate pe care o desfãºoarã organele securitãþii statului.

Consiliul raporteazã operativ conducerii de partid ºi guvernului despre problemele
importante ale muncii de securitate.

Art. 4. Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului va raporta ministrului Afacerilor
Interne, periodic ºi ori de câte ori i se va cere, despre problemele principale ale muncii
de securitate.

Art. 5. ªefii organelor de securitate centrale, regionale, raionale ºi orãºeneºti
raporteazã sistematic ºi operativ organelor de partid despre întreaga activitate pe care
o desfãºoarã ºi mãsurile ce le întreprind.

Art. 6. Personalul organelor securitãþii statului se compune din militari ºi angajaþi
civili, potrivit statelor de organizare.
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3 Regulamentul a fost înaintat lui Nicolae Ceauºescu cu urmãtoarea notã: „Faþã de proiectul de
regulament pe care dvs. l-aþi studiat, forma actualã a fost revizuitã, fiind reformulate unele texte în
conformitate cu hotãrârea Prezidiului Permanent privind structura organizatoricã a Departamentului
Securitãþii Statului ºi Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 2306 din 13 septembrie 1967. La pag. 7 s-a
introdus un text nou (punctul h) cu privire la relaþiile preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului cu
similarii sãi din þãrile socialiste“ (A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 94, f. 36).



În munca cu cadrele, Consiliul Securitãþii Statului asigurã aplicarea principiilor
de partid, a hotãrârilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român ºi ale
Consiliului de Miniºtri cu privire la selecþionarea, creºterea ºi promovarea cadrelor.

În aparatul securitãþii statului vor fi selecþionate ºi promovate cadre competente,
cu experienþã în muncã, cu aptitudini organizatorice, devotate cauzei socialismului,
cu o temeinicã pregãtire profesionalã ºi politico-ideologicã; alãturi de cadrele cu o
bogatã experienþã vor fi selecþionate ºi elemente tinere, capabile ºi cu perspective
de dezvoltare.

Atribuþiile stabilite Ministerului Forþelor Armate sau ministrului Forþelor Armate,
prin statutele Corpului ofiþerilor, Corpului maiºtrilor militari, Corpului subofiþerilor
ºi Regulamentul disciplinar al Forþelor Armate ale Republicii Socialiste România,
precum ºi în alte dispoziþii legale, se exercitã în ce privesc ofiþerii, maiºtrii militari
ºi subofiþerii de securitate de cãtre Consiliul Securitãþii Statului ºi respectiv
preºedintele Consiliului Securitãþii Statului.

Art. 7. Consiliul Securitãþii Statului ºi ºefii organelor de securitate, aplicând cu
stricteþe prevederile regulamentelor militare, trebuie sã asigure întãrirea ºi menþinerea
unei discipline militare ferme ºi sã manifeste exigenþã în organizarea întregii
activitãþi.

Art. 8. În scopul pãstrãrii secretului de stat, al descoperiri, prevenirii ºi lichidãrii
acþiunilor iniþiate de elementele duºmãnoase din interiorul þãrii ºi de serviciile de
spionaj strãine, organele securitãþii statului, în organizarea ºi desfãºurarea întregii lor
activitãþi, vor respecta principiile strictei compartimentãri, vigilenþei ºi conspirativitãþii,
principii care sunt organic legate de specificul muncii de securitate.

Art. 9. Consiliul Securitãþii Statului ia mãsuri de contracarare a încercãrilor de
pãtrundere a elementelor duºmãnoase ºi a agenþilor serviciilor de spionaj în aparatul
securitãþii statului; organizeazã ºi desfãºoarã acþiuni de dezinformare a serviciilor de
spionaj strãine în scopul apãrãrii secretelor statului.

Capitolul II
Sarcinile ºi normele de organizare ale Consiliului Securitãþii Statului ºi ale

aparatului Consiliului Securitãþii Statului

Secþiunea I
Consiliul Securitãþii Statului

Art. 10. Consiliul Securitãþii Statului organizeazã, coordoneazã, controleazã ºi
îndrumã munca de securitate, în vederea:

a) descoperirii, prevenirii ºi lichidãrii acþiunilor contrarevoluþionare desfãºurate
de elementele duºmãnoase din interiorul þãrii, ca: membrii fostelor organizaþii fasciste,
legionari, rãmãºiþe ale claselor exploatatoare, ale partidelor reacþionare, naþionaliste,
ºovine;
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b) descoperirii, prevenirii ºi lichidãrii acþiunilor de sabotaj, diversiune ºi
subminare a economiei naþionale;

c) descoperirii ºi contracarãrii acþiunilor întreprinse de serviciile de spionaj strãine
ºi de agentura acestora împotriva Republicii Socialiste România;

d) apãrãrii secretelor de stat în cadrul organelor, organizaþiilor ºi instituþiilor de
stat, centrale ºi locale;

e) obþinerii de informaþii politice, economice, tehnico-ºtiinþifice ºi militare din alte
state, precum ºi cu privire la planurile îndreptate împotriva Republicii Socialiste
România; cunoaºterii ºi prevenirii acþiunilor duºmãnoase ale emigraþiei reacþionare;

f) asigurãrii securitãþii misiunilor ºi reprezentanþelor permanente ale Republicii
Socialiste România ºi desfãºurãrii activitãþii contrainformative în rândul personalului
acestora;

g) asigurãrii securitãþii personale a conducãtorilor de partid ºi de stat;
h) asigurãrii efectuãrii anchetei penale cu stricta respectare a legalitãþii socialiste,

în vederea trimiterii în judecatã a infractorilor care comit fapte îndreptate împotriva
securitãþii statului;

i) organizãrii ºi pãstrãrii evidenþei elementelor ce formeazã baza operativã a
organelor securitãþii, a arestaþilor ºi condamnaþilor pentru infracþiuni contra securitãþii
statului;

j) asigurãrii participãrii trupelor de securitate la lichidarea acþiunilor desfãºurate
de elementele duºmãnoase care pun în pericol securitatea statului, precum ºi la
menþinerea ordinii publice atunci când este necesar. Modul de acþiune ºi sistemul de
pregãtire de luptã a trupelor în vederea îndeplinirii misiunilor se vor stabili anual prin
„Directiva pregãtirii de luptã a trupelor de securitate“ aprobatã de Consiliul
Securitãþii Statului;

k) contribuirii la educarea cetãþenilor în spiritul vigilenþei prin popularizarea luptei
organelor securitãþii statului împotriva serviciilor de spionaj ºi a elementelor
duºmãnoase;

l) îndeplinirii altor sarcini date prin lege.
Art. 11. Consiliul Securitãþii Statului conduce întreaga activitate a direcþiilor

generale, direcþiilor ºi serviciilor din aparatul central ºi regional de securitate, precum
ºi a trupelor de securitate.

Art. 12. Consiliul Securitãþii Statului este organ deliberativ ºi îºi desfãºoarã
activitatea potrivit principiului muncii ºi conducerii colective. Consiliul va dezbate
ºi hotãrî în colectiv asupra problemelor de orientare generalã a activitãþii organelor
de securitate, precum ºi asupra acelor probleme de muncã care au implicaþii politice
ºi sociale, pe plan intern ºi internaþional, stabilind mãsurile ce urmeazã a fi luate.

În cadrul ºedinþelor se analizeazã problemele de bazã ale activitãþii de informaþii
interne, de contraspionaj, de informaþii externe, de anchete, a activitãþii celorlalte
organe centrale ºi regionale de securitate, precum ºi probleme privind capacitatea de
luptã a trupelor de securitate.
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Art. 13. Consiliul Securitãþii Statului se convoacã bilunar ºi ori de câte ori este
nevoie.

Dezbaterea problemelor în ºedinþele Consiliului trebuie sã ducã la stabilirea
principalelor sarcini care stau în faþa aparatului de securitate, sã fie urmate de mãsuri
de îmbunãtãþire a activitãþii, de lichidare a lipsurilor ºi a cauzelor care le-au
determinat.

La ºedinþele Consiliului pot fi invitaþi ºefi de organe centrale ºi regionale de
securitate, precum ºi alte cadre din subordine.

Art. 14. Hotãrârile Consiliului Securitãþii Statului se iau cu majoritatea de voturi
a membrilor sãi ºi se transmit spre executare organelor din subordine, prin
instrucþiuni, ordine ºi directive ale preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului.

În cazul când un membru al Consiliului Securitãþii Statului sau ministrul
Afacerilor Interne nu este de acord cu o hotãrâre adoptatã, pãrerea sa, motivatã, va
fi consemnatã în procesul verbal de ºedinþã, iar preºedintele Consiliului Securitãþii
Statului va informa de îndatã conducerea partidului ºi guvernului despre pãrerile
divergente.

Art. 15. Consiliul Securitãþii Statului se compune din preºedinte, prim-
vicepreºedinte, vicepreºedinþi ºi membri, numiþi prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri.

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului are rang de ministru ºi este prim-adjunct
al ministrului Afacerilor Interne.

Art. 16. Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului are urmãtoarele sarcini:
a) îndrumã ºi coordoneazã întreaga activitate a Consiliului;
b) asigurã exercitarea controlului cu privire la îndeplinirea hotãrârilor partidului

ºi guvernului, precum ºi a hotãrârilor Consiliului Securitãþii Statului, de cãtre aparatul
de securitate;

c) rezolvã în intervalul dintre ºedinþele Consiliului problemele curente ºi emite
ordine ºi instrucþiuni pentru executarea mãsurilor luate;

d) poate lua mãsuri, în situaþii deosebite, când se impune rezolvarea unor
probleme urgente de competenþa Consiliului Securitãþii Statului, despre care va raporta
conducerii partidului ºi statului, precum ºi ministrului Afacerilor Interne, ºi va informa
Consiliul Securitãþii Statului;

e) supune spre adoptare Consiliului de Miniºtri proiecte de legi, decrete ºi hotãrâri
în legãturã cu activitatea organelor securitãþii statului;

f) asigurã informarea operativã a Consiliului Securitãþii Statului cu privire la
indicaþiile ºi dispoziþiile primite de la conducerea de partid ºi de stat;

g) semneazã corespondenþa cãtre Consiliul de Miniºtri ºi cea adresatã miniºtrilor
sau conducãtorilor altor organe centrale;

h) þine legãtura cu conducãtorii organelor de securitate din þãrile socialiste pe linia
colaborãrii ºi schimbului reciproc de informaþii;

i) asigurã rezolvarea cererilor, reclamaþiilor ºi propunerilor adresate Consiliului
Securitãþii Statului.
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Art. 17. Prim-vicepreºedintele Consiliului Securitãþii Statului are urmãtoarele sarcini:
a) coordoneazã, îndrumã ºi controleazã activitatea sectoarelor ce i se repartizeazã

de cãtre Consiliul Securitãþii Statului;
b) în lipsa preºedintelui, îndeplineºte toate sarcinile acestuia;
c) exercitã orice alte atribuþii din împuternicirea Consiliului Securitãþii Statului

sau a preºedintelui.
Art. 18. Vicepreºedinþii Consiliului Securitãþii Statului au urmãtoarele sarcini:
a) conduc, coordoneazã, îndrumã ºi controleazã activitatea sectoarelor ce li s-au

repartizat prin dispoziþii legale sau de cãtre Consiliul Securitãþii Statului;
b) exercitã orice alte atribuþii din împuternicirea Consiliului Securitãþii Statului

sau a preºedintelui.
Art. 19. Membrii Consiliului Securitãþii Statului au urmãtoarele sarcini:
a) conduc, îndrumã ºi controleazã activitatea sectoarelor ce li s-au repartizat prin

dispoziþii legale sau de cãtre Consiliul Securitãþii Statului;
b) exercitã orice alte sarcini stabilite de Consiliul Securitãþii Statului sau de

preºedinte.

Secþiunea II
Aparatul Consiliului Securitãþii Statului

Art. 20. Aparatul Consiliului Securitãþii Statului este alcãtuit din urmãtoarele organe
centrale:

a) Direcþia generalã de informaþii interne, care organizeazã, conduce ºi coordoneazã
munca informativ-operativã în rândul elementelor ce desfãºoarã acþiuni
contrarevoluþionare, de sabotaj, diversiune ºi subminare a economiei naþionale.

Direcþia generalã de informaþii interne se compune din:
– Direcþia I, care desfãºoarã activitate pentru descoperirea, prevenirea ºi curmarea

acþiunilor contrarevoluþionare întreprinse de elementele duºmãnoase;
– Direcþia a II-a, care desfãºoarã activitate pentru descoperirea, prevenirea ºi

lichidarea acþiunilor de sabotaj, diversiune ºi subminare a economiei naþionale.
b) Direcþia generalã de contraspionaj, care organizeazã, conduce ºi coordoneazã

activitatea împotriva serviciilor de spionaj strãine ºi a agenturii acestora ce acþioneazã
pe teritoriul Republicii Socialiste România.

Direcþia generalã de contraspionaj se compune din:
– Direcþia a III-a, care desfãºoarã activitate pentru descoperirea, prevenirea ºi

lichidarea acþiunilor întreprinse de persoane ce se aflã în slujba serviciilor de spionaj
strãine ºi care acþioneazã în vederea culegerii de informaþii politice, militare,
economice, tehnico-ºtiinþifice ºi a subminãrii economiei naþionale;

– Direcþia a IV-a, care organizeazã ºi desfãºoarã munca informativã în unitãþile
Ministerului Forþelor Armate ºi ale Ministerului Afacerilor Interne.
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c) Direcþia generalã de informaþii externe, care organizeazã, conduce ºi coordoneazã
munca informativã ºi contrainformativã ce o desfãºoarã organele securitãþii statului
în afara graniþelor þãrii.

Direcþia generalã de informaþii externe se compune din Direcþia a V-a, Direcþia
a VI-a, Direcþia a VII-a ºi servicii independente.

d) Direcþia generalã tehnico-operativã ºi de înzestrare, care organizeazã, conduce
ºi coordoneazã activitatea de deservire tehnico-operativã a unitãþilor informative.

Direcþia generalã tehnico-operativã ºi de înzestrare se compune din:
– Direcþia a XI-a, care la cererea organelor informativ-operative executã instalaþii

de tehnicã operativã;
– Direcþia a XII-a, care se ocupã de descoperirea scrierilor ascunse ºi exercitã

controlul grafologic pentru stabilirea autorilor de manifeste, inscripþii ºi anonime cu
conþinut duºmãnos;

– Direcþia a XIII-a, care efectueazã studii ºi construcþii de aparaturã specificã
muncii de securitate ºi înzestreazã organele de securitate cu aparaturã ºi mijloace
tehnice necesare;

– Serviciul „A“, care desfãºoarã activitatea de contrainformaþii radio pe teritoriul
Republicii Socialiste România, în zone restrânse, prin sondaj sau la sesizarea
direcþiilor informativ-operative, pentru depistarea radiostaþiilor ilegale ºi urmãrirea
radiostaþiilor legale în vederea descoperirii ºi curmãrii acþiunilor îndreptate împotriva
securitãþii statului.

e) Direcþia a VIII-a, care asigurã securitatea personalã a membrilor Prezidiului
Permanent al Comitetului Central al Partidului Comunist Român; pe baza sarcinilor
date de conducerea de partid ºi de stat, asigurã securitatea unor delegaþii ale
partidelor comuniste ºi muncitoreºti, a unor ºefi de state ºi guverne, precum ºi a altor
persoane care viziteazã Republica Socialistã România.

Asigurã paza sediului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al
Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniºtri ºi al altor instituþii stabilite de
conducerea de partid ºi de stat.

f) Direcþia a IX-a, care la cererea organelor informativ-operative efectueazã filaj
ºi investigaþii asupra persoanelor suspecte de activitate duºmãnoasã împotriva
statului.

g) Direcþia a X-a, care efectueazã anchete penale asupra persoanelor care au sãvârºit
infracþiuni contra securitãþii statului; cerceteazã actele teroriste ºi cele suspecte de
diversiune, sabotaj sau subminare a economiei naþionale; avizeazã ºi supune spre
aprobare arestarea sau demascarea elementelor despre care sunt probe sau indicii
temeinice cã desfãºoarã activitate ce constituie infracþiuni împotriva securitãþii statului;
asigurã paza arestaþilor pe timpul deþinerii preventive ºi administreazã locurile de
deþinere preventivã.

h) Cancelaria Consiliului Securitãþii Statului, care centralizeazã ºi prelucreazã
informaþiile importante obþinute de organele de securitate ºi întocmeºte informãri
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pentru conducerea de partid ºi de stat; se ocupã cu rezolvarea activitãþii de secretariat
legatã de ºedinþele de lucru ale Consiliului Securitãþii Statului, cu evidenþa ºi urmãrirea
executãrii ordinelor, cu lucrarea corespondenþei ºi cu activitatea registraturii generale;
se ocupã cu primirea, traducerea, prezentarea la conducere ºi difuzarea în cadrul
aparatului Consiliului Securitãþii Statului a documentelor intrate ºi care urmeazã a
fi exploatate pe linia colaborãrii cu organele securitãþii din þãrile socialiste; rezolvã
sarcinile de protocol; întocmeºte materiale care nu conþin secrete de stat, pentru a fi
puse la dispoziþia organelor de presã, radio, cinematografie, televiziune ºi a altor
organe, în scopul educãrii cetãþenilor în spiritul vigilenþei ºi al popularizãrii luptei
organelor securitãþii statului împotriva serviciilor de spionaj ºi a elementelor
duºmãnoase.

i) Direcþia personal, care selecþioneazã ºi verificã persoanele ce urmeazã a fi
încadrate în aparatul de securitate, precum ºi personalul activ al organelor de securitate;
întocmeºte formele de angajare, scoatere din securitate ºi de pensionare.

Selecþioneazã candidaþi pentru: ºcolile militare de securitate, Academia militarã
generalã, institutele civile de învãþãmânt superior, cursuri de perfecþionare, precum
ºi pentru alte forme de pregãtire ºi perfecþionare a cadrelor. Întocmeºte, în vederea
aprobãrii de cãtre organele competente, propunerile pentru acordarea de grade,
decoraþii, titluri ºtiinþifice, precum ºi alte distincþii. Þine evidenþa întregului personal
al aparatului de securitate activ ºi din rezervã.

j) Direcþia învãþãmânt, care îndeplineºte urmãtoarele sarcini:
– studiazã nevoile curente ºi de perspectivã în domeniul pregãtirii ºi perfecþionãrii

personalului aparatului securitãþii statului ºi propune mãsuri de ºcolarizare a acestuia;
– propune ºi organizeazã formele de învãþãmânt de specialitate, militar ºi de limbi

strãine prin ºcoli, cursuri ºi la locul de muncã;
– întocmeºte ºi supune spre aprobare planurile ºi tematicele de ºcolarizare ºi de

pregãtire a cadrelor;
– asigurã materialele documentare necesare ºcolarizãrii ºi pregãtirii cadrelor.
k) Corpul de consilieri ºi inspectori al Consiliului Securitãþii Statului, care va

efectua controale ºi studii în problemele muncii de securitate.
l) Serviciul „B“, care asigurã contrainformativ aparatul securitãþii statului.
m) Serviciul „C“, care întocmeºte ºi pãstreazã evidenþa operativã a securitãþii

statului.
n) Serviciul „D“, care, împreunã cu organele informativ-operative ºi în colaborare

cu unele organe ºi instituþii centrale, stabileºte date cu caracter de dezinformare a
serviciilor de spionaj.

o) Serviciul „E“, care asigurã întreaga activitate de cifru ºi transmisiuni cifrate,
în conformitate cu dispoziþiile legale.

p) Serviciul „G“, care organizeazã ºi efectueazã colectarea, transportul ºi
distribuirea corespondenþei cu caracter de secret de stat, în conformitate cu dispoziþiile
legale.
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r) Comandamentul trupelor de securitate, care are în subordine batalioane de
securitate, îndeplineºte urmãtoarele misiuni:

– participã împreunã cu organele informativ-operative la acþiunile de lichidare a
elementelor duºmãnoase de pe teritoriul þãrii, izolate sau constituite în grupuri, care
pun în pericol securitatea statului;

– participã în cooperare cu alte organe de stat la menþinerea ordinii publice în
localitãþi ºi la îndeplinirea unor mãsuri speciale ordonate de Consiliul Securitãþii
Statului;

– participã, în cooperare cu organele locale ale securitãþii statului, cu alte unitãþi
ºi formaþiuni ale Ministerului Afacerilor Interne, precum ºi cu unitãþile Ministerului
Forþelor Armate, la descoperirea ºi capturarea sau nimicirea elementelor inamice de
cercetare sau diversiune lansate ori infiltrate pe teritoriul þãrii;

– efectueazã paza unor obiective speciale.
Efectivele trupelor de securitate vor fi asigurate cu cele mai bune elemente din

rândul tinerilor ce urmeazã a fi încorporaþi, fruntaºi în muncã, membri ai Partidului
Comunist Român sau ai Uniunii Tineretului Comunist.

s) Grupul de aviaþie-transport, care asigurã deplasarea organelor operative
centrale ºi regionale de securitate, precum ºi a altor unitãþi ºi formaþiuni ale
Ministerului Afacerilor Interne pentru îndeplinirea unor misiuni deosebit de urgente.

º) ªcolile militare de securitate, prin care se asigurã pregãtirea ºi perfecþionarea
cadrelor necesare aparatului de securitate. Pe lângã aceste ºcoli vor funcþiona ºi secþii
fãrã frecvenþã ale învãþãmântului superior.

Art. 21. ªefii direcþiilor care compun direcþiile generale de informaþii interne ºi
de contraspionaj sunt ºi locþiitori ai directorilor generali.

Art. 22. Consiliul Securitãþii Statului are în subordine, ca organe teritoriale, Direcþia
de securitate a oraºului Bucureºti ºi direcþiile regionale de securitate, ce desfãºoarã
activitate informativ-operativã pe teritoriul administrativ pe care funcþioneazã,
coordoneazã ºi îndrumã activitatea serviciilor ºi secþiilor raionale ºi orãºeneºti de
securitate din subordine.

Art. 23. Având în vedere problemele comune de dotare, de asigurare tehnico-
materialã, de asistenþã sanitarã, juridicã ºi altele, ale organelor de securitate cu celelalte
organe ale Ministerului Afacerilor Interne, în cadrul Direcþiei organizare-mobilizare,
Direcþiei înzestrãrii, Direcþiei administraþiei, Direcþiei financiare, Serviciului central
de planificare, Serviciului control financiar intern, Serviciului sanitar, Oficiului juridic
ºi Oficiului pentru primirea, evidenþa ºi urmãrirea rezolvãrii reclamaþiilor, sesizãrilor
ºi propunerilor cetãþenilor, din Ministerul Afacerilor Interne, se organizeazã servicii,
secþii, birouri sau grupe care vor deservi organele securitãþii statului.

Art. 24. Întreaga muncã de partid în trupele de securitate se desfãºoarã sub
conducerea ºi îndrumarea Consiliului politic al trupelor M.A.I., pe baza prevederilor
Statutului Partidului Comunist Român, a hotãrârilor conducerii de partid ºi de stat

34



ºi a „Regulamentului privind activitatea organelor ºi organizaþiilor de partid ºi U.T.C.
din trupele M.A.I.“, aprobat de Comitetul Central al Partidului Comunist Român.

Principalele mãsuri adoptate de Consiliul politic al trupelor sau de biroul acestui
consiliu, dupã ce s-a primit acordul Consiliului Securitãþii Statului ºi al ministrului
Afacerilor Interne, se supun spre aprobare Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, dupã care se transmit ca dispoziþii ale Consiliului politic.

Consiliul Securitãþii Statului va fi informat despre organizarea ºi desfãºurarea
învãþãmântului politic, cât ºi a altor activitãþi iniþiate pe baza indicaþiilor Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, precum ºi despre starea moral-politicã a
efectivelor trupelor de securitate.

Art. 25. Normele de amãnunt privind sarcinile, organizarea ºi funcþionarea organelor
centrale ºi teritoriale ale Consiliului Securitãþii Statului se stabilesc de cãtre acest Consiliu.

Capitolul III
Dispoziþii finale

Art. 26. Consiliul Securitãþii Statului conlucreazã cu celelalte organe centrale ºi
regionale ale Ministerului Afacerilor Interne pentru realizarea unor sarcini de interes
informativ-operativ, dupã cum urmeazã:

a) Cu Direcþia generalã a miliþiei:
– pentru urmãrirea suspecþilor de activitate contra securitãþii statului din mediul

rural ºi oraºele de subordonare raionalã, precum ºi pentru supravegherea strãinilor
pe întreg teritoriul þãrii. În acest scop, organele de securitate au dreptul de a folosi
în munca informativã pe ºefii de posturi de miliþie ºi sectoriºtii din mediul urban;

– pentru asigurarea unui schimb util ºi operativ de informaþii pe linia activitãþii
celor douã organe;

– în vederea rezolvãrii problemelor privind regimul strãinilor aflaþi în Republica
Socialistã România.

b) Cu Comisia de paºapoarte ºi vize:
– în vederea rezolvãrii problemelor privind eliberarea documentelor de trecere a

frontierei de stat ºi acordarea vizelor.
c) Cu Direcþia generalã a penitenciarelor:
– pentru a se stabili activitatea duºmãnoasã desfãºuratã în penitenciare de cãtre

unii deþinuþi, condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului, precum ºi în
scopul realizãrii altor mãsuri informativ-operative.

d) Cu Comandamentul pompierilor:
– în vederea cercetãrii operative ºi în bune condiþii a cazurilor suspecte de diversiune.
e) Cu comandamentul trupelor de pazã:
– în asigurarea intervenþiilor la obiectivele pãzite, în cazuri de atac diversionist,

precum ºi în asigurarea efectivelor necesare Serviciului de transport corespondenþã
secretã.
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Consiliul Securitãþii Statului conlucreazã ºi cu alte organe ale Ministerului
Afacerilor Interne atunci când este necesarã rezolvarea unor sarcini de interes
informativ-operativ.

Art. 27. În vederea îndeplinirii sarcinilor pe linia propagandei, în rândul populaþiei,
pe teme privind securitatea statului, întãrirea vigilenþei ºi apãrarea secretului de stat,
Consiliul Securitãþii Statului va cere sprijinul Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii
Generale a Sindicatelor ºi altor organizaþii de masã sau obºteºti.

Art. 28. În îndeplinirea hotãrârilor Consiliului Securitãþii Statului, organele
centrale ale acestuia au atribuþii de coordonare, îndrumare ºi control a organelor
teritoriale de securitate.

Art. 29. Consiliul Securitãþii Statului întocmeºte, în condiþiile legii, nomenclatorul
de funcþii ºi salarii pentru personalul militar ce încadreazã aparatul securitãþii statului
ºi stabileºte condiþiile de încadrare ºi promovare pentru personalul civil tehnico-
administrativ ºi de specialitate.

Art. 30. Prevederile Regulamentului disciplinar, ale Regulamentului serviciului
interior, ale Regulamentului de gardã ºi de garnizoanã, ale Forþelor Armate ale
Republicii Socialiste România, se aplicã în mod corespunzãtor ºi în cadrul aparatului
securitãþii statului.

Prevederile statutelor Corpului ofiþerilor, Corpului maiºtrilor militari ºi Corpului
subofiþerilor, se aplicã personalului militar al aparatului securitãþii statului.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 94, f. 37–52.
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1968 februarie 6. Referat de cadre al locotenent-colonelului Gheorghe Alexandru,
ºef al Serviciului de informaþii interne din Direcþia regionalã
de securitate Suceava, propus ºef al Direcþiei judeþene de
securitate Botoºani

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Gheorghe Alexandru
Membru de partid din decembrie 1947

– Nãscut la 11 iunie 1923, în oraºul Brãila, regiunea Galaþi;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
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– Studii: liceul, un curs de specializare M.A.I. ºi Universitatea seralã de marxism-
leninism;

– Profesia: ofiþer de securitate;
– În prezent este ºef al Serviciului de informaþii interne din Direcþia regionalã de

securitate Suceava. Are gradul de locotenent-colonel.

Gheorghe Alexandru, în 1935, dupã ce a terminat cinci clase elementare, a venit
în Bucureºti ºi a lucrat ca vânzãtor în mai multe magazine ºi hamal în Gara de Nord.

În aprilie 1942 s-a reîntors la Brãila ºi s-a înscris la o ºcoalã de conducãtori auto;
dupã absolvire, în octombrie acelaºi an s-a angajat ºofer la Prefectura Judeþului Brãila.
Este cunoscut din aceastã perioadã ca un tânãr corect, preocupat de a-ºi câºtiga
existenþa, n-a fãcut parte din organizaþii politice.

În mai 1944 a fost încorporat pentru a-ºi satisface stagiul militar la Regimentul
3 artilerie din oraºul Brãila, cu care, dupã 23 august 1944 a participat la lupte pe frontul
antihitlerist pânã în Cehoslovacia. Pentru fapte de arme a fost decorat cu medalii
româneºti ºi sovietice. Dupã terminarea rãzboiului a rãmas în continuare concentrat
la Regimentul 20 artilerie , pânã în septembrie 1946, când a fost lãsat la vatrã.

Revenind la Brãila, nu a gãsit imediat de lucru ºi a stat ºase luni fãrã ocupaþie,
fiind întreþinut de pãrinþi. În noiembrie 1946, un muncitor, prieten al sãu, membru
al Partidului Social-Democrat Independent, i-a propus gãsirea unui serviciu
condiþionat de încadrarea sa în acest partid (P.S.D.I.). Din verificãrile fãcute de Secþia
de Cadre a C.C. al P.C.R., reiese cã n-a participat la nici o ºedinþã ºi la nici o acþiune
iniþiatã de acel partid.

În ianuarie 1947 s-a angajat mecanic-auto pe un ºantier de construcþii din oraºul
Brãila. Aici s-a înscris în sindicat ºi a luat parte la acþiuni organizate de P.C.R., însã
în august acelaºi an, desfiinþându-se secþia în care muncea el, a rãmas fãrã ocupaþie.
De la aceastã datã a stat acasã pânã în decembrie 1947, când s-a angajat mecanic la
cooperativa „Avântul“. Acolo, în aceeaºi lunã, a fost primit în P.C.R.

Din august 1948 a lucrat ca ºofer la întreprinderile comunale din Brãila, de unde
în octombrie acelaºi an, la recomandarea organelor de partid, a fost încadrat în M.A.I.
cu gradul de plutonier major ºi repartizat ca lucrãtor operativ la Serviciul judeþean
de securitate Brãila. În 1949 a fost avansat sublocotenent ºi transferat la serviciul
judeþean de securitate Putna, unde a lucrat doi ani ca ºef de birou. Îndeplinind aceastã
funcþie, a luat parte efectivã la acþiuni de descoperire ºi lichidare a unor organizaþii
contrarevoluþionare, cu care prilej a dat dovadã de iniþiativã, curaj ºi spirit de sacrificiu.
Pe linie de partid, a fost membru al biroului organizaþiei de bazã din unitate.

În 1951 a fost transferat la Direcþia regionalã M.A.I. Suceava ca ºef de secþie, în
1952 promovat locþiitor ºef de serviciu, iar în 1953 ºef al serviciului VII. În 1959 a
fost sancþionat pe linie de partid cu „vot de blam“, iar din funcþie a fost retrogradat
ca ofiþer operativ în secþia a II-a, deoarece sub influenþa bãuturii a deconspirat doi
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ofiþeri, a tamponat o maºinã ºi a bruscat soþia unui subaltern. Dupã un an, în martie
1960, a fost din nou promovat în funcþia de ºef al biroului I din secþia a III-a.

Din toamna anului 1962 pânã în august 1963 a urmat un curs de specializare pe
linie de securitate în Bucureºti, pe care l-a terminat cu calificativul „foarte bine“.
Revenit la Direcþia Regionalã M.A.I. Suceava, i s-a încredinþat funcþia de ºef al
serviciului de informaþii interne, pe care o îndeplineºte ºi în prezent.

Este apreciat ca un ofiþer capabil, cu bunã pregãtire profesionalã ºi cu un nivel
politic ideologic corespunzãtor. Având experienþã îndelungatã în munca de securitate,
iniþiativã ºi spirit de organizare, conduce cu competenþã serviciul de care rãspunde.

Participã efectiv la elaborarea planurilor de mãsuri privind orientarea subordonaþilor
în direcþia celor mai importante probleme, obþinând rezultate bune în descoperirea
ºi demascarea activitãþii unor elemente legionare. În munca sa manifestã curaj,
exigenþã ºi operativitate, este consultat în luarea unor mãsuri mai importante care
privesc îmbunãtãþirea activitãþii de securitate din regiune. Folosind metode bune în
munca cu oamenii, având o comportare corectã în viaþa personalã, ºi-a câºtigat stima
tovarãºilor cu care lucreazã. Se preocupã de îmbogãþirea cunoºtinþelor sale politico-
ideologice, profesionale ºi de culturã generalã. În acest timp a absolvit liceul ºi
Universitatea seralã de marxism-leninism.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România ºi avansat pânã la gradul
de locotenent-colonel.

Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost muncitor, a decedat în 1963. Mama a fost
muncitoare, în prezent casnicã, nu este încadratã politic. Are un frate ofiþer M.F.A.,
membru de partid, ºi trei surori casnice, neîncadrate politic.

Soþia este activistã de partid. Tatãl ei a fost muncitor, în prezent pensionar, iar mama
casnicã. Nu sunt încadraþi politic.

Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I. a C.C. al P.C.R. îl propune în
funcþia de ºef al Direcþiei judeþene de securitate Botoºani.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

ªeful secþiei
Ivanovici Dumitru

Dinu Vasile,
ªef sector în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.

Liteanu Nicolae
Instructor în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.

6 februarie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 166–167
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1968 februarie 7. Referat de cadre al ºefului Secþiei raionale de securitate
Focºani, Stoica Petricã, propus a fi numit inspector ºef al
Inspectoratului judeþean de securitate Vrancea

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Stoica Petricã
Membru de partid din iulie 1946

– Nãscut la 3 februarie 1928, în oraºul Brãila;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Naþionalitatea: românã;
– Recãsãtorit, are un copil;
– Are ºcoala de educatori politici a M.A.I. ºi liceul cu examen de bacalaureat;
– Profesia: ofiþer de securitate;
– În prezent este ºeful secþiei raionale de securitate Focºani.

Stoica Petricã, dupã ce a terminat patru clase elementare în 1940, a fost, câteva luni,
bãiat de prãvãlie, iar doi ani argat la un cetãþean din comuna Chercea, judeþul Brãila.
În septembrie 1942 s-a angajat ucenic la fosta Întreprindere „Franco-românã“ (în prezent
uzinele „Progresul“) din oraºul Brãila. În aceastã întreprindere a muncit ca ucenic pânã
în 1946, când s-a calificat ajustor mecanic ºi a continuat sã lucreze în aceastã meserie
încã trei ani. În aceastã perioadã nu a fost înscris în organizaþii politice.

În 1945 a fost primit în U.T.C., iar în iulie 1946 în P.C.R. A luat parte la diferite
acþiuni organizate de partid, iar un an a fost secretar al unei organizaþii de bazã U.T.C.
ºi membru în comitetul U.T.C. pe uzinã.

În martie 1949 a fost scos din producþie ºi promovat secretar al Comitetului U.T.C.
din sectorul III oraº Brãila. În aceastã funcþie a lucrat pânã în martie 1950, când a
fost trimis la ºcoala de educatori politici a M.A.I. din Bucureºti.

La absolvirea ºcolii, în ianuarie 1951 i s-a acordat gradul de sublocotenent ºi
repartizat ca ºef al biroului organizare din Secþia politicã a Direcþiei regionale de
securitate Oradea, unde a lucrat pânã în iunie 1952. De aici, datoritã faptului cã a
divorþat de soþie, a fost sancþionat de organizaþia de partid cu „mustrare scrisã“, iar
pe linie profesionalã a fost mutat disciplinar la Direcþia regionalã de securitate Bârlad,
tot în funcþia de ºef al biroului organizare. În mai 1953 a fost trecut în funcþia de
locþiitor al ºefului secþiei raionale de securitate Bârlad, iar în martie 1954 a fost
promovat ºef al secþiei raionale de securitate Focºani, funcþie pe care o îndeplineºte
ºi în prezent.
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Biroul comitetului raional de partid Focºani ºi conducerea Direcþiei regionale de
securitate Galaþi îl apreciazã ca un ofiþer bine pregãtit în problemele muncii de
securitate, în toþi aceºti ani acumulând o bogatã experienþã în activitatea practicã.
Depune interes pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin ºi mobilizeazã lucrãtorii din
subordine în rezolvarea lor la timp ºi în bune condiþiuni.

Conduce cu pricepere ºi simþ de rãspundere activitatea operativã din raion, reuºind
ca, în urma unei mai bune organizãri, sã obþinã rezultate bune ºi mai ales în
descoperirea unor elemente care desfãºurau activitate duºmãnoasã.

În acþiunile pe care le întreprinde dã dovadã de mult curaj, hotãrâre ºi orientare
în situaþii dificile. Manifestã exigenþã în executarea ordinelor, stabileºte mãsuri pentru
aplicarea lor ºi exercitã control permanent asupra subordonaþilor. S-a preocupat de
îmbogãþirea cunoºtinþelor sale politice ºi de culturã generalã, absolvind Universitatea
seralã de marxism-leninism ºi liceul cu examen de bacalaureat.

Din 1956 este membru supleant al biroului Comitetului raional de partid Focºani,
îndeplinind conºtiincios sarcinile ce i se dã în aceastã calitate. Cu toate pãrþile pozitive
are însã ºi unele lipsuri. Nu întotdeauna este suficient de combativ faþã de lipsurile
subordonaþilor ºi, uneori, nu a informat operativ organul de partid cu manifestãrile
negative din teren, pentru care fapt a fost criticat de Biroul raional de partid. Se
strãduieºte sã lichideze aceste lipsuri.

Pentru merite în muncã a fost decorat cu ordine ºi medalii al R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost muncitor, acum este pensionar, membru

de partid. Mama este casnicã. Are un frate muncitor ºi douã surori casnice, dintre
care una este membrã de partid.

Soþia este planificatoare, a fost membrã a U.T.C. pânã la depãºirea limitei de vârstã.
Tatãl ei este funcþionar. În 1950 a fost exclus din partid pentru abuz de bãuturã ºi
pentru cã în perioada rãzboiului antisovietic s-a purtat rãu cu cetãþenii evrei. Mama
este casnicã, membrã de partid.

Este propus de Secþia pentru controlul muncii la M.F.A. ºi M.A.I. a C.C. al P.C.R.
sã fie numit în funcþia de inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Vrancea.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

ªeful secþiei
Ivanovici Dumitru

Opriþescu M.
Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

Terteleac Octavian
Instructor în Secþia pentru controlul
muncii la M.F.A. ºi M.A.I. a C.C. al P.C.R.

7 februarie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 237–238.
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1968 februarie 8. Hotãrârea Consiliului de Miniºtri privind eliberarea generalului-
locotenent Negrea Vasile din funcþia de prim-vicepreºedinte al
C.S.S. ºi numirea sa în funcþia de prim adjunct al ministrului
Afacerilor Interne, precum ºi numirea generalului-maior Rãduicã
Grigore în funcþia de prim-vicepreºedinte al C.S.S.

Consiliul de Miniºtri
al Republicii Socialiste România

Hotãrâre

privind eliberarea tovarãºului general-locotenent Negrea Vasile din funcþia de prim-
vicepreºedinte al Consiliului Securitãþii Statului ºi numirea sa în funcþia de prim adjunct
al ministrului Afacerilor Interne, precum ºi numirea tovarãºului general-maior Rãduicã
Grigore în funcþia de prim-vicepreºedinte al Consiliului Securitãþii Statului.

Consiliul de Miniºtri al Republicii Socialiste România hotãrãºte:
Art. 1. Tovarãºul general-locotenent Negrea Vasile se elibereazã din funcþia de

prim-vicepreºedinte al Consiliului Securitãþii Statului ºi se numeºte în funcþia de prim
adjunct al ministrului Afacerilor Interne.

Art. 2. Tovarãºul general-maior Rãduicã Grigore se numeºte în funcþia de prim-
vicepreºedinte al Consiliului Securitãþii Statului.

p. Preºedintele Consiliului de Miniºtri
Ilie Verdeþ

Bucureºti, 8 februarie 1968.
Nr. 228.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 123, vol. 4, f. 290.
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1968 februarie 13. Hotãrârea Consiliului de Miniºtri privind aprobarea
componenþei Consiliului Securitãþii Statului

Consiliul de Miniºtri
al Republicii Socialiste România

Hotãrâre
privind aprobarea componenþei Consiliului Securitãþii Statului

Consiliul de Miniºtri al Republicii Socialiste România hotãrãºte:
Art. 1. Se aprobã urmãtoarea componenþã a Consiliului Securitãþii Statului:

Preºedinte – Stãnescu Ion 
cu rang de ministru 
Prim-Vicepreºedinte – Rãduicã Grigore 
Vicepreºedinþi: – Stoica Constantin

ªeful Direcþiei Generale de Informaþii Interne 
– Doicaru Nicolae
ªeful Direcþiei Generale de Informaþii Externe 

Membri: – Stan Nicolae
ªeful Direcþiei Generale de Contraspionaj 
– Diaconescu Ovidiu 
ªeful Direcþiei Generale Tehnico-Operative 
– Pleºiþã Nicolae 
ªeful Direcþiei a VIII-a 
– Kovacs Pius 
ªeful Direcþiei a IX-a 
– Ardeleanu Filimon 
ªeful Direcþiei a X-a 
– Marinescu Paul 
Comandantul Trupelor de Securitate 
– Rusu Emanoil
ªeful Inspectoratului Securitãþii Municipiului Bucureºti 

Art. 2. Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1733 din 21 iulie 1967 privind
aprobarea componenþei Consiliului Securitãþii Statului se abrogã.

Preºedintele
Consiliului de Miniºtri
Ion Gheorghe Maurer

Bucureºti, 13 februarie 1968.
Nr. 244.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 123, vol. 4, f. 12–13.
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1968 februarie 16. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului referitor
la constituirea inspectoratelor de securitate judeþene în locul
direcþiilor regionale de securitate

Consiliul Securitãþii Statului

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 6 din 16 februarie 1968

Având în vedere legea privind organizarea administrativã a teritoriului Republicii
Socialiste România

Ordon:

1. Începând cu data prezentului ordin, direcþiile regionale de securitate ºi organele
raionale (orãºeneºti) subordonate acestora îºi înceteazã activitatea.

2. Pe aceeaºi datã, potrivit mãsurilor de îmbunãtãþire a organizãrii administrativ-
teritoriale a þãrii, se constituie inspectoratele judeþene de securitate, organe teritoriale
ale Consiliului Securitãþii Statului.

3. Atribuþiile ºi sarcinile direcþiilor regionale de securitate, a cãror activitate a
încetat, vor fi preluate de inspectoratele de securitate judeþene, în limita competenþei
teritoriale ce le-a fost stabilitã.

4. Repartizarea ofiþerilor, subofiþerilor ºi angajaþilor civili la inspectoratele de
securitate judeþene se va face în raport de nevoi, conform prevederilor statelor de
organizare ºi nomenclatoarelor de funcþiuni.

5. Ofiþerii ºi subofiþerii rãmaºi neîncadraþi în urma încetãrii activitãþii direcþilor
regionale de securitate, se trec la dispoziþia Consiliului Securitãþii Statului, iar situaþia
angajaþilor civili, aflaþi în aceeaºi poziþie, va fi reglementatã potrivit prevederilor
actelor normative în vigoare.

6. ªefii direcþiilor generale, direcþiilor ºi serviciilor independente din aparatul
central de securitate, precum ºi ºefii inspectoratelor de securitate judeþene vor lua
toate mãsurile pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

Pentru conformitate:
ªeful Cancelariei

Colonel, 
Linþu Ioan

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 86, vol. 3, f. 12–13.
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1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Caraº-Severin

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.536 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Caraº-Severin, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Malea P. Petru – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior David M. ªtefan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului I; 
3. maior Mortoiu M. Aurelian – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului de securitate al municipiului
Reºiþa; 

4. maior Coroianu Gh. Tiberiu – adjunct ºef serviciu tip I ºi ºef al Biroului I
la Serviciul I informaþii interne; 

5. maior Groza I. Traian – ºef serviciu tip I la Serviciul II contrasabotaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 116.
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1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Dâmboviþa

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.537 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Dâmboviþa, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Florea I. Nicolae – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Aldea A. Petre – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului I; 
3. maior Bordea Gh. Aron – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei 

de securitate a municipiului Târgoviºte; 
4. maior Popescu I. Teodor – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I

informaþii interne; 
5. cãpitan Dobre C. Constantin – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 119.

1155

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Harghita

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.538 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Harghita, în urmãtoarea componenþã:

45



1. lt. col. Erdelyi L. Elemer – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. cãpitan Bataga I. Tiberiu – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului I;
3. cãpitan Sângeorzan L. Dumitru – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei

a III-a; 
4. lt. maj. Cerghizan S. ªtefan – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I

informaþii interne; 
5. maior Albert M. Martin – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 122.

1166

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Maramureº

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.539 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Maramureº, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Hriþan N. Nicolae – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Zetea S. Aurel – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului I; 
3. maior Ardelean I. Aurel – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Servi-

ciului de securitate al municipiului Baia Mare; 
4. maior Lungu V. Gheorghe – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 
5. maior Vlad T. Emeric – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 125.
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1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Cluj

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.540 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Cluj, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Ioana I. Constantin – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Dumitrescu C. Dumitru – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al 

Serviciului I; 
3. lt. col. Pereº A. Alexandru – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului de securitate al municipiului Cluj; 
4. maior Ruginã P. Toader – ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii 

interne; 
5. maior Gocan D. Ioan – adjunct ºef serviciu tip I ºi ºef al Secþiei 

a III-a la Serviciul de securitate al
municipiului Cluj; 

6. cãpitan Sãlãjan V. Iulian – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj
la Serviciul de securitate al municipiului
Cluj; 

7. maior Ardeleanu L. Ioan – ºef serviciu tip I la Serviciul de securitate
al municipiului Turda. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 128.
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1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Bacãu

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.541 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Bacãu, în urmãtoarea componenþã:

1. colonel Radu I. Dumitru – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Lazãr Gh. Ioan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului I; 
3. maior Ghiþã I. Alexandru – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului de securitate al municipiului 
Bacãu; 

4. maior Vladimirescu I. Tudor – adjunct ºef serviciu tip I ºi ºef al Biroului
2 la Serviciul I informaþii interne; 

5. maior ªerban C. Constantin – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 
6. maior Goiciu P. Dumitru – ºef serviciu tip I la Serviciul III

contraspionaj; 
7. cãpitan Miriþã S. Vasile – ºef secþie tip I la Secþia de securitate a

municipiului Gheorghe Gheorghiu-Dej. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 131.
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1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Alba

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.542 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Alba, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Târnoveanu Gh. Ioan – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. cãpitan Rotariu M. Iulian – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului I; 
3. maior Safta C. Nicolae – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Biroului

de securitate al municipiului Alba Iulia; 
4. cãpitan Rizoiu Gh. Constantin – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I

informaþii interne; 
5. maior Olteanu Gh. Emil-Nicolae – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 134.

2200

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Arad

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.543 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Arad, în urmãtoarea componenþã:
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1. lt. col. Crai I. Petru – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. lt. col. Toanþã M. Toma – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului I; 
3. maior Coser I. Ioan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Servi-

ciului de securitate al municipiului Arad; 
4. cãpitan Jakab I. Iosif – adjunct ºef serviciu tip I ºi ºef al Biroului I 

la Serviciul I informaþii interne; 
5. cãpitan Rusu M. Vasile – adjunct ºef serviciu tip I ºi ºef al Secþiei I 

la Serviciul de securitate al municipiului Arad.

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 137.

2211

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Braºov

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.544 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Braºov, în urmãtoarea componenþã:

1. general-maior Bolintineanu  – inspector ºef al inspectoratului
Gh. Ioan judeþean; 
2. lt. colonel Cursaru A. Ioan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului I; 
3. maior Neculicioiu Gh. Victor – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Servi-

ciului de securitate al municipiului Braºov; 
4. lt. colonel Luca I. Ilie – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I

informaþii interne; 
5. maior Urzicã D. Traian – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 
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6. maior Csomos D. Alexandru – adjunct ºef secþie tip I ºi ºef al Secþiei a III-a
la Serviciul de securitate al municipiului Braºov; 

7. maior Anghel Gh. Marin – ºef serviciu tip I la Serviciul XII filaj ºi
investigaþii. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 140.

2222

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Brãila

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.545 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Brãila, în urmãtoarea componenþã:

1. maior Rizea I. Craiu – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Ruxanda C. Valerian – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului I; 
3. maior Simionescu Gr. Ioan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Servi-

ciului de securitate al municipiului Brãila; 
4. maior Constantinescu I. – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I
Gheorghe informaþii interne;
5. cãpitan Sârmaru S. Nedelcu – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 143.
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1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Olt

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.546 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Olt, în urmãtoarea componenþã:

1. maior Diþã Gh. Gheorghe – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Stãnculescu I. Sandu – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al

Serviciului I; 
3. lt. col. Szabo S. ªtefan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei a III-a; 
4. maior Raþiu E. Gheorghe – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I 

informaþii interne; 
5. maior Enache Gh. Auricã – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 146.

2244

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Tulcea

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.547 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Tulcea, în urmãtoarea componenþã:
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1. lt. col. Baltag I. Dumitru – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Ioan V. Costicã – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Lazãr D. Mihai – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei de

securitate a municipiului Tulcea; 
4. maior Adjer D. Alexe – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii 

interne; 
5. maior Enache Z. Dumitru – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 149.

2255

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Ilfov

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.548 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Ilfov, în urmãtoarea componenþã:

1. colonel Dumitraºcu S. – inspector ºef al inspectoratului judeþean;
Alexandru  
2. colonel Marcu G. Ioan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. lt. col. Voicu C. Marin – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei a II-a; 
4. lt. col. Picoº Gh. Chiru – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii interne;
5. maior David S. Vasile – adjunct ºef secþie tip I la Secþia a II-a 

contrasabotaj; 
6. lt. col. Bijutescu S. – ºef secþie tip I la Secþia a III-a
Constantin contraspionaj; 
7. cãpitan Sebe N. – ºef secþie tip I la Secþia de securitate a
Constantin municipiului Giurgiu. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 152.
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2266

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Sãlaj

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.549 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Sãlaj, în urmãtoarea componenþã:

1. maior Puºcaº I. Ilie – inspector ºef al inspectoratului judeþean;
2. lt. maj. Oargã I. Gheorghe – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. cãpitan Botiza V. Vasile – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei a III-a; 
4. maior Moroºan C. Ioan – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. cãpitan Cuibus V. Aurel – adjunct ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 155.

2277

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Hunedoara

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.550 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Hunedoara, în urmãtoarea componenþã:
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1. colonel Grigore N. Gheorghe – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Simion S. Gheorghe – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei a III-a; 
3. maior Golea A. David – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei de

securitate a municipiului Deva; 
4. lt. col. Stanciu I. Ionel – ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii interne; 
5. cãpitan Popa V. Pompiliu – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 
6. maior Mihuþ Gh. Avram – ºef serviciu tip I la Serviciul de securitate al

municipiului Hunedoara; 
7. colonel Baicu M. Florian – ºef serviciu tip I la Serviciul de securitate al

municipiului Petroºani. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 158.

2288

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Gorj

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.551 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Gorj, în urmãtoarea componenþã:

1. maior Puncescu I. Petre – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. cãpitan Rotaru M. Mihai – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Bercea D. Iulian – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei a II-a; 
4. lt. maj. Bujor Gh. Vasile – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj; 
5. cãpitan Ionescu D. Andrei – ºef secþie tip I la Secþia de securitate a

municipiului Târgu Jiu. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 161.
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2299

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Covasna

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.552 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Covasna, în urmãtoarea componenþã:

1. maior Avram A. Ilarie – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. cãpitan Harmati I. Adalbert – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Zilcsak V. Otto – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei a III-a; 
4. cãpitan Suciu A. Ioan – ºef birou tip I la Serviciul I informaþii interne; 
5. lt. maj. Rãdulescu Gh. – adjunct ºef secþie tip I la Secþia a III-a .
Constantin contraspionaj

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 164.

3300

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Iaºi

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.553 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Iaºi, în urmãtoarea componenþã:
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1. lt. col. Ionescu Gh. Dumitru – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. colonel Cleju N. Ioan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Popescu C. Corneliu – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului

de securitate al municipiului Iaºi; 
4. cãpitan Andronache D. – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii 
Ovidiu interne; 
5. maior Creþu P. Aurel – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 
6. maior Rotaru I. Constantin – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj; 
7. maior Ursache N. Traian – specialist III personal. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 167.

3311

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Constanþa

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.554 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Constanþa, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Burlacu C. Victor – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. colonel Nãstase M. Sepi – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. cãpitan Gheorghiþã C. – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului 
Chivu de securitate al municipiului Constanþa; 
4. maior Deleanu Gh. Tudor – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. maior Nistor S. Marin – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 
6. maior Dumitriu V.  – ºef serviciu tip I la Serviciul III
Constantin contraspionaj; 
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7. lt. col. Ciobanu Gh. – ºef serviciu tip I la Serviciul XII filaj ºi
Gheorghe investigaþii. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 170.

3322

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Dolj

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.555 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Dolj, în urmãtoarea componenþã:

1. colonel Firu T. Jean – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. cãpitan Bodunescu P. Ion – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Lungu Gh. Gheorghe – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului

de securitate al municipiului Craiova; 
4. maior Pârvulescu Gh. Mircea – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I

informaþii interne; 
5. maior Vaida I. Ion – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 173.
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3333

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Buzãu

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.556 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Buzãu, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Lupu N. Vasile – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Toader Gh. Ion – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Chivu D. Ion – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei de 

securitate a municipiului Buzãu; 
4. maior Laza S. Florian – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. cãpitan ªovãialã P. Vasile – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 177.

3344

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Bihor

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.557 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Bihor, în urmãtoarea componenþã:
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1. colonel Ristea I. Gheorghe – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Bârsan I. Pascu – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. cãpitan Mantic P. Dionisie – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului

de securitate al municipiului Oradea; 
4. maior Niþã P. Mihai – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 
5. lt. maj. Tinca V. Ovidiu – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 180.

3355

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Argeº

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.558 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Argeº, în urmãtoarea componenþã:

1. colonel Constandache I. Pavel – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Mincu V. Gheorghe – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. cãpitan ªtefan C. Traian – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului

de securitate al municipiului Piteºti; 
4. maior Neniþoiu V. Nicolae – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii 

interne; 
5. maior Micu B. Ioan – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj; 
6. maior Chiºu P. Gheorghe – ºef secþie tip I la Secþia I informaþii interne la

Serviciul de securitate al municipiului Piteºti; 
7. cãpitan Drãgoi I. Nicolae – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj la

Serviciul de securitate al municipiului Piteºti. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 183.
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3366

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Bistriþa-Nãsãud

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.559 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Bistriþa-Nãsãud, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Dumitraºcu Gh. Neculai – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. lt. col. Hancheº I. Ioan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Oprea A. Ioan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei a III-a; 
4. maior Rusu G. Grigore – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. cãpitan Ionaºcu D. Laurenþiu – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 186.

3377

1968 februarie 18.Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Neamþ

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.560 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Neamþ, în urmãtoarea componenþã:
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1. lt. col. Popa C. Constantin – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Mihalcea Gr. Aurel – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Toma D. Constantin – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei de

securitate a municipiului Piatra Neamþ; 
4. cãpitan Brãdeanu N. Marian – adjunct ºef serviciu tip I ºi ºef al Biroului I la

Serviciul I informaþii interne; 
5. cãpitan Niþã I. Marin – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 
6. maior Tãtaru N. Nicolae – ºef serviciu tip I la Serviciul III contraspionaj; 
7. lt. col. Constantinescu O. – ºef serviciu tip I la Serviciul de securitate
Gheorghe al municipiului Roman. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 189.

3388

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Mureº

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.561 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Mureº, în urmãtoarea componenþã:

1. colonel Sãlcudean T. Pavel – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Florea S. Gheorghe – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. lt. col. Blaga ªt. ªtefan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului

de securitate al municipiului Târgu Mureº; 
4. maior Avadani Gh. Ilie – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. lt. maj. Russu A. Augustin
Gheorghe – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 

6. lt. col. Morariu Gh. Ioan – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj; 
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7. lt. col. Dan L. Lazãr – ºef birou tip I la Biroul de securitate al
municipiului Sighiºoara. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 192.

3399

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Ialomiþa

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.562 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Ialomiþa, în urmãtoarea componenþã:

1. maior Mocanu P. Vasile – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Vecerdea V. Ioan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Ungureanu I. Ion – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei a II-a; 
4. maior Seica I. Petre – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj; 
5. maior Colþea I. Gheorghe – ºef secþie tip I la Secþia de securitate a

municipiului Cãlãraºi. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 195.
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4400

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Botoºani

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.563 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Botoºani, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Gheorghe N. – inspector ºef al inspectoratului judeþean;
Alexandru  
2. cãpitan Hulubaº D. – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
Constantin 
3. maior Ilie Gh. Radu – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei de 

securitate a municipiului Botoºani; 
4. maior Brânzei M. Dumitru – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. maior Munteanu T. – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj.
Constantin 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 198.

4411

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Suceava

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.564 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Suceava, în urmãtoarea componenþã:
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1. colonel Macri V. Emil – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. colonel Roºca E. Dumitru – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Rangu Gh.  – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei
Constantin de securitate a municipiului Suceava; 
4. maior Dumitriu D. Andrei – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. cãpitan Grozescu I. Vasile – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 
6. maior Furtunã Gh. Nicolae – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj; 
7. maior Prundurel S. Nicolae – ºef secþie tip I la Secþia a XII-a filaj ºi

investigaþii. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 201.

4422

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Sibiu

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.565 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Sibiu, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Gergely F. Francisc – inspector ºef al inspectoratului judeþean;
2. maior Pârvu N. Constantin – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Surd Gh. Dumitru – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului

de securitate al municipiului Sibiu; 
4. maior Tiugan I. Ioan – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. maior Marta I.  – adjunct ºef serviciu tip I ºi ºef al Secþiei a III-a 
Marin-Tudor la Serviciul de securitate al municipiului Sibiu. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 204.
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4433

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Satu Mare

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.566 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Satu Mare, în urmãtoarea componenþã:

1. maior Hontãu Gh. Ioan – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Chirculescu C. Traian – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Pop E. Victor – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Servi-

ciului de securitate al municipiului Satu Mare; 
4. maior Ghetina A. Ioan – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 
5. maior Matiu P. Pavel-Terentie – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 207.

4444

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Timiº

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.567 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Timiº, în urmãtoarea componenþã:
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1. lt. col. Turc I. Iosif – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Bota N. Gheorghe – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. lt. col. Bocãneþ V. Vasile – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului

de securitate al municipiului Timiºoara; 
4. maior Purdea A. Moise – adjunct ºef serviciu tip I ºi ºef al Biroului I la

Serviciul I informaþii interne; 
5. maior Blãjan Gh. Carol – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 210.

4455

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Vaslui

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.568 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Vaslui, în urmãtoarea componenþã:

1. maior Cãlinoiu S. Alexandru – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Gheorghiu C. – adjunctul inspectorului ºef 
Constantin ºi ºef al Serviciului I; 

3. maior Pinciuc V. Gheorghe – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I 
informaþii interne; 

4. maior Pascal O. Alexandru – ºef secþie tip I la Secþia de securitate a
municipiului Bârlad. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 213.
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4466

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Vrancea

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.569 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Vrancea, în urmãtoarea componenþã:

1. maior Stoica I. Petricã – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. cãpitan Ivan T. Gheorghe – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Savin S. Dãnilã – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei de

securitate a municipiului Focºani; 
4. cãpitan Vâlcu M. Neculai – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. cãpitan Mocan Gh. ªtefan – specialist III personal. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 216.

4477

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Vâlcea

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.570 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Vâlcea, în urmãtoarea componenþã:

68



1. lt. col. Andreescu I. Gheorghe – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Poiana I. Ioan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Cosac F. Dumitru – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei a II-a; 
4. maior Tambrea I. Aurel – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. cãpitan Rizea I. Constantin – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 219.

4488

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Prahova

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.571 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Prahova, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Stãnescu I. Petre – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. cãpitan Sterian C. Marin – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. lt. col. Diþã I. ªtefan – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului

de securitate al municipiului Ploieºti; 
4. lt. col. Istrate A. Nicolae – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii 

interne; 
5. maior Nistorescu C.
Constantin – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 

6. cãpitan Rãduþã Gh. Ion – ºef birou tip I la Biroul de securitate al oraºului 
Sinaia; 

7. maior Ionescu Gh. Constantin – ºef birou tip I la Serviciul I informaþii interne. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 222.
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4499

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Teleorman

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.572 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Teleorman, în urmãtoarea componenþã:

1. lt. col. Buleandrã Gh.
Constantin – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 

2. maior Sãlceanu F. Grigore – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Olteanu D. Alexe – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Secþiei a III-a; 
4. cãpitan Puºcaciu F.
Constantin – ºef secþie tip I la Secþia a II-a contrasabotaj; 

5. maior Costea M. Gheorghe – ºef secþie tip I la Secþia de securitate a
municipiului Turnu Mãgurele. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 225.

5500

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Mehedinþi

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.573 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Mehedinþi, în urmãtoarea componenþã:

70



1. lt. col. Popescu L. Toma – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. maior Viºan N. Grigore – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. maior Popescu I. Grigore – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului

de securitate al municipiului Turnu Severin; 
4. maior Popa I. Petre – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. cãpitan Rovenþa V. Gheorghe – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul de

securitate al municipiului Turnu Severin. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 228.

5511

1968 februarie 18. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate judeþean Galaþi

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 1.574 din 18 februarie 1968

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate judeþean Galaþi, în urmãtoarea componenþã:

1. colonel Iorga I. Marin – inspector ºef al inspectoratului judeþean; 
2. cãpitan Ghelt C. Petricã – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului I; 
3. cãpitan Alexandru D.
Corneliu – adjunctul inspectorului ºef ºi ºef al Serviciului

de securitate al municipiului Galaþi; 
4. maior Florescu M. George – adjunct ºef serviciu tip I la Serviciul I informaþii

interne; 
5. cãpitan Botezatu C. Alecu – ºef secþie tip I la Secþia a III-a contraspionaj; 
6. maior Ionescu N. George – ºef secþie tip I la Secþia de securitate a

municipiului Tecuci; 
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7. maior Blaga M. Ioan – ºef secþie tip I la Secþia a XII-a filaj ºi
investigaþii. 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7388, dosar nr. 3, f. 231.

5522

1968 februarie 22. Referat de cadre al locotenent-colonelului Buleandrã
Constantin, locþiitor al ºefului Direcþiei regionale de securitate
Bucureºti, propus sã fie confirmat inspector ºef al
Inspectoratului de securitate al judeþului Teleorman

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Buleandrã Constantin
Membru de partid din decembrie 1954.

– Nãscut la 21 aprilie 1932, în comuna Iedera, judeþul Dâmboviþa;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: Liceul ºi un curs de perfecþionare al M.A.I. de ºase luni;
– Are cunoºtinþe de limba francezã;
– Profesia: ofiþer de securitate provenit din muncitor;
– În prezent este locþiitor al ºefului Direcþiei regionale de securitate Bucureºti.

Are gradul de locotenent-colonel.

Buleandrã Constantin, dupã ce a absolvit ºase clase elementare, în 1945, a intrat
bãiat de prãvãlie la un magazin de piese auto din Moreni. Dupã doi ani a plecat ºi
s-a angajat ucenic la fosta Societate „Columbia“, din aceeaºi localitate. Paralel cu
ucenicia a urmat ºcoala profesionalã metalurgicã, la terminarea cãreia, în 1949, s-a
calificat strungar ºi a continuat sã lucreze la aceeaºi societate. Cei care-l cunosc din
aceastã perioadã relateazã cã era un tânãr harnic, disciplinat, preocupat sã înveþe cât
mai bine meseria, iar ca muncitor s-a situat printre fruntaºii în producþie ºi activitatea
obºteascã.
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În 1947 s-a înscris în sindicat, iar din 1949 a fost trei ani secretar al organizaþiei
U.T.C. pe întreprindere.

În aprilie 1952 a fost recrutat de M.A.I., înaintat sublocotenent ºi repartizat secretar
tehnic la Secþia raionalã Videle, regiunea Bucureºti. Din martie pânã în octombrie
1953 a urmat un curs de perfecþionare, iar dupã absolvire a revenit la aceeaºi secþie
raionalã în funcþia de lucrãtor operativ.

În decembrie 1954 a fost primit în P.C.R.
Datoritã rezultatelor bune obþinute în munca profesionalã, în 1955 a fost promovat

locþiitor ºef al secþiei raionale M.A.I. Videle. Totodatã, a dus muncã în organizaþia
U.T.C. ca secretar pe secþie ºi membru al biroului comitetului raional U.T.C.
Dovedindu-se un ofiþer capabil, conºtiincios, hotãrât, curajos în acþiunile întreprinse,
cu iniþiativã, în mai 1956 a fost numit ºeful secþiei raionale M.A.I. Alexandria. Aici
a fost ales membru al biroului Comitetului raional de partid.

Ca ºef al secþiei raionale de miliþie a dovedit pricepere ºi spirit de organizare în
rezolvarea sarcinilor ce le-a avut de îndeplinit. A informat la timp organul de partid
despre acþiunile întreprinse ºi a þinut seama de ajutorul ce i s-a acordat. În martie 1963
a fost numit locþiitor al ºefului Direcþiei regionale de securitate Bucureºti.

Din aceastã activitate este apreciat ca un ofiþer capabil, bine pregãtit profesional,
cu putere de muncã, iniþiativã ºi energic în acþiunile [pe] care le întreprinde.
Dovedeºte pasiune, operativitate, simþ de rãspundere ºi preocupare permanentã în
organizarea judicioasã a muncii în subunitãþile de care rãspunde. Are o bogatã
experienþã în munca de securitate, cunoaºte bine problemele din sectoarele pe care
le coordoneazã, se documenteazã temeinic asupra situaþiilor ce se ivesc pe teren, dã
soluþii ºi indicaþii bune în rezolvarea lor. Desfãºurând o muncã concretã, participând
activ la acþiunile întreprinse de subordonaþi, contribuie substanþial la orientarea acestora
în muncã ºi la formarea lor profesionalã.

Acordã atenþie pregãtirii sale politico-ideologice, profesionale ºi de culturã
generalã, în 1963 a absolvit liceul, iar în prezent este în anul II la Academia de ºtiinþe
social-politice „ªtefan Gheorghiu“. În muncã ºi societate are comportare corectã, se
bucurã de stima ºi respectul celor cu care munceºte. De mai mulþi ani este membru
al biroului comitetului de partid al întreprinderilor ºi instituþiilor regionale, unde îºi
aduce aportul la dezbaterea problemelor puse în discuþie.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România, înaintat la gradul de
locotenent-colonel înainte de termen, iar în notãrile de serviciu i s-a acordat
calificativul „foarte bine“.

Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost sondor, în prezent pensionar. Mama este
casnicã. N-au fost ºi nu sunt încadraþi în organizaþii politice. Are doi fraþi muncitori,
membri de partid.

Soþia este casnicã. Tatãl ei a fost sondor, în prezent este pensionar, face parte din
secta religioasã penticostali. Mama este casnicã.
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Este propus de Secþia pentru controlul muncii la M.F.A.–M.A.I. a C.C. al P.C.R.
sã fie confirmat în funcþia de inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate
Teleorman.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

ªeful secþiei
Ivanovici Dumitru

Dinu Vasile,
ªef de sector în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.

Marinescu Ruxandra,
Instructor în Secþia de Cadre a 
C.C. al P.C.R.

Serean ªtefan,
Instructor în Secþia pentru controlul

muncii la M.F.A., M.A.I. a C.C. al P.C.R.

22 februarie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 225–226.

5533

1968 aprilie 3. Decretul nr. 295 al Consiliului de Stat privind înfiinþarea,
organizarea ºi funcþionarea Consiliului Securitãþii Statului

Decretul nr. 295/1968

Expunere de motive

În condiþiile perioadei de desãvârºire a construcþiei socialiste ºi de dezvoltare
continuã a democraþiei noastre, Comitetul Central al Partidului Comunist Român a
stabilit mãsuri menite sã ducã la perfecþionarea activitãþii aparatului securitãþii statului
ºi [la] îmbunãtãþirea structurii sale organizatorice.
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Pentru aducerea la îndeplinire a hotãrârilor Comitetului Central al Partidului
Comunist Român s-a propus înfiinþarea Consiliului Securitãþii Statului ca organ central
al administraþiei de stat, având sarcina înfãptuirii politicii partidului ºi statului în
domeniul apãrãrii securitãþii statului.

Înfiinþarea Consiliului Securitãþii Statului ca organ central al administraþiei de stat
va avea drept rezultat întãrirea rãspunderii acestui consiliu faþã de conducerea
partidului ºi guvernului.

Decretul alãturat prevede ca principalã atribuþie a Consiliului Securitãþii Statului
aceea de a apãra securitatea statului, în scopul prevenirii, descoperirii ºi lichidãrii
oricãror acþiuni duºmãnoase îndreptate împotriva orânduirii sociale ºi de stat,
contribuind prin aceasta la asigurarea muncii paºnice de construcþie socialistã a
poporului român.

Consiliul Securitãþii Statului are, de asemenea, ca atribuþii luarea de mãsuri pentru
apãrarea secretului de stat, verificarea, potrivit legii, în cadrul organizaþiilor socialiste,
a modului de aplicare a acestor mãsuri, contribuind la educarea cetãþenilor în spiritul
vigilenþei.

Pornind de la prevederile constituþionale referitoare la inviolabilitatea domiciliului,
decretul de faþã stabileºte cu precizie cazurile ºi condiþiile în care organele Consiliului
Securitãþii Statului au dreptul sã intre în locuinþa unei persoane fizice, pentru
îndeplinirea atribuþiilor legale. Astfel, aceste organe pot intra în locuinþa unor persoane
fizice, la solicitarea sau cu consimþãmântul acestora, fãrã încuviinþare sau cu
autorizaþie numai în caz de infracþiuni flagrante, iar, în toate celelalte cazuri, numai
cu autorizaþia procurorului, datã în condiþiile prevãzute de lege.

De asemenea, decretul reglementeazã condiþiile în care aceste organe pot intra în
incinta organizaþiilor socialiste, pentru îndeplinirea atribuþiilor lor de serviciu.

Aceste prevederi sunt menite sã întãreascã exercitarea de cãtre organele de stat
a îndatoririlor ce le revin în apãrarea intereselor statului ºi a intereselor legitime ale
tuturor cetãþenilor, în conformitate cu legile în vigoare, în spiritul întãririi legalitãþii
socialiste.

Consiliul Securitãþii Statului îºi desfãºoarã întreaga activitate sub conducerea ºi
îndrumarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român ºi a Consiliului de
Miniºtri.

Conducerea organelor de securitate se va exercita de cãtre Consiliului Securitãþii
Statului, ca organ deliberativ, compus din 11 pânã la 15 persoane, care îºi desfãºoarã
întreaga activitate potrivit principiului muncii ºi conducerii colective.

Decret
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea 

Consiliului Securitãþii Statului

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
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Capitolul I
Dispoziþii generale

Art. 1. Se înfiinþeazã Consiliul Securitãþii Statului, organ central al administraþiei
de stat, care are sarcina de a înfãptui politica partidului ºi statului în domeniul apãrãrii
securitãþii statului.

Consiliul Securitãþii Statului are misiunea de a preveni, descoperi ºi lichida
uneltirile ºi acþiunile duºmãnoase îndreptate împotriva orânduirii sociale ºi de stat,
contribuind prin aceasta la asigurarea muncii paºnice de construcþie socialistã a
poporului român.

Art. 2. Consiliul Securitãþii Statului îºi desfãºoarã activitatea pe baza legilor în
vigoare, sub conducerea ºi îndrumarea Comitetului Central al Partidului Comunist
Român ºi a Consiliului de Miniºtri.

Consiliul Securitãþii Statului rãspunde faþã de conducerea partidului ºi statului
pentru întreaga activitate pe care o desfãºoarã organele securitãþii statului.

Art. 3. În îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, Consiliul Securitãþii Statului
colaboreazã cu ministerele, [cu] celelalte organe ale administraþiei de stat, ºi se sprijinã
pe concursul larg al cetãþenilor ºi al colectivelor de oameni ai muncii.

Consiliul Securitãþii Statului ºi organele sale teritoriale coopereazã cu Ministerul
Afacerilor Interne ºi cu organele teritoriale ale acestuia pentru realizarea unor sarcini
privind securitatea statului.

Capitolul II
Atribuþii

Art. 4. Consiliul Securitãþii Statului are urmãtoarele atribuþii:
a) organizeazã ºi desfãºoarã activitatea de apãrare a securitãþii statului în scopul

prevenirii, descoperirii ºi lichidãrii:
– acþiunilor de sabotaj, diversiune, subminare a economiei naþionale ºi a altor

infracþiuni contra securitãþii statului;
– acþiunilor întreprinse de serviciile de spionaj strãine ºi agenturile acestora

împotriva statului român, cât ºi de culegere a informaþiilor ce constituie secrete de
stat sau nu sunt destinate publicitãþii, din domeniul politic, militar, economic ºi tehnico-
ºtiinþific;

b) organizeazã ºi desfãºoarã activitatea de informaþii ºi contrainformaþii militare,
în scopul prevenirii, descoperirii ºi lichidãrii acþiunilor serviciilor de spionaj strãine
îndreptate împotriva capacitãþii de apãrare a þãrii ºi a forþelor armate ale Republicii
Socialiste România;

c) organizeazã activitatea de informaþii pentru cunoaºterea acþiunilor îndreptate
împotriva statului român;
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d) organizeazã ºi desfãºoarã activitatea de contrainformaþii radio pe teritoriul
Republicii Socialiste România;

e) ia mãsuri pentru apãrarea secretului de stat, verificã, potrivit legii, în cadrul
organizaþiilor socialiste, modul de aplicare a dispoziþiilor legale privind apãrarea
secretului de stat, contribuie la educarea cetãþenilor în spiritul vigilenþei;

f) organizeazã ºi îndrumã, potrivit legii, activitatea de anchetã penalã pe care o
desfãºoarã ofiþerii securitãþii statului; organizeazã locurile de arest pentru infractorii
care au comis fapte ce intrã în competenþa de urmãrire penalã a organelor securitãþii
statului, împotriva cãrora s-a luat mãsura reþinerii sau arestãrii preventive;

g) asigurã securitatea personalã a conducãtorilor de partid ºi de stat;
h) asigurã, la nevoie, participarea trupelor de securitate la menþinerea ordinii

publice; asigurã cu trupe de securitate paza obiectivelor speciale, stabilite prin dispoziþii
legale;

i) organizeazã, conduce ºi îndrumã pregãtirea militarã, profesionalã, de specialitate
ºi politicã a militarilor din aparatul Consiliului Securitãþii Statului, activi ºi de rezervã;

j) realizeazã încadrarea organelor de securitate, a unitãþilor militare de trupe ºi a
instituþiilor de învãþãmânt subordonate, cu personal militar activ ºi de rezervã,
angajeazã personal civil;

k) asigurã, pe baza planului de stat, dotarea cu materiale ºi mijloace tehnice
necesare ºi stabileºte normele de dotare ºi consum pentru armament, muniþie ºi tehnicã
de luptã, precum ºi pentru materialele ºi mijloacele tehnice specifice activitãþii
Consiliului Securitãþii Statului;

l) planificã ºi coordoneazã activitatea de asigurare materialã ºi financiarã a
organelor ºi unitãþilor din subordinea sa;

m) exercitã orice alte atribuþii date prin lege.
Art. 5. În exercitarea atribuþiilor ce le revin potrivit legii, organele Consiliului

Securitãþii Statului au urmãtoarele drepturi ºi obligaþii:
a) sã acorde sprijin persoanelor cu funcþii ce implicã exerciþiul autoritãþii de stat,

dacã acestea întâmpinã rezistenþã fizicã în executarea sarcinilor de serviciu;
b) sã legitimeze ºi sã stabileascã identitatea persoanelor care au încãlcat

dispoziþiile legale sau sunt suspecte de activitate contra securitãþii statului. Mãsura
legitimãrii se ia de ofiþeri ºi subofiþeri, care prezintã legitimaþia de serviciu;

c) sã intre, pentru îndeplinirea atribuþiilor legale, în incinta organizaþiilor
socialiste.

Efectuarea de percheziþii sau alte acte de urmãrire penalã se pot face cu
consimþãmântul conducerii organizaþiei socialiste sau cu autorizaþie legalã.

În caz de infracþiuni flagrante, consimþãmântul ºi autorizaþia nu sunt necesare.
d) în îndeplinirea atribuþiilor legale, sã intre în locuinþa unor persoane fizice:
– la solicitarea sau cu consimþãmântul acestora;
– fãrã încuviinþarea sau autorizaþia legalã, în caz de infracþiuni flagrante;
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– în toate celelalte cazuri, numai cu autorizaþia procurorului, în condiþiile
prevãzute de lege.

Art. 6. Ofiþerii ºi subofiþerii din aparatul Consiliului Securitãþii Statului sunt obligaþi
sã intervinã chiar în afara orelor de program ºi a atribuþiilor de serviciu, când iau
cunoºtinþã de existenþa unor acþiuni îndreptate împotriva securitãþii statului.

Art. 7. În îndeplinirea atribuþiilor sale, preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
emite, pe baza ºi în vederea executãrii legii, regulamente, instrucþiuni, ordine, precum
ºi alte acte prevãzute de lege.

Capitolul III
Organizare ºi funcþionare

Art. 8. Consiliul Securitãþii Statului este format din 11 pânã la 15 persoane, în
componenþa cãruia intrã preºedintele, prim-vicepreºedintele, vicepreºedinþii ºi
membrii.

Componenþa Consiliului Securitãþii Statului se aprobã de Comitetul Central al
Partidului Comunist Român ºi de Consiliul de Miniºtri.

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului este membru al guvernului. Prim-
vicepreºedintele ºi vicepreºedinþii au rang de prim-adjunct ºi, respectiv, adjuncþi ai
ministrului.

Art. 9. Consiliul Securitãþii Statului lucreazã ca organ deliberativ ºi îºi desfãºoarã
întreaga activitate potrivit principiului muncii ºi conducerii colective. Consiliul
lucreazã în prezenþa a cel puþin 2/3 din numãrul membrilor sãi ºi ia hotãrâri cu jumãtate
plus unu din numãrul total al membrilor ce-l compun.

În cazul când preºedintele Consiliului Securitãþii Statului nu este de acord cu
hotãrârea luatã, informeazã, de îndatã, despre aceasta, conducerea partidului ºi
guvernului.

Preºedintele coordoneazã ºi îndrumã întreaga activitate a Consiliului Securitãþii
Statului.

Repartizarea sarcinilor prim-vicepreºedintelui, vicepreºedinþilor ºi membrilor se
face de Consiliul Securitãþii Statului.

Membrii consiliului rãspund în faþa Consiliului Securitãþii Statului ºi a preºedintelui
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le sunt date.

Consiliul Securitãþii Statului, în întregul sãu, ºi fiecare membru în parte rãspund
în faþa Comitetului Central al Partidului Comunist Român ºi a Consiliului de Miniºtri
pentru întreaga activitate ce o desfãºoarã organele securitãþii statului.

Art. 10. Consiliul Securitãþii Statului are în subordine inspectorate de securitate
judeþene, trupe de securitate ºi instituþii de învãþãmânt.

Efectivele Consiliului Securitãþii Statului, precum ºi structura organizatoricã a
aparatului sãu central, se stabilesc prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri.
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Art. 11. Personalul ce încadreazã unitãþile din subordinea Consiliului Securitãþii
Statului se compune din militari ºi angajaþi civili.

Militarii din unitãþile subordonate Consiliului Securitãþii Statului au drepturile ºi
obligaþiile prevãzute de normele legale în vigoare pentru militarii forþelor armate ale
Republicii Socialiste România.

Prevederile statutelor Corpului ofiþerilor, Corpului maiºtrilor militari ºi Corpului
subofiþerilor Forþelor Armate ale Republicii Socialiste România se aplicã ºi ofiþerilor,
maiºtrilor militari ºi subofiþerilor din unitãþile subordonate Consiliului Securitãþii
Statului.

În cadrul unitãþilor centrale ºi teritoriale din subordinea Consiliului Securitãþii
Statului se organizeazã consilii de onoare pentru ofiþeri, maiºtri militari ºi subofiþeri.

Angajaþii civili sunt supuºi dispoziþiilor Codului muncii ºi prevederilor legilor
speciale.

Capitolul IV
Dispoziþii finale

Art. 12. Consiliul Securitãþii Statului asigurã, potrivit legii, asistenþã medicalã,
socialã, drepturile de pensie ºi asigurãri sociale ale personalului, precum ºi ale
familiilor ºi urmaºilor acestuia.

Art. 13. Sarcinile privind securitatea statului, prevãzute de actele normative în
vigoare pentru Ministerul Afacerilor Interne, trec asupra Consiliului Securitãþii Statului.

Obligaþiile, drepturile ºi alte norme cu privire la personal, stabilite prin acte
normative referitoare la Ministerul Afacerilor Interne, se aplicã în mod corespunzãtor
ºi personalului Consiliului Securitãþii Statului.

Preºedintele Consiliului de Stat
Nicolae Ceauºescu

Bucureºti, 3 aprilie 1968
Nr. 295.

„Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România“, partea I, nr. 43, 4 aprilie 1968, p. 375–377.
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1968 aprilie 13. Regulament de organizare ºi funcþionare a Direcþiei de
contraspionaj din cadrul Consiliului Securitãþii Statului

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
Direcþia Generalã de Contraspionaj

13 aprilie 1968

Regulament
de organizare ºi funcþionare a Direcþiei de contraspionaj

Sub conducerea ºi îndrumarea permanentã a P.C.R., organele de securitate îºi
perfecteazã continuu formele ºi metodele sale de muncã, contribuind din plin la
apãrarea cuceririlor poporului român, a independenþei ºi suveranitãþii sale
naþionale.

Organele de securitate participã efectiv, alãturi de celelalte organe ale statului, la
exercitarea funcþiilor în toate etapele dezvoltãrii sale.

În ansamblul muncii de securitate, un loc important îl ocupã activitatea organelor
de contraspionaj, care au datoria de a lupta necontenit împotriva acþiunilor de spionaj
duse contra þãrii noastre de cãtre alte state, prin care se urmãreºte subminarea
intereselor Republicii Socialiste România pe plan internaþional, aducerea de prejudicii
capacitãþii ei de apãrare sau întreprinderea de acþiuni prin care sã-i împiedice progresul
social ºi economic.

Capit. I. Sarcinile Direcþiei de contraspionaj

Art. 1. Direcþia de contraspionaj, organ specializat al Consiliului Securitãþii
Statului, are ca obiectiv al activitãþii sale prevenirea, descoperirea, documentarea ºi
lichidarea acþiunilor de spionaj ºi trãdare desfãºurate pe teritoriul R.S. România.

Art. 2. Pentru realizarea obiectivului principal al activitãþii sale, Direcþia de
contraspionaj îndeplineºte urmãtoarele sarcini:

a) Organizeazã ºi desfãºoarã munca informativ-operativã în rândul diplomaþilor
acreditaþi la Bucureºti, a suspecþilor de spionaj, al personalului agenþiilor comerciale,
de transporturi, turistice sau altor oficii aparþinând statelor strãine ce funcþioneazã
în R.S. România, precum ºi în rândul suspecþilor din alte categorii de cetãþeni strãini
ce ne viziteazã þara în scopuri oficiale sau particulare (comercianþi, ziariºti, tehnicieni,
studenþi, turiºti etc.).

b) Organizeazã ºi coordoneazã întreaga activitate pe linia plecãrilor în strãinãtate
a cetãþenilor români ce se deplaseazã oficial sau particular, asigurând îndeplinirea
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sarcinilor ce revin organelor de securitate pe linia H.C.M. 957/1966, precum ºi a
Decretului Consiliului de Stat nr. …* ºi a H.C.M. cu privire la regimul de acordare
a vizelor ºi paºapoartelor.

c) Organizeazã selecþionarea ºi urmãrirea informativ-operativã a cetãþenilor
români care în þarã sau în timpul deplasãrilor peste hotare au fost stabiliþi cã au intrat
în legãturi suspecte cu reprezentanþi ai serviciilor de spionaj, precum ºi cu firme sau
organizaþii cunoscute cã duc astfel de activitate împotriva R.S. România.

d) Organizeazã ºi desfãºoarã muncã informativ-operativã în cadrul organizaþiilor
socialiste stabilite de Consiliul Securitãþii Statului pentru prevenirea, descoperirea,
documentarea ºi lichidarea activitãþii de subminare a economiei naþionale, de
divulgare a secretelor care pericliteazã securitatea statului ºi de divulgare a secretului
economic.

e) Documenteazã activitatea de spionaj desfãºuratã de cetãþenii strãini pe teritoriul
R.S. România ºi cea de trãdare, subminare a economiei naþionale, de divulgare a
secretelor care pericliteazã securitatea statului ºi de divulgare a secretului economic,
dusã de cetãþenii români.

f) Desfãºoarã ancheta penalã de securitate asupra elementelor ce au comis
infracþiunile arãtate la punctul „e“.

g) Prin mijloace proprii sau în colaborare cu unitãþile specializate, organizeazã
ºi realizeazã pãtrunderi secrete în sediile reprezentanþelor unor state sau firme strãine,
precum ºi în alte obiective, în scopul procurãrii de date privind activitatea
rezidenturilor de spionaj, cifruri, rapoarte ºi alte documente conþinând informaþii
politice, comerciale, tehnice etc.

h) Întreprinde mãsuri cu caracter informativ-operativ în rândul imigranþilor ºi al
cetãþenilor strãini ºi apatrizilor care au domiciliul permanent în R.S. România, în
scopul descoperirii elementelor suspecte de spionaj sau care comit alte infracþiuni
ce afecteazã securitatea statului.

i) Coordoneazã ºi controleazã activitatea de contraspionaj desfãºuratã de
inspectoratele judeþene de securitate ºi de Inspectoratul Municipiului Bucureºti.

j) Urmãreºte activitatea emigranþilor români care duc acþiuni de spionaj împotriva
þãrii noastre, precum ºi a legãturilor acestora.

k) Pe baza studierii caracterului informaþiilor ce intereseazã duºmanul în diferite
perioade, delimiteazã secretele ce trebuie apãrate în mod deosebit ºi întreprinde mãsuri
corespunzãtoare.

l) Concurã la realizarea de pãtrunderi informative în serviciile de spionaj
duºmane, în organizaþiile ºi firmele aparþinând acestora, precum ºi în organizaþiile
contrarevoluþionare din diferite þãri care acþioneazã împotriva R.S. România.

81

* Lipsã în text.



Pentru aceasta:
– Studiazã, recruteazã sau atrage la colaborare diplomaþi, comercianþi, ziariºti ºi

alþi strãini semnalaþi sau stabiliþi cã au legãturi cu serviciile de spionaj ori sunt în
anturajul unor astfel de persoane.

– În colaborare cu alte unitãþi interesate, pregãteºte pentru trimiterea în exterior
– definitiv sau temporar – folosind cãi oficiale sau clandestine, anumiþi agenþi capabili
din rândul cetãþenilor români.

m) Concurã la realizarea mãsurilor de dezinformare.
n) Prelucreazã ºi sintetizeazã datele obþinute ºi prezintã informãri asupra

principalelor probleme rezultate din urmãrirea strãinilor suspecþi de spionaj ºi a
legãturilor acestora.

Capit. II. Structura organizatoricã

Art. 3. Direcþia de contraspionaj este o Direcþie centralã a Consiliului Securitãþii
Statului, care face parte din Direcþia Generalã de Contraspionaj.

Art. 4. Direcþia de contraspionaj este organizatã pe servicii, secþii, birouri ºi organe
funcþionale, încadrate cu ofiþeri operativi, subofiþeri ºi angajaþi civili, în conformitate
cu statul de organizare ºi funcþiuni stabilit de Consiliul Securitãþii Statului.

Art. 5. Serviciile sunt organizate pe linii de muncã (spionaj american, englez, vest-
german, francez etc.) sau probleme (comercianþi, turiºti, plecãri în strãinãtate etc.),
având în componenþa lor birouri operative, cãrora le sunt repartizate obiective concrete
pe linia de muncã sau problema respectivã.

Art. 6. În cadrul Direcþiei de contraspionaj funcþioneazã un colectiv de referenþi
(documentare-informare), un birou secretariat ºi ofiþeri care se ocupã cu probleme
de învãþãmânt, organizare-mobilizare, decriptare.

Art. 7. Pentru rezolvarea sarcinilor deosebite de muncã, Direcþia de contraspionaj
cuprinde în schema sa ofiþeri care lucreazã conspirat în anumite organizaþii socialiste,
precum ºi ofiþeri detaºaþi.

Numãrul acestora ºi locul unde funcþioneazã este stabilit de Consiliul Securitãþii
Statului.

Art. 8. Conducerea întregii activitãþi a Direcþiei de contraspionaj se realizeazã de
ºeful Direcþiei, care este în acelaºi timp ºi locþiitor al directorului general al
Direcþiei generale de contraspionaj cãruia i se subordoneazã în mod nemijlocit.

Art. 9. Atribuþiile ºefului Direcþiei sunt:
– organizeazã ºi conduce munca de contraspionaj ºi rãspunde în faþa Consiliului

Securitãþii Statului pentru activitatea desfãºuratã;
– analizeazã periodic stadiul muncii de contraspionaj ºi stabileºte principalele

mãsuri în vederea clarificãrii operative a problemelor din cadrul Direcþiei;
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– raporteazã Consiliului Securitãþii Statului ºi ºefului Direcþiei generale de
contraspionaj despre stadiul muncii informativ-operative ºi mãsurile ce urmeazã sã
le întreprindã;

– stabileºte – în baza odinelor ºi directivelor Consiliului Securitãþii Statului –
atribuþiile organelor din componenþa Direcþiei.

Art. 10. În activitatea sa, ºeful Direcþiei este ajutat de locþiitorii sãi, care rãspund
de activitatea sectoarelor ce le sunt repartizate.

Art. 11. Locþiitorii ºefului Direcþiei participã efectiv la elaborarea ºi aplicarea
principalelor mãsuri informativ-operative, precum ºi la rezolvarea celorlalte sarcini
ce stau în faþa Direcþiei.

Art. 12. ªefii serviciilor sunt subordonaþi direct ºefului Direcþiei ºi rãspund de
activitatea colectivelor ce le conduc.

Art. 13. ªefii de servicii îndeplinesc urmãtoarele sarcini:
– organizeazã, planificã ºi controleazã activitatea profesionalã a subordonaþilor;
– participã efectiv la elaborarea ºi aplicarea mãsurilor în baza de lucru ºi iau în

control acþiunile ºi cazurile principale;
– analizeazã ori de câte ori este nevoie modul cum se realizeazã supravegherea

informativã generalã ºi urmãrirea informativã a suspecþilor, stabilind mãsurile
corespunzãtoare.;

– raporteazã ºefului Direcþiei ºi locþiitorilor acestuia stadiul desfãºurãrii muncii
de contraspionaj, rezultatele obþinute ºi mãsurile ce le întreprind pentru mãrirea
eficacitãþii acestora.

Art. 14. Locþiitorii ºefilor de servicii ajutã ºefii serviciilor în realizarea sarcinilor
acestora ºi rãspund direct de activitatea unui birou operativ pe care îl ºi conduc.

Art. 15. Locþiitorii ºefilor de serviciu – care conduc direct birourile operative –
ºi ºefii de birouri au urmãtoarele atribuþii:

– studiazã baza de lucru pe linia de muncã sau problemã în care lucreazã;
– analizeazã periodic munca cu reþeaua informativã ºi stabilesc direcþiile în care

trebuie folositã, în vederea creºterii eficacitãþii acesteia;
– participã efectiv la aplicarea mãsurilor stabilite în principalele acþiuni ºi cazuri

aflate în lucru în cadrul biroului;
– iau mãsuri pentru asigurarea executãrii ordinelor ºi rãspund de îndeplinirea lor;
– raporteazã ºefului de serviciu stadiul muncii de contraspionaj, rezultatele obþinute

ºi mãsurile ce urmeazã sã se întreprindã.
Art. 16. Ofiþerii operativi rãspund de:
– stabilirea ºi realizarea în cele mai bune condiþii a mãsurilor necesare în acþiuni

sau alte lucrãri ce le-au fost încredinþate, precum ºi pentru dirijarea complexã ºi eficace
a reþelei informative;

– educarea, verificarea ºi pregãtirea informativ-operativã a informatorilor ºi
colaboratorilor, precum ºi de instruirea lor asupra sarcinilor ce trebuie sã le
îndeplineascã;
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– documentarea acþiunilor ce le au în lucru;
– efectuarea anchetei penale pentru cazurile ce urmeazã a fi trimise instanþelor

judecãtoreºti.

Capit. III. Organizarea ºi desfãºurarea muncii informativ-operative

Art. 17. Organele de contraspionaj îºi desfãºoarã activitatea pe baza principiilor
muncii de securitate: vigilenþã, compartimentarea ºi conspirativitatea muncii;
respectarea strictã a legalitãþii socialiste.

Art. 18. În întreaga activitate de organizare ºi conducere a muncii, la toate nivelele,
va fi aplicat principiul muncii colective.

Art. 19. Activitatea Direcþiei de contraspionaj se desfãºoarã în baza planurilor de
mãsuri aprobate de Consiliul Securitãþii Statului.

Art. 20. Direcþia de contraspionaj recruteazã informatori, colaboratori, rezidenþi
ºi gazde case de întâlniri, în conformitate cu Directiva muncii de securitate.

Art. 21. Pentru realizarea sarcinilor din acþiuni sau alte lucrãri specifice, Direcþia
de contraspionaj foloseºte toate mijloacele muncii de securitate: informatori, mãsuri
tehnice speciale ºi filaj.

Art. 22. Direcþia de contraspionaj organizeazã ºi þine evidenþa reþelei informative
proprii.

Art. 23. Baza de lucru a organelor de contraspionaj o formeazã elementele suspecte
din rândul tuturor categoriilor de cetãþeni strãini aflaþi permanent sau temporar în R.S.
România; persoanele despre care se deþin date sau semnalãri cã acþioneazã asupra
cetãþenilor români pe timpul cât se aflã în strãinãtate ºi cetãþenii români care stabilesc
legãturi suspecte cu strãinii.

Art. 24. Folosirea membrilor de partid în munca informativ-operativã, precum
ºi rezolvarea sesizãrilor care privesc membri ai P.C.R. se va face în conformitate cu
prevederile Hotãrârii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.

Art. 25. Persoanele care au sãvârºit infracþiuni vor fi reþinute ºi cercetate în baza
aprobãrii date de Consiliul Securitãþii Statului.

În cazurile de infracþiuni flagrante, care pot prejudicia în mod grav securitatea
statului, sau atunci când existã pericolul dispariþiei elementelor urmãrite, organele
de contraspionaj pot trece la reþinerea celor în cauzã, având obligaþia de a raporta
imediat despre acest lucru Consiliului Securitãþii Statului. În termen de 24 de ore de
la mãsura reþinerii va fi prezentat preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului întregul
material probator ce se deþine, cu propunerea de aprobare a arestãrii preventive a
infractorilor.

Art. 26. Audierea martorilor, precum ºi interogarea în stare de libertate a
învinuiþilor se face în afara programului acestora. Fac excepþie cazurile infracþiunilor
flagrante ºi cele excepþionale.
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Art. 27. În cazurile în care faptele, deºi sunt încriminate de legea penalã ca
infracþiuni, prezintã pericol social redus, se pot lua mãsuri de influenþare obºteascã,
în conformitate cu prevederile legislaþiei în vigoare.

Capit. IV. Cooperarea Direcþiei de contraspionaj cu celelalte Direcþii
operative din centralã ºi cu inspectoratele judeþene de securitate

Art. 28. În desfãºurarea activitãþii sale, Direcþia de contraspionaj coopereazã cu
celelalte organe de securitate, dupã cum urmeazã:

a) Predã în legãtura D.G.I.E. informatorii care pleacã definitiv sau pe perioade
mai îndelungate în strãinãtate; preia informatori din rândul cetãþenilor strãini care,
aflându-se la noi în þarã, pot contribui la realizarea unor sarcini pe linie de
contraspionaj; exploateazã semnalãrile provenite de la D.G.I.E. cu privire la planurile
serviciilor de spionaj ori activitatea de naturã informativã a diferitelor persoane; solicitã
continuarea urmãririi în exterior a unor cetãþeni strãini sau români lucraþi pentru
suspiciuni de spionaj.

b) Iniþiazã, în colaborare cu Direcþia I ºi a II-a, mãsuri de urmãrire a elementelor
care lucreazã în diferite obiective deservite de aceste unitãþi, identificate ca legãturi
ale cetãþenilor strãini suspecþi de spionaj.

c) Împreunã cu Direcþia a IV-a asigurã urmãrirea, prin posibilitãþile de care dispun
cele douã unitãþi, a ataºaþilor militari ºi cetãþenilor strãini sau români care se intereseazã
de informaþii privind Forþele Armate sau obiective de apãrare.

d) Indicã organelor de supraveghere operativã (Direcþia a IX-a) datele obþinute
cu privire la situaþia din unele obiective sau intenþii ale persoanelor ce le au în lucru
pe linie de contraspionaj. Stabilesc de comun acord planurile de desfãºurare ºi
atribuþiile fiecãrei Direcþii în efectuarea lucrãrilor de pãtrundere secretã în ambasade
sau la alte obiective.

e) Executã, în colaborare cu unitãþile subordonate Direcþiei Generale pentru Tehnicã
Operativã ºi Înzestrare, lucrãri de pãtrundere secretã în ambasade ºi alte obiective;
contribuie la instalarea mijloacelor T.O. în diferite locuri ºi iniþiazã mãsuri informative
care sã determine sporirea eficienþei utilizãrii acestora; concurã la descoperirea [în]
scrisurilor invizibile sau convenþionale prin care se transmit informaþii; participã la
depistarea agenþilor de spionaj care folosesc mijloace de comunicaþie radio.

f) Împreunã cu Serviciul „D“ contribuie la elaborarea planurilor ºi acþiunilor de
dezinformare.

Art. 29. Direcþia a III-a coordoneazã ºi controleazã activitatea de contraspionaj
din teritoriu prin:

– luarea în control ºi participarea la rezolvarea principalelor acþiuni ºi lucrãri;
– efectuarea de controale periodice cu caracter general sau pe anumite probleme

de muncã;
– trimiterea de materiale orientative;
– convocarea periodicã a ºefilor de servicii sau secþii de contraspionaj pentru instruire.
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Capit. V. Relaþii oficiale cu organizaþiile socialiste

Art. 30. Pentru rezolvarea unor probleme curente în cadrul organizaþiilor
socialiste, ofiþerii care le deservesc din punct de vedere informativ ºi ºefii lor
profesionali stabilesc legãturi oficiale cu conducãtorii unitãþilor în cauzã.

Art. 31. Relaþiile dintre ofiþeri ºi persoanele cu care þin legãtura se limiteazã strict
la cadrul oficial ºi numai pe probleme ce privesc munca de securitate.

Art. 32. Accesul ofiþerilor de securitate în cadrul organizaþiilor socialiste pentru
rezolvarea problemelor de muncã se face în conformitate cu prevederile regulamentului
de funcþionare a Consiliului Securitãþii Statului.

Capit. VI. Pregãtirea aparatului

Art. 33. Întregul aparat are datoria sã se pregãteascã în permanenþã pentru ridicarea
nivelului politico-ideologic, profesional ºi de culturã generalã; sã dea dovadã de
principialitate în toatã activitatea lor, sã dea dovadã de pasiune în muncã ºi sã aibã
o înaltã comportare moralã ºi cetãþeneascã.

Art. 34. ªefii profesionali rãspund de felul cum se realizeazã pregãtirea
multilateralã a subordonaþilor.

Art. 35. Pentru instruirea ºi perfecþionarea aparatului, în cadrul Direcþiei de
contraspionaj se organizeazã pregãtirea de specialitate pentru însuºirea ºi perfecþionarea
limbilor strãine, politico-ideologicã ºi militarã a întregului efectiv, dupã cum urmeazã:

a) Pregãtirea de specialitate ºi pentru însuºirea ºi perfecþionarea limbilor strãine
se organizeazã la locul de muncã, pe baza tematicilor anuale ºi prin trimiterea de ofiþeri
la cursurile organizate de Consiliul Securitãþii Statului.

b) Pregãtirea politico-ideologicã se face prin formele învãþãmântului de partid,
în baza tematicilor stabilite de Comitetul de Partid al Consiliului Securitãþii Statului.

c) Pregãtirea militarã se face pe baza ordinelor ºi instrucþiunilor Consiliului
Securitãþii Statului.

Art. 36. Completarea aparatului de contraspionaj se face cu ofiþeri din cadrul
unitãþilor Consiliului Securitãþii Statului, absolvenþi ai ºcolii de ofiþeri, precum ºi prin
angajãri directe a unor cadre corespunzãtoare din alte organizaþii socialiste.

Capit. VII. Alte dispoziþii

Art. 37. Ofiþerii de contraspionaj poartã þinutã civilã, cu excepþia zilelor în care sunt
de serviciu ºi a cazurilor când se ordonã în mod special îmbrãcarea uniformei militare.

Art. 38. Atunci când nevoile muncii impun, ofiþerii de contraspionaj pot îmbrãca
uniforme cu însemnele oricãrei arme a M.F.A. sau ale formaþiunilor M.A.I.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 88, vol. 4, f. 424–435.
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1968 aprilie 16. Referat de cadre al locotenent-colonelului Florea Nicolae,
inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Dâmboviþa

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Florea Nicolae
Membru de partid din iulie 1954

– Nãscut la 23 februarie 1932, în comuna Milcov, judeþul Olt;
– Originea socialã: þãrani sãraci;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: urmeazã Facultatea de drept, la cursurile fãrã frecvenþã, anul V;
– Profesia: ofiþer de securitate;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Dâmboviþa.

Are gradul de locotenent-colonel.

Florea Nicolae, din 1946 a lucrat patru ani ca telefonist la primãria din comunã,
muncitor ziler la C.F.R. sau paznic la vitele cetãþenilor. În 1948 s-a înscris în U.T.C.
ºi ulterior a fost secretarul organizaþiei din comunã.

Din luna iunie 1950 a urmat ºase luni o ºcoalã de stenodactilografie a M.A.I. La
absolvire i s-a acordat gradul de sublocotenent ºi a fost încadrat stenodactilograf la
Secretariatul fostei regiuni de securitate Buzãu, iar la desfiinþarea acestei direcþii a
trecut, în aceeaºi muncã, la fosta direcþie regionalã de securitate Ploieºti. În martie
1953 a fost trimis la un curs de securitate de ºase luni, dupã care a revenit la unitate
ºi a lucrat ca ºef al biroului învãþãmânt profesional. A fost secretarul organizaþiei de
bazã U.T.C.

Începând din 1955 a lucrat în munca operativã, îndeplinind succesiv diferite funcþii:
ºef al biroului inspecþii, locþiitor ºef serviciu ºi ºef al serviciului informaþii. În funcþiile
de mai sus s-a strãduit sã-ºi însuºeascã cunoºtinþele necesare, a acumulat experienþã
în munca practicã ºi a obþinut rezultate corespunzãtoare.

Din 1963 a muncit patru ani în funcþia de ºef al serviciului de contraspionaj. Este
apreciat ca un ofiþer cu o temeinicã pregãtire profesionalã ºi competent în conducerea
serviciului.

A dovedit curaj, hotãrâre ºi operativitate în soluþionarea problemelor. Misiunile
mai complexe le-a executat personal, la timp ºi în mod corespunzãtor. Uneori însã
nu era suficient de exigent cu subordonaþii. Pentru îmbogãþirea cunoºtinþelor sale
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profesionale urmeazã Facultatea de drept la cursurile fãrã frecvenþã, fiind în anul V.
În familie ºi societate are o comportare corespunzãtoare.

În martie 1968 a fost promovat inspector ºef al Inspectoratului judeþean de
securitate Dâmboviþa, unde se achitã de îndatoririle ce-i revin.

Pentru merite în muncã a fost decorat cu medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost cantonier la C.F.R., apoi þãran sãrac. A fost

membru de partid, în 1957 a decedat. Mama este casnicã. Are ºase surori, din care
douã muncitoare, iar celelalte casnice.

Soþia este casnicã, tatãl ei a fost muncitor linior la P.T.T.R., în prezent pensionar,
membru de partid. Mama este casnicã.

Este propus de Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C.
al P.C.R. sã fie confirmat în funcþia de inspector ºef al Inspectoratului judeþean de
securitate Dâmboviþa.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

ªeful secþiei
Pãcuraru Andrei

Gheorghe Ion,
ªef de sector în Secþia de Cadre 
a C.C. al P.C.R.

Boar Augustin,
Instructor în secþia de Cadre 
a C.C. al P.C.R.

Voicu Ion,
Instructor în Secþia pentru controlul
muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie 
a C.C. al P.C.R.

16 aprilie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 184–185.
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1968 aprilie 16. Referat de cadre al locotenent-colonelului Lupu Vasile, inspector
ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Buzãu

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Lupu Vasile
Membru de partid din octombrie 1955

– Nãscut la 18 ianuarie 1931, în comuna Jideni, judeþul Buzãu;
– Originea socialã: tatãl a fost muncitor croitor, a avut ºi 4 ha pãmânt;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: Facultatea de drept;
– Profesia: ofiþer de securitate;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Buzãu. Are

gradul de locotenent-colonel.

Lupu Vasile, din 1943 a urmat opt clase la liceul industrial din Râmnicu Sãrat.
Din liceu este cunoscut cã era fruntaº la învãþãturã ºi cu o comportare corectã. În
1947 s-a înscris în U.A.E.R. ºi a activat pânã la unificarea organizaþiilor de tineret,
când a devenit U.T.C-ist ºi a fost ales membru în biroul organizaþiei din ºcoalã.

Dupã absolvirea liceului, în 1948, s-a angajat tehnician la Întreprinderea minierã
Baia Mare. În noiembrie acelaºi an a fost încorporat la Centrul de instrucþie
securitate din Marghita, iar dupã perioada de instrucþie a fost încadrat la compania
pazã a fostei Direcþii regionale de securitate Ploieºti. La terminarea stagiului militar,
în 1953, a fost încadrat lucrãtor operativ la fostul raion de securitate Râmnicu Sãrat,
cu gradul de sublocotenent. În acelaºi an a urmat un curs de perfecþionare
profesionalã. Din decembrie 1957 a îndeplinit patru ani funcþia de locþiitor ºef secþie
în aceeaºi unitate, apoi ºef de secþie.

În iulie 1962 a fost promovat ºef de serviciu la fosta Direcþie regionalã de securitate
Ploieºti, iar în 1963 [a fost] promovat locþiitor al ºefului direcþiei respective.

Comandanþii sãi ºi organizaþia de partid apreciazã cã are o bunã pregãtire
profesionalã ºi politicã, este receptiv ºi sesizeazã cu uºurinþã problemele esenþiale,
ceea ce i-a permis sã soluþioneze cu operativitate sarcinile. A ajutat cu competenþã
organele de securitate la rezolvarea sarcinilor ºi la finalizarea acþiunilor întreprinse.
Este un ofiþer inteligent, dinamic, combativ, cu spirit de iniþiativã ºi cu comportare
demnã în familie ºi societate. S-a preocupat de pregãtirea sa profesionalã, urmând
[la] fãrã frecvenþã Facultatea de drept.
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Pentru merite în muncã a fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Din martie 1968 îndeplineºte funcþia de inspector ºef al Inspectoratului judeþean

de securitate Buzãu.
Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost muncitor croitor, în prezent pensionar,

membru de partid. Mama este casnicã. Au avut 4 ha pãmânt cu care s-a înscris în
C.A.P. Are doi fraþi ºi douã surori. Un frate este muncitor, celãlalt þãran cooperator,
ambii sunt membri de partid. Surorile sunt casnice.

Soþia este învãþãtoare, membrã de partid. Pãrinþii ei sunt membri în C.A.P. Între
anii 1937–1947 au avut o prãvãlie sãteascã. Pânã în 1946 tatãl a fãcut politicã P.N.Þ.

Este propus de Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C.
al P.C.R. sã fie confirmat în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean de securitate
Buzãu.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde pentru a fi confirmat în funcþie.

ªeful secþiei,
Pãcuraru Andrei

Gheorghe Ion,
ªef sector în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.

Boar Augustin,
Instructor în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.

Voicu Ion,
Instructor în Secþia pentru controlul
muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie
a C.C. al P.C.R.

16 aprilie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 174–175.

90



5577

1968 mai 6. Decret al Consiliului de Stat privind numirea lui Stãnescu Ion în
funcþia de preºedinte al Consiliului Securitãþii Statului

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

Decret
privind numirea tovarãºului Stãnescu Ion în funcþia de

preºedinte al Consiliului Securitãþii Statului

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
Articol unic. Tovarãºul Stãnescu Ion se numeºte în funcþia de preºedinte al

Consiliului Securitãþii Statului.

Preºedintele Consiliului de Stat
Nicolae Ceauºescu

Bucureºti, 6 mai 1968.
Nr. 403.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 123, vol. 4, f. 27.

5588

1968 iunie 13. Referat de cadre al locotenent-colonelului Gergely Francisc, ºef
al Inspectoratului judeþean de securitate Sibiu

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Gergely Francisc
Membru de partid din august 1947

– Nãscut la 6 aprilie 1930, în comuna Homorod, judeþul Braºov;
– Originea socialã: tatãl a fost negustor ambulant;
– Naþionalitatea: maghiarã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
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– Are liceul cu examen de bacalaureat ºi cursul superior de securitate;
– Profesia: ofiþer de securitate, are gradul de locotenent-colonel;
– În prezent îndeplineºte funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean de securitate

Sibiu.

Gergely Francisc, în 1942 a terminat ºase clase elementare, apoi împreunã cu
pãrinþii au fost duºi în Ucraina, fiind consideraþi þigani. În 1943 s-a reîntors în comuna
natalã ºi a lucrat ca muncitor agricol la mai mulþi cetãþeni.

Din noiembrie 1946 a urmat patru ani ºcoala profesionalã, la început la Uzina
„Metrom“, apoi la Uzina „Steagul roºu“, calificându-se strungar în fier. În 1947 a
fost primit în partid ºi a avut diferite sarcini pe linie de tineret.

În martie 1950 a fost trimis la un curs de ofiþeri al Ministerului Afacerilor Interne,
din oraºul Fãgãraº, pe care l-a absolvit în decembrie acelaºi an cu gradul de
sublocotenent. A fost repartizat la Inspectoratul judeþean de securitate Braºov, unde
a îndeplinit succesiv funcþiile: lucrãtor operativ, ºef de birou ºi ºeful secþiei de securitate
Agnita ºi Fãgãraº.

Din septembrie 1962 a urmat cursul superior de securitate, pe care l-a absolvit
cu calificativul „foarte bine“. La terminarea acestui curs a fost numit ºef al
serviciului de securitate Mediaº, iar din februarie a.c. este ºef al Inspectoratului
judeþean de securitate Sibiu.

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne apreciazã cã ofiþerul are o bunã
pregãtire profesionalã, politicã ºi munceºte cu simþ de rãspundere pentru îndeplinirea
ordinelor. Conduce cu competenþã colectivul ºi urmãreºte modul în care ofiþerii
subordonaþi îºi îndeplinesc sarcinile, dând indicaþii calificate ºi soluþii concrete în
rezolvarea problemelor de muncã. Se preocupã de pregãtirea cadrelor din subordine
ºi în mod deosebit a acordat sprijin ofiþerilor mai tineri, pe care i-a iniþiat în activitatea
practicã ºi în cunoaºterea specificului muncii informativ-operative.

Este un ofiþer inteligent, curajos, cu putere de muncã, iniþiativã, orientare ºi pasiune
pentru munca de securitate. În familie ºi societate are comportare corespunzãtoare.
Mai mulþi ani a fost ales membru al biroului comitetului orãºenesc, iar în prezent
este membru al biroului comitetului judeþean de partid.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România ºi avansat pânã la gradul
de locotenent-colonel.

Despre familia sa cunoaºtem: tatãl s-a ocupat cu comerþul ambulant prin târguri
ºi bâlciuri. A decedat din 1942. Mama s-a recãsãtorit cu un þãran sãrac, în prezent
sunt membri în C.A.P.

Soþia este contabilã, membrã de partid. Tatãl ei a fost funcþionar, în prezent este
pensionar, membru de partid. Mama a fost casnicã, a decedat în 1951.

Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R. propune
numirea lui în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Sibiu.
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Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

ªeful secþiei,
Pãcuraru Andrei

Gheorghe Ion,
ªef sector în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

Negreanu Ion,
Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

Serean ªtefan,
Instructor în Secþia pentru controlul 
muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R.

13 iunie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 221–222.
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1968 iunie 14. Referat de cadre al locotenent-colonelului Burlacu Victor, ºef al
Inspectoratului judeþean de securitate Constanþa

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Burlacu Victor
Membru de partid din noiembrie 1947

– Nãscut la 25 ianuarie 1928, în comuna Pantelimon, judeþul Constanþa;
– Originea socialã: þãrani sãraci;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea de drept, curs de specializare de securitate de 1 an în U.R.S.S.;
– Profesia: ofiþer de securitate;
– În prezent îndeplineºte funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean de securitate

Constanþa. Are gradul de locotenent-colonel.

Burlacu Victor, din 1942 a urmat patru ani ªcoala profesionalã de pe lângã ªantierul
naval din Constanþa, unde a învãþat meseria de mecanic, dupã care a rãmas în
întreprindere ºi a lucrat ca muncitor mecanic un an. Din 1946 a activat în organizaþia
Tineretului Progresist, apoi în U.T.C.
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În mai 1947 a fost scos din producþie ca instructor, apoi responsabil organizatoric
în biroul Comitetului judeþean U.T.C. Constanþa, iar dupã doi ani a fost încadrat în
M.A.I. ca lucrãtor operativ la fosta Direcþie judeþeanã de securitate Constanþa, apoi
la raionul de securitate Hârºova. Din mai 1953 a îndeplinit funcþia de ºef al
serviciului raional de securitate Bãneasa.

Din februarie 1955 a urmat un an, în U.R.S.S., cursul de specializare pe linie de
securitate. La absolvirea cursului a fost încadrat ca locþiitor al ºefului serviciului III
în fosta Direcþie regionalã de securitate Dobrogea, iar în 1959 i s-a încredinþat
conducerea acestui serviciu. În 1964 a fost promovat locþiitor al ºefului Direcþiei
regionale de securitate Dobrogea, iar din martie 1968 este ºef al Inspectoratului
judeþean de securitate Constanþa.

Din notãrile de serviciu ºi aprecierile celor cu care a muncit, rezultã cã cunoaºte
bine problemele muncii de securitate, munceºte cu pasiune, are iniþiativã ºi un
dezvoltat spirit de sesizare a problemelor. În acþiunile la care a participat a dovedit
o justã orientare, hotãrâre, curaj ºi simþ de rãspundere. Fiind preocupat de îmbogãþirea
cunoºtinþelor sale profesionale, în 1967 a absolvit Facultatea de drept, cu examen
de stat. În familie ºi societate are o comportare bunã.

Pentru rezultatele obþinute în muncã a fost de mai multe ori recompensat, iar în
1967 a fost avansat la excepþional la gradul de locotenent-colonel.

Despre familie cunoaºtem: pãrinþii sunt þãrani cooperatori, membri de partid. Are
patru fraþi ºi trei surori. Fraþii sunt muncitori, unul este membru de partid, doi uteciºti,
un alt frate a fost exclus din partid pentru furt de cereale din C.A.P. Douã surori sunt
funcþionare, iar una membrã a C.A.P.

Soþia este casnicã. Pãrinþii ei au fost þãrani mijlocaºi, în prezent sunt membri
cooperatori. Tatãl, în perioada 1938–1941, a fost membru al organizaþiei legionare.

Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R. propune
confirmarea lui în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Constanþa.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

ªeful secþiei,
Pãcuraru Andrei

Gheorghe Ion,
ªef sector în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

Boar Augustin,
Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

Voicu Ion,
Instructor în Secþia pentru controlul
muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R.

14 iunie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 180–181.
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1968 iunie 14. Referat de cadre al locotenent-colonelului Popescu Toma, ºef al
Inspectoratului de securitate al judeþului Mehedinþi

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Popescu Toma
Membru de partid din decembrie 1947

– Nãscut la 1 aprilie 1923, în comuna Perieþi, judeþul Olt;
– Originea socialã: þãrani sãraci;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: Facultatea de drept;
– Cunoaºte limba francezã;
– Profesia: ofiþer;
– În prezent este ºef al Inspectoratului de securitate ºi membru supleant al biroului

Comitetului judeþean de partid Mehedinþi. 
Are gradul de locotenent-colonel.

Popescu Toma, dupã ce a absolvit ºapte clase elementare, din 1938 a lucrat la
munca câmpului în gospodãria pãrinþilor ºi a urmat cinci clase de liceu teoretic la
cursul fãrã frecvenþã.

În 1943 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar la o unitate din Rodna,
cu care, în 1944, a luat parte la lupte împotriva armatei hitleriste. În 1945 a fost lãsat
la vatrã cu gradul de sergent-major în rezervã. Reîntors în comuna natalã, a continuat
sã munceascã în gospodãria pãrinþilor ºi sã urmeze liceul la cursul fãrã frecvenþã,
pe care l-a absolvit dupã doi ani. Pânã la primirea sa în P.C.R. n-a fãcut parte din
nici o organizaþie politicã. În 1947 a fost numit comisar ajutor la Serviciul de siguranþã
din Târgu Jiu, de unde, în 1948 a fost scos din muncã deoarece, în acelaºi an, a fost
condamnat la douã luni închisoare cu suspendarea pedepsei pentru cã, din imprudenþã,
a împuºcat mortal pe un coleg de serviciu. Dupã o lunã de la pronunþarea sentinþei
a fost reîncadrat la acelaºi serviciu de siguranþã, iar dupã organizarea Securitãþii
Statului a continuat sã lucreze în aceastã instituþie cu gradul de sublocotenent,
îndeplinind funcþia de ºef al biroului anchete.

Pe baza meritelor deosebite pe care le-a avut în acþiunile împotriva unor elemente
contrarevoluþionare, în 1950 a fost avansat la gradul de locotenent, iar în 1952
promovat ºef al biroului anchete din cadrul Direcþiei regionale de securitate Oltenia,

95



funcþie pe care a îndeplinit-o pânã în 1963, când i s-a încredinþat munca de ºef al
serviciului informaþii interne.

Ca urmare a rezultatelor bune obþinute în organizarea ºi îndrumarea activitãþii
serviciului, a fost avansat succesiv pânã la gradul de locotenent-colonel, iar în 1964
a fost numit în funcþia de locþiitor al ºefului Direcþiei regionale M.A.I. Oltenia. Pe
lângã munca profesionalã, în aceastã perioadã a desfãºurat ºi o susþinutã activitate
obºteascã ca membru în biroul organizaþiei de bazã din cadrul instituþiei ºi lector la
Cabinetul de partid al regiunii Oltenia. Preocupându-se de îmbogãþirea cunoºtinþelor
sale profesionale ºi politico-ideologice, a terminat Facultatea de drept ºi Universitatea
seralã de marxism-leninism.

Din 1968 este ºef al Inspectoratului de securitate ºi membru supleant al biroului
Comitetului judeþean de partid Mehedinþi.

Biroul comitetului judeþean de partid îl apreciazã ca un tovarãº capabil, cu o bunã
pregãtire profesionalã ºi bogatã experienþã în munca de securitate. În activitatea pe
care o desfãºoarã acordã o atenþie deosebitã aplicãrii hotãrârilor partidului ºi
guvernului privind respectarea legalitãþii socialiste. Îndrumând ºi ajutând efectiv
cadrele din subordine, asigurã funcþionarea în bune condiþiuni a sectoarelor de muncã
din cadrul instituþiei. Este un ofiþer conºtiincios, exigent faþã de lipsuri ºi disciplinat.
Sesizeazã ce este esenþial, informeazã la timp organul de partid cu principalele
probleme ce se ridicã în muncã ºi adoptã mãsuri corespunzãtoare. Este apreciat ºi
stimat de tovarãºii cu care lucreazã.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl a decedat, mama este membrã a C.A.P. Are o sorã,

de asemenea membrã a C.A.P.
Soþia a lucrat ca dactilografã, în prezent este casnicã. A fost membrã a U.T.C. pânã

la depãºirea limitei de vârstã. Pãrinþii ei au fost þãrani sãraci, au decedat.
Secþia Organizatoricã a C.C. al P.C.R. recomandã realegerea lui ca membru

supleant al biroului Comitetului judeþean Mehedinþi.
Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii

politice corespunde.
ªeful secþiei,

Pãcuraru Andrei

Dinu Vasile,
ªef sector în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

Liteanu Nicolae,
Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

14 iunie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 206–207.
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1968 august 17. Notã privitoare la colonelul Dumitraºcu Alexandru, inspector ºef
al Inspectoratului de securitate al judeþului Ilfov

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Notã

Tovarãºul colonel Dumitraºcu Alexandru are referat întocmit de Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R. în ianuarie 1963*. De la aceastã datã, în situaþia sa au survenit
urmãtoarele schimbãri:

În februarie 1963 a fost numit ºef al Direcþiei regionale de securitate Bucureºti,
iar în august acelaºi an avansat la gradul de colonel. La organizarea teritoriului
Republicii Socialiste România, din februarie 1968, a fost numit inspector ºef al
Inspectoratului judeþean de securitate Ilfov, funcþie pe care o deþine ºi în prezent. Este
ºi membru al biroului judeþean Ilfov al P.C.R.

Conducerea Consiliului Securitãþii Statului apreciazã cã este un ofiþer capabil, cu
putere de muncã, cu temeinice cunoºtinþe în domeniul muncii de securitate ºi cu un
nivel politic, ideologic ºi cultural corespunzãtor. Se remarcã ca un ofiþer disciplinat,
cu o conduitã corectã, ataºat faþã de partid ºi instituþia din care face parte ºi munceºte
cu pasiune pentru executarea întocmai a sarcinilor ce i se încredinþeazã. În funcþia
pe care o deþine întreprinde mãsuri energice pentru organizarea în cât mai bune
condiþiuni a muncii informative, în scopul prevenirii activitãþii elementelor
duºmãnoase. Se preocupã, de asemenea, de ridicarea nivelului profesional al
ofiþerilor din subordine ºi întãrirea disciplinei lor în muncã. Informeazã cu regularitate
biroul comitetului judeþean de partid cu problemele majore care privesc securitatea
statului, pentru a se putea lua din timp mãsurile necesare. În ultimii ani a absolvit
liceul teoretic, curs fãrã frecvenþã, ºi Universitatea seralã de marxism-leninism.

Pentru merite deosebite în muncã a fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R. propune

sã fie avansat la gradul de general-maior.
Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii

politice corespunde.
ªeful secþiei

Pãcuraru Andrei
Gheorghe Ion,

ªef sector în Secþia de Cadre a  C.C. al P.C.R.

Roman Dumitru
Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

17 august 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 201.
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1968 septembrie 4. Referat de cadre al maiorului Hontãu Ioan, inspector ºef al
Inspectoratului judeþean de securitate Satu Mare

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Hontãu Ioan
Membru de partid din decembrie 1957

– Nãscut la 17 octombrie 1936, în comuna Petrova, judeþul Maramureº;
– Originea socialã: þãrani sãraci;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: Institutul Pedagogic;
– Profesia de bazã: laminator;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Satu Mare.

Are gradul de maior.

Hontãu Ioan, dupã absolvirea ºcolii profesionale siderurgice din Câmpia Turzii, în
1954 a fost trimis la ªcoala de ofiþeri de securitate din Bucureºti, unde s-a situat printre
elevii fruntaºi la învãþãturã. Pe linie de tineret a fãcut parte din biroul organizaþiei de
bazã U.T.C. pe an. La terminarea ºcolii, în 1956, i s-a acordat gradul de locotenent ºi
a fost repartizat lucrãtor operativ la Serviciul raional de securitate Satu Mare.

Din septembrie 1960 a urmat un an cursul de specializare în U.R.S.S. Dupã
absolvire, în 1961, a fost numit locþiitor al ºefului Serviciului raional de securitate
Satu Mare, iar dupã un an ºef al acestui serviciu. Datoritã rezultatelor bune obþinute
în muncã, în februarie 1964 a fost promovat locþiitor al ºefului Direcþiei de securitate
Maramureº, iar în februarie 1968 inspector ºef al Inspectoratului judeþean de secu-
ritate Satu Mare ºi ales membru supleant al biroului Comitetului judeþean de partid.

Este apreciat de biroul Comitetului judeþean de partid ca un ofiþer capabil, bun
organizator, conºtiincios ºi cu iniþiativã în muncã. Depune interes ºi pasiune pentru
îndeplinirea sarcinilor ce-i revin ºi conduce cu competenþã colectivul din subordine. Se
preocupã cu grijã de cunoaºterea cadrelor ºi de îndrumarea lor permanentã în vederea
ridicãrii calitãþii muncii de securitate ºi rezolvãrii la timp ºi în bune condiþiuni a misiunilor
încredinþate. Manifestã interes pentru ridicarea nivelului sãu politic ºi de culturã generalã,
în acest timp a terminat la fãrã frecvenþã liceul ºi Institutul Pedagogic de trei ani, urmeazã
sã susþinã examenul de stat. Informeazã la timp organul de partid cu problemele deosebite
ce apar în judeþ ºi cere sprijinul pentru rezolvarea lor. În familie ºi societate are o comportare
corectã. Se bucurã de încrederea ºi stima tovarãºilor cu care munceºte.

A fost decorat cu medalii ale R.S. România.
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Despre familie cunoaºtem: tatãl sãu a lucrat ca muncitor la întreþinerea drumurilor
pânã în 1942, când a decedat. Mama a posedat 0, 85 ha pãmânt, cu care a intrat în
C.A.P. Are patru fraþi ºi douã surori. Doi fraþi sunt muncitori, unul învãþãtor ºi unul
funcþionar. O sorã este casnicã, iar a doua telefonistã. Trei dintre fraþi ºi o sorã sunt
membri de partid.

Soþia este casnicã, membrã de partid. Pãrinþii ei au fost þãrani sãraci. Tatãl a decedat
în 1948. Mama lucreazã în C.A.P.

Secþia Organizatoricã a C.C. al P.C.R. recomandã realegerea lui ca membru
supleant al biroului Comitetului judeþean de partid Satu Mare1.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

ªeful secþiei
Pãcuraru Andrei

Dinu Vasile,
ªef de sector în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

Murãrescu Constantin,
Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

4 septembrie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 217–218.

6633

1968 septembrie 26. Referat de cadre al colonelului Dumitraºcu Niculai, inspector
ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Bistriþa-Nãsãud

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Dumitraºcu Niculai
Membru de partid din septembrie 1946

– Nãscut la 4 aprilie 1924, în comuna Ziduri, judeþul Buzãu;
– Originea socialã: þãrani mijlocaºi;
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– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea de drept;
– Profesia: ofiþer de securitate;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Bistriþa-

Nãsãud ºi membru supleant al biroului Comitetului judeþean de partid. Are gradul
de colonel.

Dumitraºcu Niculai, dupã absolvirea gimnaziului agricol, în 1940, a ajutat
pãrinþii la munca câmpului doi ani. În martie 1942 a intrat voluntar la ªcoala de
radiotelegrafiºti a Regimentului 6 artilerie antiaerianã din Galaþi, de unde în 1943 a
fost trimis la Centrul de apãrare antiaerianã din Bucureºti pentru perfecþionare. Dupã
terminarea ºcolii, în ianuarie 1944, a lucrat ca radiotelegrafist la mai multe unitãþi
de transmisiuni, pânã în mai 1945, când a fost trecut în rezervã cu gradul de sergent.

Revenit acasã, a lucrat în gospodãria pãrinþilor ºi la construcþia liniei ferate ce trecea
prin comunã, iar în iunie 1946 s-a angajat la Uzinele „Steagul roºu“ din Braºov. Acolo
s-a calificat ca nituitor cazangiu, iar dupã câteva luni a fost numit ºef de echipã.

În octombrie 1946 a fost primit în P.C.R., ulterior a fost ales membru în biroul
celulei de partid ºi mai târziu secretar.

În 1948 a fost scos din producþie ºi încadrat cu gradul de plutonier-major la serviciul
judeþean al securitãþii statului Braºov. În ianuarie 1950 a fost avansat la gradul de
sublocotenent.

Din ianuarie 1951 a muncit în cadrul Direcþiei regionale M.A.I. Arad, unde succesiv
a deþinut funcþiile: ºef al serviciului anchete, ºef de secþie, iar din 1954 locþiitor al
ºefului direcþiei. Pe linie de partid a fost ales responsabil cu propaganda în biroul
organizaþiei de bazã ºi membru al Comitetului regional de partid Arad.

În 1956 a fost trimis la un curs de specializare în U.R.S.S. timp de un an. Revenit
în þarã, a fost repartizat ca locþiitor ºef al directorului Direcþiei regionale M.A.I. Banat,
unde a obþinut rezultate bune. Aici a fost ºi membru al Comitetului orãºenesc de partid
Timiºoara. Paralel s-a preocupat îndeaproape de ridicarea nivelului sãu de culturã
generalã ºi profesionalã, absolvind la cursurile fãrã frecvenþã liceul ºi Facultatea de
drept.

Din aprilie 1961 a îndeplinit funcþia de locþiitor al ºefului Direcþiei regiunii M.A.I.
Cluj timp de ºapte ani. În aceastã perioadã a fost avansat treptat pânã la gradul de
colonel.

În februarie 1968 a fost numit în funcþia de inspector ºef al Inspectoratului judeþean
de securitate Bistriþa-Nãsãud ºi ales membru supleant al biroului Comitetului
judeþean de partid.

Este apreciat de biroul Comitetului judeþean de partid ca un ofiþer cu o bunã
pregãtire profesionalã, capabil ºi bun organizator. Având experienþã în activitatea
respectivã, a reuºit sã organizeze bine activitatea inspectoratului, dovedind spirit de
orientare ºi iniþiativã. Lucreazã cu pasiune ºi depune interes pentru rezolvarea la timp
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ºi în bune condiþiuni a sarcinilor ce-i revin. Este exigent ºi perseverent în urmãrirea
modului cum se executã misiunile încredinþate subalternilor, ocupându-se cu grijã
de îndrumarea ºi formarea lor. Ca membru al biroului comitetului judeþean de partid
rezolvã în mod operativ problemele ce-i sunt încredinþate. În relaþiile cu oamenii este
principial ºi se bucurã de încrederea ºi stima lor.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: pãrinþii au posedat 8 ha pãmânt. Tatãl a decedat în 1947.

A fost membru de partid. Mama este þãrancã cooperatoare, membrã de partid. Are
un frate ºi cinci surori. Fratele este ofiþer în M.F.A., membru de partid, iar surorile
muncesc în C.A.P., trei dintre ele sunt membre de partid.

Soþia este casnicã, membrã de partid. Pe tatãl ei nu-l cunoaºte. Mama a fost
muncitoare, în prezent pensionarã.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde în funcþia de membru supleant al biroului Comitetului judeþean
de partid Bistriþa-Nãsãud.

ªeful secþiei,
Ivanovici Dumitru

Dinu Vasile,
ªef de sector în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

Murãrescu Constantin,
Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.

26 septembrie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 164–165.

6644

1968 noiembrie 11. Referat de cadre privind pe Hriczan Nicolae, inspector ºef
al Inspectoratului judeþean de securitate Maramureº

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Hriþan Nicolae
Membru de partid din 1946

– Nãscut la 12 octombrie 1927, în comuna Câmpulung la Tisa, judeþul Maramureº;
– Originea socialã: muncitoreascã;
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– Naþionalitatea: ucraineanã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea de filologie a Institutului Pedagogic;
– Profesia: ofiþer M.A.I.;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Maramureº,

membru supleant al biroului Comitetului judeþean de partid.

Hriþan Nicolae, dupã ce a absolvit patru clase de liceu în 1944, s-a angajat muncitor
necalificat la fabrica de cherestea din Câmpulung la Tisa, iar dupã un an a trecut
funcþionar în depozitul de cherestea al aceleiaºi fabrici. Din aceastã perioadã este
cunoscut ca un tânãr corect, preocupat sã-ºi câºtige existenþa. În 1946 a fost primit
în P.C.R. ºi a participat activ la acþiunile întreprinse de organizaþia de partid din fabricã.

În noiembrie 1948 a fost luat activist la sectorul de cadre al Comitetului judeþean
de partid Maramureº, de unde, în iulie 1949, a fost repartizat la M.A.I., care l-a încadrat
la biroul judeþean de securitate Oradea cu gradul de plutonier-major, dupã un timp
l-a transferat la Suceava ºi în 1951 l-a adus în Direcþia regionalã de securitate
Maramureº.

Din iulie 1955 a urmat un curs de specializare în U.R.S.S., pe care l-a absolvit
în 1956 cu calificativul „bine“.

Dupã absolvirea acestui curs a fost numit director adjunct al Direcþiei regionale
M.A.I. Maramureº, funcþie în care a muncit cu rezultate bune aproape 12 ani. În
aceastã perioadã a absolvit liceul ºi Facultatea de filologie a Institutului Pedagogic,
la cursurile fãrã frecvenþã.

În februarie 1968 a fost numit inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate
ºi ales membru supleant al biroului Comitetului judeþean de partid Maramureº.

Este apreciat de biroul Comitetului judeþean ca un tovarãº capabil, cu o bunã
pregãtire profesionalã ºi politicã ºi cu o bogatã experienþã în munca de securitate.
Se ocupã cu rãspundere de activitatea inspectoratului, manifestã interes ºi perseverenþã
pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin colectivului pe care îl conduce. Are iniþiativã,
orientare în muncã, este operativ ºi urmãreºte cuprinderea ºi cunoaºterea problemelor
ce le are de rezolvat inspectoratul. Ca membru al biroului, se strãduieºte sã-ºi aducã
aportul în luarea celor mai corespunzãtoare hotãrâri ºi acþioneazã pentru aplicarea
lor în viaþã. Este un tovarãº corect, cinstit ºi munceºte cu pasiune pentru rezolvarea
sarcinilor ce-i revin. Are atitudine corectã faþã de tovarãºii cu care lucreazã, fapt pentru
care se bucurã de autoritate ºi încredere.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost muncitor C.F.R., în prezent este pensionar,

membru de partid. Mama este casnicã. Are douã surori casnice.
Soþia este profesoarã, membrã de partid. Tatãl ei este muncitor, membru de partid.

Mama este funcþionarã.
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Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde în funcþia de membru supleant al biroului Comitetului judeþean
de partid Maramureº.

Secretar,
Chivu Stoica

ªeful secþiei,
Ivanovici Dumitru

Instructor în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.
Creþu Gheorghe

11 noiembrie 1968.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 204–205.

6655

1969 ianuarie 14. Referat de cadre al locotenent-colonelului Puºcaº Ilie, inspector
ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Sãlaj

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Puºcaº Ilie
Membru de partid din august 1954

– Nãscut la 18 aprilie 1930, în Cluj;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea de drept ºi Universitatea seralã de marxism-leninism;
– Profesia: ofiþer M.A.I.;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Sãlaj ºi

membru supleant al biroului Comitetului judeþean de partid.
Are gradul de locotenent-colonel.
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Puºcaº Ilie, în 1943 a intrat copil de trupã la Regimentul 6 Artilerie Grea din
Timiºoara, unde a stat doi ani. În acest timp a urmat douã clase de liceu.

În 1945 a plecat din armatã ºi s-a înapoiat cu pãrinþii în Cluj, unde a continuat
sã urmeze liceul. Din 1948 a desfãºurat activitate în U.A.E.R. ºi în vacanþa de varã
din acelaºi an a participat o lunã la muncã voluntarã pe ªantierul naþional Salva-Viºeu.

Din lipsã de posibilitãþi materiale, în 1950 a întrerupt cursurile ºi s-a angajat referent
tehnic la Secþia comercialã a Sfatului popular regional Cluj. În acest timp a urmat
ultima clasã de liceu la cursul fãrã frecvenþã, luându-ºi bacalaureatul.

În iunie 1951 a fost încadrat în M.A.I. cu gradul de sublocotenent ºi repartizat sã
lucreze la serviciul de cadre al Direcþiei regionale de securitate Putna. Dupã
desfiinþarea acestei regiuni, din 1952 a lucrat tot ca lucrãtor cu cadrele la Secþia
raionalã M.A.I. Focºani ºi apoi la Bârlad.

În septembrie 1953, la cererea sa, a fost mutat la Direcþia regionalã de securitate
Cluj, unde dupã un an i s-a încredinþat munca de ºef de birou la serviciul II informaþii
interne. Datoritã eforturilor depuse, a reuºit sã-ºi însuºeascã în scurt timp problemele
din domeniul muncii informative ºi sã obþinã rezultate bune. A organizat urmãrirea
activã a elementelor legionare care desfãºurau activitate duºmãnoasã ºi a acordat sprijin
ofiþerilor din subordine. A manifestat interes pentru ridicarea nivelului sãu de culturã
generalã, reuºind sã termine la cursul fãrã frecvenþã Facultatea de drept.

Din septembrie 1960 a urmat un curs de specializare de un an în U.R.S.S., pe care
l-a absolvit cu rezultate bune. Reîntors în þarã, a fost numit ºef de secþie la Direcþia
regionalã M.A.I. Cluj. Pentru neîndeplinirea la timp a unor sarcini, în 1963 a fost
sancþionat pe linie profesionalã cu avertisment ºi retrogradat din funcþia de ºef serviciu.
De la aceastã datã a muncit ca locþiitor ºef serviciu în cadrul aceleiaºi direcþii regionale
M.A.I. cinci ani. În toþi aceºti ani a fost notat cu calificativul „foarte bine“.

Apreciindu-se rezultatele bune obþinute în muncã, în februarie 1968 a fost promovat
în funcþia de inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Sãlaj, funcþie ce
o îndeplineºte ºi în prezent. A fost ales membru supleant al biroului Comitetului
judeþean de partid, iar în decembrie acelaºi an reales. Treptat a fost avansat pânã la
gradul de maior, iar la 1 septembrie 1968 i s-a acordat gradul de locotenent-colonel
înaintea expirãrii duratei de stagiu în grad.

Este apreciat de biroul Comitetului judeþean de partid ca un ofiþer cu o bunã
pregãtire politicã, capabil ºi bun organizator. Pregãtirea profesionalã ºi experienþa
pe care o are l-a ajutat sã organizeze bine ºi în scurt timp activitatea aparatului
inspectoratului judeþean de securitate ºi sã se introducã în problemele specifice noii
sale activitãþi. Conduce ºi coordoneazã cu competenþã munca subordonaþilor, reuºind
prin mãsurile chibzuite ºi dispoziþiile precise pe care le dã, sã-ºi câºtige încrederea
ºi autoritatea în faþa lor. Este exigent în urmãrirea îndeplinirii misiunilor ºi principial
în aprecierea rezultatelor muncii aparatului, îngrijindu-se atent de temeinica pregãtire
profesionalã a tuturor lucrãtorilor. Ca membru supleant al biroului Comitetului
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judeþean de partid, a rezolvat la timp ºi în bune condiþii sarcinile ce i-au fost
încredinþate.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl sãu a fost muncitor, în prezent pensionar, este

membru de partid. Mama a decedat în 1966. Are doi fraþi ºi douã surori. Un frate
este ofiþer, iar al doilea muncitor, ambii sunt membri de partid. O sorã profesoarã,
membrã de partid, iar a doua a fost muncitoare, în prezent pensionarã.

Soþia este profesoarã, membrã de partid. Pãrinþii ei sunt muncitori, membri de
partid.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde în funcþia de membru supleant al biroului Comitetului judeþean
de partid Sãlaj.

Secretar,
Chivu Stoica

ªeful secþiei,
Ivanovici Dumitru

Instructor în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.
Murãrescu Constantin

14 ianuarie 1969.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 219–220.

6666

1969 ianuarie 17. Referat de cadre al locotenent-colonelului Puncescu Petre,
inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Gorj

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Puncescu Petre
Membru de partid din noiembrie 1946

– Nãscut la 20 octombrie 1928, în comuna Ciupercenii Noi, judeþul Dolj;
– Originea socialã: þãrani sãraci;

105



– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: Facultatea de drept;
– Profesia: ofiþer de securitate ºi jurist;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Gorj ºi

membru al biroului Comitetului judeþean de partid. Are gradul de locotenent-colonel.

Puncescu Petre, din august 1939 a lucrat ca bãiat de prãvãlie, iar din mai 1942
ca ospãtar la diferite restaurante din Calafat, Craiova ºi Bucureºti. Din ianuarie 1948,
un an, a fost magaziner la Fabrica de pâine „Traiul“ din Craiova. Din aceastã perioadã
este cunoscut cã avea o comportare corectã. Dupã 23 august 1944 s-a înscris în sindicat
ºi a desfãºurat activitate ca membru al comitetului sindical al lucrãtorilor din industria
alimentarã din oraºul Craiova.

În ianuarie 1949 a fost scos din producþie ºi încadrat secretar tehnic la Comitetul
orãºenesc de partid Craiova, iar din aprilie acelaºi an [a fost] trecut la securitate cu
gradul de sergent-major. La început a muncit la serviciul de personal, apoi a fost
avansat la gradul de locotenent ºi a îndeplinit succesiv funcþiile: ºef de birou la secþia
a III-a ºi a II-a, iar din iulie 1967 a fost ºeful Secþiei de contraspionaj din cadrul
Direcþiei regionale M.A.I. Oltenia.

În funcþiile încredinþate s-a dovedit un ofiþer capabil, care a muncit cu simþ de
rãspundere ºi perseverenþã pentru îndeplinirea sarcinilor ce i-au revenit. Pe lângã
munca profesionalã, în acest timp a dus ºi o bogatã activitate obºteascã, zece ani a
îndeplinit funcþia de secretar al organizaþiei de bazã din cadrul instituþiei. Preocupându-
se continuu de pregãtirea sa profesionalã, politicã ºi de culturã generalã, a absolvit
Facultatea de drept, luându-ºi examenul de stat. În acest timp a fost avansat pânã la
gradul de locotenent-colonel.

În februarie 1968 a fost promovat inspector ºef al Inspectoratului judeþean de
securitate Gorj. A fost ales membru supleant, iar în decembrie acelaºi an membru al
biroului Comitetului judeþean de partid.

Este apreciat de biroul Comitetului judeþean de partid ca un ofiþer bine pregãtit
profesional, cu experienþã îndelungatã în munca de securitate, care dovedeºte simþ
de rãspundere pentru îndeplinirea sarcinilor încredinþate. Are iniþiativã în muncã ºi
calitãþi organizatorice. Aplicã cu consecvenþã hotãrârile de partid ºi de stat în domeniul
în care-ºi desfãºoarã activitatea ºi se preocupã sã imprime un stil de muncã
corespunzãtor subordonaþilor sãi. Manifestã exigenþã faþã de îndeplinirea ordinelor
ºi dispoziþiilor forurilor superioare. Se consultã cu colectivul de conducere, þine seama
de propunerile acestuia pentru îmbunãtãþirea muncii în toate compartimentele
inspectoratului. Se preocupã permanent de pregãtirea sa profesionalã, cât ºi de a
celorlalte cadre. Ca membru al biroului Comitetului judeþean, se strãduieºte sã se achite
de sarcinile ce-i revin. În societate ºi familie are o comportare demnã ºi se bucurã
de autoritate ºi încrederea celor cu care munceºte.

106



A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl munceºte în C.A.P. Mama a decedat în 1939. Are

un frate ºi o sorã. Fratele este membru al C.A.P. Acesta, din 1949 a executat o
condamnare de trei ani închisoare corecþionalã pentru complicitate la comiterea unei
crime. Sora este membrã a C.A.P.

Soþia este dactilografã. Tatãl ei a fost cofetar, în prezent pensionar. Mama este
casnicã. Ambii sunt membri de partid.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde în funcþia de membru al biroului Comitetului judeþean de partid
Gorj.

Secretar,
Chivu Stoica

ªeful secþiei,
Ivanovici Dumitru

Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.
Creþu Gheorghe

17 ianuarie 1969.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 191–192.

6677

1969 ianuarie 22. Notã întocmitã de Secþia cadre a C.C. al P.C.R. referitoare la
Radu Dumitru, ºeful Inspectoratului judeþean de securitate Bacãu

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Notã

Tovarãºul Radu Dumitru are referat întocmit de Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.
în 1960*. De la aceastã datã, în situaþia sa au intervenit urmãtoarele schimbãri:

În 1964 a absolvit ªcoala superioarã de partid „ªtefan Gheorghiu“, cursul fãrã
frecvenþã.

În 1964 ºi 1966 a fost reales membru supleant al biroului Comitetului regional
de partid Bacãu. Din februarie 1968 este ºeful Inspectoratului judeþean de securitate

107

* Vezi doc. nr. 66, vol. I.



ºi membru supleant în biroul Comitetului judeþean de partid Bacãu, funcþii pe care
le îndeplineºte ºi în prezent.

Biroul Comitetului judeþean de partid apreciazã cã în activitatea sa profesionalã
dovedeºte rãspundere ºi competenþã în ducerea la îndeplinire a sarcinilor. Are o
atitudine corectã în relaþiile cu oamenii, este exigent faþã de cei care comit abateri
de la disciplina de partid ºi de stat. Vine întotdeauna bine pregãtit la ºedinþele de birou,
contribuind astfel la dezbaterea eficientã a problemelor. Are spirit critic ºi autocritic
dezvoltat ºi îºi spune pãrerea deschis. Manifestã disciplinã, consultã cu regularitate
organul de partid în toate acþiunile pe care le întreprinde. S-a preocupat ºi de
completarea studiilor pe linie de stat, absolvind în acest timp liceul. Are metode bune
în munca cu oamenii, fapt care face sã fie stimat ºi apreciat.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii

politice corespunde în funcþia de membru supleant al biroului Comitetului judeþean
de partid Bacãu.

Secretar
Chivu Stoica

ªeful secþiei
Ivanovici Dumitru

Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.
Grosu Ion

22 ianuarie 1969.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 158.

6688

1969 februarie 7. Notã întocmitã de Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. referitoare
la generalul-maior Bolintineanu Ioan, inspector ºef al
Inspectoratului judeþean de securitate Braºov

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Notã

Tovarãºul Bolintineanu Ioan are referat întocmit de Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.
în decembrie 19611. De la aceastã datã, în situaþia sa au survenit urmãtoarele schimbãri:
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În 1962 a fost ales membru supleant al biroului Comitetului regional de partid
Braºov, iar în martie 1965 a fost ales deputat în sfatul popular regional. În august
1967 a fost avansat la gradul de general-maior.

Din martie 1968 este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Braºov
ºi membru supleant al biroului comitetului judeþean de partid.

Biroul comitetului judeþean de partid apreciazã cã este un tovarãº energic,
perseverent ºi principial. Are o bunã pregãtire politico-profesionalã ºi experienþã în
munca de partid ºi de stat. Coordoneazã cu competenþã activitatea inspectoratului
judeþean de securitate, a reuºit sã imprime o disciplinã fermã în rândul aparatului,
obþinând o seamã de rezultate bune în munca sa. Ca membru al biroului îºi aduce
aportul la dezbaterea problemelor ºi la aplicarea hotãrârilor adoptate, iar sarcinile
încredinþate le rezolvã cu simþ de rãspundere. Preocupându-se de ridicarea nivelului
ideologic, urmeazã cursurile fãrã frecvenþã ale Academiei de ºtiinþe social-politice
„ªtefan Gheorghiu“. Este un tovarãº modest, corect. În familie ºi societate are o
comportare bunã, se bucurã de încredere ºi respect din partea celor cu care munceºte.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde în funcþia de membru supleant al biroului Comitetului judeþean
de partid Braºov.

Secretar
Chivu Stoica

ªeful secþiei
Ivanovici Dumitru

Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.
Szanda Mihai

7 februarie 1969.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 168.

6699

1969 februarie 10. Notã întocmitã de Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. referitoare la
Ristea Gheorghe, ºeful Inspectoratului judeþean de securitate Bihor

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Notã

Tovarãºul Ristea Gheorghe are referat întocmit de Secþia Cadre a C.C. al P.C.R.
în septembrie 1961, cu prilejul numirii sale ca ºef al Direcþiei regionale M.A.I. Criºana.
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În acelaºi an a fost ales membru supleant al biroului Comitetului regional de partid
ºi deputat în sfatul popular regional.

Din februarie 1968 este ºeful Inspectoratului judeþean de securitate ºi membru
supleant al biroului Comitetului judeþean de partid Bihor.

Din aprecierile biroului Comitetului judeþean de partid ºi ale tovarãºilor cu care
munceºte, rezultã cã are pregãtire politicã ºi de culturã generalã corespunzãtoare
funcþiei ce o deþine, o bogatã experienþã în munca de securitate, capacitate
organizatoricã, ºi coordoneazã cu competenþã activitatea inspectoratului judeþean.
Îndrumã concret serviciile ºi organele în subordine, vegheazã la respectarea legalitãþii
socialiste ºi [la] apãrarea cuceririlor revoluþionare. Manifestã exigenþã faþã de
îndeplinirea calitativã ºi în termen a misiunilor încredinþate subordonaþilor ºi mult
simþ de rãspundere pentru rezolvarea problemelor ce se ridicã în domeniul sãu de
activitate. Este principial ºi obiectiv în aprecierea faptelor ºi a activitãþii oamenilor,
se consultã cu subordonaþii ºi stimuleazã munca colectivã. Ca membru al biroului
Comitetului judeþean, participã la acþiunile întreprinse de organul de partid dovedind
tact, orientare ºi combativitate faþã de neajunsuri. I s-a recomandat sã fie mai apropiat
de subordonaþi, sã-i cunoascã mai profund, sã-i ajute în rezolvarea sarcinilor în mod
diferenþiat ºi sã manifeste mai mult calm ºi rãbdare în relaþiile cu oamenii. Este
conºtient de aceste neajunsuri ºi se preocupã sã le înlãture. Îl caracterizeazã
corectitudinea, devotamentul faþã de partid, disciplina ºi pasiunea în muncã. Este un
tovarãº modest, cu profil moral corespunzãtor.

A fost decorat cu Ordinul „Meritul Militar“ clasa a III-a ºi medalii ale R.S.
România.

Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii politice
corespunde în funcþia de membru supleant al biroului Comitetului judeþean de partid
Bihor.

Secretar,
Chivu Stoica

ªeful secþiei,
Ivanovici Dumitru

Instructor,
Vlad Maria

10 februarie 1969.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 702–703.
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7700

1969 iulie 21. Referat de cadre al maiorului Manolache Ion Teofan, propus a fi
numit ºef al Biroului 1 din Serviciul 9 – Direcþia a III-a

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Direcþia a III-a
Personal

Aprob
ªef Direcþia a III-a

General-maior
Cosma Neagu

Maior de securitate Manolache Ion Teofan
Membru de partid din 1960

– Nãscut la 2 iunie 1931, în comuna Filipeºtii de Târg, judeþul Prahova;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãran cu gospodãrie mijlocie (C.A.P.);
– Studii: absolvent al Facultãþii de drept, fãrã examen de stat;
– Profesia: lãcãtuº;
– Cunoaºte limba francezã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Încadrat în securitate din 1952;
– Îndeplineºte funcþia de ofiþer specialist V la Serviciul 9 din cadrul Direcþiei a III-a.

Manolache Teofan a terminat 4 clase primare în 1942, apoi a urmat gimnaziul
industrial, care în 1948 s-a transformat în ºcoalã medie tehnicã profesionalã,
calificându-se lãcãtuº.

Din aceste perioade este cunoscut cã asimila uºor materiile predate în ºcoalã,
situându-se printre elevii buni la învãþãturã.

În 1948 s-a înscris în U.A.E.R., apoi a devenit membru U.T.C.
În august 1951, dupã promovarea examenului de diplomã, a fost selecþionat pentru

ªcoala de lucrãtori operativi a D.G.S.S., pe care a absolvit-o la 1 iulie 1952, când i
s-a acordat gradul de sublocotenent, fiind repartizat la Direcþia a III-a.

De la încadrarea sa în securitate a dovedit preocupare pentru cunoaºterea muncii
de contraspionaj, iar ca urmare a eforturilor depuse a obþinut rezultate bune în
activitatea profesionalã. În aprilie 1954 a absolvit cu calificative bune ºi foarte bune
cursul de securitate cu durata de 6 luni, la Deva.
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Fiind un ofiþer conºtiincios, disciplinat ºi cu putere de muncã, în noiembrie 1960
a fost primit membru de partid ºi promovat succesiv pânã la funcþia de ºef birou (iunie
1962). În aceastã calitate s-a strãduit sã mobilizeze subalternii pentru executarea
odinelor ºi instrucþiunilor profesionale, a contactat un numãr de informatori capabili,
de la care a obþinut materialele informative utile, pe baza cãrora s-au luat mãsuri
operative.

Deºi în colectivul condus de ofiþer, în general, rezultatele muncii au fost bune,
uneori însã a manifestat lipsã de operativitate ºi iniþiativã în finalizarea acþiunilor.

La 1 ianuarie 1968, cu ocazia aplicãrii noului stat de organizare, a fost numit în
funcþia de ofiþer specialist V.

Maiorul Manolache Teofan, datoritã experienþei acumulate, munceºte cu pasiune
ºi trateazã cu seriozitate rezolvarea lucrãrilor încredinþate. Este un ofiþer modest,
respectuos ºi cu o comportare corectã.

S-a preocupat de pregãtirea sa superioarã, absolvind în acest an Facultatea de drept,
fãrã examen de stat.

Pentru rezultatele obþinute a fost premiat cu bani ºi decorat cu un ordin ºi mai
multe medalii ale R.S. România.

Tatãl sãu a fost þãran cu gospodãrie mijlocie, apoi în C.A.P., în prezent pensionar,
iar mama este casnicã, ambii neîncadraþi politic.

Soþia ofiþerului este tehnician viticol, în prezent casnicã, neîncadratã politic.
Tatãl soþiei a fost ºofer, iar mama casnicã, ambii decedaþi.
Soþia nu are fraþi sau surori.
În concluzie, maiorul Manolache Teofan este un ofiþer cu experienþã în munca

de securitate, disciplinat ºi conºtiincios în îndeplinirea atribuþiilor de serviciu, fapt
pentru care propunem sã fie numit ºef de birou la Serviciul 9 – biroul 11.

Adjunct ºef direcþie
Locotenent-colonel
Stamatoiu Aristotel

Ofiþer specialist V – Personal
Maior

ªotropa Mihail

21 iulie 1969.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7391, dosar nr. 1, f. 475–476.
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1969 august 1. Referat de cadre al maiorului Vlãdescu Ilie Ioan, propus a fi numit
ºef al Biroului 2 din Serviciul 7 – Direcþia a III-a

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Direcþia a III-a
Personal

Aprob
ªeful Direcþiei a III-a

General-maior
Cosma Neagu

Maior de securitate Vlãdescu Ilie Ioan
Membru P.C.R. din 1954

– Nãscut la 30 septembrie 1930, în comuna Verguleasa, judeþul Olt;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãran cu gospodãrie mijlocie (C.A.P.);
– Studii: Facultatea de drept, fãrã examen de stat;
– Profesia de bazã: tehnician viticol;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Încadrat în securitate: iulie 1952;
– În prezent îndeplineºte funcþia de ofiþer specialist V la Serviciul 7.

Vlãdescu Ioan, în 1943 a terminat cinci clase elementare ºi a intrat apoi la ªcoala
medie tehnicã viticolã din Drãgãºani, pe care a absolvit-o în 1951, obþinând
calificarea de tehnician viticol.

Din aceste perioade a fost cunoscut ca un elev silitor la învãþãturã ºi cu o
comportare corespunzãtoare în societate.

În 1948 a fost primit membru U.T.C.
Dupã absolvirea ºcolii a fost selecþionat ºi trimis sã urmeze ºcoala D.G.S.S.

Bucureºti, pe care a absolvit-o în iulie 1952 cu gradul de sublocotenent, fiind repartizat
în muncã la Direcþia a XII-a pe linie de investigaþii. Aici a cãutat sã aplice în practicã
cunoºtinþele acumulate în ºcoalã, obþinând rezultate bune, fapt pentru care în aprilie
1953 a fost promovat în funcþia de lucrãtor operativ prim, iar în 1954 a fost primit
membru P.C.R. ºi decorat cu Medalia „Pentru servicii deosebite aduse în apãrarea
orânduirii sociale ºi de stat“.
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În martie 1956 a fost mutat – în aceeaºi funcþie – la Direcþia a XIII-a unde, datoritã
rezultatelor bune obþinute, în iulie acelaºi an a fost promovat în funcþia de locþiitor
ºef birou, funcþie în care s-a preocupat de conducerea ºi îndrumarea subordonaþilor.
În lipsa ºefului de birou a dat indicaþii competente ºi i-a orientat cu pricepere în
misiunile încredinþate. Împreunã cu colectivul a participat la mai multe percheziþii
ºi arestãri, cu care ocazie a dovedit curaj, iniþiativã ºi simþ de rãspundere.

La 1 iunie 1963, în urma reorganizãrii unitãþii, a fost mutat în interes de serviciu
la Direcþia a III-a, unde se aflã ºi în prezent.

În noua funcþie ofiþerul a muncit cu perseverenþã pentru a-ºi însuºi ordinele ºi
instrucþiunile muncii operative, reuºind ca în scurt timp sã fie apreciat de ºefii
profesionali ca un lucrãtor de bazã al serviciului, serios, matur ºi cu multã iniþiativã.

Dirijând cu competenþã reþeaua informativã, a obþinut informaþii utile organelor
de securitate, reuºind sã controleze în bune condiþii obiectivul repartizat. Ca urmare
a unei activitãþi calificate, a pasiunii cu care a lucrat, precum ºi a eforturilor susþinute
depuse, în perioada 1967–1968 a finalizat o acþiune cu rezultate operative.

Pentru rezultatele bune obþinute în muncã, la 1 ianuarie 1968 a fost promovat în
funcþia de ofiþer specialist V, continuând sã munceascã cu acelaºi elan ºi simþ de
rãspundere.

Maiorul Vlãdescu Ioan este un ofiþer inteligent, disciplinat, muncitor, bine
pregãtit profesional ºi politic, preocupat pentru îmbogãþirea cunoºtinþelor culturale,
absolvind Facultatea de drept fãrã examen de stat.

Din mai 1969 conduce cu competenþã activitatea Biroului 2 din Serviciul 7,
îndrumând ºi controlând temeinic subordonaþii. Ofiþerul se orienteazã bine în
lucrãri, este atent ºi perseverent, dând indicaþii calificate ºi operative. În faþa
colectivului se bucurã de stimã ºi apreciere.

Activitatea din ultimii ani i-a fost apreciatã cu calificativul de „foarte bine“.
În familie ºi societate ofiþerul are o comportare corespunzãtoare, este sãnãtos ºi

rezistent la eforturi fizice îndelungate, are permis de conducere auto.
Pentru viitor, ofiþerul va trebui sã fie mai exigent cu colectivul din subordine, sã-i

controleze mai eficient asupra modului cum îndeplinesc sarcinile ºi sã-i îndrume mai
calificat.

Pãrinþii ofiþerului sunt membri cooperatori, neîncadraþi politic.
Cel în cauzã are un frate ºi douã surori, membri cooperatori, neîncadraþi politic.
Soþia este funcþionarã, neîncadratã politic.
Tatãl soþiei este pensionar, iar mama casnicã, ambii neîncadraþi politic. Are doi

fraþi ºi o sorã. Fraþii sunt muncitori, dintre care unul este membru P.C.R., iar sora
este muncitoare, neîncadratã politic.

În concluzie, maiorul Vlãdescu Ioan este un ofiþer inteligent, bine pregãtit
profesional, politic ºi cultural, cu experienþã în munca de contraspionaj, muncitor ºi
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cu perspective de dezvoltare, fapt pentru care propunem sã fie promovat în funcþia
de ºef birou la Biroul 2 din Serviciul 71.

Adjunct ºef direcþie
Locotenent-colonel
Stamatoiu Aristotel

Ofiþer specialist V – Personal
Maior

ªotropa Mihail

1 august 1969.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7391, dosar nr. 1, f. 467–468.
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1969 august 4. Referat de cadre al maiorului Botorog Ioan Olimpiu, propus a fi
numit ºef al Biroului 2 din Serviciul 3 – Direcþia a III-a

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Direcþia a III-a
Personal

Aprob
ªeful Direcþiei a III-a

General-maior
Cosma Neagu

Maior de securitate Botorog Ioan Olimpiu
Membru P.C.R. din 1960

– Nãscut la 8 mai 1929, în comuna Bazna, judeþul Sibiu;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãran cu gospodãrie mijlocie (C.A.P.);
– Studii: liceul cu diplomã de bacalaureat;
– Profesia de bazã: muncitor necalificat;
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– Cãsãtorit, are 2 copii;
– Încadrat în securitate la 31 decembrie 1953;
– În prezent îndeplineºte funcþia de ofiþer specialist V la Serviciul III.

Botorog Olimpiu, în 1943 a absolvit 7 clase elementare în comuna Bazna, dupã
care a rãmas acasã la pãrinþi pânã în 1948, când s-a angajat ca muncitor necalificat
la uzina electricã din aceeaºi localitate, unde a lucrat pânã în 1951.

Din aceste perioade a fost cunoscut ca un tovarãº muncitor, disciplinat ºi cu o
comportare corespunzãtoare în societate.

În 1948 a fost primit membru U.T.C.
În mai 1951 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar la Centrul de

instrucþie pompieri Braºov, de unde a fost selecþionat ºi trimis sã urmeze ºcoala militarã
de ofiþeri tehnici cazarmare din Bucureºti, pe care a absolvit-o în martie 1953 cu gradul
de locotenent.

În ºcoalã a depus interes la învãþãturã, situându-se printre elevii fruntaºi, a fost
disciplinat ºi corect.

Dupã absolvirea ºcolii a fost repartizat în muncã la Regimentul 4 Pazã Cluj în
funcþia de ºef serviciu cazarmare, unde a lucrat pânã în decembrie 1953, când a fost
mutat la Direcþia a III-a, unde se aflã ºi în prezent.

Fiind un tovarãº muncitor ºi hotãrât, a reuºit ca în scurt timp sã-ºi însuºeascã
ordinele ºi instrucþiunile muncii informativ-operative ºi în acelaºi timp sã obþinã o
serie de rezultate pozitive.

În munca cu reþeaua informativã an de an a fãcut progrese, fiind preocupat în
permanenþã de educarea, dirijarea ºi instruirea ei.

Ca urmare a unei dirijãri competente, reþeaua informativã i-a furnizat date
interesante ce priveau activitatea unor elemente, iar prin mãsurile întreprinse a reuºit
sã documenteze ºi sã curme activitatea unora dintre aceºtia.

Pentru rezultatele bune obþinute în munca profesionalã, în mai multe rânduri a
fost recompensat în bani ºi evidenþiat, iar în 1960 a fost primit membru P.C.R.

De mai mulþi ani, ca urmare a activitãþii pozitive desfãºurate, experienþei pe care
o are ºi a conºtiinciozitãþii de care dã dovadã, munca profesionalã i-a fost apreciatã
cu calificativul de „foarte bine“.

Maiorul Botorog Olimpiu este un ofiþer de bazã al serviciului, munceºte cu pasiune,
are iniþiativã ºi spirit de sesizare, dã dovadã de maturitate ºi simþ de rãspundere în
acþiunile pe care le întreprinde, este disciplinat, corect ºi modest. În decursul anilor
ºi în prezent, cu multã dragoste ºi înþelegere, a ajutat ofiþerii tineri veniþi în cadrul
serviciului, împãrtãºindu-le din bogata sa activitate.

Ofiþerul a fãcut de mai multe ori parte din diverse colective, cu care s-a deplasat
în munca de îndrumare ºi sprijin în judeþe, cu care ocazie a dovedit corectitudine ºi
principialitate.
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Ca urmare a acestor calitãþi ºi aptitudini, ofiþerul se bucurã de autoritate ºi simpatie
în întregul serviciu.

La 1 decembrie 1968 a fost promovat ofiþer specialist V, iar din mai 1969 conduce
cu rezultate bune ºi competent activitatea Biroului 2 din Serviciul 3.

În familie ºi societate are o comportare corespunzãtoare, este sãnãtos ºi rezistent
la eforturi fizice îndelungate ºi are permis de conducere auto.

În activitatea de viitor, ofiþerul va trebui sã manifeste mai multã preocupare pentru
pregãtirea sa culturalã, sã fie mai exigent cu subordonaþii în ceea ce priveºte
completarea reþelei informative cu elemente capabile.

Tatãl sãu a fost membru cooperator pânã în 1956, când a decedat, iar mama este
cooperatoare, ambii neîncadraþi politic.

Ofiþerul are trei fraþi ºi douã surori, dintre care doi fraþi sunt muncitori, membri
de partid, iar al treilea membru cooperator, neîncadrat politic. Surorile [sunt]
membre în C.A.P., neîncadrate politic.

Soþia este funcþionarã, membrã P.C.R. Tatãl ei este pensionar, iar mama casnicã,
ambii neîncadraþi politic.

Soþia are un frate, tehnician, membru U.T.C., ºi douã surori, casnice, dintre care
una este membrã P.C.R., iar a doua neîncadratã politic.

În concluzie, maiorul Botorog Olimpiu este un ofiþer capabil, cu experienþã
îndelungatã în munca de contraspionaj, muncitor, disciplinat ºi corect, fapt
pentru care propunem sã fie promovat în funcþia de ºef birou la Biroul 2 din
Serviciul 31.

Adjunct ºef direcþie
Colonel
Vasilescu Traian

Ofiþer specialist V – Personal
Maior

ªotropa Mihail

4 august 1969.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7391, dosar nr. 1, f. 473–474.
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1969 august 15. Referat de cadre al colonelului Moga Gheorghe, ºef al Direcþiei
a VI-a, propus a fi numit director general adjunct al Direcþiei
Generale de Informaþii Externe

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Moga Gheorghe
Membru de partid din anul 1954

– Nãscut la 21 mai 1927 în comuna Sânmartin, judeþul Bihor;
– Originea socialã: þãran cu gospodãrie micã;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Academia de studii economice;
– Profesia: ofiþer activ;
– Cunoaºte limba italianã;
– În prezent este ºef al Direcþiei a VI-a din cadrul Direcþiei Generale de Infor-

maþii Externe a Consiliului Securitãþii Statului. Are gradul de colonel.

Moga Gheorghe, dupã terminarea a 5 clase elementare a urmat o clasã la liceul
comercial din Oradea, apoi pânã în 1942 a ajutat ºi pãrinþii la munca câmpului. În
anul 1942 a trecut frontiera ºi a urmat liceul din Lipova, iar din 1945 liceul comercial
din Oradea, pânã în 1948, când a dat bacalaureatul. În acelaºi an s-a înscris la
Academia de studii economice, pe care a absolvit-o în 1951. Este cunoscut ca un
student cu o comportare corectã, conºtiincios ºi preocupat de învãþãturã. A fost secretar
al Comitetului U.T.C. pe institut.

În 1951 a fost încadrat în securitate cu gradul de sublocotenent, îndeplinind
succesiv funcþiile: ºef de birou, locþiitor ºef serviciu ºi ºef de serviciu, fiind avansat
la termen pânã la gradul de cãpitan. În 1956 a fost mutat la Direcþia Generalã de
Informaþii Externe ºi trimis la Roma, unde a lucrat ºase ani.

Reîntors de la post în 1963, i s-a încredinþat funcþia de ºef serviciu, iar dupã un
an a fost numit ºef al Direcþiei a VI-a din cadrul Direcþiei Generale de Informaþii
Externe, funcþie pe care o are ºi în prezent.

Din aprecierile date de conducerea direcþiei generale ºi de comitetul de partid,
rezultã cã are o bunã pregãtire profesionalã ºi de specialitate, orientare politicã ºi
experienþã în munca de informaþii externe, ceea ce îi permite sã rezolve în bune condiþii
sarcinile încredinþate. Are putere de muncã, manifestã rãspundere în îndeplinirea
sarcinilor profesionale, este principial, disciplinat ºi exigent. În familie ºi societate
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are o comportare corespunzãtoare. Uneori nu reuºeºte sã imprime un spirit mai operativ
în rezolvarea sarcinilor, manifestã rigiditate ºi insuficientã iniþiativã în muncã.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem urmãtoarele: pãrinþii au fost þãrani cu gospodãrie micã.

Ambii sunt decedaþi. Are cinci surori casnice ºi doi fraþi, unul paznic ºi altul membru
în C.A.P.

Soþia este economistã, în prezent casnicã. Tatãl a fost factor poºtal, în prezent
pensionar. Între anii 1927–1947 a avut în comunã o cârciumã. Mama este casnicã.
Are trei surori casnice.

Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R. îl
propune pentru funcþia de director general adjunct la Direcþia Generalã [de]
Informaþii Externe.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªeful secþiei,
Ivanovici Dumitru

Instructor în Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R.
Alecu Gheorghe

15 august 1969.

A.M.R., fond 121, rola 281, c. 655–656.

7744

1969 decembrie 3. Referat de cadre al locotenent-colonelului Hancheº Ioan,
adjunct inspector ºef la Inspectoratul judeþean de securitate
Bistriþa-Nãsãud, propus inspector ºef al Inspectoratului
judeþean de securitate Covasna

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Hancheº Ioan
Membru de partid din anul 1953

– Nãscut la 29 noiembrie 1928, în comuna Ghimeº-Fãget, judeþul Bacãu;
– Originea socialã: tatãl a fost muncitor forestier;
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– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit;
– Studii: Facultatea de filologie, fãrã examen de stat;
– Profesia: ofiþer;
– În prezent este adjunct al inspectorului ºef la Inspectoratul judeþean de

securitate Bistriþa-Nãsãud. Are gradul de locotenent-colonel.

Hancheº Ioan, din 1941 a urmat cinci clase de liceu, iar un an a fost învãþãtor
suplinitor. În 1947 s-a angajat achizitor de materiale la ªantierul C.F.R. din comuna
Pãltiniº, unde a lucrat pânã în 1948, când a fost promovat activist la Organizaþia
judeþeanã a Frontului Plugarilor [din] Miercurea-Ciuc.

În 1949 a fost încorporat pentru satisfacerea serviciului militar la Regimentul 8
Artilerie Grea, de unde a fost trimis sã urmeze ªcoala de ofiþeri politici nr. 2 Beiuº,
apoi a urmat un curs de contrainformaþii, pe care l-a absolvit cu gradul de locotenent.

Dupã absolvirea ºcolii militare, timp de 8 ani a muncit pe linie de învãþãmânt militar
ca profesor, ºef de ciclu, apoi ºef de catedrã la diferite ºcoli militare de ofiþeri M.A.I.
În acest timp a urmat un curs de specializare în U.R.S.S.

În 1960, la cererea sa, a fost mutat la Direcþia regionalã de securitate Cluj, unde
a muncit ca ºef lucrãri la Serviciul III. Pentru unele abateri de la conduita moralã,
în 1963 a fost pus în discuþia organizaþiei de partid ºi sancþionat cu „mustrare“, iar
pe linie de comandã retrogradat din funcþie.

Dupã aceastã datã a muncit ca locþiitor, apoi ºef de birou cu problemele de sintezã
în cadrul aceleiaºi direcþii. Din aprilie 1968 este adjunct inspector ºef la Inspectoratul
judeþean de securitate Bistriþa-Nãsãud.

Din aprecierea conducerii inspectoratului ºi a biroului organizaþiei de partid, rezultã
cã are o bunã pregãtire profesionalã ºi experienþã în munca de securitate. În funcþia
pe care o are reuºeºte sã conducã cu competenþã ºi rezolvã cu conºtiinciozitate sarcinile
ce-i revin. Manifestã discernãmânt ºi orientare în muncã, ºi-a adus contribuþia la
descoperirea unor elemente duºmãnoase ºi prevenirea activitãþii acestora. În munca
cu subordonaþii manifestã preocupare pentru pregãtirea ºi îndrumarea lor. Se
preocupã de pregãtirea sa profesionalã, a absolvit liceul ºi Facultatea de filologie la
cursul fãrã frecvenþã ºi se pregãteºte pentru a susþine examenul de stat. Este
membru în biroul organizaþiei de partid.

Este decorat cu Ordinul „Meritul Militar“ clasa a III-a ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl sãu a fost muncitor ceasornicar, în prezent

pensionar. Mama casnicã.
Soþia este casnicã. Tatãl ei a fost ceasornicar, în prezent decedat. În perioada

1941–1944 a lucrat ca muncitor la o fabricã de ceasuri din Germania. Mama a fost
casnicã, a decedat în 1960.

Este propus inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Covasna.
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Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªeful secþiei,
Ivanovici Dumitru

Instructor în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.
Opriþescu Mihai

3 decembrie 1969.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 182–183.

7755

1970 ianuarie 13. Referat de cadre al locotenent-colonelului Baltag Dumitru,
inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Tulcea

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Baltag Dumitru
Membru de partid din august 1947

– Nãscut la 12 aprilie 1927, în comuna Rahman, judeþul Tulcea;
– Originea socialã: tatãl a fost þãran mijlocaº, apoi magaziner;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: Facultatea de drept ºi Universitatea seralã de marxism-leninism;
– Profesia: jurist, provenit din muncitor;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Tulcea ºi

membru supleant al Biroului comitetului judeþean de partid. Are gradul de locotenent-
colonel.

Baltag Dumitru, din 1941 s-a angajat la cariera de piatrã „Iacob Deal“ din comuna
Turcoaia, judeþul Tulcea. Dupã doi ani s-a calificat în meseria de fierar ºi a continuat
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sã lucreze în aceeaºi întreprindere încã opt ani. Din producþie este cunoscut ca un
muncitor conºtiincios ºi preocupat pentru însuºirea meseriei.

În 1949 a fost scos din producþie ºi trimis la un curs de pregãtire cu durata de patru
luni din cadrul Direcþiei Generale a Securitãþii Statului Bucureºti. Dupã terminarea
cursului i s-a acordat gradul de sergent-major ºi a fost încadrat lucrãtor operativ în
Direcþia regionalã de securitate Dobrogea. Datoritã rezultatelor bune obþinute în
îndeplinirea ordinelor, în 1950 a fost avansat excepþional la gradul de sublocotenent
ºi promovat ºef de birou.

Din 1953 a îndeplinit succesiv funcþiile: locþiitor ºef de serviciu la raionul M.A.I.
Medgidia, ºef secþie la raionul M.A.I. Istria, ºef de serviciu pentru compartimentul
transporturi navale Constanþa. În acest domeniu a reuºit sã-ºi însuºeascã într-un timp
scurt specificul nou de muncã ºi sã conducã cu competenþã lucrãtorii operativi din
subordinea sa, fapt pentru care a fost decorat cu Ordinul „Pentru servicii deosebite
aduse în apãrarea orânduirii de stat“ clasa a III-a.

În 1960 i s-a încredinþat funcþia de locþiitor ºef al Serviciului IV ºi ulterior al
Serviciului II din cadrul Direcþiei regionale M.A.I. Dobrogea.

În februarie 1968 a fost promovat inspector ºef al Inspectoratului judeþean de
securitate Tulcea ºi ales membru supleant al biroului comitetului judeþean de partid,
funcþii ce le are ºi în prezent.

În activitatea sa a dovedit spirit de organizare, iniþiativã ºi rãspundere în
îndeplinirea ordinelor. Are o bunã experienþã în munca informativ-operativã ºi un
larg orizont pe linia mai multor compartimente de muncã, ceea ce îi permite sã
desprindã problemele esenþiale ºi sã acorde un sprijin concret ºi diferenþiat ofiþerilor
în subordine. Se preocupã de pregãtirea sa politico-ideologicã ºi de specialitate.
Studiazã cu atenþie hotãrârile de partid ºi de stat, dovedind operativitate pentru
îndeplinirea lor. În aceastã perioadã a absolvit Facultatea de drept ºi Universitatea
seralã de marxism-leninism. Ca membru supleant al biroului, participã la dezbaterea
problemelor muncii de partid ºi economice, la elaborarea mãsurilor ºi manifestã
combativitate faþã de lipsuri. Este modest, principial ºi corect în relaþiile de serviciu.
În familie ºi societate are o conduitã corespunzãtoare.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl în 1934 a intrat vânzãtor la o prãvãlie sãteascã,

iar dupã un an a devenit proprietar, pânã în 1941, când a lichidat prãvãlia ºi s-a angajat
magaziner la o carierã de piatrã. A posedat ºi 6 ha teren, pe care l-a predat la stat. A
fost membru de partid pânã în 1949, când a fost exclus pentru cã a avut prãvãlie în
trecut. În prezent este pensionar. Mama a fost casnicã, a decedat în 1964. Are doi
fraþi ºi douã surori: fraþii sunt muncitori, membri de partid, o sorã este telegrafistã,
iar cealaltã funcþionarã.

Soþia este casnicã. Pãrinþii ei au fost þãrani mijlocaºi. Din 1952 lucreazã în C.A.P.
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Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde în funcþia de membru supleant al biroului Comitetului judeþean
de partid Tulcea.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªeful secþiei,
Ivanovici Dumitru

Instructor în Secþia de Cadre
a C.C. al P.C.R.
Muºat Cristea

13 ianuarie 1970.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 230–231.

7766

1970 februarie 24. Extras din Protocolul ºedinþei Secretariatului C.C. al P.C.R.
referitor la eliberãri ºi numiri în funcþii la Consiliul Securitãþii
Statului

Partidul Comunist Român
Comitetul Central
445/1970

Protocol nr. 3
al ºedinþei Secretariatului din ziua de

24 februarie 1970

Ordinea de zi:
(…)
V. Se aprobã urmãtoarele eliberãri ºi numiri în funcþii:
(…)
4. Eliberarea generalului-maior Ilie Mihai din funcþia de adjunct al ºefului Direcþiei

Generale de Informaþii Externe.
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– Eliberarea generalului-maior Moga Gheorghe din funcþia de ºef al Direcþiei a
VI-a ºi confirmarea numirii sale în funcþia de adjunct al ºefului Direcþiei Generale
de Informaþii Externe.

– Confirmarea numirii colonelului Popescu Romeo în funcþia de ºef al Diviziunii
„S“ din Direcþia Generalã de Informaþii Externe.

5. Eliberarea tov. Orban Francisc din funcþia de ºef sector la Secþia pentru controlul
muncii la M.F.A., M.A.I., C.S.S. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R.

(…)

A.M.R., fond 121, rola 281, c. 569, 572.

7777

1970 aprilie 14. Referat de cadre al colonelului Erdelyi Elemer, inspector ºef al
Inspectoratului judeþean de securitate Harghita

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Erdelyi Elemer
Membru de partid din octombrie 1946

– Nãscut la 23 iulie 1923, în comuna Ghelinþa, judeþul Covasna;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Naþionalitatea: maghiarã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea de drept ºi Universitatea seralã de marxism-leninism;
– Profesia: ofiþer M.A.I.;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Harghita

ºi membru al biroului Comitetului judeþean de partid. Are gradul de colonel.

Erdelyi Elemer, în 1940 s-a înscris la Liceul comercial reformat, cu limba de
predare maghiarã, din Oradea, iar în 1946 s-a transferat la Liceul comercial din Braºov,
pe care l-a absolvit în 1948. Din liceu este cunoscut ca un elev sârguincios la
învãþãturã. Pânã la 23 august 1944 nu a luat parte la acþiuni politice. În martie 1948
a fost ales vicepreºedinte al organizaþiei U.A.E.R. Braºov ºi membru al C.C. al
U.A.E.R.
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Dupã terminarea liceului a fost numit secretar cu problemele organizatorice la
Uniunea judeþeanã de culturã fizicã ºi sport Braºov. A fost ºi activist obºtesc la Uniunea
Popularã Maghiarã, secþia tineret, funcþii în care a dovedit ataºament ºi voinþã de muncã.

În februarie 1949 a fost trimis la ªcoala de subofiþeri a Direcþiei Generale a
Securitãþii Statului, pe care a absolvit-o cu rezultate bune în iulie acelaºi an, acor-
dându-i-se gradul de plutonier-major. Dupã absolvire a fost repartizat ca lucrãtor
operativ la biroul M.A.I. Sfântu Gheorghe, iar în 1951 a fost numit comandant al
raionului de securitate.

În mai 1953 a fost numit locþiitor ºef al Serviciului III din Direcþia regionalã de
securitate Braºov, iar în noiembrie acelaºi an a fost promovat comandant al raionului
de securitate Mediaº. În aceste funcþii a dovedit capacitate ºi preocupare pentru
rezolvarea cu competenþã a sarcinilor încredinþate.

În noiembrie 1954 a fost promovat ºef al serviciului de contraspionaj din
Direcþia regionalã de securitate Braºov. În aceastã perioadã a fost avansat la gradul
de locotenent-major.

Din iulie 1956 a urmat un curs de specializare pe linie de securitate în U.R.S.S.,
pe care l-a absolvit cu rezultate bune.

În iulie 1957, dupã terminarea cursului, a fost promovat în aparatul central de
securitate. La început a lucrat ca ºef serviciu la fosta Direcþie a VI-a, iar în 1960 a
fost numit locþiitor ºef serviciu la Direcþia de contraspionaj, unde dupã câteva luni
a fost promovat ºef serviciu. În cei unsprezece ani cât a lucrat în organul central de
securitate, a fost apreciat ca un ofiþer bine pregãtit profesional. A iniþiat ºi condus
mai multe acþiuni în domeniul de care se ocupã. Pentru rezultatele remarcabile obþinute
în muncã a fost avansat excepþional în 1962 la gradul de maior ºi în 1966 la gradul
de locotenent-colonel. S-a preocupat de pregãtirea sa, absolvind în acest timp
Facultatea de drept ºi Universitatea seralã de marxism-leninism.

În februarie 1968 a fost numit inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate
Harghita, funcþie în care munceºte ºi în prezent. Este ºi membru al biroului
Comitetului judeþean de partid.

Este apreciat ca un tovarãº capabil, bine pregãtit profesional ºi politic. Are o
îndelungatã experienþã în munca de securitate, organizeazã ºi conduce cu competenþã
activitatea inspectoratului. Se preocupã cu rãspundere de ridicarea permanentã a
calitãþii muncii de securitate, imprimând aceasta ºi cadrelor din subordinea sa.
Urmãreºte modul cum sunt respectate ºi aplicate în practicã hotãrârile organelor
superioare de partid ºi instrucþiunile Consiliului Securitãþii Statului. Se consultã cu
tovarãºii din colectivul de conducere, þine seama de pãrerile ºi sugestiile acestora.
Participã direct la activitatea de control ºi la rezolvarea unor probleme mai grele. În
activitatea de zi cu zi îmbinã principialitatea cu exigenþa în muncã, ºtie sã lucreze
cu oamenii, fapt pentru care se bucurã de apreciere ºi autoritate în rândul celor cu
care munceºte. Ca membru al biroului Comitetului judeþean de partid, se achitã
conºtiincios de sarcinile ce-i revin. În familie ºi societate are o comportare bunã.
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Pentru rezultatele bune obþinute în muncã a fost decorat cu ordine ºi medalii ale
R.S. România, iar în octombrie 1968 a fost avansat excepþional la gradul de colonel.

Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost lãcãtuº mecanic, membru de partid. A
decedat în 1949. Mama a fost muncitoare, în prezent pensionarã, este membrã de
partid. Are trei fraþi muncitori, unul din ei este membru de partid.

Soþia a fost dactilografã, iar din 1963 este pensionatã medical. Pãrinþii ei au fost
muncitori agricoli, sunt întreþinuþi de copii.

Erdelyi Elemer are o mãtuºã care în 1920 a plecat în Germania, în prezent se
gãseºte în R.D. Germanã.

Soþia are un unchi plecat în Ungaria ºi o sorã plecatã în 1943. Nu au relaþii cu
aceste rude.

Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii politice
corespunde în funcþia de membru al biroului Comitetului judeþean de partid Harghita.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªeful secþiei,
Cervencovici Andrei

Instructor
Creþu Gheorghe

14 aprilie 1970.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 193–194.

7788

1970 aprilie 16. Referat de cadre al locotenent-colonelului Simon Gheorghe, propus
inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Hunedoara

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Simon Gheorghe
Membru de partid din noiembrie 1957

– Nãscut la 11 ianuarie 1931, în comuna Comãneºti, judeþul Bacãu;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Naþionalitatea: românã;
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– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea de silviculturã ºi Universitatea seralã de marxism-leninism;
– Profesia: inginer silvic;
– Cunoaºte limba francezã;
– În prezent îndeplineºte funcþia de adjunct al inspectorului ºef la Inspectoratul

de securitate judeþean Hunedoara. Are gradul de locotenent-colonel.

Simon Gheorghe, dupã ce a absolvit liceul teoretic din Petroºani în 1951, s-a înscris
la Facultatea de silviculturã a Institutului Politehnic Braºov ºi dupã cinci ani a primit
diploma de inginer silvic. Ca student s-a remarcat prin perseverenþa cu care a muncit
pentru a-ºi însuºi cât mai multe cunoºtinþe de specialitate.

Dupã absolvirea facultãþii în 1956, a fost repartizat la Ocolul silvic din Petroºani.
În 1957 a fost selecþionat de M.A.I. ºi repartizat cu gradul de locotenent-major la
Direcþia regionalã de securitate Hunedoara, Serviciul orãºenesc Petroºani, ca lucrãtor
operativ. Deºi la început pentru munca de securitate nu avea un curs de specialitate,
datoritã calitãþilor personale ºi preocupãrii susþinute pentru însuºirea instrucþiunilor,
normelor ºi regulamentelor, a reuºit în scurt timp sã cunoascã specificul muncii ºi
sã obþinã rezultate bune în activitatea desfãºuratã. Fiind un cadru cu perspective, a
fost promovat succesiv în funcþii, iar în 1961 numit ºef al unei secþii în Direcþia
regionalã M.A.I.

Din aprilie 1968 îndeplineºte funcþia de adjunct al inspectorului ºef la Inspectoratul
de securitate judeþean Hunedoara. În acelaºi an a absolvit Universitatea seralã de
marxism-leninism.

Este apreciat ca un ofiþer capabil, înzestrat cu calitãþi deosebite, având o
temeinicã pregãtire profesionalã ºi politicã ºi o experienþã valoroasã în munca de
securitate. Se orienteazã bine ºi operativ în munca de soluþionare a problemelor ºi
situaþiilor de mare diversitate ce apar în activitatea serviciilor pe care le coordoneazã.
În actuala funcþie are o contribuþie însemnatã la îmbunãtãþirea muncii, la selecþionarea
unor oameni care prin informaþiile ºi datele furnizate au adus servicii importante
securitãþii statului. Se remarcã prin iniþiativã, curaj în abordarea problemelor,
uºurinþa cu care redacteazã materialele de analizã ºi fermitatea împotriva folosirii în
muncã a metodelor simpliste, rutinate. Acordã atenþie împrospãtãrii cunoºtinþelor
specifice domeniului în care activeazã, pretinzând în acelaºi timp ºi subalternilor o
asemenea preocupare. În relaþiile de muncã manifestã exigenþã ºi principialitate. În
rândul colectivului unde lucreazã este unanim apreciat ca un tovarãº cu rezultate
deosebite în muncã, cu reale perspective de dezvoltare ºi autoritate binemeritate. Este
membru în biroul organizaþiei de bazã ºi activist obºtesc al Comitetului judeþean de
partid, sarcini de care se achitã cu conºtiinciozitate.

Pentru merite în muncã a fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România ºi a
fost avansat la gradul de locotenent-colonel înainte de termen.
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Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost miner, a decedat în 1943. Mama a fost femeie
de serviciu, a decedat în 1965. Are doi fraþi ºi douã surori. Un frate este tehnician,
iar celãlalt ofiþer M.F.A., membru de partid. O sorã este funcþionarã, membrã de partid,
a doua casnicã.

Soþia este inginer miner, membrã de partid. Tatãl ei a fost þãran mijlocaº, în prezent
pensionar C.A.P. Este membru de partid. Mama este casnicã. Un frate al soþiei a fost
ofiþer M.A.I., trecut în rezervã ºi exclus din partid pentru dare de mitã, iar altul a
fost condamnat la 4 ani închisoare corecþionalã pentru delapidãri.

Este propus în funcþia de inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate
Hunedoara.

Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii politice
corespunde.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªeful secþiei,
Cervencovici Andrei

Instructor,
Sandu Nicolae

16 aprilie 1970.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 195–196.

7799

1970 aprilie 25. Referat de cadre al locotenent-colonelului Rizea Craiu, inspector
ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Brãila

C.C. al P.C.R.
Secþia de Cadre

Rizea Craiu
Membru de partid din iunie 1955

– Nãscut la 1 octombrie 1926, în comuna Izvoarele, judeþul Prahova;
– Originea socialã: muncitoreascã;
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– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: liceul ºi Universitatea seralã de marxism-leninism;
– Profesia: ofiþer M.A.I.;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate ºi membru

supleant al biroului Comitetului judeþean de partid Brãila. Are gradul de locotenent-
colonel.

Rizea Craiu, din 1940 a urmat ºcoala profesionalã de ucenici a Societãþii de Cãi
Ferate din Ploieºti, unde s-a calificat în meseria de mecanic pentru motoare „Diesel“.
Dupã absolvirea ºcolii în 1944 a continuat sã lucreze în profesie la aceeaºi
întreprindere. Din aceastã perioadã este cunoscut ca un tânãr sârguincios, preocupat
de pregãtirea sa profesionalã. În 1946 s-a înscris în organizaþia „Tineretul Progresist“,
iar ulterior a devenit membru al U.T.C.

În octombrie 1948 a fost recrutat de Direcþia regionalã de securitate Ploieºti ºi
încadrat ca lucrãtor operativ, acordându-i-se gradul de plutonier-major. Pentru
rezultatele bune obþinute în muncã a fost avansat la gradul de sublocotenent ºi numit
ºef de birou în cadrul secþiei a II-a din aceeaºi direcþie.

În 1953 a fost promovat locþiitor ºef al raionului de securitate Pucioasa, iar dupã
ºase luni a fost trimis la grupa operativã din Fãgãraº, unde a muncit un an. Din
noiembrie 1954 a muncit patru ani ca locþiitor ºef al serviciului ºi ºef Serviciu III
din Direcþia regionalã de securitate Ploieºti. Din aceastã perioadã este apreciat ca un
tovarãº capabil, cu spirit organizatoric ºi iniþiativã în muncã, fapt pentru care a fost
avansat înainte de termen la gradul de cãpitan.

Din august 1958 a urmat un curs de specialitate pe linie de securitate în U.R.S.S.,
pe care l-a absolvit cu calificativul „bine“.

În august 1959, dupã terminarea cursului, a fost numit ºef al Serviciului VIII din
Direcþia regionalã de securitate Ploieºti. În 1962 a fost avansat la gradul de maior,
iar în august 1963 numit locþiitor ºef al Serviciului III din aceeaºi direcþie. În acest
timp a absolvit liceul ºi Universitatea seralã de marxism-leninism.

În mai 1964 a fost transferat la Direcþia regionalã de securitate Galaþi ºi numit
ºef al Serviciului III, iar dupã un an a fost promovat locþiitor al comandantului. În
aceastã funcþie a muncit cu rãspundere ºi a rezolvat cu competenþã sarcinile ce i-au
revenit. Nu a fost însã suficient de combativ ºi nu a luat poziþie faþã de abaterile unor
ofiþeri. A acceptat cu uºurinþã propunerea comandantului de a primi un motor pentru
o barcã, care fusese procurat pe cãi ilicite, fapt pentru care în martie 1966 organizaþia
de bazã l-a sancþionat cu „vot de blam“.

În februarie 1968 a fost numit inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate
Brãila, funcþie ce o îndeplineºte ºi în prezent. Este ºi membru supleant al biroului
Comitetului judeþean de partid.
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Este apreciat ca un tovarãº capabil, cu o bunã pregãtire profesionalã ºi politicã.
Cunoaºte bine problemele muncii de securitate, este un bun organizator ºi conduce
cu competenþã activitatea inspectoratului. Antreneazã întregul colectiv la rezolvarea
sarcinilor ºi este operativ în muncã. Se ocupã de informarea, instruirea ºi pregãtirea
lucrãtorilor din subordine. Participã la îndeplinirea unor sarcini ºi misiuni mai
deosebite, reuºind prin exemplul personal sã dezvolte la subordonaþi spiritul de
vigilenþã ºi combativitate faþã de elementele duºmãnoase, iniþiativã, operativitate ºi
discernãmânt în luarea unor mãsuri. Se preocupã de pregãtirea sa politicã ºi de culturã
generalã, urmeazã Academia de învãþãmânt social-politic „ªtefan Gheorghiu“,
Facultatea de istorie, este în anul IV. Ca membru supleant al biroului Comitetului
judeþean de partid, rezolvã sarcinile încredinþate în mod conºtiincios. În familie ºi
societate are comportare bunã.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost muncitor forestier, în prezent pensionar.

În perioada anilor 1936–1938 a activat în partidul cuzist, fãrã sã aibã funcþii de
rãspundere. Mama este casnicã. Are trei surori casnice.

Soþia este casnicã. Tatãl ei a fost muncitor, a decedat în 1946. Mama este casnicã.
Soþia are un frate care în 1943 a fost trimis la un curs de specializare în Germania.
Familia ei poartã corespondenþã cu el. Acesta a fost de trei ori în þarã, în vizitã la
rude.

Secþia de Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã din punct de vedere al încrederii
politice corespunde în funcþia de membru supleant al biroului Comitetului judeþean
de partid Brãila.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªeful secþiei,
Cervencovici Andrei

Instructor în Secþia de Cadre a
C.C. al P.C.R.
Creþu Gheorghe

25 aprilie 1970.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 172–173.
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1970 noiembrie 12. Referat de cadre al generalului-maior Constandache Ioan
Pavel, inspector ºef al Inspectoratului de securitate judeþean
Argeº

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Direcþia personal ºi învãþãmânt

General-maior Constandache Ioan Pavel
Membru de partid din 1945

– Nãscut la 8 octombrie 1925, în Bacãu;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Studii: absolvent al ªcolii Superiore de Partid „ªtefan Gheorghiu“, cu examen

de diplomã;
– Profesia: mecanic auto;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Încadrat în securitate în anul 1950;
– Îndeplineºte funcþia de inspector ºef al Inspectoratului de securitate judeþean

Argeº.

Constandache Pavel, în 1939 a terminat ºapte clase generale în Bacãu, dupã care
s-a angajat ucenic la un atelier mecanic din Tecuci, unde concomitent a urmat ºi trei
clase profesionale, apoi a lucrat la diferiþi patroni din acelaºi oraº. Din aceste perioade
este cunoscut ca un muncitor bine pregãtit, respectuos ºi cu o conduitã corectã.

În anul 1944 a fost primit membru al U.T.C. ºi trimis ca activist la judeþeana U.T.C.
Tecuci, unde în 1945 a fost ales secretar al acestei organizaþii judeþene.

În anul 1945, îmbolnãvindu-se, a plecat în oraºul Bacãu, la pãrinþi, iar dupã câteva
luni, însãnãtoºindu-se, s-a angajat la un atelier mecanic particular din localitate, de
unde în septembrie 1946 s-a transferat la atelierul mecanic al Comitetului regional
P.C.R. Bacãu, în aceeaºi funcþie. ªi în aceastã perioadã a dovedit preocupare pentru
îndeplinirea sarcinilor de partid ºi profesionale.

În perioada decembrie 1947–octombrie 1949 a satisfãcut stagiul militar la
Regimentul 9 Artilerie Moto din Divizia „Tudor Vladimirescu“, fiind lãsat la vatrã
cu gradul de sergent.

Dupã satisfacerea stagiului militar s-a reîntors la atelierul mecanic al Comitetului
regional P.C.R., unde a mai lucrat timp de ºase luni.
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La 10 martie 1950 a fost încadrat în securitate cu gradul de plutonier ºi repartizat
conducãtor auto la Serviciul judeþean de securitate Bacãu. Dupã câteva luni a fost
înaintat la gradul de sublocotenent ºi trecut în munca informativã.

Obþinând rezultate bune în activitatea sa, în 1951 a fost promovat ºef al Biroului
raional Paºcani, în 1953 ºef al Serviciului de securitate Roman, iar la 1 noiembrie
1954 locþiitor ºef al Direcþiei regionale M.A.I. Iaºi.

În aceste funcþii ofiþerul a muncit cu perseverenþã, a dovedit orientare, iniþiativã
ºi curaj în acþiuni, depistând activitatea mai multor elemente duºmãnoase. În 1957
a fost promovat în funcþia de ºef al Direcþiei regionale de securitate Argeº, iar din
aprilie 1968 îndeplineºte funcþia de inspector ºef al Inspectoratului de securitate
judeþean Argeº.

În îndelungata sa activitate pe care o are în aparatul de securitate ºi îndeosebi în
cei 16 ani de când îndeplineºte numai funcþii de conducere (adjunct ºef ºi ºef de
unitate), generalul-maior Constandache Pavel s-a afirmat ca un ofiþer conºtiincios,
perseverent, cu calitãþi ºi aptitudini organizatorice, ºi care prin eforturile depuse a
reuºit sã conducã în bune condiþii aparatul din subordine.

Trateazã cu simþ de rãspundere îndeplinirea sarcinilor ce-i revin, preocupându-
se cu atenþie de ridicarea calitãþii muncii, de orientarea ofiþerilor în direcþia rezolvãrii
problemelor de conþinut, cât ºi de perfecþionarea stilului ºi metodelor de muncã ale
ºefilor de compartimente din cadrul unitãþii.

Ca urmare a modului în care a ºtiut sã aplice principiile de partid în munca cu
oamenii, sã respecte ºi sã traducã în viaþã linia politicã a partidului, legile þãrii, ordinele
ºi indicaþiile conducerii Consiliului Securitãþii Statului, aparatul din subordine a reuºit
sã obþinã informaþii valoroase despre mai multe elemente duºmãnoase care constituite
în grup sau izolat desfãºurau activitate terorist-subversivã.

Personal a organizat ºi condus acþiunile de depistare a mai multor bande de teroriºti
care au acþionat pe raza fostei regiunii Argeº (ªerban-Voican, Toma Arnãuþoiu ºi
[Gheorghe] Arsenescu), dovedind curaj, devotament ºi spirit de sacrificiu. De
asemenea, a participat la cercetarea unor cazuri mai deosebite de avarii, accidente
ºi incendii, contribuind la stabilirea cauzelor care au determinat producerea lor.

Prin iniþierea ºi realizarea unor combinaþii informativ-operative în rândul
diferiþilor cetãþeni strãini au fost obþinute o serie de documentaþii ºi planuri tehnice
utile pentru economia noastrã naþionalã.

În relaþiile cu subordonaþii foloseºte metode partinice, este cunoscut ca un tovarãº
modest ºi serios, care manifestã solicitudine faþã de nevoile oamenilor, fiind stimat
ºi apreciat de cãtre aceºtia.

S-a preocupat de ridicarea nivelului sãu politico-ideologic ºi de culturã generalã,
reuºind sã termine liceul ºi ªcoala Superioarã de Partid „ªtefan Gheorghiu“, cu examen
de diplomã. La convocãrile de învãþãmânt a obþinut rezultate foarte bune la toate
categoriile de pregãtire.
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Pentru activitatea desfãºuratã ºi rezultatele obþinute, a fost decorat cu mai multe
ordine ºi medalii ale R.S.R., recompensat în bani ºi obiecte de mai multe ori, iar la
23 august 1968 a fost înaintat la gradul de general-maior.

În activitatea ofiþerului s-au manifestat ºi unele lipsuri, în sensul cã în unele
perioade n-a acþionat cu fermitate pentru tragerea la rãspundere ºi controlul unor
subordonaþi care au sãvârºit abateri, iar uneori manifestã nervozitate. Pentru faptul
cã a dovedit lipsã de exigenþã faþã de unii ofiþeri care au comis acte de indisciplinã,
în 1967 a fost sancþionat pe linie de partid cu „mustrare“. Fiind un cadru cu o bunã
pregãtire politico-ideologicã, a tras învãþãmintele necesare ºi manifestã preocupare
permanentã pentru perfecþionarea stilului ºi metodelor sale de muncã.

Pãrinþii tovarãºului general-maior Constandache Pavel au fost muncitori, în prezent
pensionari, membri de partid.

Soþia este casnicã, neîncadratã politic. Aceasta are douã surori: una coafezã, cealaltã
casnicã, ambele neîncadrate politic.

Tatãl soþiei a fost funcþionar, decedat din 1941, iar mama este funcþionarã,
neîncadratã politic.

În concluzie, generalul-maior Constandache Pavel1 este un cadru inteligent, capabil,
cu o bunã pregãtire politico-profesionalã, devotat, cu experienþã îndelungatã în munca
de securitate ºi care se bucurã de prestigiu ºi autoritate.

ªeful direcþiei
Colonel
Vlad Iulian

12 noiembrie 1970.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 6, f. 126–128.
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1 Prin ordinul nr. 01225 din 19 martie 1971 al preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului, generalul-
maior Constandache Pavel a fost eliberat din funcþia de inspector ºef al Inspectoratului de securitate
al judeþului Argeº ºi numit în funcþia de ºef al Serviciului „C“ la Centrul de evidenþã, dispecerat ºi arhivã,
cu o retribuþie lunarã de 4 300 lei (A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 6, f. 124).
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1970 decembrie 8. Referat de cadre al locotenent-colonelului Iþcuº Dragoº,
adjunct al ºefului Inspectoratului de securitate al municipiului
Bucureºti

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Iþcuº Dragoº
Membru de partid din septembrie 1947

– Nãscut la 16 septembrie 1928, în comuna Siret, judeþul Suceava;
– Originea socialã: tatãl a fost profesor;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit;
– Studii: liceul ºi ªcoala superioarã a cadrelor de conducere M.A.I. cu durata de

un an;
– Cunoaºte satisfãcãtor limbile francezã ºi germanã;
– Profesia: ofiþer de securitate;
– În prezent este adjunct al ºefului Inspectoratului de securitate al municipiului

Bucureºti, are gradul de locotenent-colonel.

Iþcuº Dragoº, din 1938 a urmat liceul teoretic în Rãdãuþi, Timiºoara ºi Suceava,
obþinând în 1946 diploma de bacalaureat. Ca elev s-a preocupat de învãþãturã ºi a
avut o comportare corectã faþã de colegi ºi profesori.

Dupã absolvirea liceului, în 1946 s-a angajat mai întâi ca pedagog la liceul de bãieþi
din Suceava, apoi funcþionar la Inspectoratul ºcolar regional din aceeaºi localitate.
Concomitent a urmat ºi anul I al Facultãþii de drept din Iaºi, la cursurile fãrã frecvenþã.
A fãcut parte din comitetul Frontului democrat universitar ºi biroul organizaþiei de
bazã al inspectoratului ºcolar.

În octombrie 1948 a fost trimis la ªcoala de ofiþeri M.A.I. din Bucureºti, la
terminarea cãreia, în 1950, i s-a acordat gradul de locotenent. În acelaºi an a fost numit
comandant de baterie în cadrul Batalionului de securitate Botoºani, apoi a îndeplinit
aceeaºi funcþie la batalionul din Tecuci. Ca urmare a rezultatelor bune obþinute, în
aprilie 1952 a fost numit în funcþia de ºef birou la Regimentul de securitate
Bucureºti. Aici, cât ºi în celelalte unitãþi, a fost apreciat ca un ofiþer capabil,
conºtiincios ºi operativ în executarea sarcinilor.

În ianuarie 1954 a fost mutat în cadrul Direcþiei trupelor operative ºi de pazã ale
M.A.I., unde a lucrat ca ºef de birou, iar dupã doi ani a fost promovat locþiitor ºef
secþie organizare. În 1960 a fost transferat la Direcþia a III-a a Securitãþii statului,
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unde a îndeplinit succesiv funcþiile: ofiþer I, locþiitor ºef birou, iar din 1964 locþiitor
ºef serviciu. În acest timp a fost avansat la termen pânã la gradul de locotenent-colonel.

Din 1965 a urmat cursul superior de securitate pentru cadrele de conducere, cu
durata de un an, la absolvirea cãruia a obþinut calificativul „foarte bine“, apoi a
continuat sã lucreze în aceeaºi funcþie pânã în septembrie 1967, când a fost numit
ºef al Serviciului I din cadrul Inspectoratului de securitate al municipiului Bucureºti.
Dupã un an a fost promovat adjunct al ºefului inspectoratului, funcþie pe care o are
ºi în prezent. Conduce nemijlocit în continuare ºi serviciul I.

Din aprecieri rezultã cã are o bunã pregãtire profesionalã, politicã ºi de culturã
generalã, orientare, spirit organizatoric ºi iniþiativã în muncã. A acumulat o bogatã
experienþã în munca de securitate, dovedeºte pasiune ºi participã efectiv la finalizarea
unor acþiuni importante pe linia compartimentelor de care rãspunde. Desprinde cu
uºurinþã problemele de fond din activitatea inspectoratului, are capacitate de analizã
ºi sintezã, iar prin propunerile fãcute, pãrerile ºi sugestiile date, aduce o contribuþie
însemnatã la îmbunãtãþirea muncii colectivului de conducere. Coordoneazã cu
competenþã activitatea subordonaþilor, îi ajutã în îndeplinirea misiunilor încredinþate
ºi militeazã pentru realizarea unei discipline militare ferme în unitate.

Este membru al Comitetului de partid din cadrul inspectoratului ºi face parte din
Comisia pentru problemele muncii la M.F.A., M.A.I., C.S.S. ºi Justiþie a Comitetului
municipal de partid Bucureºti. În aceste funcþii îºi îndeplineºte cu conºtiinciozitate
sarcinile ce-i revin. În relaþiile cu subordonaþii este corect ºi principial, iar în familie
ºi societate are comportare corespunzãtoare.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost profesor, în prezent pensionar, membru de

partid. Mama este casnicã.
Soþia este dactilografã, membrã de partid. Pãrinþii ei au fost þãrani sãraci. Tatãl a

decedat în 1955. Mama a lucrat în C.A.P., în prezent este pensionarã.
Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I., C.S.S. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R.

propune numirea lui într-o funcþie din nomenclaturã.
Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã este corespunzãtor.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªeful secþiei,
Cervencovici Andrei

Instructor,
Muºat Cristea

8 decembrie 1970.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 223–224.
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1971 ianuarie 20. Referat de cadre al maiorului Drãgoi Ion Nicolae, ºeful
Serviciului II contrainformaþii în sectoarele economice la
Inspectoratul de securitate al judeþului Argeº

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Direcþia personal ºi învãþãmânt

Maior Drãgoi (Ion) Nicolae
Membru de partid din 1955

– Nãscut la 2 aprilie 1933, în comuna Crânguri, judeþul Dâmboviþa;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Studii: urmeazã anul V la Facultatea de drept;
– Profesia: strungar în fier;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Încadrat în securitate la 1 septembrie 1953;
– Îndeplineºte funcþia de ºef al Serviciului II contrainformaþii în sectoarele

economice din Inspectoratul de securitate al judeþului Argeº.

Drãgoi Nicolae, în 1947 a terminat ºapte clase primare, dupã care a urmat doi ani
la ªcoala profesionalã din Pãltiniº – Ciuc, apoi s-a transferat la ªcoala profesionalã
Griviþa Roºie – Bucureºti, pe care a absolvit-o în 1950, calificându-se în meseria de
strungar.

Dupã absolvirea ºcolii profesionale s-a angajat ca strungar la Atelierele C.F.R.
Griviþa Roºie-Bucureºti, unde a lucrat pânã în ianuarie 1953, apoi s-a transferat la
Schela petroliferã Gârleni – Gãeºti, unde a lucrat tot ca strungar timp de ºapte luni.
Din aceste perioade este cunoscut ca un tânãr cu o bunã pregãtire profesionalã ºi
preocupat de îndeplinirea sarcinilor de plan.

La 1 septembrie 1953 a fost chemat în cadrele active ale securitãþii statului, cu
gradul de sublocotenent, ºi repartizat la fosta Direcþia regionalã de securitate Argeº,
unde pânã în 1958 a lucrat în secþia de cadre a unitãþii, dovedind orientare ºi
conºtiinciozitate în muncã. În 1955 a fost primit membru de partid.

În 1958 a fost mutat ca lucrãtor operativ la fostul raion de securitate Piteºti. Fiind
un ofiþer inteligent, a reuºit ca la scurt timp sã cunoascã specificul muncii informative,
obþinând unele rezultate concrete în activitatea sa.

În 1959 a urmat cursul de perfecþionare cu durata de zece luni la ªcoala militarã
de ofiþeri de securitate, unde s-a situat printre primii la învãþãturã. Dupã absolvirea
cursului a lucrat în cadrul Serviciului II, iar în 1961 a fost promovat în funcþia de
ºef al biroului de securitate Corbeni ºi apoi Lotru.
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Prin eforturile depuse a reuºit sã se edifice asupra situaþiei din aceste obiective
ºi a luat mãsuri corespunzãtoare pentru încadrarea ºi lucrarea informativã a
elementelor suspecte.

Ca urmare a rezultatelor obþinute, la 1 aprilie 1968 a fost promovat în funcþia de
ºef al secþiei a II-a din cadrul Serviciului municipal de securitate Piteºti, iar de la 1
aprilie 1969 îndeplineºte funcþia de ºef al Serviciului II contrainformaþii în sectoarele
economice din cadrul inspectoratului.

În actuala funcþie dovedeºte competenþã ºi orientare, are capacitate organizatoricã,
putere de muncã ºi discernãmânt. Analizeazã periodic situaþia informativ-operativã
din obiectivele deservite informativ ºi dã indicaþii competente subordonaþilor.

Datoritã perseverenþei cu care a muncit, a reuºit sã situeze activitatea serviciului
la un nivel corespunzãtor sarcinilor, realizând prevenirea unor fenomene negative în
obiectivele industriale care puteau produce pagube mari economiei naþionale.

Manifestã multã pasiune în muncã, este rezistent la eforturi fizice ºi intelectuale.
Ca lipsuri, uneori nu a manifestat exigenþa necesarã faþã de activitatea

nesatisfãcãtoare a unora dintre subordonaþi.
În 1964 a absolvit cu rezultate foarte bune cursul scurt de pregãtire de luptã de la

Bran ºi a susþinut examenul în vederea împuternicirii sã efectueze acte de urmãrire penalã.
Se preocupã de pregãtirea sa superioarã, urmând anul V la Facultatea de drept,

curs fãrã frecvenþã.
Pentru rezultatele bune obþinute în muncã a fost decorat cu douã ordine ºi cinci

medalii, premiat în bani ºi avansat în mod succesiv pânã la gradul actual.
Tatãl sãu a fost muncitor C.F.R., iar mama casnicã, ambii decedaþi.
Ofiþerul are un frate, de profesie mecanic.
Soþia ofiþerului este funcþionarã, membrã de partid. Tatãl ei este muncitor,

membru de partid, iar mama pensionarã.
Soþia are doi fraþi, unul este electrician ºi celãlalt funcþionar.
În concluzie, maiorul Drãgoi Nicolae posedã o bunã pregãtire profesionalã, politicã

ºi culturalã, are experienþã în munca de securitate, spirit organizatoric ºi putere de muncã1.

p. ªeful direcþiei
Colonel [indescifrabil]

20 ianuarie 1971.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 6, f. 137–138.
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1 Prin ordinul nr. 01227 din 19 martie 1971 al preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului, maiorul
Drãgoi Nicolae a fost numit în funcþia de adjunct inspector ºef ºi ºef al Serviciului II la Inspectoratul
judeþean de securitate Argeº, cu o retribuþie lunarã de 2 850 lei (A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395,
dosar nr. 6, f. 135).
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1971 februarie 5. Referat de cadre al maiorului Dãnescu Stan Gheorghe, numit
inspector ºef al Inspectoratului de securitate al judeþului Ialomiþa

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Cabinet

Nr. 0320129 din 8 februarie 1971

Cãtre
Secretariatul Comitetului Central al

Partidului Comunist Român

Supunem aprobãrii Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist
Român urmãtoarele propuneri:

1. Eliberarea din funcþia de inspector ºef al Inspectoratului de securitate judeþean
Ialomiþa a locotenent-colonelului Mocanu Petre Vasile1.

2. Numirea în funcþia de inspector ºef al Inspectoratului de securitate judeþean
Ialomiþa a maiorului Dãnescu Stan Gheorghe, ºef de serviciu la Inspectoratul de
securitate al municipiului Bucureºti.

Anexãm referatul maiorului Dãnescu Stan Gheorghe.

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Direcþia Personal ºi Învãþãmânt

Maior Dãnescu Stan Gheorghe
Membru de partid din octombrie 1953

– Nãscut la 28 iulie 1928, în comuna Vânãtorii Mici, judeþul Ilfov;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãran cu gospodãrie micã (C.A.P.);
– Studii: Facultatea de drept cu examen de diplomã;
– Profesia: jurist;
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1 Prin ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului nr. 01209 din 1 martie 1971 locotenent-
colonelul Mocanu Vasile a fost numit ºef serviciu la Inspectoratul de securitate judeþean Ilfov, cu o
retribuþie lunarã de 2 450 lei (A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 6, f. 26).



– Cãsãtorit, are doi copii;
– Încadrat în securitate în 1954;
– Îndeplineºte funcþia de ºef al Serviciului IV din Inspectoratul de securitate al

municipiului Bucureºti.

Dãnescu Gheorghe a absolvit în 1942 ºcoala generalã în comuna natalã, dupã care
a venit la Bucureºti, unde, pânã în 1948, a lucrat la mai multe ateliere de cizmãrie.
În anul 1948 s-a transferat la Uzinele textile „7 Noiembrie“, fiind încadrat mai întâi
ca þesãtor, apoi ca ajutor de ºofer. În aceste perioade a fost apreciat ca un muncitor
conºtiincios ºi cu o comportare bunã.

Între anii 1950 ºi 1952 a efectuat stagiul militar la o unitate de grãniceri.
Dovedindu-se un ostaº disciplinat ºi cu o bunã pregãtire de luptã ºi politicã, în 1950
a fost primit membru al U.T.C.

Dupã terminarea stagiului militar a revenit la Uzinele textile „7 Noiembrie“
Bucureºti, în funcþia de pontator. În ianuarie 1953 a fost selecþionat ºi trimis la ªcoala
militarã de ofiþeri de securitate, unde, pentru rezultatele bune obþinute, a fost primit
membru de partid. Dupã absolvire, în septembrie 1954, i s-a acordat gradul de
locotenent ºi a fost repartizat la Direcþia de anchete penale.

Încã de la începutul activitãþii sale în aparatul de securitate, a depus eforturi
susþinute pentru a-ºi însuºi specificul muncii de anchetã. Fiind un ofiþer energic, cu
spirit de orientare ºi discernãmânt, în anchetele pe care le-a efectuat a manifestat
combativitate, respect faþã de legile statului, iniþiativã ºi perseverenþã, atât în
demascarea elementelor arestate ºi a legãturilor lor, cât ºi în probarea activitãþii
duºmãnoase a acestora. A dovedit o bunã pregãtire profesionalã, exploatând în mod
judicios materialele informative ºi mijloacele de probã pentru stabilirea adevãrului,
iar actele de procedurã penalã le-a întocmit cu simþ de rãspundere.

Apreciindu-se activitatea sa, la 1 ianuarie 1965 a fost promovat adjunct ºef serviciu,
funcþie în care a avut un aport substanþial la îmbunãtãþirea calitãþii muncii colectivului
respectiv. Pe linie de partid a îndeplinit sarcina de secretar al organizaþiei de bazã,
de care s-a achitat în mod corespunzãtor.

La 1 decembrie 1967, serviciul din care fãcea parte a fost transferat la Inspectoratul
de securitate al municipiului Bucureºti. Ofiþerul a deþinut în continuare funcþia
menþionatã pânã la 1 octombrie 1968, când Serviciul de anchete a fost desfiinþat. Cu
aceastã ocazie, þinându-se seama de capacitatea sa profesionalã, de pregãtirea
politico-ideologicã ºi culturalã, precum ºi de experienþa pe care o avea în muncã, a
fost promovat ºef al Serviciului IV (artã, culturã, studenþi). În aceastã funcþie, încã
de la început a dovedit interes, putere de muncã ºi competenþã, iniþiind o serie de
mãsuri privind analiza bazei de lucru, activizarea reþelei informative, recrutarea de
noi informatori ºi colaboratori, fapt ce a avut ca urmare obþinerea unor materiale foarte
utile muncii de securitate.
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Paralel, a depus eforturi pentru pregãtirea sa generalã, în 1968 reuºind sã absolve
Facultatea de drept cu examen de diplomã. De asemenea, studiazã cu perseverenþã
limba francezã, iar la tragerile cu armamentul din dotare ºi la celelalte categorii de
pregãtire de luptã obþine rezultate foarte bune ºi bune. În întreaga sa activitate s-a
dovedit a fi un ofiþer disciplinat, modest ºi principial în relaþiile de muncã.

Ca membru al colectivului de conducere din unitate, manifestã multã preocupare
pentru îndeplinirea în cele mai bune condiþii a sarcinilor ce revin inspectoratului. De
asemenea, a fost apreciatã de organul de partid ºi contribuþia pe care ºi-a adus-o în
perioada 1969–1970 ca membru al Comitetului de partid al C.S.S.

Pentru rezultatele obþinute în muncã, a fost decorat cu douã ordine ºi mai multe
medalii ale Republicii Socialiste România ºi recompensat de mai multe ori cu bani,
precum ºi cu obiecte.

În activitatea ofiþerului se constatã însã ºi anumite deficienþe, dintre care mai
evidente sunt insuficienta exigenþã faþã de subordonaþi, precum ºi unele manifestãri
de nervozitate ºi pripealã.

Tatãl sãu a fost þãran cu gospodãrie mijlocie, iar apoi membru în C.A.P. Mutându-
se în Bucureºti, s-a angajat paznic la o întreprindere. Mama este casnicã. Ambii sunt
neîncadraþi politic. Are un frate, ofiþer la U.M. 0755, membru de partid, o sorã casnicã
ºi alta cooperatoare agricolã. Amândouã sunt neîncadrate politic.

Soþia ofiþerului a fost croitoreasã. În prezent este casnicã, neîncadratã politic. Tatãl
ei a fost þãran cu gospodãrie mijlocie, în prezent membru în C.A.P., neîncadrat politic.
Mama a fost casnicã (decedatã în 1962).

Soþia are doi fraþi – unul plutonier adjutant la M.F.A., iar celãlalt croitor – ºi o
sorã, membrã în C.A.P. Toþi sunt neîncadraþi politic.

În concluzie, se poate aprecia cã maiorul Dãnescu Gheorghe, întrunind o serie
de calitãþi valoroase, ca perseverenþa în muncã, spiritul organizatoric, buna pregãtire
profesionalã ºi politicã, precum ºi preocuparea pentru perfecþionarea activitãþii pe
care o desfãºoarã, este un ofiþer cu perspective în munca de securitate1.

ªeful direcþiei
Colonel,
Vlad Iulian

5 februarie 1971.

A.C.N.S.A.S., fond C.C. al P.C.R. – xerocopii, dosar nr. 1, f. 40;A.M.I., fond D.M.R.U., inventar
nr. 7395, dosar nr. 6, f. 23–24.
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1971 februarie 25. Referat de cadre al locotenent-colonelului Istrate Constantin
Dumitru, ºef serviciu la Direcþia a XII-a

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Direcþia personal ºi învãþãmânt

Locotenent-colonel Istrate Constantin Dumitru
Membru de partid din 1954

– Nãscut la 31 iulie 1928, în comuna Boroaia, judeþul Suceava;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãran cu gospodãrie micã (C.A.P.);
– Studii: urmeazã anul IV la Academia de învãþãmânt social-politic „ªtefan

Gheorghiu“;
– Profesia: ofiþer;
– Cãsãtorit, are trei copii;
– Încadrat în securitate din 1951;
– Îndeplineºte funcþia de ºef serviciu la Direcþia a XII-a.

Istrate Dumitru, în 1941 a absolvit ºapte clase generale în comuna natalã, dupã
care a urmat în particular douã clase de liceu. În 1943 s-a înscris la o ºcoalã de contabili
din Iaºi, de unde în aprilie 1944 s-a retras ºi s-a refugiat cu un detaºament de premilitari
în regiunea Oltenia ºi a lucrat la munca câmpului la diferiþi cetãþeni pânã în septembrie
1944, când a revenit în comuna natalã.

Între 1945–1946 a absolvit o ºcoalã de contabili din Galaþi, iar în luna iulie 1946
s-a angajat la cooperativa din comunã, îndeplinind funcþia de contabil pânã în
septembrie 1949. Din aceste perioade a fost cunoscut ca un tânãr muncitor ºi cu
comportare bunã. În 1948 a fost primit în U.T.C.

În septembrie 1949 a fost selecþionat ºi trimis sã urmeze cursurile ªcolii de ofiþeri
M.A.I. Rodna, pe care a absolvit-o la 6 martie 1951, cu gradul de locotenent ºi
repartizat la Centrul de instrucþie ºi securitate Dorohoi, unde a îndeplinit succesiv
funcþiile de comandant pluton ºi ºef birou cu pregãtirea de luptã. În 1952 a fost mutat
la Comandamentul trupelor de securitate, unde a lucrat pânã în iunie 1956 ca locþiitor
ºef birou la secþia mobilizare. În aceste unitãþi s-a remarcat ca un ofiþer conºtiincios,
bun executant al ordinelor ºi preocupat de pregãtirea politicã ºi militarã a
subordonaþilor. În luna martie 1954 a fost primit membru de partid, calitate în care
a desfãºurat o activitate corespunzãtoare.
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Din 1956 pânã în 1957 a urmat cursurile ªcolii M.A.I. nr. 3 ºi la absolvire a fost
repartizat la Direcþia a XII-a, fostul serviciu XI, în funcþia de lucrãtor supraveghere
operativã.

În aceastã unitate a aplicat cunoºtinþele însuºite în ºcoalã ºi a muncit cu simþ de
rãspundere pentru executarea ordinelor. Dând dovadã de perseverenþã ºi simþ de
rãspundere în muncã, a reuºit sã facã progrese atât sub aspectul pregãtirii sale politice,
profesionale ºi culturale, cât ºi al îndeplinirii sarcinilor ce i-au fost încredinþate.
Afirmându-se ca un ofiþer competent ºi cu perspective, a fost promovat succesiv pânã
la funcþia de ºef serviciu, pe care o îndeplineºte ºi în prezent.

Ca ºef serviciu dovedeºte capacitate, spirit de organizare, operativitate, este exigent
ºi reuºeºte sã conducã cu competenþã munca. Personal a participat la unele acþiuni
mai importante pe linie de filaj, manifestând iniþiativã, orientare ºi curaj. Se
preocupã de rezolvarea problemelor principale din serviciu, controlând ºi sprijinind
pe subordonaþi în executarea ordinelor.

Conducerea unitãþii a primit de mai multe ori mulþumiri din partea organelor
informative pentru contribuþia adusã de serviciul pe care-l conduce ofiþerul, în
demascarea, prinderea în flagrant ºi deferirea în justiþie a unor elemente.

Pentru rezultatele obþinute a fost recompensat în bani, decorat cu ordine ºi medalii
ale Republicii Socialiste România, iar la 30 decembrie 1967 a fost avansat înainte
de expirarea stagiului minim la gradul de locotenent-colonel.

La convocãrile de pregãtire militarã, cât ºi la cele profesionale, a obþinut rezultate
foarte bune, posedã permis de conducere auto ºi ºtie sã înoate.

Ofiþerul s-a preocupat ºi de pregãtirea sa superioarã, în prezent fiind student în
anul IV la Academia de învãþãmânt social-politic „ªtefan Gheorghiu“, curs fãrã
frecvenþã. Ca membru de partid face parte din biroul Comitetului organizaþiei din
unitate, unde desfãºoarã o activitate corespunzãtoare.

Este sãnãtos, bine dezvoltat fizic ºi rezistent la eforturi. În familie ºi societate are
o comportare corectã, bucurându-se de stimã ºi autoritate.

În activitatea sa uneori a dovedit lipsã de tact ºi nervozitate în relaþiile cu
subordonaþii, folosind un ton necorespunzãtor faþã de aceºtia. În decembrie 1969 a
fost pedepsit cu „mustrare la adunarea ofiþerilor“ pentru faptul cã fãrã aprobare a fãcut
mutãri de cadre dintr-un colectiv în altul.

Tatã sãu este membru în C.A.P., iar mama casnicã, neîncadraþi politic.
Are doi fraþi ºi douã surori. Un frate este ofiþer M.F.A., iar al doilea este funcþionar,

membri de partid. Surorile sunt casnice, neîncadrate politic.
Soþia ofiþerului este profesoarã de limba rusã, membrã de partid. Tatãl ei este

pensionar, pânã în 1946 a fost plutonier-major de cavalerie. În trecut nu a fãcut parte
din nici o organizaþie politicã, iar dupã 23 august 1944 a activat în P.N.P., pânã la
autodizolvare. Mama este casnicã, neîncadratã politic.

Soþia ofiþerului are douã surori, dintre care una este farmacistã, membrã de partid,
iar cealaltã funcþionarã, neîncadratã politic.
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În concluzie, locotenent-colonelul Istrate Dumitru este un ofiþer capabil, bine
pregãtit profesional ºi politic, cu experienþã în munca de supraveghere operativã ºi
cu perspective pentru munca de securitate1.

p. ªeful direcþiei
Col. Bucurescu Gianu

25 februarie 1971.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7385, dosar nr. 7, nenumerotat.
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1971 iunie 19. Referat de cadre al colonelului Bãleanu Gheorghe, adjunct al
ºefului Direcþiei a XII-a din cadrul Consiliului Securitãþii Statului,
propus în funcþia de inspector ºef al Inspectoratului judeþean de
securitate Bihor

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Bãleanu Gheorghe
Membru de partid din ianuarie 1946

– Nãscut la 9 noiembrie 1925, în comuna Rãzvad, judeþul Dâmboviþa;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are trei copii;
– Studii: ªcoala de ofiþeri M.A.I. de doi ani ºi ªcoala superioarã de partid „ªtefan

Gheorghiu“, în prezent dã examene de diferenþã la Facultatea de drept;
– Profesia: ofiþer de securitate, are gradul de colonel;
– În prezent este adjunct al ºefului Direcþiei a XII-a din cadrul Consiliului

Securitãþii Statului.

143

1 Prin ordinul nr. 01359 din 15 mai 1971 al preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului, locotenent-
colonelul Istrate Dumitru a fost numit în funcþia de adjunct al ºefului Direcþiei a XII-a (A.M.I., fond
D.M.R.U., inventar nr. 7385, dosar nr. 7, nenumerotat).



Bãleanu Gheorghe în 1941 s-a angajat ucenic la Întreprinderea mecanicã Mija,
unde a urmat ºcoala profesionalã, calificându-se în meseria de ajustor mecanic. Din
1944 a lucrat la Arsenalul armatei. În toamna aceluiaºi an s-a încadrat în sindicat ºi
U.T.C. ºi a participat la diferite acþiuni iniþiate de organizaþia de partid din
întreprindere.

În 1946 a fost scos din producþie ºi promovat activist la Comitetul sindicatului
petrol, gaz-metan din Gura Ocniþei, apoi la Comitetul sindical Dâmboviþa.

În 1948 a fost trimis la ªcoala de ofiþeri M.A.I. cu durata de doi ani, dupã absolvirea
cãreia i s-a acordat gradul de locotenent ºi a fost repartizat la Compania de pompieri
din Câmpina.

În 1950 a fost încadrat în Direcþia a IV-a din M.A.I. ca lucrãtor operativ, apoi
promovat ºef de serviciu.

Din 1953 a îndeplinit funcþia de ºef al Serviciului de contrainformaþii al Armatei
a III-a Cluj.

În 1955 a fost trimis în U.R.S.S., unde a urmat un curs de specializare în probleme
de securitate. Revenit în þarã, a continuat sã lucreze în aceeaºi funcþie pânã în 1962,
când a fost adus din nou în centrala M.A.I. în funcþia de adjunct ºef direcþie.

În 1969 a fost numit adjunct al inspectorului ºef al Inspectoratului de securitate
din municipiul Bucureºti, iar din 1970 este adjunct al ºefului Direcþiei a XII-a din
cadrul Consiliului Securitãþii Statului.

Din aprecieri rezultã cã are o bunã pregãtire profesionalã. Lucrând în diferite
compartimente ale muncii de securitate, a acumulat experienþã, reuºind sã conducã
ºi sã rezolve cu competenþã problemele din domeniul în care lucreazã. A contribuit
la depistarea unor elemente duºmãnoase. În acþiunile întreprinse a dovedit orientare,
curaj ºi fermitate. Prin exemplul personal ºi perseverenþã în muncã a imprimat
disciplinã ºi simþ de rãspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. A absolvit la
curs fãrã frecvenþã ªcoala superioarã de partid „ªtefan Gheorghiu“, iar în prezent
dã examene de diferenþã la Facultatea de drept. În viaþa familialã ºi în societate are
comportare bunã.

Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost muncitor, a decedat în 1928. Tatãl vitreg,
de asemenea muncitor, înainte de 23 august 1944 a activat în miºcarea muncitoreascã,
a decedat. Mama este casnicã, membrã de partid. Are un frate subofiþer, membru de
partid.

Soþia este casnicã. Tatãl ei este de profesie strungar, în trecut a posedat 5 ha pãmânt
ºi cârciumã. A fost preºedintele organizaþiei P.N.L. din comunã. Din 1948 a lucrat
în profesie, în prezent este pensionar. Mama este casnicã.

Are trei fii, din care doi sunt studenþi, iar unul elev, membri ai U.T.C.
Conducerea Consiliului Securitãþii Statului propune numirea sa în funcþia de

inspector ºef al Inspectoratului judeþean de securitate Bihor.
Secþia pentru controlul muncii la M.F.A., M.A.I., C.S.S. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R.

este de acord cu aceastã propunere.

144



Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã este corespunzãtor ºi poate fi numit
în funcþia în care este propus.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªeful secþiei,
Savu Ion

Instructor,
Liteanu Nicolae

19 iunie 1971.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 162–163.
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1971 august 20. Referat de cadre al locotenent-colonelului Dumitrescu Constantin
Dumitru, adjunct inspector ºef la Inspectoratul de securitate al
judeþului Cluj

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Direcþia personal ºi învãþãmânt

Locotenent-colonel Dumitrescu Constantin Dumitru
Membru de partid din 1946

– Nãscut la 26 octombrie 1926, în Slatina, judeþul Olt;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Studii: urmeazã anul IV al Facultãþii de drept, curs fãrã frecvenþã;
– Profesia: sudor;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Încadrat în securitate la 23 august 1953;
– Îndeplineºte funcþia de adjunct inspector ºef la Inspectoratul de securitate al

judeþului Cluj.

Dumitrescu Dumitru, în 1941 a terminat ºapte clase elementare în Ploieºti, dupã
care pânã în 1945 a urmat patru clase profesionale la Uzinele „1 Mai“ din acelaºi oraº,
calificându-se în meseria de sudor. Ca elev a manifestat preocupare pentru însuºirea
cunoºtinþelor predate, a fost disciplinat ºi a obþinut rezultate bune la învãþãturã.

În 1945 a fost primit în organizaþia U.T.C., achitându-se în mod corespunzãtor
de sarcinile încredinþate.
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Dupã absolvirea ºcolii profesionale a fost repartizat la Uzinele „1 Mai“ Ploieºti,
unde a lucrat ca sudor pânã în ianuarie 1946, când, la cerere, a fost transferat la
Atelierele de reparat material rulant. Ca muncitor în producþie, a aplicat cu pricepere
cunoºtinþele acumulate în ºcoalã ºi a dovedit interes pentru realizarea sarcinilor
profesionale, fapt pentru care în 1946 a fost primit membru în P.C.R.

În 1947 s-a angajat la Cooperativa „30 Decembrie“ din Ploieºti, unde a lucrat în
calitate de referent pânã în 1950. Tot în aceastã perioadã a urmat ºi ªcoala medie
tehnicã metalurgicã, curs seral, pe care a absolvit-o în 1950, fiind repartizat la Uzinele
de utilaj chimic Ploieºti, unde a lucrat timp de doi ani.

În august 1952 a fost selecþionat ºi trimis la ªcoala de ofiþeri politici nr. 3 Breaza,
pe care a absolvit-o la 23 august 1953 cu gradul de locotenent. Ca ofiþer, a lucrat
mai întâi la Direcþia a IV-a în funcþia de anchetator penal, apoi, din martie 1960, la
Direcþia a XIII-a. În aceste perioade s-a preocupat pentru însuºirea specificului muncii,
dovedind interes ºi conºtiinciozitate în realizarea sarcinilor profesionale. A anchetat
o serie de cazuri importante, reuºind sã demaºte activitatea duºmãnoasã a elementelor
reþinute ºi sã întocmeascã lucrãri de bunã calitate. Ca urmare a rezultatelor obþinute,
în 1962 a fost promovat în funcþia de locþiitor ºef serviciu la aceeaºi direcþie, iar la
1 iulie 1962 mutat ca ºef al Serviciului VIII în cadrul Direcþiei regionale de securitate
Cluj, conducând cu competenþã activitatea subordonaþilor.

La 1 august 1963 a fost numit ºef al Serviciului I informaþii interne, funcþie în
exercitarea cãreia a dat dovadã de perspicacitate ºi orientare, contribuind efectiv la
ridicarea calitãþii muncii. Sub îndrumarea sa au fost recrutaþi informatori capabili,
care au furnizat o serie de materiale valoroase ºi au fost finalizate cu rezultate pozitive
mai multe acþiuni informative. A iniþiat ºi condus personal mai multe acþiuni care s-au
soldat cu rezultate operative.

Avându-se în vedere activitatea pozitivã desfãºuratã de ofiþer în munca practicã,
la data de 1 aprilie 1968 a fost promovat în funcþia de adjunct inspector ºef, funcþie
pe care o deþine ºi în prezent.

În aceastã calitate a continuat sã munceascã cu seriozitate ºi pasiune pentru
rezolvarea cu promptitudine a sarcinilor de serviciu. Analizeazã cu discernãmânt ºi
profunzime acþiunile pe care le lucreazã ofiþerii din compartimentele pe care le
coordoneazã, sesizeazã esenþialul ºi dã indicaþii preþioase pentru rezolvarea la un nivel
calitativ a problemelor ce apar. Sub îndrumarea sa directã, ofiþerii din subordine au
obþinut materiale informative importante, cu privire la activitatea ostilã a unor elemente
legionare, reuºindu-se ca prin mãsurile întreprinse sã se preîntâmpine publicarea de
cãtre unele din acestea a unor scrieri cu conþinut duºmãnos. De asemenea, pentru
curmarea activitãþii naþionalist-iredentiste, la propunerea ofiþerului au fost aplicate
o gamã largã de mãsuri cu caracter preventiv.

Are o bunã pregãtire profesionalã, politico-ideologicã ºi se preocupã de îmbogãþirea
cunoºtinþelor sale de culturã generalã, în prezent fiind student în anul IV la
Facultatea de drept, unde obþine rezultate bune la învãþãturã.

A urmat cursul de pregãtire de luptã de la Bran ºi a susþinut examenul de
împuternicire pentru activitatea de urmãrire penalã. Are permis de conducere auto,
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este sãnãtos ºi rezistent la eforturi, iar la tragerile cu armamentul din dotare obþine
rezultate bune ºi foarte bune.

Pentru munca desfãºuratã ºi realizãrile obþinute a fost decorat cu douã ordine ºi
ºapte medalii ale Republicii Socialiste România, recompensat cu bani ºi obiecte ºi
avansat înainte de termen la gradul de locotenent-colonel. În ultimii doi ani i s-a
acordat calificativul „foarte bine“ în notãrile de serviciu.

În activitatea ofiþerului se manifestã ºi unele lipsuri. Astfel, în urmãrirea activitãþii
elementelor legionare nu a luat mãsuri pentru ca în toate cazurile sã fie cunoscute
deplasãrile pe care le-au efectuat unele dintre acestea ºi ca urmare, în unele situaþii
nu au fost sesizate organele de securitate care trebuiau sã le aibã în atenþie.

Insuficiente mãsuri au fost luate ºi pe linia folosirii mijloacelor tehnice, mai ales
cu privire la instalarea unor sisteme de alarmare ºi capcane în locurile pretabile la
acþiuni duºmãnoase. O altã deficienþã constã în aceea cã informatorii ºi colaboratorii
care ºi-au petrecut concediile de odihnã pe litoral sau în diferite staþiuni nu au fost
temeinic instruiþi ºi ca urmare aportul acestora nu a fost la nivelul exigenþelor
conducerii Consiliului Securitãþii Statului.

Pãrinþii sãi au fost muncitori, tatãl membru de partid, ambii decedaþi.
Are un frate lãcãtuº, membru P.C.R., ºi o sorã contabilã, neîncadratã politic. Aceasta

în 1962 a fost condamnatã la zece ani închisoare corecþionalã pentru delapidare. Soþul
ei este tehnician, neîncadrat politic. În 1957 a fost condamnat la un an ºi douã luni
închisoare corecþionalã pentru fals în acte.

Soþia ofiþerului este casnicã, membrã P.C.R. Tatãl ei a fost subofiþer, a decedat în
1942, iar mama este casnicã, neîncadratã politic.

Soþia are douã surori, funcþionare, neîncadrate politic.
Ofiþerul are douã fete, una în vârstã de 19 ani, absolventã a liceului, neîncadratã

în câmpul muncii, se pregãteºte pentru admitere în învãþãmântul superior. Cealaltã
este elevã în clasa a X-a liceu. Ambele sunt membre U.T.C., cunoscute cu o comportare
corectã în societate.

În concluzie, locotenent-colonel Dumitrescu Dumitru este un ofiþer inteligent,
curajos, capabil, cu o bunã pregãtire profesionalã ºi politicã, cu experienþã în munca
de conducere ºi prezintã perspective pentru activitatea de viitor1.

ªeful direcþiei
General-maior,
Vlad Iulian

20 august 1971.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 12, f. 331–333.
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1 Prin ordinul nr. 01845 din 1 noiembrie 1971 al preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului,
locotenent-colonelul Dumitrescu Dumitru a fost numit inspector ºef al Inspectoratului de securitate al
judeþului Alba (A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 12, f. 329).
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1971 august 20. Referat de cadre al locotenent-colonelului Mihalcea Grigore
Aurel, propus a fi numit inspector ºef la Inspectoratul de
securitate al judeþului Neamþ

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Direcþia personal ºi învãþãmânt

Locotenent-colonel Mihalcea Grigore Aurel
Membru de partid din 1955

– Nãscut la 14 februarie 1931, în oraºul Focºani, judeþul Vrancea;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãran cu gospodãrie micã (C.A.P.);
– Studii: Facultatea de drept, cu examen de diplomã;
– Profesia: jurist;
– Cãsãtorit, are doi copii (minori);
– Încadrat în securitate la 30 decembrie 1950;
– Îndeplineºte funcþia de adjunct inspector ºef la Inspectoratul de securitate judeþean

Neamþ.

Mihalcea Aurel a absolvit liceul comercial din oraºul Focºani în 1950, iar în luna
august din acelaºi an a fost trimis la ªcoala M.A.I. Bucureºti, cu durata de cinci luni,
pe care a terminat-o la 30 decembrie 1950, când i s-a acordat gradul de sublocotenent.
În anul 1948 a fost primit membru al U.T.C., achitându-se corespunzãtor de sarcinile
primite.

Dupã absolvirea ºcolii de ofiþeri a fost repartizat la Direcþia regionalã de
securitate Putna, în funcþia de anchetator, iar în urma desfiinþãrii acestei unitãþi, la
2 iulie 1952 a fost mutat în cadrul Direcþiei regionale de securitate Bârlad ºi numit
ºef al biroului anchete. La 1 februarie 1956, desfiinþându-se ºi aceastã unitate, a fost
mutat la Direcþia regionalã de securitate Bacãu, în funcþia de locþiitor ºef serviciu
anchete. La 1 iulie acelaºi an, din motive legate de reorganizarea M.A.I., a fost trecut
în funcþia de anchetator prim, dar numai pânã la 1 februarie 1961, când a fost promovat
locþiitor ºef secþie anchete. Dupã aceasta, la 1 august 1962 a fost din nou promovat
ca ºef al Serviciului raional de securitate Târgu Ocna.

În funcþiile menþionate mai sus, ofiþerul a dovedit o bunã pregãtire profesionalã,
conºtiinciozitate, dragoste ºi pasiune pentru munca de securitate, a manifestat
iniþiativã ºi orientare, sesizând aspectele principale din materialele informative ºi luând
mãsuri corespunzãtoare pentru clarificarea activitãþii elementelor urmãrite. De
asemenea, a organizat în condiþii bune activitatea colectivelor de care a rãspuns, a
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sprijinit subordonaþii prin indicaþiile competente ce le-a dat ºi participare directã la
rezolvarea unor lucrãri.

În anul de învãþãmânt 1966–1967 a urmat cursul de securitate pentru cadre de
conducere, pe care l-a absolvit cu calificativul „foarte bine“. La terminarea cursului
a continuat sã îndeplineascã funcþia de ºef al Serviciului raional de securitate Târgu
Ocna, pânã la 1 aprilie 1968, când a fost promovat adjunct inspector ºef la
Inspectoratul de securitate judeþean Neamþ.

În actuala funcþie, locotenent-colonelul Mihalcea Aurel s-a dovedit a fi la
înãlþimea încrederii acordate. Se ocupã cu simþ de rãspundere de controlul ºi
îndrumarea activitãþii colectivelor ce i s-au repartizat, participã efectiv la lucrarea unor
dosare de urmãrire informativã ºi la finalizarea lor, îngrijindu-se personal, în
majoritatea cazurilor, de rezolvarea problemelor privind reþinerea, cercetarea,
avertizarea, compromiterea sau destrãmarea anturajelor elementelor duºmãnoase. Este
permanent preocupat de gãsirea unor soluþii noi, menite sã contribuie la ridicarea
calitãþii ºi eficienþei muncii, dovedeºte combativitate faþã de lipsuri, iar în cadrul
colectivului de conducere al inspectoratului aduce un aport substanþial la dezbaterea
problemelor ºi adoptarea hotãrârilor.

Are o bunã pregãtire militarã, cunoaºte regulamentele ºi le aplicã în practicã, iar
la ºedinþele de tragere cu armamentul din dotare obþine rezultate foarte bune. A depus
interes pentru completarea studiilor, absolvind în 1966 Facultatea de drept, cu examen
de diplomã.

La examenul dat pentru împuternicirea de a efectua acte de urmãrire penalã a
obþinut media 9,50, dovedind cã stãpâneºte în foarte bune condiþii problemele teoretice
ºi practice referitoare la legislaþia penalã.

Este sãnãtos ºi rezistent la eforturi fizice ºi intelectuale.
A fost decorat cu douã ordine ºi ºapte medalii ale Republicii Socialiste România,

recompensat cu bani ºi obiecte de mai multe ori, avansat succesiv, la vechime, pânã
la gradul de maior, iar la 23 august 1968 la gradul de locotenent-colonel, înaintea
expirãrii stagiului minim.

În activitatea ofiþerului s-au manifestat ºi unele lipsuri. Astfel, nu a acordat
întotdeauna atenþia necesarã tuturor compartimentelor de muncã de care rãspunde,
nu este destul de apropiat faþã de subordonaþi, iar în unele situaþii nu manifestã
suficientã exigenþã.

Pãrinþii sãi au fost þãrani cu gospodãrie micã, în prezent sunt membri în C.A.P.,
neîncadraþi politic. Tatãl a lucrat o perioadã de timp cizmãrie, având atelier propriu,
fãrã însã a folosi munca salariatã.

Ofiþerul are trei fraþi, toþi salariaþi, ºi o sorã, casnicã, neîncadraþi politic.
Soþia ofiþerului este operator chimist, neîncadratã politic. Tatãl ei este vatman,

membru de partid, iar mama casnicã, neîncadratã politic.
Soþia are doi fraþi, unul este inginer, membru de partid, altul elev, ºi o sorã, inginer,

membrã U.T.C.
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În concluzie, locotenent-colonelul Mihalcea Aurel în decursul anilor a acumulat
multã experienþã în munca de securitate, are o bunã pregãtire politicã, profesionalã
ºi de culturã generalã, este conºtiincios, energic ºi are spirit de organizare, prezentând
perspective pentru munca de securitate1.

ªeful direcþiei
General-maior
Vlad Iulian

20 august 1971.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 12, f. 321–322.
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1971 septembrie 7. Referat de cadre al locotenent-colonelului Agoºton Alexandru
Alexandru, propus a fi numit adjunct inspector ºef la
Inspectoratul de securitate judeþean Mureº

Consiliul Securitãþii Statului Secret
I.S.J. Mureº

Locotenent-colonel Agoºton Alexandru Alexandru
Membru de partid din 1953

– Nãscut la 18 august 1931, în Odorheiu Secuiesc, judeþul Harghita;
– Naþionalitatea: maghiarã;
– Originea socialã: mic meseriaº;
– Studii: absolvent al ªcolii superioare de partid „ªtefan Gheorghiu“ ºi al facultãþii

de istorie, cu examen de diplomã;
– Profesia: profesor de istorie;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Încadrat în securitate la 10 noiembrie 1951;
– Îndeplineºte funcþia de ºef al Secþiei a IX-a, depistarea înscrisurilor ascunse ºi

expertize grafice.
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1 Prin ordinul nr. 01842 din 1 noiembrie 1971 al preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului,
locotenent-colonelul Mihalcea Aurel a fost numit în funcþia de inspector ºef al Inspectoratului de securitate
al judeþului Neamþ (A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 12, f. 319).



Agoºton Alexandru, în 1946 a absolvit 4 clase generale ºi 4 de liceu în Odorheiu
Secuiesc, dupã care a lucrat în atelierul tatãlui sãu, calificându-se în meseria de lãcãtuº.
Din aceste perioade este caracterizat ca un tânãr harnic, liniºtit ºi cu bune comportãri.
În 1947 a fost primit membru al U.T.C., îndeplinind succesiv funcþiile de secretar al
organizaþiei de bazã, membru în Comitetul municipal ºi judeþean U.T.C.

În anul 1948, timp de 3 luni a fost voluntar pe ºantierul naþional Salva-Viºeu, iar
în iulie acelaºi an numit activist la fosta judeþeanã U.T.C. Odorhei, pânã în 1949, când
a fost trimis la ªcoala de cadre a C.C. al U.T.C. cu durata de 6 luni, dupã terminarea
cãreia a muncit ca ºef de secþie la Comitetul judeþean U.T.C. Mureº. În aceste funcþii
a dovedit capacitate organizatoricã ºi spirit revoluþionar, rezolvând cu multã
conºtiinciozitate ºi simþ de rãspundere sarcinile ce-i reveneau.

La 10 noiembrie 1951 a fost încadrat în securitate cu gradul de sublocotenent ºi
numit în funcþia de lucrãtor operativ la fostul birou „F“ din cadrul acestui inspectorat.
În 1954 a fost mutat la Secþia personal ca lucrãtor prim-cadre, apoi ºef grupã ºi ulterior
locþiitor ºef birou. Încã de la încadrarea în securitate a depus interes în muncã, obþinând
o serie de rezultate bune. A efectuat lucrãri de calitate ºi cunoaºteri corespunzãtoare
în sectoarele de care a rãspuns. În 1953 a fost primit membru de partid.

În noiembrie 1959 a fost numit ºef al biroului „F“, iar în aprilie 1968 promovat
ºef al Secþiei a IX-a, funcþie pe care o deþine ºi în prezent. Datoritã experienþei
acumulate pe aceastã linie, cât ºi capacitãþii intelectuale, a reuºit sã organizeze ºi sã
conducã cu competenþã activitatea cadrelor din subordine. Cunoaºte în bune condiþii
prevederile ordinelor Consiliului Securitãþii Statului ºi este preocupat continuu de
gãsirea unor metode noi de muncã legate de descoperirea comunicãrilor ascunse ºi
folosirea aparaturii tehnice din dotare cu randament cât mai ridicat.

Ca urmare a mãsurilor întreprinse, au fost obþinute rezultate foarte bune,
concretizate prin descoperirea unui numãr însemnat de autori de manifeste ºi
scrisori anonime, dintre care unele cu un conþinut vãdit duºmãnos, pe care le-a lucrat
personal. De asemenea, a fost prezentat un volum mare de sinteze, note ºi rapoarte
informative de calitate, parte din ele constituind baza deschiderii unor dosare de
urmãrire informativã. Manifestã o atenþie sporitã pentru conspirarea controlului secret
al corespondenþei, exercitã un control permanent asupra activitãþii subalternilor, îi
sprijinã efectiv în muncã ºi este exigent faþã de aceºtia.

Pe linia muncii informative deserveºte sectorul de poºtã, unde stãpâneºte situaþia
operativã ºi lucreazã bine cu reþeaua din legãtura sa. Ofiþerul îºi aduce o contribuþie
însemnatã ºi la activitãþile de cercetare ºtiinþificã desfãºuratã în unitate, iar în urma
experienþelor de laborator a stabilit mai multe reþete ºi a preparat unele cerneluri
simpatice care, folosite în munca practicã, dau rezultate bune, fiind apreciate ºi de
organele de specialitate. În acþiunile pe care le întreprinde dã dovadã de curaj, hotãrâre,
iniþiativã ºi discernãmânt. Este disciplinat, ataºat partidului ºi instituþiei, vigilent ºi
combativ faþã de acþiunile elementelor duºmãnoase. În relaþiile cu superiorii ºi
subordonaþii constituie un exemplu personal, fapt pentru care se bucurã de stimã ºi
aprecierea cadrelor din unitate.
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Dispune de o pregãtire profesionalã, militarã, ideologicã ºi de culturã generalã
multilateralã, iar la formele de învãþãmânt organizate în unitate obþine rezultate foarte
bune, este un bun trãgãtor, cunoaºte procedeele de lucru cu cifru ºi de stat major, are
deprinderi în conducerea auto ºi o pregãtire fizicã corespunzãtoare, practicã înotul,
schiul ºi atletismul. Paralel cu munca practicã s-a preocupat ºi de completarea studiilor,
absolvind succesiv liceul, ªcoala superioarã de partid „ªtefan Gheorghiu“, iar în 1971
facultatea de istorie, cu examen de diplomã.

Din 1958 îndeplineºte funcþia de secretar al organizaþiei de bazã de partid din
inspectorat, iar din 1965 face parte din Comisia organizaþiilor speciale de pe lângã
Comitetul judeþean de partid, sarcini de care – dupã aprecierea Biroului municipal
ºi judeþean de partid – se achitã cu multã rãspundere ºi competenþã.

Pentru rezultatele obþinute în muncã, a fost decorat cu 2 ordine ºi 6 medalii ale
R.S. România, înaintat la gradul de maior ºi locotenent-colonel înaintea expirãrii
stagiului minim, citat prin ordin, evidenþiat ºi recompensat cu bani în mai multe rânduri.

Ca aspecte negative în activitatea lui, au rezultat acelea cã nu s-a antrenat pentru stu-
dierea unei limbi strãine de circulaþie mondialã, iar în unele cazuri manifestã nervozitate.

În familie ºi societate are o comportare ireproºabilã, fiind respectuos, sociabil ºi serios.
Starea sãnãtãþii sale este bunã, însã în urma unei otite medii i-a slãbit auzul, dar acest
lucru nu influenþeazã negativ activitatea lui profesionalã, întrucât boala s-a stabilizat.

Tatãl sãu este membru de partid din 1929, pânã în 1948 a posedat un atelier de
lãcãtuºãrie în care a lucrat singur, apoi a devenit activist de partid, în prezent pensionar.
Mama a fost casnicã, decedatã din 1936, iar mama vitregã casnicã, neîncadratã politic.

Ofiþerul are un frate muncitor ºi o sorã tehnicianã, membri de partid.
Soþia sa este casnicã, neîncadratã politic.
Tatãl ei a fost pantofar, în prezent pensionar, membru de partid, mama casnicã,

neîncadratã politic.
Soþia ofiþerului are un frate tehnician, neîncadrat politic.
În concluzie, apreciez pe locotenent-colonelul Agoºton Alexandru ca un ofiþer

capabil, inteligent, cu o pregãtire profesionalã, militarã, politicã ºi de culturã gene-
ralã multilateralã, competent ºi cu experienþã în munca de securitate, fapt pentru care
propunem sã fie promovat în funcþia de adjunct inspector ºef1.

Inspector ºef
Colonel
Sãlcudean Pavel

7 septembrie 1971.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 12, f. 261–263.
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1 Prin ordinul nr. 01828 din 15 octombrie 1971 al preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului,
locotenent-colonelul Agoºton Alexandru a fost numit în funcþia de adjunct inspector ºef la Inspectoratul
de securitate al judeþului Mureº, cu o retribuþie lunarã de 2 850 lei (A.M.I., fond D.M.R.U., inventar
nr. 7395, dosar nr. 12, f. 260).
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1971 septembrie 11. Referat de cadre al colonelului Târnoveanu Gh. Ioan,
inspector ºef al Inspectoratului de securitate judeþean Alba,
propus a fi eliberat din funcþie

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Direcþia personal ºi învãþãmânt

Colonel Târnoveanu Gh. Ioan
Membru de partid din 1947

– Nãscut la 15 aprilie 1922, în Timiºoara;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: funcþionar;
– Studii: liceul, cu examen de bacalaureat;
– Profesia: lãcãtuº;
– Cãsãtorit, are trei copii;
– Cunoaºte limba germanã;
– Încadrat în securitate la 1 august 1948;
– Îndeplineºte funcþia de inspector ºef al Inspectoratului de securitate judeþean Alba.

Târnoveanu Ioan, dupã absolvirea ºcolii generale, între 1935–1942 a lucrat ca
ucenic, apoi ca muncitor coºar la diferiþi patroni ºi la Întreprinderea comunalã pentru
alimentarea cu apã, canalizare ºi hornãrit din Timiºoara. Din aceastã perioadã este
cunoscut ca un muncitor conºtiincios. În 1941 a suferit o condamnare de o lunã închi-
soare corecþionalã pentru cã a circulat noaptea în timp ce se decretase stare
excepþionalã.

Din 1942 ºi pânã în 1944 a satisfãcut stagiul militar la Compania de pompieri din
Timiºoara, apoi a fost concentrat cu intermitenþe pânã în 1946 la aceeaºi unitate. Dupã
lãsarea la vatrã s-a angajat ca muncitor la Atelierele C.F.R. Timiºoara, unde s-a calificat
în meseria de lãcãtuº. La aceastã întreprindere a desfãºurat o activitate pozitivã ºi
ca urmare, în 1947, a fost primit membru al P.C.R.

La 1 august 1948 a fost încadrat la Serviciul de siguranþã Oraviþa, în funcþia de
comisar ajutor, iar la 1 septembrie acelaºi an, odatã cu înfiinþarea organelor de
securitate, a fost trecut în corpul ofiþerilor cu gradul de sublocotenent ºi promovat
în funcþia de ºef de birou.

În 1950 a urmat un curs de perfecþionare cu durata de ºase luni, apoi a fost mutat
în aparatul central, la Direcþia de anchete penale, unde a fost promovat ºef de serviciu.
În activitatea desfãºuratã a depus interes ºi a obþinut rezultate corespunzãtoare în muncã.

Între 1956–1957 a urmat cursul de specializare pe linie de securitate în U.R.S.S.,
pe care l-a absolvit cu calificativul „bine“. La înapoiere a fost promovat locþiitor al
ºefului Direcþiei regionale Hunedoara, funcþie în care a dat dovadã de pricepere ºi
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capacitate organizatoricã, iar prin mãsurile luate a contribuit la îmbunãtãþirea
activitãþii subunitãþilor pe care le-a comandat.

Pe lângã rezultatele bune obþinute, în activitatea sa ofiþerul a manifestat lipsã de tact
în relaþiile cu subordonaþii, fiind distant, rigid ºi ironic, din care cauzã aceºtia erau
rezervaþi în solicitarea sprijinului pentru rezolvarea unor probleme profesionale sau
probleme personale. Pentru aceste lipsuri, în cursul anului 1967 a fost chemat în faþa
Biroului Comitetului regional Hunedoara al P.C.R., unde a fost criticat ºi atenþionat.

La 1 aprilie 1968 a fost numit inspector ºef al Inspectoratului de securitate judeþean
Alba, funcþie pe care o deþine ºi în prezent.

În aceastã calitate a întreprins mãsuri pentru organizarea activitãþii unitãþii, a reuºit
sã mobilizeze cadrele din subordine pentru îndeplinirea sarcinilor ºi, ca urmare, s-a
îmbunãtãþit munca cu reþeaua informativã, asigurându-se urmãrirea mai activã a
elementelor din baza de lucru ºi finalizarea cu rezultate pozitive a mai multor cazuri.
De asemenea, s-a preocupat ca în colectivul de conducere al inspectoratului sã fie
dezbãtute probleme importante ale muncii, dând indicaþii corespunzãtoare pentru
soluþionarea unor lucrãri. Cu ocazia inspecþiei efectuate în primul trimestru al anului
1969, activitatea unitãþii a fost apreciatã cu calificativul „bine“.

Pentru munca depusã ºi realizãrile obþinute, a fost decorat cu patru ordine ºi opt
medalii ale Republicii Socialiste România, de mai multe ori premiat cu bani ºi obiecte
ºi avansat la 30 august 1968 la gradul de colonel înaintea expirãrii stagiului minim.

Treptat, ºi îndeosebi în a doua jumãtate a anului 1971, în activitatea ofiþerului s-au
manifestat o serie de neajunsuri, unele dintre acestea fiind grave. Astfel, cu toate cã
are o vechime îndelungatã în munca de conducere, nu ºi-a exercitat cu fermitate ºi
consecvenþã atribuþiile ce i-au revenit în calitatea sa de inspector ºef. Nu a controlat
ºi nu a îndrumat în mod sistematic activitatea subordonaþilor ºi ca urmare ordinele
ºi instrucþiunile date de conducerea Consiliului Securitãþii Statului nu au fost
executate întocmai ºi la timp. Nu a întreprins mãsurile necesare pentru lucrarea
ofensivã ºi calificatã a foºtilor legionari ºi a altor elemente naþionalist-fasciste, precum
ºi a repatriaþilor. Unele elemente din aceste categorii, care în trecut au deþinut funcþii
de conducere, nu au fost lucrate, cu toate cã inspectoratul era în posesia unor date
din care rezulta cã acestea au legãturi suspecte ºi cã în prezent ar desfãºura activitate
duºmãnoasã împotriva orânduirii noastre sociale ºi de stat.

O slabã activitate a desfãºurat în munca de securitate din mediul rural, întrucât nu a
controlat, îndrumat ºi sprijinit în mod permanent ºi eficace lucrãtorii posturilor de miliþie
ºi ca urmare o serie de elemente duºmãnoase, care prezentau interes operativ, nu au fost
urmãrite de organele de securitate. Nu a luat mãsuri intransigente faþã de lipsurile ºi
atitudinea manifestatã de adjuncþii sãi, precum ºi de cãtre unii ofiþeri din subordine.

La data de 1 iunie 1971 a fost pedepsit de conducerea Consiliului Securitãþii Statului
cu „avertisment cã nu corespunde pe deplin funcþiei ce o ocupã“, întrucât nu a executat
ordinul cu privire la lucrarea nemijlocitã a unuia din cele mai importante dosare de urmãrire
informativã ºi analizarea individualã, sub toate aspectele, a ofiþerilor din subordine.

O altã deficienþã a ofiþerului constã în aceea cã nu s-a preocupat cu toatã rãspun-
derea de folosirea mijloacelor tehnice pentru asigurarea securitãþii prin sisteme de
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alarmare ºi capcane la depozitele cu materiale explozive din sectorul minier. Nu a
asigurat o conlucrare eficientã între sectoarele informative ºi nu a cooperat în suficientã
mãsurã cu inspectoratul de miliþie, precum ºi cu celelalte unitãþi din cadrul judeþului.

Insuficientã atenþie a acordat pregãtirii multilaterale a cadrelor din subordine, fapt
ce s-a concretizat cu ocazia punerii acestora în diverse situaþii practice.

Pe linia selecþionãrii, creºterii ºi promovãrii cadrelor, a manifestat o slabã
preocupare, în sensul cã nu s-a preocupat îndeajuns de încadrarea tuturor posturilor
libere din statul de organizare ºi nu a pretins ºefilor din subordine sã-ºi execute cu
rãspundere atribuþiile ce le revin în cunoaºterea multilateralã a subordonaþilor, precum
ºi în sprijinirea acestora pentru dezvoltarea aptitudinilor ºi a iniþiativei în muncã.

În ceea ce priveºte starea sãnãtãþii, ofiþerul prezintã simptome de nevrozã aste-
nicã ºi ulcer duodenal.

Tatãl sãu a fost funcþionar, în prezent pensionar. În 1940–1941 a fost membru al
organizaþiei legionare, fãrã activitate deosebitã. În 1945 s-a înscris în P.C.R., însã a
fost exclus. Mama este casnicã, neîncadratã politic.

Are doi fraþi ºi o sorã: fraþii sunt muncitori, neîncadraþi politic. Sora este casnicã,
în 1945 a fost primitã membrã P.C.R., însã nu s-a prezentat la verificãri. Soþul acesteia,
de profesie inginer, a fost exclus din partid pentru faptul cã între anii 1940–1941 a
fost membru al organizaþiei legionare, fãrã activitate deosebitã.

Soþia ofiþerului a fost muncitoare, în prezent este casnicã, neîncadratã politic.
Are trei fiice. Una este elevã în clasa a VIII-a, iar celelalte sunt cãsãtorite cu un

medic ºi respectiv cu un subofiþer. (…)
Tatãl soþiei a fost paznic, este decedat, iar mama este casnicã, neîncadratã politic.
Soþia are patru surori, muncitoare, una este membrã P.C.R., ºi un frate, muncitor

necalificat, neîncadrat politic.
În concluzie, colonelul Târnoveanu Ioan, cu toatã experienþa îndelungatã pe care

o are în munca de securitate, nu ºi-a exercitat în mod ferm atribuþiile ce i-au revenit
în calitatea sa de inspector ºef ºi nu a luat mãsurile ce se impuneau pentru executarea
întocmai a ordinelor date de cãtre conducerea Consiliului Securitãþii Statului, fapt
pentru care propunem eliberarea sa din funcþie ºi punerea la dispoziþia Consiliului
Securitãþii Statului1.

ªeful direcþiei
General-maior
Vlad Iulian

11 septembrie 1971.

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 12, f. 325–327.

155

1 Prin ordinul nr. 01844 din 30 octombrie 1971 al preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului,
colonelul Târnoveanu Ioan a fost eliberat din funcþia de inspector ºef al Inspectoratului de securitate
al judeþului Alba, fiind pus la dispoziþia Consiliului Securitãþii Statului (A.M.I., fond D.M.R.U., inventar
nr. 7395, dosar nr. 12, f. 324).
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1971 septembrie 29. Referat de cadre privind pe Mincu Gheorghe, inspector ºef
al Inspectoratului de securitate judeþean Argeº

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Mincu Gheorghe
Membru de partid din februarie 1954

– Nãscut la 9 septembrie 1932, în comuna Pietroºani, judeþul Argeº;
– Originea socialã: þãrani sãraci;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: ºcoala medie tehnicã de mecanizare a agriculturii, un curs al M.A.I. de

opt luni ºi Universitatea seralã de marxism-leninism;
– Profesia: ofiþer M.A.I.;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului de securitate judeþean Argeº.

Mincu Gheorghe, dupã ce a absolvit trei clase la ªcoala pedagogicã din
Câmpulung Muscel, în 1948 s-a înscris la ªcoala medie tehnicã de mecanizare a
agriculturii din aceeaºi localitate, obþinând dupã patru ani diploma de tehnician
mecanic agricol. În timpul ºcolii s-a evidenþiat în activitatea pe linie de tineret ca
membru în comitetul U.T.C. ºi în Comitetul judeþean U.T.C. Muscel, participând în
aceastã perioadã ºi la munca pe ºantierul de la Poiana Braºov, douã luni.

În octombrie 1952 a fost recrutat de M.A.I. ºi încadrat la Regiunea de securitate
Argeº, cu gradul de sublocotenent, fiind repartizat la Biroul II ca lucrãtor operativ.
În martie 1953 a fost trimis sã urmeze un curs de opt luni al M.A.I. pentru specializare.
Revenit în aceeaºi funcþie, în 1954 a fost avansat la gradul de locotenent, iar dupã
trei ani locotenent-major ºi promovat în funcþia de lucrãtor operativ prim. Este
cunoscut din aceastã perioadã ca un ofiþer harnic, curajos în acþiuni, ordonat, cu
orientare în aplicarea ordinelor ºi directivelor forurilor superioare. În 1959 a fost ales
organizator al unei grupe de partid.

În februarie 1961 i s-a încredinþat funcþia de ºef al Raionului de securitate
Drãgãneºti-Olt, iar dupã doi ani a fost transferat în aceeaºi funcþie la raionul Curtea
de Argeº. În tot acest timp a fost ºi membru supleant al biroului comitetului raional
de partid. În august 1964 a fost avansat în mod excepþional la gradul de maior. S-a
ocupat cu rãspundere de organizarea muncii, a dovedit operativitate ºi putere de muncã
în rezolvarea sarcinilor, fiind bine apreciat sub raportul rezultatelor obþinute în raionul
respectiv. În octombrie 1966 biroul comitetului raional de partid l-a sancþionat cu „vot
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de blam“, iar Direcþia regionalã M.A.I. Argeº l-a pedepsit cu 10 zile arest la garnizoanã
pentru cã a lovit un cetãþean într-un local public. Asemenea abateri nu s-au mai
manifestat în comportarea lui. Sancþiunea i-a fost ridicatã dupã doi ani. În aceastã
perioadã a absolvit cu rezultate bune Universitatea seralã de marxism-leninism.

În aprilie 1968 a fost numit în funcþia de adjunct inspector ºef la Inspectoratul
de securitate din judeþul Argeº, iar în 1971 a fost promovat inspector ºef al aceluiaºi
inspectorat judeþean*.

Este apreciat cã în funcþia încredinþatã dã dovadã de o bunã pregãtire profesionalã
ºi orientare, are calitãþi organizatorice, iar ca urmare a mãsurilor pe care le-a întreprins,
a reuºit sã îmbunãtãþeascã simþitor activitatea sectoarelor de care rãspunde. În procesul
de instruire a cadrelor a depus mult interes, a organizat ºi condus cu competenþã
convocãrile de pregãtire militarã ºi aplicaþiile. Este exigent, disciplinat ºi perseverent
în muncã. Se preocupã de perfecþionarea cunoºtinþelor sale, în prezent se pregãteºte
pentru examen de admitere la Facultatea de istorie. Pentru modul cum munceºte ºi
ajutorul ce-l acordã ofiþerilor se bucurã de stimã ºi autoritate în rândul acestora. În
familie ºi societate are comportare corectã.

A fost decorat cu Ordinul „Meritul Militar“ clasa a III-a ºi medalii ale R.S.
România.

Despre familie cunoaºtem: tatãl este muncitor forestier, iar mama casnicã. Ambii
sunt membri de partid. Are doi fraþi ºi douã surori: un frate este ofiþer M.A.I., celãlalt
maistru veterinar, membri de partid, o sorã este învãþãtoare, iar cealaltã casnicã.

Soþia este casnicã. Tatãl este muncitor C.F.R., iar mama casnicã.
Este propus sã fie ales membru supleant al biroului Comitetului judeþean de partid

Argeº.
Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã este corespunzãtor ºi poate fi ales în

aceastã funcþie.
Secretar,

Panã Gheorghe
ªeful secþiei,
Savu Ion

Instructor,
Grosu Ion

29 septembrie 1971.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 156–157.
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* Prin ordinul nr. 01226 din 19 martie 1971 al preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului (A.M.I.,
fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 6, f. 131).
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1971 octombrie 1. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Direcþiei a XII-a

Republica Socialistã România
Consiliul Securitãþii Statului

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 01823 din 1 octombrie 1971

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Direcþiei a XII-a,
în urmãtoarea componenþã:

1. Colonel Grigore N. Gheorghe – ºef direcþie 
2. Locotenent-colonel Odociuc M. Gheorghe – adjunct ºef direcþie 
3. Locotenent-colonel Istrate C. Constantin – adjunct ºef direcþie 
4. Colonel Marin N. Constantin – ºef Serviciul I 
5. Colonel Serghe N. Gheorghe – ºef Serviciul II 
6. Colonel Friptu Gh. Ioan – ºef Serviciul III 
7. Locotenent-colonel Petrof I. Gheorghe – adjunct ºef Serviciul V
8. Locotenent-colonel Marcu C. Ioan – ºef secþie 
9. Locotenent-colonel Marin C. Ilie – ºef secþie ºi secretar al

Comitetului de partid 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 12, f. 240.
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1971 octombrie 15. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Direcþiei a IV-a

Republica Socialistã România
Consiliul Securitãþii Statului

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 01838 din 15 octombrie 1971

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Direcþiei a IV-
a, în urmãtoarea componenþã:

1. General-maior Gherguþ Dumitru – ºef direcþie 
2. Colonel Nuþã Constantin – adjunct ºef direcþie 
3. Colonel Blaga ªtefan – ºef serviciu special C.I. 
4. Colonel Alexandru Mircea – ºef serviciu special C.I. 
5. Colonel Patrulete Mihail – ºef serviciu special C.I. 
6. Colonel ªipoºan Gavrilã – locþiitor ºef serviciu special C.I. 
7. Locotenent-colonel Moþ Ioan – ºef serviciu special C.I. 
8. Locotenent-colonel Borcan Constantin – ofiþer specialist III 
9. Locotenent-colonel Hideg Constantin – adjunct ºef serviciu 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 12, f. 304.
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1971 noiembrie 8. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Centrului de
Informaticã ºi Documentare (C.I.D.)

Republica Socialistã România
Consiliul Securitãþii Statului

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 01847 din 8 noiembrie 1971

Cu data prezentului ordin, la Centrul de Informaticã ºi Documentare se constituie
colectivul de conducere al unitãþii, în urmãtoarea componenþã:

1. General-maior Constandache Pavel – ºeful centrului 
2. Colonel Breahnã Iordache – adjunct ºef centru 
3. Locotenent-colonel Anghel Petre – adjunct ºef centru 
4. Maior Moldoveanu Flavian – adjunct ºef centru 
5. Locotenent-colonel Rizea Ion – ºef serviciu 
6. Locotenent-colonel Brestoiu Horia – cercetãtor (similar ºef serviciu) ºi

secretar al B.O.B. 
7. Locotenent-colonel Combi Andrei – ºef secþie 
8. Maior Dumitran Marin – ºef birou 
9. Locotenent-colonel Stanciu Vasile – ºef birou 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 12, f. 336.
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1971 noiembrie 23. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Inspectoratului de
securitate al municipiului Bucureºti

Republica Socialistã România
Consiliul Securitãþii Statului

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 01959 din 23 noiembrie 1971

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Inspectoratului
de securitate al municipiului Bucureºti, în urmãtoarea componenþã:

1. General-maior Stan Nicolae – inspector ºef 
2. Colonel Iancu Constantin – adjunct inspector ºef 
3. Colonel Sidea Nicolae – adjunct inspector ºef 
4. Colonel Rãducã Gheorghe – adjunct inspector ºef ºi ºef al

Serviciului I – A
5. Colonel Biriº Vladimir – ºef serviciu 
6. Colonel Marin Constantin – ºef serviciu 
7. Colonel Crãciunoiu Vasile – ºef serviciu 
8. Locotenent-colonel Ionescu Dumitru – adjunct ºef serviciu ºi secretarul

Comitetului de partid 
9. Locotenent-colonel Nicolae Petre – ºef secþie 

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 13, f. 131.
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1971 decembrie 1. Ordinul preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului privind
constituirea colectivului de conducere al Direcþiei Generale
Tehnico-Operative

Republica Socialistã România
Consiliul Securitãþii Statului

Ordinul
Preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului

Nr. 01992 din 1 decembrie 1971

Cu data prezentului ordin, se constituie colectivul de conducere al Direcþiei
Generale Tehnico-Operative, în urmãtoarea componenþã:

1. General-maior Diaconescu Ovidiu – ºeful direcþiei generale 
2. Colonel Simionescu Gheorghe – ºeful Direcþiei a VIII-a 
3. General-maior Bucur Nicolae – ºeful Direcþiei a IX-a 
4. Colonel Geartu Istifie – ºeful Institutului de Cercetãri ºi

Proiectãri de Tehnici de Specialitate 
5. Colonel Simion T. Niculin – ºeful Unitãþii Militare de Producþie

Specialã 
6. Colonel Goga Vasile – ºef unitate U.M. 0755 
7. Locotenent-colonel Ilias P. Vasile – adjunct ºef serviciu independent în

Serviciul „A“ 
8. Colonel Plãpceanu Iuliu – ºeful Serviciului „H“ 
9. Locotenent-colonel Tencu Alexandru – ºeful Serviciului Personal ºi 

Învãþãmânt 
10. Locotenent-colonel Borza Vasile – ºeful Serviciului Administrativ 

p. Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Nicolae Doicaru

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 13, f. 203.
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1972 februarie 21. Referat de cadre al colonelului Linþu Ioan, ºeful Cancelariei
Consiliului Securitãþii Statului, propus sã fie numit inspector
ºef al Inspectoratului de securitate al judeþului Caraº-Severin

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Linþu Ioan
Membru de partid din 1946

– Nãscut la 17 noiembrie 1928, în oraºul Oþelul Roºu, judeþul Caraº-Severin;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: ªcoala de un an de ofiþeri politici M.A.I.; ªcoala superioarã de partid

„ªtefan Gheorghiu“;
– Profesia ºi gradul: ofiþer, colonel;
– În prezent este ºeful Cancelariei la Consiliul Securitãþii Statului.

Linþu Ioan, în 1942 a intrat curier la Uzina „Oþelul Roºu“, din 1943 a urmat patru
ani ºcoala profesionalã, s-a calificat în meseria de strungar în fier ºi a lucrat un an
în profesie. În 1948 a absolvit un curs de normatori tehnologi, dupã care a lucrat un
an în aceastã specialitate. Dupã eliberarea þãrii a activat în U.T.C.

Din 1949 a urmat ªcoala de ofiþeri politici M.A.I., pe care a absolvit-o dupã un
an cu gradul de locotenent. Dupã absolvire a lucrat doi ani ca instructor în aparatul
de partid, la diferite mari unitãþi de securitate. În 1952 a fost mutat la Direcþia secretariat
M.A.I., dupã trei ani fiind numit adjunct, iar în 1962 ºef al direcþiei respective.

În 1967 a fost încadrat ºef al Cancelariei Consiliului Securitãþii Statului, unde
munceºte ºi în prezent. De mai mulþi ani este membru al Comitetului organizaþiei
de partid C.S.S. În 1970 a absolvit ªcoala superioarã de partid „ªtefan Gheorghiu“.

Din notãrile de serviciu ºi din aprecierile fãcute de conducerea C.S.S. rezultã cã
are o bunã pregãtire politicã, militarã ºi cunoºtinþe teoretice privind munca de
securitate. Se strãduieºte sã cuprindã [cât] mai bine sarcinile ce-i revin, contribuie
la ridicarea calitãþii analizelor ºi informãrilor înaintate conducerii C.S.S. ºi a
asigurat o mai bunã cunoaºtere ºi executare de cãtre unitãþi a ordinelor. Pe linie de
protocol ºi relaþii a obþinut, de asemenea, rezultate bune în ultimii ani. Încredinþându-
i-se unele misiuni speciale în þarã ºi exterior, le-a îndeplinit cu pricepere ºi
competenþã, asigurând reuºita acþiunilor respective. Uneori nu este suficient de
operativ. Ca membru al comitetului de partid ºi-a îndeplinit sarcinile trasate. În familie
ºi societate are comportare bunã.

163



Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost muncitor, este pensionar, membru de partid.
Mama este casnicã. Are cinci fraþi ºi o sorã, muncitori, doi sunt membri de partid.

Are un unchi fost muncitor, care în 1943 s-a înrolat în trupele S.S., dupã care a
scris familiei scrisori din R.F. a Germaniei, Franþa ºi Canada. Din 1964 nu se mai
ºtie de el.

Soþia, de naþionalitate greacã, de profesie dactilografã, în prezent casnicã. Tatãl
a fost ospãtar, a decedat, mama este casnicã.

Conducerea Consiliului Securitãþii Statului ºi Secþia pentru controlul muncii la
M.F.A., M.A.I., C.S.S. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R. propun sã fie numit inspector ºef
al Inspectoratului de securitate al judeþului Caraº-Severin.

Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã poate fi numit în funcþia propusã.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªeful secþiei,
Savu Ion

Instructor,
Boar Augustin

21 februarie 1972.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 176–177.
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1972 februarie 22. Decretul Consiliului de Stat nr. 55 referitor la modificarea unor
articole din Decretul nr. 295/1968 de înfiinþare a Consiliului
Securitãþii Statului

Decretul nr. 55
din 22 februarie 1972

pentru modificarea Decretului nr. 295/1968 privind înfiinþarea, organizarea
ºi funcþionarea Consiliului Securitãþii Statului, devenit Legea nr. 24/1968

Publicat în Buletinul Oficial nr. 23 din 28 februarie 1972

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã:
Articol unic. – Decretul nr. 295/1968 privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea

Consiliului Securitãþii Statului, devenit Legea nr. 24/1968, se modificã dupã cum urmeazã:
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1. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 8. – Consiliul Securitãþii Statului este format din 11 pânã la 17 persoane,

în componenþa cãruia intrã preºedintele, prim-vicepreºedintele, ºeful departamentului,
vicepreºedinþii, primul adjunct al ºefului de departament ºi membrii.

Componenþa Consiliului Securitãþii Statului se aprobã de Comitetul Central al
Partidului Comunist Român ºi de Consiliul de Miniºtri.

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului este membru al guvernului. Prim-
vicepreºedintele ºi ºeful departamentului au rang de prim-adjunct al ministrului,
vicepreºedinþii au rang de adjunct al ministrului, iar primul adjunct al ºefului de
departament are rang de secretar general“.

2. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
„Art. 10. – Consiliul Securitãþii Statului are în structura organizatoricã a aparatului

sãu central un departament, direcþii generale, direcþii ºi servicii independente.
Departamentul prevãzut la alineatul 1 este condus de un consiliu al

departamentului, organ deliberativ, care hotãrãºte asupra principalelor probleme în
domeniul sãu de activitate.

Consiliul Securitãþii Statului are în subordine inspectorate judeþene, trupe de
securitate ºi instituþii de învãþãmânt.

Efectivele Consiliului Securitãþii Statului, structura organizatoricã a aparatului sãu
central ºi componenþa consiliului departamentului se stabilesc prin hotãrâre a
Consiliului de Miniºtri“.

„Colecþia de legi ºi decrete“, nr. I/1972, 1 ianuarie-31 martie, p. 33–34.
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1972 martie 6. Referat de cadre al generalului-maior Popescu Constantin Romeo,
propus a fi numit ºef de brigadã în Departamentul de informaþii
externe

C.C. al P.C.R.
Secþia cadre

General-maior Popescu Constantin Romeo
Membru de partid din 1946

– Nãscut la 23 septembrie 1923, în Bucureºti;
– Originea socialã: muncitoreascã;
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– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: ªcoala superioarã de partid „ªtefan Gheorghiu“, cu examen de stat;
– Limbi strãine: franceza;
– Profesia de bazã: contabil;
– Este ºeful Direcþiei la D.G.I.E.

Popescu Romeo, între anii 1930–1944 a urmat cursurile ºcolii elementare ºi liceul
comercial.

În 1944 a fost încorporat ca elev la ªcoala de subofiþeri în rezervã Sibiu, iar în
1945 a fost transferat la ªcoala de ofiþeri în rezervã Slãnic, de unde în 1946 a fost
lãsat la vatrã. Dupã aceastã perioadã s-a angajat la Tipografia C.F.R. Filaret, în funcþia
de contabil.

În 1946 a fost primit membru P.C.R.
În 1948 a fost încadrat comisar în D.G.S.S., cu gradul de sublocotenent. 
În perioada 1955–1956 a urmat ªcoala de securitate în U.R.S.S.
A fost apreciat ca un ofiþer care a dovedit putere ºi capacitate de muncã, spirit de

iniþiativã ºi organizare, orientare ºi discernãmânt în analizarea acþiunilor întreprinse,
reuºind sã obþinã rezultate bune în îndeplinirea sarcinilor profesionale.

În 1960 a fost mutat în D.G.I.E. ºi dupã o scurtã perioadã trimis la Bruxelles, unde
a lucrat pânã în 1966. În prima parte a activitãþii sale din exterior a reuºit sã obþinã
rezultate pozitive. A manifestat calitãþi organizatorice, spirit de orientare ºi iniþiativã,
maturitate ºi competenþã în conducerea colectivului din subordine.

Dupã retragerea sa de la post a fost numit în funcþia de locþiitor ºef direcþie*, iar
în 1970 promovat în funcþia de ºef direcþie, funcþie pe care o îndeplineºte ºi în prezent.

De la început a depus eforturi pentru a cunoaºte ºi cuprinde toate aspectele specifice
acestui sector de activitate. În munca de conducere a dovedit o bunã pregãtire
profesionalã, experienþã ºi maturitate, dând îndrumãri ºi orientãri competente
subordonaþilor. Are în rãspundere acþiuni ºi cazuri personale pe care le lucreazã cu
rezultate pozitive.

Pentru rezultatele obþinute în activitatea sa a fost decorat cu ordine ºi medalii ale
R.S. România, iar în 1971 a fost avansat la gradul de general-maior.

Despre familie cunoaºtem: tatãl sãu a fost muncitor C.F.R., membru de partid, a
decedat în 1947. Mama casnicã, a decedat în 1941. Nu are fraþi sau surori.

Soþia este de profesie funcþionarã, neîncadratã politic. Tatãl ei a fost funcþionar,
în prezent pensionar, iar mama casnicã, ambii neîncadraþi politic.

Soþia are un frate de profesie medic. Acesta dupã 23 august 1944 a fost membru
în tineretul P.N.Þ. – Maniu. Din anul 1962 este membru al P.C.R. 
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Este propus în funcþia de ºef brigadã în Departamentul de informaþii externe.
Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã este corespunzãtor pentru aceastã funcþie.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªeful secþiei,
Savu Ion

6 martie 1972.

A.M.R., fond 121, rola 312, c. 683–684.
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1972 aprilie 19. Decretul nr. 130 cu privire la înfiinþarea Ministerului de Interne
prin fuziunea Consiliului Securitãþii Statului cu Ministerul
Afacerilor Interne

Decretul nr. 130
din 19 aprilie 1972

Publicat în Buletinul Oficial nr. 39 din 19 aprilie 1972

Expunere de motive

Atribuþiile stabilite prin lege în domeniul apãrãrii securitãþii statului, a proprietãþii
socialiste, a drepturilor ºi intereselor legale ale persoanelor, prevenirii ºi descoperirii
infractorilor, menþinerii ordinii publice, eliberãrii ºi controlului actelor de trecere a
frontierei de stat, pot fi îndeplinite numai printr-o colaborare perfectã între organele
de securitate ºi cele de miliþie, precum ºi între unitãþile din subordinea acestora.

Faþã de cele de mai sus, a fost necesar sã se creeze cadrul organizatoric care sã
asigure o coordonare unitarã a activitãþii pe care o desfãºoarã organele de securitate
ºi cele de miliþie, fapt pentru care s-a emis alãturatul decret privind înfiinþarea
Ministerului de Interne, prin fuziunea Consiliului Securitãþii Statului ºi Ministerului
Afacerilor Interne.

Unificarea organelor de securitate cu cele ale afacerilor interne într-un singur organ
central al administraþiei de stat va asigura în mai bune condiþii înfãptuirea politicii
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partidului ºi statului în domeniul lor de activitate, realizându-se totodatã folosirea
mai eficientã a cadrelor ºi a mijloacelor materiale din dotare.

Acest cadru organizatoric va corespunde în mai mare mãsurã cerinþelor de
perfecþionare a formelor organizatorice ºi a metodelor de conducere, în vederea
îndeplinirii de cãtre organele de securitate, miliþie ºi celelalte unitãþi ºi formaþiuni,
în tot mai bune condiþii, a sarcinilor ce le revin.

Decretul stabileºte atribuþiile ce revin Ministerului de Interne, precum ºi cadrul
organizatoric de realizare a acestor atribuþii.

Decret
privind înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea

Ministerului de Interne

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decreteazã.

Capitolul I
Dispoziþii generale

Art. 1. – Se înfiinþeazã Ministerul de Interne prin fuziunea Consiliului Securitãþii
Statului cu Ministerul Afacerilor Interne.

Ministerul de Interne, organ central al administraþiei de stat, are sarcina de a înfãptui
politica partidului ºi statului în domeniul apãrãrii securitãþii statului, asigurãrii ordinii
publice, apãrãrii proprietãþii socialiste ºi personale, a drepturilor ºi intereselor
legale ale persoanelor, prevenirii ºi descoperirii infracþiunilor, contribuind prin aceasta
la asigurarea muncii paºnice de construcþie socialistã a poporului român.

Art. 2. – Ministerul de Interne asigurã, în activitatea sa, aplicarea legilor,
decretelor, hotãrârilor Consiliului Apãrãrii ºi a hotãrârilor Consiliului de Miniºtri.

Ministerul de Interne rãspunde faþã de conducerea partidului ºi statului pentru
întreaga activitate pe care o desfãºoarã.

Pentru activitatea de securitate, Ministerul de Interne rãspunde nemijlocit în faþa
Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Art. 3. – În îndeplinirea atribuþiilor sale, Ministerul de Interne colaboreazã cu
ministerele, celelalte organe centrale ºi locale ale administraþiei de stat, Uniunea
Tineretului Comunist, Statul Major al Gãrzilor Patriotice, ºi se sprijinã pe concursul
larg al efectivelor de oameni ai muncii.

Capitolul II
Atribuþii

Art. 4. – Ministerul de Interne are urmãtoarele atribuþii principale:
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I. Atribuþii cu privire la organele de securitate

a) organizeazã ºi desfãºoarã activitatea de apãrare a securitãþii statului în scopul
prevenirii, descoperirii ºi lichidãrii acþiunilor întreprinse de serviciile de spionaj strãine
ºi agenturile acestora împotriva statului român, a acþiunilor de sabotaj, diversiune ºi
subminare a economiei naþionale, precum ºi a altor infracþiuni contra securitãþii
statului;

b) organizeazã ºi desfãºoarã activitatea de contrainformaþii militare, în scopul
prevenirii, descoperirii ºi lichidãrii acþiunilor serviciilor de spionaj strãine îndreptate
împotriva capacitãþii de apãrare a þãrii ºi a forþelor armate ale Republicii Socialiste
România;

c) organizeazã activitatea de informaþii pentru cunoaºterea acþiunilor îndreptate
împotriva statului român;

d) organizeazã ºi desfãºoarã activitatea de contrainformaþii radio pe teritoriul
Republicii Socialiste România;

e) ia mãsuri pentru apãrarea secretului de stat, verificã, potrivit legii, în cadrul
organizaþiilor socialiste, modul de aplicare a dispoziþiilor legale privind apãrarea
secretului de stat, contribuie la educarea cetãþenilor în spiritul vigilenþei;

f) asigurã securitatea personalã a conducãtorilor de partid ºi de stat.

II. Atribuþii cu privire la organele de miliþie

a) asigurã menþinerea ordinii publice ºi respectarea regulilor de convieþuire socialã;
b) apãrã proprietatea socialistã împotriva acþiunilor întreprinse de infractori sau

alte persoane care lezeazã avutul obºtesc;
c) apãrã proprietatea personalã; ia mãsuri, potrivit competenþei sale, pentru

prevenirea, descoperirea ºi lichidarea acþiunilor de încãlcare a drepturilor ºi intereselor
legale ale persoanelor;

d) asigurã menþinerea ordinii ºi paza pe teritoriul comunelor, oraºelor ºi
municipiilor;

e) ia mãsuri pentru siguranþa circulaþiei pe drumurile publice, îndrumã,
supravegheazã ºi controleazã circulaþia. În acest scop:

– prezintã propuneri organizaþiilor socialiste care au în administrare drumurile
publice, pentru luarea mãsurilor ce se impun în scopul îmbunãtãþirii condiþiilor de
circulaþie, ºi participã, prin organele sale de specialitate, la întocmirea planurilor de
sistematizare ºi dirijare a circulaþiei în localitãþi ºi în afara lor;

– avizeazã construcþiile ºi amenajãrile de drumuri publice, precum ºi alte lucrãri
destinate parcãrii ºi garãrii vehiculelor;

f) asigurã respectarea normelor legale privitoare la regimul armelor, muniþiilor
ºi materiilor explozive; asigurã respectarea normelor legale care reglementeazã regimul
obiectelor ºi materiilor ce prezintã pericol public ori pot fi folosite la sãvârºirea unor
infracþiuni;
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g) organizeazã activitatea care îi revine potrivit legii, cu privire la eliberarea ºi
controlul actelor de trecere a frontierei de stat a Republicii Socialiste România;

h) organizeazã, îndrumã ºi controleazã, potrivit legii, activitatea cu privire la:
– þinerea evidenþei populaþiei ºi eliberarea actelor care certificã identitatea,

domiciliul ºi cetãþenia românã;
– þinerea evidenþei strãinilor ºi eliberarea actelor care certificã identitatea celor

care domiciliazã în þarã ºi, în cazurile determinate de lege, a celor cu reºedinþa în
Republica Socialistã România.

III. Atribuþii comune organelor de securitate ºi miliþie

a) organizeazã ºi desfãºoarã activitatea ce îi revine pentru prevenirea ºi
descoperirea infracþiunilor ºi identificarea ºi prinderea infractorilor; organizeazã
activitatea pe care organele sale o desfãºoarã, potrivit legii, în cursul procesului penal;
organizeazã locuri de reþinere ºi arest preventiv; organizeazã cazierul judiciar pentru
þinerea evidenþei persoanelor condamnate ori împotriva cãrora s-au luat alte mãsuri
cu caracter penal;

b) elaboreazã studii împreunã cu ministerele ºi celelalte organe centrale interesate
cu privire la starea infracþionalã, cauzele acesteia ºi mãsurile ce se impun a fi luate.

IV. Atribuþii cu privire la trupele de securitate

a) asigurã, la nevoie, participarea trupelor de securitate la menþinerea ordinii
publice;

b) asigurã cu trupe de securitate paza unor obiective de importanþã deosebitã
stabilite prin hotãrâri ale Consiliului de Miniºtri;

c) participã, în cooperare cu unitãþi ale Ministerului Forþelor Armate ºi ale gãrzilor
patriotice, la îndeplinirea unor misiuni speciale.

V. Atribuþii cu privire la prevenirea ºi stingerea incendiilor

a) organizeazã unitãþi ºi formaþiuni militare de pompieri care au sarcina de a preveni
ºi combate incendiile;

b) asigurã îndrumarea ºi controlul tehnic de specialitate al activitãþii de prevenire
ºi stingere a incendiilor pe întreg teritoriul Republicii Socialiste România;

c) emite sau avizeazã, împreunã cu organele stabilite prin lege, norme general
obligatorii cu privire la prevenirea ºi stingerea incendiilor, la proiectarea ºi executarea
construcþiilor ºi instalaþiilor;

d) stabileºte necesarul de maºini, instalaþii, utilaje, accesorii ºi agenþi stingãtori,
avizeazã proiectarea ºi omologarea acestora ºi participã la recepþionarea lor.
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VI. Atribuþii cu privire la unitãþile ºi formaþiunile de penitenciare

a) organizeazã locurile de deþinere ºi asigurã executarea pedepselor privative de
libertate ºi a închisorii contravenþionale;

b) asigurã reeducarea prin muncã, precum ºi prin alte activitãþi prevãzute de lege,
a celor condamnaþi, pentru ca aceºtia sã devinã utili societãþii;

c) organizeazã educarea minorilor internaþi în baza hotãrârilor instanþelor
judecãtoreºti în centre de educare ale Ministerului de Interne, prin ºcoli ºi activitãþi
cu caracter cultural-educativ.

VII. Atribuþii cu privire la Fondul Arhivistic Naþional

a) organizeazã, îndrumã ºi controleazã, potrivit legii, activitatea cu privire la
evidenþa, selecþionarea, pãstrarea ºi folosirea documentelor din Fondul Arhivistic
Naþional;

b) elaboreazã norme tehnice pentru desfãºurarea activitãþii arhivistice în
conformitate cu prevederile legii; îndrumã ºi controleazã aplicarea acestora;

c) preia de la organizaþiile socialiste ºi [de la] celelalte organizaþii, documentele
care se pãstreazã permanent, în condiþiile ºi termenele prevãzute de lege ºi asigurã
condiþiile necesare conservãrii lor.

Pentru documentele de importanþã deosebitã, organizeazã un fond de asigurare
pe bazã de microfilme ºi alte forme de reproducere adecvate;

d) informeazã instituþiile ºtiinþifice ºi cultural-educative din þarã asupra
documentelor pe care le deþine ºi care conþin date privind domeniul lor de activitate;

e) întreþine ºi dezvoltã relaþii cu organizaþii din strãinãtate, în vederea schimbului
de informaþii în domeniul arhivistic ºi al schimbului de documente ºi reproduceri de
pe acestea.

VIII. Alte atribuþii

a) organizeazã, conduce ºi îndrumã pregãtirea militarã, profesionalã, de specialitate
ºi politicã a militarilor din aparatul Ministerului de Interne, activi ºi de rezervã; asigurã
permanenta capacitate de luptã ºi de mobilizare a trupelor Ministerului de Interne;

b) realizeazã încadrarea aparatului Ministerului de Interne cu personal militar activ
ºi de rezervã, asigurã încadrarea personalului civil al ministerului ºi cel de conducere
al întreprinderilor subordonate;

c) planificã, coordoneazã ºi controleazã activitatea economicã ºi financiarã a
organelor ºi unitãþilor din subordinea sa;

d) asigurã dotarea cu materiale ºi mijloace tehnice necesare ºi stabileºte normele
de dotare ºi consum pentru armament, muniþie ºi tehnicã de luptã, precum ºi pentru
materialele ºi mijloacele tehnice specifice activitãþii ministerului;
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e) exercitã orice alte atribuþii ce îi sunt date prin lege.
Art. 5. – În exercitarea atribuþiilor ce le revin potrivit legii, organele Ministerului

de Interne au urmãtoarele drepturi ºi obligaþii:
a) sã acorde sprijin persoanelor cu funcþii ce implicã exerciþiul autoritãþii de stat,

dacã acestea întâmpinã rezistenþã fizicã în executarea sarcinilor de serviciu;
b) sã legitimeze ºi sã stabileascã identitatea persoanelor care au încãlcat

dispoziþiile legale sau sunt suspecte. Mãsura legitimãrii se ia de ofiþeri ºi subofiþeri,
care prezintã legitimaþia de serviciu;

c) sã conducã în faþa organelor de urmãrire penalã pe cei care prin acþiunile lor
pericliteazã ordinea publicã, viaþa persoanelor sau alte valori sociale ºi sã efectueze
cercetarea penalã în cazurile prevãzute de lege;

d) sã ia mãsura reþinerii, în cazurile ºi în condiþiile prevãzute de lege; sã punã în
executare mandatele de arestare ºi pe cele de executare a pedepselor;

e) sã intre, pentru îndeplinirea atribuþiilor legale, în incinta organizaþiilor socialiste
ori la bordul navelor sau aeronavelor române. Percheziþiile sau alte acte de urmãrire
penalã se pot face cu consimþãmântul conducerii acestor organizaþii, al comandanþilor
navelor ºi cu asistenþa organelor cãpitãniei de port, al comandanþilor aeronavelor ori
cu autorizaþia procurorului, în condiþiile prevãzute de lege. În caz de infracþiuni
flagrante, consimþãmântul sau autorizaþia nu este necesarã;

f) sã intre în locuinþa persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii atribuþiilor legale:
– la solicitarea sau cu consimþãmântul scris al acestora;
– fãrã încuviinþare sau autorizaþia procurorului, în caz de infracþiuni flagrante;
– în celelalte cazuri numai cu autorizaþia procurorului, în condiþiile prevãzute de

lege;
g) sã execute dispoziþiile comitetelor executive ale consiliilor populare privitoare

la respectarea legilor, menþinerea ordinii ºi paza pe teritoriul municipiilor, oraºelor
ºi comunelor;

h) sã participe la luarea mãsurilor pentru prevenirea calamitãþilor ºi înlãturarea
urmãrilor acestora.

Art. 6. – Ofiþerii, maiºtrii militari ºi subofiþerii din Ministerul de Interne sunt
obligaþi sã intervinã ºi în afara orelor de program ori a atribuþiilor lor de serviciu,
când iau cunoºtinþã de existenþa unor acþiuni îndreptate împotriva securitãþii statului
sau în caz de infracþiuni flagrante, precum ºi pentru conservarea probelor în cazul
altor infracþiuni a cãror cercetare va fi efectuatã de organele competente.

Capitolul III
Organizare ºi funcþionare

Art. 7. – Ministerul de Interne este condus de Colegiul ministerului, organ
deliberativ, care hotãrãºte în problemele generale privind activitatea ministerului.
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Art. 8. – Componenþa colegiului ministerului se aprobã de Comitetul Central al
Partidului Comunist Român ºi de Consiliul de Miniºtri, la propunerea ministrului.

Preºedintele colegiului este ministrul; în lipsa ministrului, atribuþiile de preºedinte
se îndeplinesc de primul adjunct al ministrului.

Art. 9. – La ºedinþele colegiului pot fi invitaþi delegaþi ai unor organe ºi
organizaþii de stat ori obºteºti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii.
De asemenea, la ºedinþele colegiului pot fi invitaþi specialiºti din cadrul ministerului
sau din afara acestuia.

Art. 10. – Colegiul ministerului îºi desfãºoarã activitatea în prezenþa a cel puþin
douã treimi din numãrul membrilor sãi ºi adoptã hotãrâri cu majoritatea membrilor
ce-l compun.

În caz de divergenþã între preºedintele colegiului ºi majoritatea membrilor
colegiului, problema asupra cãreia nu s-a realizat un acord se raporteazã de îndatã
conducerii partidului ºi guvernului.

Art. 11. – ªedinþele colegiului au loc cel puþin o datã pe trimestru ºi se convoacã,
în timp util, de preºedintele acestuia. Colegiul poate fi convocat ºi la cererea a cel
puþin o treime din numãrul membrilor sãi.

Art. 12. – Colegiul ministerului, în întregul sãu, ºi fiecare membru în parte rãspund
în faþa Comitetului Central al Partidului Comunist Român ºi a Consiliului de Miniºtri
pentru întreaga activitate a ministerului; fiecare membru al colegiului rãspunde în
faþa colegiului ºi a preºedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt
încredinþate.

Art. 13. – Între ºedinþele colegiului, ministrul de Interne împreunã cu primul adjunct
al ministrului, ºeful departamentului, adjuncþii ministrului ºi primul adjunct al ºefului
de departament rezolvã probleme curente ale activitãþii ministerului ºi stabilesc
mãsurile necesare pentru îndeplinirea operativã a hotãrârilor colegiului.

În vederea executãrii legilor, decretelor, precum ºi a hotãrârilor Consiliului Apãrãrii,
Consiliului de Miniºtri ºi ale colegiului ministerului, ºi în exercitarea atribuþiilor
proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, regulamente, instrucþiuni ºi alte acte
prevãzute de lege.

Art. 14. – Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care
intereseazã întreaga activitate a ministerului, colegiul poate constitui colective de lucru
cuprinzând specialiºti din cadrul ministerului sau din afara acestuia. Desemnarea
specialiºtilor din afara ministerului se face cu acordul ministrului sau al conducãtorului
organului central respectiv.

Art. 15. – Preºedintele colegiului informeazã colegiul ministerului asupra princi-
palelor probleme care au fost rezolvate în perioada dintre ºedinþe.

Art. 16. – Ministerul de Interne are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct
al ministrului, un ºef de departament, patru adjuncþi ai ministrului ºi un prim-adjunct
al ºefului de departament.
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Primul adjunct al ministrului, ºeful de departament, adjuncþii ministrului ºi primul
adjunct al ºefului de departament se numesc prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri.

ªeful de departament are rang de prim-adjunct al ministrului, iar primul adjunct
al ºefului de departament are rang de secretar general.

Art. 17. – Ministrul reprezintã ministerul în raport cu celelalte organe ºi
organizaþii din þarã, precum ºi în relaþiile internaþionale.

Art. 18. – Din Ministerul de Interne fac parte: securitatea, miliþia, trupele de
securitate ºi de pompieri, penitenciarele ºi arhivele statului.

Ministerul de Interne are în structura organizatoricã a aparatului sãu central un
departament, un inspectorat general, comandamente de armã, direcþii generale, direcþii
ºi servicii independente.

Ministerul de Interne are în subordinea sa organe teritoriale, mari unitãþi ºi unitãþi
militare, precum ºi instituþii de învãþãmânt.

Art. 19. – Efectivele Ministerului de Interne, precum ºi structura organizatoricã
de detaliu a aparatului sãu central, se stabilesc prin hotãrâre a Consiliului de Miniºtri.

Art. 20. – În cadrul departamentului se organizeazã ºi funcþioneazã un consiliu
al departamentului, iar la inspectoratul general ºi la comandamentele de armã se
organizeazã ºi funcþioneazã consilii militare, ca organe deliberative, care hotãrãsc
asupra principalelor probleme din domeniul de activitate.

Art. 21. – Personalul încadrat în unitãþile din subordinea Ministerului de Interne
se compune din militari ºi angajaþi civili.

Militarii din unitãþile subordonate Ministerului de Interne au drepturile ºi
obligaþiile prevãzute de normele legale pentru militarii forþelor armate ale Republicii
Socialiste România.

Prevederile statutelor Corpului ofiþerilor, Corpului maiºtrilor militari ºi Corpului
subofiþerilor Forþelor Armate ale Republicii Socialiste România se aplicã ºi ofiþerilor,
maiºtrilor militari ºi subofiþerilor din Ministerul de Interne ºi unitãþile subordonate.

În cadrul unitãþilor centrale ºi teritoriale din subordinea Ministerului de Interne
se organizeazã consilii de onoare pentru ofiþeri, maiºtri militari ºi subofiþeri.

Angajaþii civili sunt supuºi dispoziþiilor Codului muncii ºi celorlalte norme legale.

Capitolul IV
Dispoziþii finale

Art. 22. – Timpul servit ca ofiþer ºi subofiþer militarizat pânã la 21 iulie 1967 se
considerã ca vechime în serviciul militar la acordarea drepturilor ce se cuvin militarilor
pentru vechime în serviciu.

Art. 23. – Ministerul de Interne asigurã, potrivit legii, asistenþa medicalã, socialã,
drepturile de pensie ºi asigurãri sociale ale personalului, precum ºi ale familiilor ºi
urmaºilor acestuia.
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Art 24. – Sarcinile privind Consiliul Securitãþii Statului ºi Ministerul Afacerilor
Interne, prevãzute de actele normative în vigoare, trec asupra Ministerului de Interne.

Obligaþiile, drepturile ºi alte prevederi stabilite prin acte normative cu privire la
personalul Consiliului Securitãþii Statului ºi Ministerului Afacerilor Interne se
aplicã în mod corespunzãtor personalului Ministerului de Interne.

Art. 25. – Decretul nr. 294/1968 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului
Afacerilor Interne, aprobat prin Legea nr. 23/1968, Decretul nr. 295/1968 privind
înfiinþarea, organizarea ºi funcþionarea Consiliului Securitãþii Statului, aprobat prin
Legea nr. 24/1968, precum ºi orice alte dispoziþii contrare, se abrogã.

„Colecþia de legi ºi decrete“, nr. II/1972, 1 aprilie-30 iunie, p. 183–195.

110000

1972 mai 9. Hotãrâre a Consiliului de Miniºtri privind aprobarea componenþei
Colegiului Ministerului de Interne

Consiliul de Miniºtri
al Republicii Socialiste România

Hotãrâre
privind aprobarea componenþei Colegiului Ministerului de Interne

Consiliul de Miniºtri al Republicii Socialiste România hotãrãºte:
Art. 1. Se aprobã urmãtoarea componenþã a Colegiului Ministerului de Interne:

Preºedinte: Ion Stãnescu – ministru de Interne 
Membri: general-locotenent – prim adjunct al ministrului de Interne;

Grigore Rãduicã  
general-locotenent – ºef de departament; 
Nicolae Doicaru 
general-locotenent – adjunct al ministrului de Interne; 
Alexandru Dãnescu 
general-maior – adjunct al ministrului de Interne; 
Constantin Stoica
general-maior – adjunct al ministrului de Interne;
Nicolae State 
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general-maior – adjunct al ministrului de Interne; 
Ionel Gal 
general-maior – prim adjunct al ºefului de departament;
Mihai Pacepa  
Colonel – secretar al Comitetului de Partid al
Constantin Geicã Ministerului de Interne;
general-maior – ºeful Direcþiei generale de informaþii interne;
Dumitru Borºan  
general-maior – ºeful Direcþiei generale de contraspionaj;
Neagu Cosma  
general-maior – ºeful Direcþiei generale tehnico-operative;
Ovidiu Diaconescu  
general-maior – comandantul trupelor de securitate;
Jean Moldoveanu  
general-maior – ºeful Direcþiei personal ºi învãþãmânt;
Iulian Vlad  
general-maior – ºeful Direcþiei cercetãri penale; 
Dumitru ªerban 
general-maior – ºeful Direcþiei pentru paºapoarte, evidenþa
Gheorghe Pele strãinilor ºi controlul trecerii frontierei;
general-maior – ºeful Inspectoratului municipiului Bucureºti
Emanoil Rusu al Ministerului de Interne.

Art. 2. Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 587 din 11 mai 1970, Hotãrârea
Consiliului de Miniºtri nr. 72 din 29 ianuarie 1971 ºi Hotãrârea Consiliului de Miniºtri
nr. 73 din 29 ianuarie 1971, se abrogã.

Preºedintele Consiliului de Miniºtri
Ion Gheorghe Maurer

Bucureºti, 9 mai 1972.
Nr. 504.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 123, vol. 9, f. 49–50.
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1972 iunie 7. Referat de cadre al colonelului Zagoneanu Gheorghe, inspector ºef
al Inspectoratului judeþean Galaþi al Ministerului de Interne

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Zagoneanu Gheorghe
Membru de partid din 1957

– Nãscut la 14 martie 1931, în comuna Cosâmbeºti, judeþul Ialomiþa;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Naþionalitate: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Academia militarã ºi Facultatea de drept;
– Profesia: ofiþer, colonel;
– În prezent este inspector ºef al Inspectoratului judeþean Galaþi al Ministerului

de Interne.

Zagoneanu Gheorghe, din 1945 a urmat trei clase profesionale la ªcoala de ucenici
a Combinatului metalurgic Reºiþa, unde a învãþat meseria de lãcãtuº de precizie. În
1948 a fost trimis elev la ªcoala de ofiþeri de infanterie, pe care a absolvit-o dupã
doi ani. Ulterior a îndeplinit succesiv în cadrul unor unitãþi ale M.F.A. funcþiile:
comandant de pluton, de companie ºi ºef al serviciului chimic. Din 1953 a fost patru
ani ºef al biroului documente secrete.

Din 1957 a urmat trei ani Academia militarã – Facultatea de arme. La absolvire
a fost ºef al promoþiei pe facultate, fiind numit locþiitor al comandantului la un batalion
de vânãtori de munte.

Dupã un an a fost mutat în Direcþia de contrainformaþii militare, unde a urmat
un curs de iniþiere, lucrând apoi în munca operativã. În 1964 a fost mutat locþiitor
ºef serviciu contrainformaþii la Comandamentul trupelor de grãniceri, unde a lucrat
doi ani. În 1966 a fost mutat la Direcþia contrainformaþii ca ºef serviciu, iar în 1968
a fost promovat locþiitor al ºefului direcþiei respective. În aceste funcþii a organizat
ºi condus cu competenþã activitatea subordonaþilor ºi a colaboratorilor.

În 1970 a fost detaºat ca adjunct al ºefului Direcþiei pentru paºapoarte, evidenþa
strãinilor ºi controlul trecerii frontierei, iar în aprilie 1972 a fost mutat inspector ºef
al Inspectoratului judeþean Galaþi al Ministerului de Interne, unde munceºte ºi în prezent.

Din notãrile de serviciu rezultã cã are o bunã pregãtire politicã, militarã ºi de
specialitate. A ajutat ºi îndrumat cu pricepere serviciile de la unitãþi, a contribuit la
îmbunãtãþirea activitãþii în acest domeniu. Personal s-a ocupat de rezolvarea unor
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acþiuni mai dificile, pe care le-a clarificat, ºi a condus nemijlocit serviciul de vize ºi
paºapoarte al Capitalei. S-a preocupat de pregãtirea sa de specialitate, absolvind
Facultatea de drept. În societate ºi familie are comportare corectã.

Este decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost muncitor, în prezent este pensionar. Mama

este casnicã. Are un frate tractorist ºi trei surori, una funcþionarã, alta lucreazã la C.A.P.
ºi cealaltã casnicã.

Soþia este casnicã, membrã de partid. Tatãl ei a fost muncitor, a decedat, mama
este casnicã.

Conducerea Ministerului de Interne propune sã fie numit în funcþia de inspector
ºef al Inspectoratului judeþean Galaþi al Ministerului de Interne.

Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã este corespunzãtor ºi poate fi numit
în funcþia propusã.

Secretar,
Banc Iosif

Instructor,
Boar Augustin

7 iunie 1972.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 189–190.

110022

1972 noiembrie 17. Raport al ministrului de Interne Ion Stãnescu cu privire la
propunerea de numire a generalului-maior Pleºiþã Nicolae în
funcþia de ºef al Direcþiei I din Direcþia Generalã de
Informaþii Interne

Ministerul de Interne Secret
Cabinetul ministrului
Nr. 0330596 din 17 noiembrie 1972

Cãtre
Secretariatul Comitetului Central al

Partidului Comunist Român

Supunem aprobãrii Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist
Român propunerea de eliberare din funcþia de ºef al Direcþiei a VIII-a a generalului
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maior Pleºiþã Gh. Nicolae ºi numirea sa în funcþia de ºef al Direcþiei I din Direcþia
Generalã de Informaþii Interne.

Ministru de Interne
Ion Stãnescu

A.M.R., fond 121, rola 301, c. 734.

110033

1972 decembrie 25. Referat de cadre al locotenent-colonelului Sterian Marin,
adjunct al ºefului securitãþii la Inspectoratul judeþean Prahova
al Ministerului de Interne, propus inspector ºef al
Inspectoratului judeþean Vaslui al Ministerului de Interne

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Sterian Marin
Membru de partid din 1959

– Nãscut la 1 noiembrie 1936, în comuna Udaþi, judeþul Buzãu;
– Originea socialã: þãrani mijlocaºi;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea de drept;
– Nu cunoaºte limbi strãine;
– Profesia de bazã: tehnician electrician;
– În prezent îndeplineºte funcþia de adjunct al ºefului securitãþii la Inspectoratul

judeþean Prahova al Ministerului de Interne. Are gradul de locotenent-colonel.

Sterian Marin, din 1950 a urmat patru ani ªcoala medie tehnicã de energie electricã
din Braºov, obþinând diploma de tehnician în specialitatea „uzine ºi staþii“. În ºcoalã
a fost primit în U.T.C. ºi a îndeplinit cu rãspundere diferite sarcini ce i s-au dat.

În august 1954 a fost selecþionat ºi trimis la ªcoala militarã de ofiþeri de
securitate Bucureºti, iar dupã doi ani a primit gradul de locotenent, fiind declarat ºef
de promoþie.

Dupã absolvire a fost repartizat la Direcþia regionalã de securitate Ploieºti, unde
a lucrat ºase ani ca inspector pe linie de contrainformaþii economice.

Ca urmare a rezultatelor bune obþinute, în 1962 a fost promovat ºef al Biroului
inspecþii, iar în octombrie 1964 adjunct al ºefului Serviciului de contraspionaj. ªi în aceste
funcþii a dovedit competenþã profesionalã, orientare politicã ºi capacitate organizatoricã.
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Afirmându-se ca ofiþer cu serioase perspective pentru munca de securitate, în 1966
a fost trimis la cursul de specializare cu durata de un an pentru cadrele de conducere
din aparatul de securitate. Revenind de la acest curs, a continuat sã lucreze în funcþia
avutã anterior pânã în 1968, când a fost promovat adjunct al inspectorului ºef al
Inspectoratului de securitate judeþean Prahova, funcþie pe care o deþine ºi în prezent.

Organele locale de partid ºi conducerea Inspectoratului judeþean al Ministerului
de Interne apreciazã cã este unul dintre cei mai buni ofiþeri ai acestei instituþii; are
o temeinicã pregãtire profesionalã ºi politicã, o îndelungatã experienþã în munca de
securitate ºi reale calitãþi de bun conducãtor. Cunoaºte în mare mãsurã problemele
inspectoratului judeþean ºi aduce o contribuþie însemnatã la rezolvarea lor.
Coordoneazã în condiþii bune munca subordonaþilor din compartimentele de care
rãspunde, dovedeºte iniþiativã ºi spirit de orientare. Analizeazã cu atenþie materialele
informative ºi întreprinde mãsuri operative pentru valorificarea lor. Manifestã
preocupare susþinutã pentru ridicarea calitãþii muncii, pentru gãsirea ºi aplicarea unor
metode avansate. Îl caracterizeazã simþul rãspunderii în muncã, corectitudinea,
modestia ºi principialitatea în relaþiile cu oamenii. A acordat atenþia necesarã
procesului de instruire a cadrelor ºi în acelaºi timp a manifestat preocupare pentru
pregãtirea sa; în 1968 a absolvit Facultatea de drept; la convocãrile de pregãtire
profesionalã a obþinut rezultate foarte bune. Uneori însã nu este suficient de ferm faþã
de unii subordonaþi care au lipsuri în muncã.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: pãrinþii au fost þãrani cu gospodãrie mijlocie, în prezent

lucreazã în C.A.P. Are cinci surori: trei sunt casnice, una funcþionarã, cealaltã lucreazã
în C.A.P.

Soþia este casnicã. Tatãl ei este maistru mecanic, în 1948 a fost exclus din partid
pe motiv cã în timpul rãzboiului a fost folosit ca informator de cãtre serviciul militar
de informaþii din întreprinderea unde lucra. În prezent este cunoscut ca cetãþean corect,
fruntaº în producþie. Mama este casnicã.

Conducerea Ministerului de Interne propune sã fie numit în funcþia de inspector
ºef al Inspectoratului judeþean Vaslui al Ministerului de Interne.

Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã este corespunzãtor ºi poate fi numit
în aceastã funcþie.

Secretar,
Banc Iosif

ªef secþie
Savu Ion

Instructor,
Sandu Nicolae

25 decembrie 1972.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 232–233.
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1972 decembrie 29. Referat de cadre al colonelului Stamatoiu Aristotel, propus
în funcþia de ºef al Direcþiei a III-a din Direcþia generalã de
contraspionaj

C.C. al P.C.R.
Secþia Cadre

Stamatoiu Aristotel
Membru de partid din 1959

– Nãscut la 6 octombrie 1929, în comuna Scoarþa, judeþul Olt;
– Originea socialã: tatãl a fost muncitor croitor;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Studii: Facultatea de comerþ ºi cooperaþie;
– Profesia ºi gradul: ofiþer, are gradul de colonel;
– Cunoaºte limba francezã;
– În prezent este adjunct al ºefului Direcþiei a III-a din Direcþia generalã de

contraspionaj a Ministerului de Interne.

Stamatoiu Aristotel, din 1941 a urmat Liceul comercial la Târgu Jiu, dupã care
a continuat studiile la I.S.E.P., pe care le-a absolvit în anul 1952 ºi a obþinut diploma
de economist. În timpul facultãþii ºi ulterior a urmat câtva luni ºcoala militarã de ofiþeri
de rezervã de intendenþã, iar la încheierea pregãtirii i s-a acordat gradul de
sublocotenent.

La absolvirea facultãþii a fost repartizat în funcþia de planificator la Centrocoop,
unde a lucrat un an.

În 1953 a fost încadrat ofiþer de securitate la Direcþia de contrainformaþii
economice, îndeplinind aceastã funcþie nouã ani. S-a strãduit sã-ºi însuºeascã
pregãtirea militarã necesarã ºi sã-ºi îmbogãþeascã cunoºtinþele de specialitate, iar ca
urmare a rezultatelor pozitive obþinute a fost promovat ºef de birou.

În 1962 a fost mutat adjunct ºef serviciu la Direcþia de contraspionaj, apoi dupã
un an ºef serviciu, iar în 1967 a fost promovat adjunct al ºefului Direcþiei a III-a din
Direcþia generalã de contraspionaj1, unde munceºte ºi în prezent.
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Este apreciat cã în aceste funcþii a acumulat o bogatã experienþã în munca de
securitate ºi în activitatea de conducere a compartimentelor încredinþate. Munceºte
cu pasiune ºi simþ de rãspundere în îndeplinirea sarcinilor, cunoaºte temeinic
problemele sectoarelor de care rãspunde, a contribuit substanþial la perfecþionarea
activitãþii subordonaþilor ºi la creºterea competenþei lor. Are un dezvoltat spirit de
analizã ºi prevedere, o mare putere de muncã ºi curaj, se angajeazã personal ºi cu
hotãrâre în rezolvarea problemelor mai dificile. Nu manifestã însã suficientã
preocupare privind deplasarea în judeþe.

De mai mulþi ani a avut funcþia de membru al biroului organizaþiei de bazã ºi al
comitetului de partid pe direcþie, precum ºi propagandist, pe care le-a îndeplinit în
mod conºtiincios, strãduindu-se continuu sã-ºi ridice nivelul de pregãtire politico-
ideologicã.

În societate ºi familie are comportare bunã.
Este decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: tatãl a fost muncitor croitor, iar din 1945 þãran muncitor.

În prezent este pensionar, iar mama casnicã. Are doi fraþi ºi o sorã; unul inginer, altul
economist, membru de partid. Sora este casnicã.

Soþia este funcþionarã. Tatãl a fost subofiþer, iar mama casnicã, ambii au decedat.
Conducerea Ministerului de Interne propune sã fie numit ºef al Direcþiei a III-a

din Direcþia generalã de contraspionaj.
Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã este corespunzãtor ºi poate fi numit

în aceastã funcþie.

Secretar,
Banc Iosif

ªef secþie,
Cornel Onescu

Instructor,
Boar Augustin

29 decembrie 1972.

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 60–61.
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1973 august 30. Referat de cadre al locotenent-colonelului de securitate
Bodunescu Ion, propus în funcþia de inspector ºef al
Inspectoratului judeþean Teleorman al Ministerului de Interne

Comitetul Central al P.C.R.
Secþia Organizatoricã ºi Cadre

Bodunescu Ion
Membru de partid din 1960

– Nãscut la 16 martie 1933, în Târgu Cãrbuneºti, judeþul Gorj;
– Originea socialã: þãrani sãraci;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea de drept, urmeazã doctorantura;
– Profesia ºi gradul: ofiþer de securitate, are gradul de locotenent-colonel;
– Cunoaºte limba spaniolã ºi are cunoºtinþe de limba italianã;
– În prezent este locþiitor ºef direcþie în Ministerul de Interne.

Bodunescu Ion, dupã absolvirea ªcolii profesionale metalurgice de pe lângã Uzina
„Sadu“, în 1951, a lucrat ca strungar la aceeaºi uzinã. În 1952 a fost pedagog la ªcoala
profesionalã din Târgu-Jiu. A activat în organizaþia de tineret, iar un timp a fost activist
al Comitetului raional U.T.C. Târgu Jiu.

În 1953 a fost încadrat în Ministerul Afacerilor Interne, la Direcþia regionalã de
securitate Oltenia, unde 16 ani a lucrat ca ofiþer la serviciul de informaþii interne ºi
ºef birou. În aceastã perioadã a urmat ºcoala de pregãtire a cadrelor de securitate
Bucureºti. Concomitent cu activitatea profesionalã a urmat liceul ºi Facultatea de drept,
la cursurile fãrã frecvenþã.

În 1968 a fost numit inspector ºef adjunct la Inspectoratul judeþean de securitate
Dolj, iar dupã un an a fost promovat inspector ºef al aceluiaºi organ.

Din 1972, în urma reorganizãrii ministerului, a îndeplinit funcþia de ºef adjunct
la Inspectoratul judeþean Dolj al Ministerului de Interne ºi ºef al securitãþii judeþului,
iar din 1973 este locþiitor al ºefului direcþiei.

Din aprecierea conducerii ministerului rezultã cã are o bunã pregãtire profesionalã
ºi militarã, iar în cei 20 de ani de activitate a acumulat o bogatã experienþã în munca
de securitate. În funcþiile avute s-a remarcat ca un ofiþer capabil, cu iniþiativã în muncã,
hotãrât în îndeplinirea ordinelor primite. A întreprins mãsuri de perfecþionare a
activitãþii de supraveghere ºi de prevenire a fenomenelor negative din unele obiective
ºi de depistare a unor elemente duºmãnoase. Este receptiv la propunerile ofiþerilor
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din subordine ºi se preocupã de educarea ºi îndrumarea acestora. În funcþia actualã
dovedeºte competenþã în coordonarea sectorului de care se ocupã, iar prin controalele
efectuate la inspectoratele judeþene ºi-a adus contribuþia la depistarea unor neajunsuri
ale muncii. Este corect în relaþiile cu subordonaþii, se bucurã de autoritate în rândul
acestora, are comportare corespunzãtoare în familie ºi societate.

A urmat Universitatea seralã de marxism leninism, iar în prezent urmeazã
doctorantura la Facultatea de drept internaþional. A publicat în colaborare lucrãri de
specialitate. Mai mulþi ani a fost membru al biroului Comitetului judeþean de partid
Dolj. În activitatea sa manifestã uneori lipsuri: tendinþã de subapreciere a
colaboratorilor.

Este decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: pãrinþii au fost þãrani cu gospodãrie micã, în prezent

tatãl este pensionar C.A.P., membru de partid, iar mama decedatã. Are patru fraþi ºi
douã surori. Un frate este muncitor, altul subofiþer la Ministerul de Interne, celãlalt
lucreazã în C.A.P., doi sunt membri de partid. Un alt frate a fost muncitor, în prezent
pensionar; a fost exclus din partid pentru faptul cã a participat la câteva ºedinþe
legionare. O sorã este funcþionarã, iar alta casnicã, membre de partid.

Soþia este casnicã. Tatãl este muncitor, are viciul beþiei, s-a despãrþit de soþie de
mai mulþi ani. Mama este casnicã.

Ministerul de Interne propune sã fie numit inspector ºef al Inspectoratului
judeþean Teleorman.

Secþia Organizatoricã ºi Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã poate fi numit în
funcþia propusã.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªef sector cadre,
Savu Ion

Instructor
Opriþescu Mihai

30 august 1973.

A.M.R., fond 121, rola 312, c. 733–734.
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1974 aprilie 8. Referat de cadre al locotenent-colonelului Ardeleanu Lazãr Ioan,
ºeful Serviciului contrainformaþii în sectoarele economice la
Inspectoratul judeþean Cluj al Ministerului de Interne

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

Locot. colonel (securitate) Ardeleanu Lazãr Ioan
Membru de partid din 1960

– Nãscut la 8 aprilie 1931, în comuna ªoimi, judeþul Bihor;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãran cooperator;
– Studii: Academia „ªtefan Gheorghiu“, fãrã examen de diplomã;
– Profesie: lãcãtuº de revizie C.F.R.;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Încadrat în securitate în anul 1951;
– Îndeplineºte funcþia de ºef al Serviciului de contrainformaþii în sectoarele

economice la Inspectoratul judeþean Cluj.

Ardeleanu Ioan, în 1945 a terminat 7 clase generale, dupã care pânã în 1946 a
stat la pãrinþi. În septembrie 1946 s-a înscris la ªcoala profesionalã C.F.R. Oradea,
pe care a absolvit-o în august 1950, calificându-se în meseria de lãcãtuº de revizie.
Dupã obþinerea calificãrii a fost repartizat la Staþia C.F.R. Oradea, unde a lucrat pânã
în septembrie 1951.

Ca elev a obþinut rezultate foarte bune la învãþãturã, iar în producþie s-a situat printre
fruntaºii sectorului în care îºi desfãºura activitatea. În anul 1947 s-a înscris în Uniunea
Tineretului Socialist, iar la scurt timp, tot în 1947, a fost primit membru al U.T.C.,
achitându-se de sarcinile ce i-au revenit.

La 25 septembrie 1951 a fost chemat în cadrele active ale securitãþii statului, cu
gradul de sublocotenent, ºi repartizat la fostul Birou de securitate transporturi feroviare
Oradea. În februarie 1952 a fost mutat la Serviciul de securitate transporturi Cluj,
iar în martie 1960 la Serviciul de contrainformaþii în sectoarele economice din Direcþia
regionalã de securitate Cluj.

În activitatea sa a fost apreciat pentru perseverenþa ºi pasiunea de care a dat dovadã
în însuºirea ºi aplicarea ordinelor ºi directivelor muncii de securitate, obþinând rezultate
bune în muncã. În 1959 a fost pedepsit cu 20 zile de arest pentru faptul cã în timp
ce încerca sã recruteze un informator, nefiind suficient de atent, acesta s-a sinucis,
aruncându-se pe geam de la etaj.
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La 1 august 1962 a fost promovat ºef al Serviciului municipal de securitate Turda,
funcþie în care datoritã pregãtirii, conºtiinciozitãþii ºi perseverenþei de care a dat
dovadã, a reuºit sã organizeze ºi sã conducã cu competenþã activitatea serviciului.
S-a preocupat de ridicarea calificãrii profesionale a subordonaþilor ºi de educarea
acestora în spiritul respectãrii legilor ºi a normelor de conduitã socialistã, el însuºi
fiind un bun exemplu din acest punct de vedere. A participat nemijlocit la rezolvarea
unor sarcini operative ºi la elaborarea unor combinaþii informative importante.

Datoritã activitãþii desfãºurate ºi rezultatelor obþinute în muncã, la 1 iunie 1972
a fost promovat adjunct al ºefului securitãþii judeþului Cluj. În aceastã calitate s-a
preocupat de cunoaºterea situaþiei reale din compartimentele subordonate, dovedind
pricepere ºi rãspundere în elaborarea mãsurilor ºi îndeplinirea misiunilor încredinþate.

Cu ocazia aplicãrii noilor state de organizare, la 1 august 1973, desfiinþându-se
o funcþie de locþiitor al ºefului securitãþii, a fost numit ºef al Serviciului II.

Este inteligent, cu spirit organizatoric, principial ºi obiectiv în relaþiile cu
subordonaþii, bucurându-se de stima ºi respectul cuvenit din partea acestora. În 1973
a absolvit cursurile Secþiei organizare-planificare din cadrul Academiei „ªtefan
Gheorghiu“, urmând sã susþinã examenul de diplomã. În cadrul activitãþilor de pregãtire
obþine constant rezultate foarte bune. Este sãnãtos ºi rezistent la eforturi fizice.

În activitatea desfãºuratã ofiþerul dovedeºte insuficientã fermitate faþã de unele
aspecte negative din activitatea subordonaþilor, iar în anumite împrejurãri randamentul
muncii sale nu este pe mãsura capacitãþii, pregãtirii ºi experienþei de care dispune.

Tatãl sãu a fost þãran cu gospodãrie micã, membru C.A.P., decedat în 1972, iar mama
sa este pensionarã C.A.P., neîncadratã politic. Are un frate muncitor, membru de partid.

Soþia este contabilã, membrã de partid. Au un fiu, elev la liceu, membru U.T.C.
Pãrinþii soþiei sunt membri C.A.P., neîncadraþi politic. Soþia are o sorã, membrã

C.A.P., neîncadratã politic.
Locotenent-colonelul Ardeleanu Ioan este propus sã fie numit în funcþia de ºef

al Inspectoratului judeþean Mureº al Ministerului de Interne.
Direcþia cadre ºi învãþãmânt considerã cã din punct de vedere social-politic ºi ca

pregãtire este corespunzãtor a fi numit în funcþia propusã1.

ªeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
General-maior,
Vlad Iulian

8 aprilie 1974.

A.M.R., fond 121, rola 312, c. 710–712.
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1 Locotent-colonelul Ardeleanu Ioan a rãmas în continuare la I.J. Cluj, fiind avansat la gradul de
colonel ºi numit ºef al Serviciului I din cadrul inspectoratului, funcþie pe care o deþinea în septembrie
1977. În ºedinþa Biroului executiv al Consiliului de conducere al Ministerului de Interne, din 22
septembrie 1977, a fost propus pentru a fi numit în funcþia de ºef al securitãþii în cadrul I.J. Satu Mare
(A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7402, dosar nr. 5, f. 20).
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1974 aprilie 9. Referat de cadre al generalului-maior Ristea Ioan Gheorghe,
locþiitor al ºefului Securitãþii judeþului Braºov, propus a fi numit
în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean Mureº al Ministerului
de Interne

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

General-maior (securitate) Ristea Ioan Gheorghe
Membru de partid din anul 1946

– Nãscut la 21 martie 1928, în comuna Stejari, judeþul Gorj;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãran cu gospodãrie micã;
– Studii: Academia „ªtefan Gheorghiu“, cu examen de diplomã;
– Profesia: militar;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Încadrat în securitate în anul 1950;
– Îndeplineºte funcþia de locþiitor al ºefului Securitãþii judeþului Braºov.

Ristea Gheorghe, în anul 1942 a absolvit 7 clase generale în comuna natalã, apoi
a intrat la ªcoala profesionalã de gaz ºi electricitate din Bucureºti unde, dupã patru
ani, s-a calificat în meseria de strungar metale, calitate în care a lucrat timp de trei
ani. A fost apreciat ca un tânãr harnic ºi sârguincios la învãþãturã ºi în muncã.

În octombrie 1944 a fost primit în U.T.C., iar în 1946 membru al P.C.R.
În anul 1948 a fost brigadier voluntar pe ºantierele Cãciulaþi-Snagov ºi Salva-Viºeu,

fiind distins cu diploma de fruntaº al muncii voluntare. A urmat apoi un curs de partid
cu durata de patru luni, la absolvirea cãruia a fost numit secretar al Sectorului U.T.C.
gaz ºi electricitate din Bucureºti. ªi în aceste activitãþi s-a evidenþiat ca un tovarãº
preocupat de îndeplinirea sarcinilor, cu spirit de orientare ºi iniþiativã.

În perioada septembrie 1949–martie 1950 a urmat ªcoala de ofiþeri politici a M.A.I.
Bucureºti, pe care a absolvit-o cu gradul de locotenent, fiind declarat ºef de
promoþie ºi repartizat la Direcþia cadre din Direcþia generalã politicã a M.A.I., în
funcþia de locþiitor ºef birou. Ca urmare a rezultatelor obþinute, în anul 1952 a fost
promovat locþiitor al ºefului Direcþiei secretariat din M.A.I., în anul 1954 a fost mutat
la Direcþia a III-a ºi numit locþiitor al ºefului direcþiei, iar în 1955 ºef al Direcþiei
secretariat. Tot în aceastã perioadã, respectiv din 1960 pânã în 1961, a urmat Cursul
de specializare-securitate în U.R.S.S.
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În funcþiile încredinþate a muncit cu rãspundere ºi conºtiinciozitate, afirmându-
se ca un bun organizator, preocupat continuu de gãsirea unor noi forme pentru
îmbunãtãþirea activitãþii unitãþilor în care a lucrat.

În anul 1961 a fost numit ºef al Direcþiei regionale de securitate Criºana, iar în
1968 inspector ºef al Inspectoratului de securitate judeþean Bihor. În aceste funcþii
a dovedit preocupare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ºi îmbunãtãþirea calitãþii
reþelei informative, asigurând obþinerea unor rezultate pozitive pe linia contracarãrii
acþiunilor unor elemente ostile.

A acordat atenþie perfecþionãrii pregãtirii sale politico-ideologice ºi de culturã
generalã. În 1973 a absolvit Academia „ªtefan Gheorghiu“, cu examen de diplomã.

Pentru rezultatele obþinute a fost decorat cu ordine ºi medalii ale Republicii
Socialiste România, recompensat de mai multe ori ºi înaintat la gradul de colonel
înaintea expirãrii duratei minime de stagiu. În anul 1969 a fost înaintat la gradul de
general-maior.

În activitatea sa uneori nu a efectuat un control sistematic asupra subordonaþilor
ºi nu a asigurat, întotdeauna, verificarea operativã a unor informaþii. Pentru rãspun-
derea ce i-a revenit ca ºef al Inspectoratului judeþean de securitate în legãturã cu detur-
narea unui avion de pe aeroportul din Oradea, a fost destituit din funcþie ºi mutat [ca]
ºef al Serviciului informaþii interne din Inspectoratul de securitate al judeþului Braºov1.

În cadrul acestui inspectorat s-a angajat cu hotãrâre în muncã, reuºind sã obþinã
rezultate bune ºi foarte bune. La 1 iunie 1972 a fost promovat locþiitor al ºefului
securitãþii judeþului Braºov, funcþie pe care o îndeplineºte ºi în prezent. În aceastã
calitate a adus un aport însemnat la buna organizare a muncii ºi a condus nemijlocit
acþiuni importante, care s-au finalizat cu rezultate operative.

Din punct de vedere medical prezintã unele afecþiuni, care însã nu i-au diminuat
capacitatea de efort.

Tatãl sãu a fost muncitor necalificat ºi þãran cu gospodãrie micã, membru de partid,
iar mama casnicã, neîncadratã politic, ambii sunt decedaþi. Are douã surori, una este
dactilografã, iar cealaltã membrã cooperatoare, neîncadrate politic.

Soþia sa este casnicã, neîncadratã politic. Au un fiu elev la liceu, membru U.T.C.,
ºi o fiicã, elevã la ºcoala generalã.

Tatãl soþiei a fost muncitor, decedat din 1940, iar mama acesteia este casnicã,
neîncadratã politic. În 1959 mama soþiei s-a recãsãtorit cu un muncitor, neîncadrat
politic, în prezent pensionar.

Soþia are doi fraþi, ambii muncitori. Unul este membru de partid, iar celãlalt frate
vitreg, membru U.T.C. 
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1 Prin odinul nr. 01519 din 15 iulie 1971, generalul-maior Ristea Gheorghe, de la dispoziþia
Consiliului Securitãþii Statului, a fost numit ºef al Serviciului I informaþii interne la Inspectoratul de
securitate judeþean Braºov, cu o retribuþie de 2 820 ei pe lunã (A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395,
dosar nr. 9, f. 82).



Generalul-maior Ristea I. Constantin [Gheorghe – n.n.] este propus sã fie numit
în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean Mureº al Ministerului de Interne.

Direcþia cadre ºi învãþãmânt considerã cã din punct de vedere social-politic ºi ca
pregãtire este corespunzãtor pentru a fi numit în funcþia propusã.

ªeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
General-maior,
Vlad Iulian

9 aprilie 1974.

A.M.R., fond 121, rola 312, c. 704–706.
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1974 aprilie 9. Referat de cadre al locotenent-colonelului Csomos Alexandru,
locþiitor al ºefului Securitãþii judeþului Braºov, propus pentru a fi
numit în funcþia de inspector ºef la Inspectoratul judeþean Mureº
al Ministerului de Interne

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

Locotenent-colonel (securitate) Csomos David Alexandru
Membru de partid din anul 1954

– Nãscut la 2 decembrie 1929, în Braºov;
– Naþionalitatea: maghiarã;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Studii: student în anul II la Academia „ªtefan Gheorghiu“, cursuri fãrã frecvenþã;
– Profesia: lãcãtuº mecanic;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Încadrat în securitate în anul 1950;
– Îndeplineºte funcþia de locþiitor al ºefului Securitãþii judeþului Braºov.

Csomos Alexandru, în anul 1944 a absolvit 7 clase generale în Braºov, dupã care
a intrat ucenic la o fabricã de stofe, unde s-a calificat ºi a lucrat ca lãcãtuº mecanic
pânã la încadrarea sa în securitate. Concomitent a urmat ºcoala profesionalã ºi trei
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clase de liceu, curs fãrã frecvenþã. Din aceste perioade este cunoscut ca un tânãr perse-
verent în muncã ºi la învãþãturã, conºtiincios ºi cu comportãri bune. În anul 1945 a
fost primit membru al U.T.C.

La 10 august 1950 a fost încadrat în securitate cu gradul de plutonier ºi repartizat
la Direcþia regionalã Braºov. Ca urmare a rezultatelor pozitive obþinute în muncã,
în anul 1951 a fost trecut în corpul ofiþerilor cu gradul de sublocotenent ºi promovat
succesiv pânã la funcþia de ºef al Serviciului de contrainformaþii în sectoarele
economice. În anul 1954 a fost primit membru de partid.

Din anul 1958 pânã în 1959 a urmat cursul de perfecþionare securitate în U.R.S.S.
În aprilie 1968, cu ocazia înfiinþãrii judeþelor, a fost numit adjunct al ºefului

Serviciului municipal de securitate Braºov ºi ºef al Secþiei de contraspionaj, iar la 1
februarie 1969, prin reaºezarea unor funcþii, a fost numit ºef de secþie în cadrul
Serviciului III de la reºedinþa inspectoratului.

În activitatea desfãºuratã în aceste funcþii a depus eforturi susþinute pentru
executarea în cât mai bune condiþii a atribuþiilor de serviciu ºi a misiunilor încre-
dinþate, organizând ºi conducând cu competenþã munca subordonaþilor.

Apreciindu-se calitãþile sale ºi experienþa acumulatã pe linia muncii de
contrainformaþii în sectoarele economice, la 1 decembrie 1970 a fost din nou promovat
în funcþia de ºef al Serviciului II, iar în noiembrie 1971 în cea de adjunct al ºefului
Inspectoratului judeþean de securitate Braºov, pânã la 1 iunie 1972 cumulând ºi funcþia
de ºef al serviciului respectiv.

În aceste funcþii a dovedit în continuare preocupare pentru îmbunãtãþirea muncii
cu reþeaua informativã ºi a militat pentru perfecþionarea activitãþii de prevenire. A
desfãºurat o activitate permanentã de control ºi sprijin asupra muncii subordonaþilor
ºi a participat personal la realizarea unor sarcini importante, fapt ce a dus la
îmbunãtãþirea activitãþii de ansamblu a colectivelor de care rãspunde.

Este un ofiþer ordonat, bun executant, dovedeºte orientare, spirit organizatoric ºi
dinamism în muncã. Are o conduitã corectã în serviciu, familie ºi societate, bucu-
rându-se de prestigiu ºi autoritate în cadrul colectivului. Este sãnãtos ºi rezistent la
eforturi.

Lipsurile care s-au manifestat în activitatea ofiþerului constau în faptul cã nu întot-
deauna este suficient de exigent faþã de subordonaþi, iar în unele cazuri nu dovedeºte
combativitatea necesarã faþã de unele neajunsuri.

Tatãl sãu a fost muncitor C.F.R., în prezent pensionar, iar mama este casnicã, ambii
membri de partid. Ofiþerul are un frate activist al Comitetului municipal Braºov al
P.C.R. ºi o sorã casnicã, membrã de partid.

Soþia ofiþerului este casnicã, a fost membrã de partid dar, neprezentându-se la
preschimbarea carnetelor, a rãmas în afara partidului. Au un fiu student în anul III
la Institutul Politehnic Braºov, membru U.T.C.

Tatãl soþiei a fost dulgher, decedat în 1966, iar mama este casnicã, neîncadratã
politic. Soþia are o sorã casnicã, neîncadratã politic ºi doi fraþi pensionari. Unul din
fraþi este membru de partid ºi deputat în cartier, iar celãlalt a fost exclus din partid,
deoarece în anul 1940 a fãcut parte din organizaþia legionarã.
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Locotenent-colonelul Csomos Alexandru este propus sã fie numit în funcþia de
ºef al Inspectoratului judeþean Mureº al Ministerului de Interne.

Direcþia cadre ºi învãþãmânt considerã cã din punct de vedere social-politic ºi ca
pregãtire este corespunzãtor a fi numit în funcþia propusã.

ªeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
General-maior,
Vlad Iulian

9 aprilie 1974.

A.M.R., fond 121, rola 312, c. 707–709.
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1974 aprilie 17. Referat de cadre al locotenent-colonelului Neculicioiu Gh.
Victor, ºef al Securitãþii judeþului Braºov

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

Locotenent-colonel (securitate) Neculicioiu Gh. Victor
Membru de partid din anul 1956

– Nãscut la 11 noiembrie 1932, în comuna Cristian, judeþul Braºov;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãrani cooperatori;
– Studii: Facultatea de drept, cu examen de diplomã ºi Cursul postuniversitar;
– Profesia: jurist;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Încadrat în Ministerul de Interne în anul 1952;
– Îndeplineºte funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Braºov.

Neculicioiu Victor, în anul 1951 a absolvit ªcoala medie tehnicã financiarã din
Braºov. În 1948 a fost primit membru al U.T.C., îndeplinind cu conºtiinciozitate sarci-
nile încredinþate.

În perioada 1951–1952 a urmat ªcoala de ofiþeri a Direcþiei Generale a Securitãþii
Statului, la absolvirea cãreia a fost înãlþat la gradul de sublocotenent.
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De la terminarea ºcolii de ofiþeri ºi pânã în aprilie 1968 a îndeplinit funcþiile de
ajutor lucrãtor operativ, lucrãtor operativ, lucrãtor operativ prim, locþiitor ºef birou,
ºef birou ºi locþiitor ºef serviciu, pe linia compartimentelor transporturi feroviare,
informaþii externe ºi contraspionaj. În aceste funcþii a dovedit perseverenþã ºi
preocupare în însuºirea ºi aplicarea ordinelor ºi instrucþiunilor de muncã, o bunã
orientare ºi iniþiativã. A organizat ºi condus cu competenþã activitatea subordonaþilor,
ajutându-i ºi controlându-i în muncã în mod corespunzãtor.

Ca urmare a rezultatelor bune obþinute ºi a calitãþilor personale de care a dat
dovadã, la 1 aprilie 1968 a fost promovat în funcþia de adjunct al ºefului Inspectoratului
de securitate judeþean Braºov. În exercitarea atribuþiilor acestei funcþii a dovedit spirit
organizatoric ºi o bunã pregãtire politicã ºi profesionalã, contribuind în mod efectiv
la rezolvarea unor acþiuni mai importante. A avut o participare activã la conducerea
activitãþii inspectoratului, iar atunci când a þinut locul la comanda unitãþii a îndeplinit
în bune condiþii sarcinile ce i-au revenit.

În mai 1972 a fost promovat în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Braºov, funcþie
pe care o îndeplineºte ºi în prezent. În aceastã calitate s-a remarcat prin seriozitate
ºi rãspundere în muncã, fiind preocupat în permanenþã de îmbunãtãþirea activitãþii
în toate compartimentele din subordine ºi de ridicarea gradului de pregãtire a
subordonaþilor. A absolvit cu rezultate bune ºi foarte bune Facultatea de drept, cursul
postuniversitar ºi cursul intensiv de limba germanã.

Este sãnãtos ºi rezistent la eforturi, iar în familie ºi societate are o conduitã
corespunzãtoare.

Pentru munca depusã ºi rezultatele obþinute a fost decorat cu ordine ºi medalii
ale Republicii Socialiste România, avansat înainte de termen la gradele de maior ºi
locotenent-colonel, recompensat cu bani de mai multe ori.

În activitatea sa ofiþerul a manifestat ºi unele lipsuri. Astfel, nu întotdeauna a fost
suficient de dinamic, iar în relaþiile cu subordonaþii a dat dovadã uneori de lipsã de
tact.

Tatãl sãu a fost paznic ºi þãran cu gospodãrie micã, în prezent pensionar. Pânã în
anul 1945 a fost membru în P.N.L., ocupând ºi funcþia de membru în comitetul
comunal al acestei organizaþii. Mama sa a fost membrã a C.A.P., în prezent
pensionarã, neîncadratã politic.

Are un frate muncitor, membru de partid, ºi o sorã casnicã, neîncadratã politic.
Fratele a fost gardian public pânã în anul 1945, când a fost îndepãrtat din muncã pentru
neîndeplinirea întocmai a atribuþiilor de serviciu.

Soþia ofiþerului este judecãtor la tribunalul din Braºov, membrã de partid. Au doi
copii, elevi la ºcoala generalã.

Tatãl soþiei, pensionar, neîncadrat politic, pânã în anul 1946 a fost membru P.N.Þ.
ºi preºedinte al organizaþiei din comuna Cristian. La alegerile din 1946 a fãcut
propagandã în favoarea acestui partid. Timp de mulþi ani, duminicile ºi în zilele de
sãrbãtori religioase, a dublat, benevol, cantorul de la biserica din comuna natalã.
Ofiþerul ºi soþia sa, în a doua parte a anului 1973, au stat de vorbã cu acesta ºi i-au
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cerut sã nu mai oficieze la slujbele religioase. Au fost asiguraþi cã nu va mai face
acest lucru, fapt rezultat ºi din verificãrile efectuate recent. Mama este pensionarã
C.A.P., membrã de partid.

Soþia are un frate muncitor, neîncadrat politic, ºi un altul maistru, membru de partid.
Locotenent-colonelul Neculicioiu Victor este propus sã fie numit în funcþia de ºef

al Inspectoratului judeþean Braºov al Ministerului de Interne.
Direcþia cadre ºi învãþãmânt considerã cã din punct de vedere social-politic ºi ca

pregãtire este corespunzãtor a fi numit în funcþia propusã.

p. ªeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
Colonel Bucurescu Gianu

17 aprilie 1974.

A.M.R., fond 121, rola 312, c. 696–698.
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1974 aprilie 17. Referat de cadre al locotenent-colonelului Brestoiu Ilie Horia,
ºef al Serviciului I la Centrul de informaticã ºi documentare

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

Locot. colonel (securitate) Brestoiu Ilie Horia
Membru de partid din anul 1956

– Nãscut la 23 ianuarie 1933, în Bucureºti;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: tatãl mic meseriaº;
– Studii: Facultatea de drept, cu examen de diplomã;
– Profesia: jurist;
– Cãsãtorit, are un copil;
– Încadrat la Ministerul de Interne în anul 1952;
– Îndeplineºte funcþia de ºef serviciu I la Centrul de informaticã ºi documentare.

Brestoiu Horia, în 1951 a absolvit liceul comercial din Piteºti, obþinând diploma
de tehnician contabil. A fost un elev sârguincios la învãþãturã ºi cu o comportare
corectã. În 1948 a fost primit membru al U.T.C., îndeplinind cu conºtiinciozitate
sarcinile ce i-au revenit.
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Din august 1951 pânã în aprilie 1952 a urmat ªcoala de ofiþeri a Direcþiei Generale
a Securitãþii Statului, unde a obþinut rezultate foarte bune la învãþãturã. La absolvire
i s-a acordat gradul de sublocotenent ºi a fost repartizat la Direcþia de anchete penale,
în funcþia de ajutor anchetator. În aceastã calitate a dovedit preocupare pentru
executarea întocmai a ordinelor, remarcându-se ca un ofiþer capabil ºi perseverent.
Ca urmare a rezultatelor obþinute, în 1953 a fost promovat anchetator prim, iar în 1956
[a fost] primit membru de partid ºi i s-a conferit „Diploma de onoare“ a C.C. al U.T.C.

La 1 noiembrie 1961 a fost mutat la ºcoala militarã de ofiþeri de securitate, unde
a îndeplinit mai întâi funcþia de profesor ºef la ciclul de specialitate, iar în august
1962 a fost promovat ºef de catedrã. A dovedit aptitudini pentru munca didacticã,
reuºind sã întocmeascã materiale de calitate ºi sã obþinã rezultate pozitive în
instruirea elevilor.

În ianuarie 1964 a fost mutat la Direcþia cadre ºi învãþãmânt, în calitate de instructor
pentru ªcoala militarã de ofiþeri de securitate. Datoritã experienþei acumulate ºi-a adus
o contribuþie efectivã la îmbunãtãþirea activitãþii de control ºi sprijin a ºcolilor ºi a
calitãþii procesului instructiv-educativ.

În 1967 a fost mutat la Direcþia a V-a ºi promovat adjunct ºef serviciu, iar ulterior
ºef de serviciu, unde a muncit cu rezultate bune. A manifestat însã ºi unele lipsuri,
în sensul cã nu ºi-a organizat temeinic activitatea, tãrãgãnând executarea unor lucrãri,
iar uneori a dovedit lipsã de tact în relaþiile cu subordonaþii ºi a fost refractar la criticã.

Din decembrie 1969 lucreazã la Centrul de informaticã ºi documentare, unde la
început a deþinut funcþia de cercetãtor ºtiinþific principal, iar la 1 aprilie 1972 a fost
promovat ºef de serviciu.

Pe baza experienþei acumulate ºi a calitãþilor sale personale, fiind un ofiþer
inteligent, cu capacitate de analizã ºi sintezã, cu o temeinicã pregãtire de specialitate,
politico-ideologicã ºi culturalã, ºi-a adus contribuþia la elaborarea unor lucrãri ºi studii
apreciate de conducerea ministerului. De asemenea, ca ºef de serviciu dovedeºte spirit
organizatoric, iniþiativã, simþ de rãspundere, competenþã ºi orientare, aducându-ºi
aportul la perfecþionarea ºi îmbunãtãþirea muncii de ansamblu a unitãþii.

A fost folosit cu bune rezultate de conducerea unitãþii la elaborarea unor proiecte
de acte normative ºi la conducerea unor colective de control. De asemenea, a continuat
sã desfãºoare activitate ºi pe linia cercetãrii ºtiinþifice, în 1973 publicându-i-se cartea
intitulatã „Acþiuni secrete în România“.

Este un ofiþer combativ ºi cu spirit critic dezvoltat. Se bucurã de aprecieri pozitive,
atât din partea conducerii unitãþii, cât ºi a tovarãºilor de muncã. Este sãnãtos ºi rezistent
la eforturi.

Ofiþerul a depus eforturi pe linia lichidãrii lipsurilor semnalate anterior ºi a obþinut
unele rezultate bune în acest sens. Totuºi, uneori se mai evidenþiazã în comportarea
sa unele tendinþe de supraapreciere.

Tatãl sãu a fost croitor ºi a posedat un atelier, folosind periodic ºi câte 2–3 ucenici.
A activat în P.C.R. în ilegalitate, iar în 1944 a decedat. Mama sa a fost casnicã, iar
dupã moartea soþului a lucrat ca funcþionarã, în prezent fiind pensionarã. Este membrã
de partid.
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Are o sorã casnicã, neîncadratã politic, cãsãtoritã cu un activist de partid.
Soþia ofiþerului a lucrat ca dactilografã, în prezent este casnicã, neîncadratã politic.

Au un fiu, elev la ºcoala generalã.
Tatãl soþiei a fost muncitor, apoi pensionat în urma unui accident de muncã. În

anul 1958, fiind remizier la un debit de tutun, a fost condamnat pentru delapidare la
1 an ºi 6 luni închisoare corecþionalã, cu suspendarea executãrii pedepsei. A fost
membru al P.C.R. ºi exclus în urma condamnãrii. Mama soþiei a fost casnicã,
neîncadratã politic. Ambii sunt decedaþi.

Soþia ofiþerului are un frate muncitor tâmplar, membru de partid, ºi o sorã
funcþionarã, neîncadratã politic.

Locotenent-colonelul Brestoiu Horia este propus sã fie numit în funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Braºov al Ministerului de Interne.

Direcþia cadre ºi învãþãmânt considerã cã din punct de vedere social-politic ºi ca
pregãtire este corespunzãtor a fi numit în funcþia propusã.

p. ºeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
Colonel Bucurescu Gianu

17 aprilie 1974

A.M.R., fond 121, rola 312, c. 699–701.
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1974 mai 1. Extras din Protocolul ºedinþei Secretariatului C.C. al P.C.R. referitor
la eliberãri ºi numiri în funcþii la Ministerul de Interne

Partidul Comunist Român
Comitetul Central

Protocol nr. 6
al ºedinþei Secretariatului din ziua de

1 mai 1974

Ordinea de zi:
(…)
VI. Se aprobã urmãtoarele eliberãri ºi numiri în funcþii:
(…)
3. Eliberarea ºi numirea în funcþii a unor cadre din Ministerul de Interne, dupã

cum urmeazã:
a) Eliberarea generalului-maior Stoica Constantin din funcþia de adjunct al

ministrului.
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b) Transformarea unei funcþii de adjunct al ministrului în funcþia de secretar general
ºi numirea în aceastã funcþie a generalului-maior Pleºiþã Gh. Nicolae.

c) Eliberarea generalului-maior Gal Ionel din funcþia de adjunct al ministrului ºi
numirea sa în funcþia de ºef al Direcþiei generale a arhivelor statului.

d) Eliberarea generalului-maior Titileanu Gheorghe din funcþia de ºef al Direcþiei
generale a arhivelor statului.

e) Eliberarea generalului-maior Pele Gheorghe1 din funcþia de ºef al Direcþiei pentru
paºapoarte ºi numirea în aceastã funcþie a generalului-maior Popescu Romeo.

f) Eliberarea generalului-locotenent Tatu Eugen Pamfil din funcþia de comandant
al pompierilor ºi trecerea sa în rezervã.

g) Numirea în funcþia de comandant al pompierilor a colonelului Þoporoc Benone.
h) Eliberarea generalului-maior Bolintineanu Ion din funcþia de ºef al Inspec-

toratului judeþean Braºov al Ministerului de Interne ºi trecerea sa în rezervã.
i) Numirea generalului-maior ªerban Dumitru în funcþia de ºef al Inspectoratului

judeþean Braºov al Ministerului de Interne.
j) Eliberarea colonelului Sãlcudean T. Pavel din funcþia de ºef al Inspectoratului

judeþean Mureº al Ministerului de Interne ºi numirea în aceastã funcþie a generalului-
maior Ristea I. Gheorghe.

k) Trecerea în rezervã a generalului-maior Cosma Gh. Neagu.
(…)

A.M.R., fond 121, rola 312, c. 393–394.
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1974 mai 27. Referat de cadre al maiorului Blejea Niculae Niculae, propus a fi
numit în funcþia de ºef al Unitãþii speciale „T“ din Comandamentul
pentru tehnicã operativã ºi transmisiuni

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

Maior (securitate) Blejea Niculae Niculae
Membru de partid din 1969

– Nãscut la 14 august 1935, în Bucureºti;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: muncitoreascã;
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– Studii: Facultatea de electronicã ºi telecomunicaþii, secþia telefonie-telegrafie,
cu examen de diplomã;

– Profesia: inginer comunicaþii telefonie-telegrafie;
– Recãsãtorit, nu are copii;
– Încadrat în Ministerul de Interne în 1954, trecut în rezervã în 1961 ºi reîncadrat

în 1968;
– Îndeplineºte funcþia de ofiþer inginer principal II la Unitatea specialã „T“.

Blejea Niculae, dupã ce a terminat 7 clase generale a intrat la ªcoala medie tehnicã
economicã nr. 3 din Bucureºti, unde a urmat un an, apoi s-a retras ºi s-a înscris la
ªcoala profesionalã „Electromagnetica“, absolvind cursurile acesteia în 1953 ºi
calificându-se în meseria de radiofonist.

În 1953 a fost admis în ªcoala de ofiþeri a Ministerului de Interne, însã,
întâmpinând greutãþi în ce priveºte însuºirea limbilor strãine ºi dorind sã lucreze în
meseria în care s-a calificat, în ianuarie 1954 i s-a acordat gradul de plutonier ºi a
fost repartizat la Unitatea specialã „T“.

În funcþia încredinþatã s-a preocupat de îmbogãþirea cunoºtinþelor sale tehnice ºi
de aplicarea lor în practicã. Obþinând rezultate bune în activitatea desfãºuratã, în acelaºi
an a fost trecut în corpul ofiþerilor cu gradul de sublocotenent.

Fiind dornic de a urma cursurile Institutului politehnic ºi neavând posibilitatea
sã realizeze aceasta din cauza programului ºi a deplasãrilor în provincie pe care i le
impunea serviciul, a solicitat sã fie trecut în rezervã, fapt care i-a fost aprobat cu data
de 15 ianuarie 1961.

În toamna aceluiaºi an s-a angajat la Uzinele „Electromagnetica“, iar dupã un an
s-a transferat ca tehnician la laboratorul de tuburi ºi tranzistoare din cadrul Institutului
Politehnic Bucureºti, urmând în acelaºi timp ºi cursurile serale ale institutului, respectiv
Facultatea de electronicã ºi telecomunicaþii, secþia telefonie-telegrafie, pe care a
absolvit-o în 1967, obþinând diploma de inginer în specialitatea comunicaþii telefono-
telegrafice. A continuat sã lucreze în cadrul laboratorului cu rezultate bune pânã la
1 februarie 1968, când a fost rechemat în cadrele active ale Ministerului de Interne
cu gradul de cãpitan ºi repartizat la Unitatea specialã „T“, unde lucreazã ºi în prezent
în funcþia de ofiþer inginer principal II.

Este un ofiþer competent, bun cunoscãtor al specificului muncii compartimentului
de instalare a mijloacelor tehnico-operative, depune interes în rezolvarea problemelor
tehnice ºi are spirit de iniþiativã, aducând o contribuþie substanþialã la realizarea
sarcinilor. În lipsa ºefului de compartiment conduce cu competenþã activitatea acestuia.
Este disciplinat, corect ºi modest în relaþiile cu ceilalþi ofiþeri, iar în familie ºi societate
are o comportare corespunzãtoare.

Pentru rezultatele bune obþinute a fost recompensat în bani, decorat ºi avansat
înaintea expirãrii duratei minime în stagiu, la gradul de maior.

În 1969 a fost primit membru de partid, achitându-se conºtiincios de sarcinile
încredinþate.
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Tot în 1969 a absolvit un curs superior de perfecþionare în cadrul ªcolii militare
de ofiþeri a Ministerului de Interne, unde a reuºit sã-ºi însuºeascã în bune condiþii
cunoºtinþele în domeniul muncii informative.

Tatãl sãu este muncitor necalificat, neîncadrat politic. În 1954 a executat o
condamnare de 6 luni închisoare corecþionalã pentru furt. Din 1937 a divorþat de mama
ofiþerului ºi ulterior s-a recãsãtorit, actuala soþie fiind casnicã, neîncadratã politic.
Mama ofiþerului este casnicã, neîncadratã politic. Aceasta a fost recãsãtoritã cu un
mecanic auto, în prezent decedat.

În 1955 ofiþerul s-a cãsãtorit cu o telefonistã, de care a divorþat în 1956 din cauza
unor neînþelegeri familiale. Actuala soþie este funcþionarã, neîncadratã politic.

Tatãl soþiei este pensionat C.A.P., în trecut a fost membru P.N.L., fãrã activitate
deosebitã. Mama soþiei este casnicã, neîncadratã politic.

Soþia are doi fraþi ºi trei surori. Fraþii sunt muncitori, unul este membru de partid,
iar celãlalt neîncadrat politic. Surorile sunt muncitoare, neîncadrate politic.

Maiorul Blejea Niculae este propus sã fie promovat în funcþia de ºef al Unitãþii
speciale „T“ din cadrul Comandamentului pentru tehnicã operativã ºi transmisiuni.

Direcþia cadre ºi învãþãmânt considerã cã din punct de vedere social-politic
corespunde a fi numit în funcþia propusã.

ªeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
General-maior
Vlad Iulian

27 mai 1974.

A.M.R., fond 121, rola 313, c. 354–356.
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[1974 mai]. Referat de cadre al colonelului Scatula Petre Mihai, propus a fi numit
în funcþia de ºef al Unitãþii speciale „T“ din cadrul Comandamentului
pentru tehnicã operativã ºi transmisiuni

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

Colonel (securitate) Scatula Petre Mihai
Membru de partid din anul 1947

– Nãscut la 16 noiembrie 1927, în oraºul Brãila;
– Naþionalitatea: românã;
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– Originea socialã: muncitoreascã;
– Studii: absolvent al Institutului de cãi ferate, Facultatea de telecomunicaþii, cu

examen de diplomã;
– Profesia: inginer telecomunicaþii;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Încadrat în Ministerul de Interne în anul 1952;
– Îndeplineºte funcþia de locþiitor al comandantului Unitãþii speciale „R“ din

Comandamentul pentru tehnicã operativã ºi transmisiuni.

Scatula Mihai a urmat primele trei clase generale în Brãila, apoi s-a mutat cu
pãrinþii în Bucureºti, unde a absolvit clasa a IV-a. Între anii 1938–1947 a urmat opt
clase liceu industrial în Bucureºti, fiind cunoscut ca un elev mediocru la învãþãturã
ºi cu o comportare corespunzãtoare. În iulie 1947 s-a încadrat în U.T.C., iar în
decembrie acelaºi an a fost primit membru al P.C.R.

Dupã absolvirea liceului a stat la pãrinþi, pânã în februarie 1948, când s-a angajat
desenator la Centrala industrialã a hârtiei, unde a lucrat pânã în octombrie 1948, când
a fost admis la Institutul de cãi ferate – Facultatea de telecomunicaþii. Ca student s-a
situat la un nivel mediu de pregãtire, iar pe linie de partid a îndeplinit sarcina de
preºedinte al sindicatului pe institut.

Dupã absolvirea facultãþii, în octombrie 1952 a fost încadrat în Ministerul de
Interne cu gradul de locotenent ºi repartizat la Direcþia a II-a în funcþia de lucrãtor
operativ prim.

În 1954 a fost mutat la actualul Comandament pentru tehnicã operativã ºi
transmisiuni, în funcþia de inginer, lucrând în cadrul laboratorului staþiei de radio a
ministerului ºi ulterior la întreþinerea ºi exploatarea centralelor telefonice, ocupându-
se în principal de realizarea investiþiilor ºi de recepþionarea lucrãrilor efectuate în
cooperare cu întreprinderile Ministerului Transporturilor ºi Telecomunicaþiilor. În acest
domeniu s-a pregãtit temeinic ºi, pe mãsurã ce a cãpãtat experienþã, randamentul ºi
calitatea muncii sale au crescut, reuºind sã-ºi aducã contribuþia preþioasã la înfãptuirea
unor lucrãri de amploare.

La 1 decembrie 1967 a fost promovat adjunct ºef de serviciu la Direcþia „T“, iar
la 1 iunie 1972 adjunct al ºefului Serviciului independent „B“. În aceste funcþii, pe
baza pregãtirii ºi a experienþei îndelungate pe care o are în activitatea specificã unitãþii
în care lucreazã, a reuºit sã-ºi aducã aportul nemijlocit la întocmirea unor studii
tehnico-economice importante ºi a condus unele lucrãri de modernizare ºi dezvoltare
a reþelelor de comunicaþii ale Ministerului de Interne, dovedind o bunã orientare,
exigenþã ºi rãspundere. S-a deplasat deseori în teren, îndeosebi la acele unitãþi care
prezentau interes din punct de vedere economic ºi al securitãþii legãturilor, ºi a propus
unele soluþii tehnice care s-au materializat în reducerea de fonduri valutare ºi bãneºti,
precum ºi în folosirea mai deplinã a mijloacelor din dotare.

199



Caracteristic pentru activitatea ofiþerului este faptul cã se preocupã permanent
pentru efectuarea unor lucrãri de calitate cu cheltuieli cât mai reduse ºi manifestã
grijã deosebitã faþã de bunurile din dotare.

În conducerea serviciului ºi coordonarea colectivelor de care se ocupã, ca
locþiitor ºef unitate, a dovedit pricepere, competenþã ºi calitãþi organizatorice. În
raporturile cu subordonaþii este principial, ºtie sã ºi-i apropie ºi sã-i mobilizeze în
muncã. În familie ºi societate are o comportare corespunzãtoare. Din punct de vedere
al sãnãtãþii suferã de reumatism, fãrã a avea capacitatea de muncã redusã.

Pentru rezultatele obþinute a fost distins cu ordine ºi medalii ale Republicii
Socialiste România, înaintat la gradul de colonel înainte de expirarea stagiului minim
ºi recompensat în bani ºi obiecte de mai multe ori.

Ca lipsuri ce se manifestã în activitatea ofiþerului, a rezultat cã uneori nu exer-
citã un control sistematic în secþiile pe care le coordoneazã, iar în relaþiile cu
subordonaþii nu este totdeauna suficient de exigent, în sensul cã nu ia mãsuri hotãrâte
pentru preîntâmpinarea unor manifestãri negative din conduita unora dintre ei.

Tatãl sãu, fost zidar, neîncadrat politic, decedat din 1969; mama este casnicã,
neîncadratã politic.

Are doi fraþi ingineri, membri de partid.
Soþia ofiþerului este de naþionalitate armeanã, contabilã, neîncadratã politic. Au

douã fiice, una studentã, iar cealaltã elevã, membre U.T.C. 
Tatãl soþiei a fost remizier la O.C.L. „Tutunul“, în prezent este pensionar, mama

casnicã, ambii neîncadraþi politic.
Col. Scatula Mihai este propus sã fie promovat în funcþia de ºef al unitãþii speciale

„T“ din cadrul Comandamentului pentru tehnicã operativã ºi transmisiuni.
Direcþia cadre ºi învãþãmânt considerã cã din punct de vedere social-politic este

corespunzãtor a fi numit în funcþia propusã.

ªeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
General-maior
Vlad Iulian

A.M.R., fond 121, rola 313, c. 351–353.
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1974 iunie 4. Referat de cadre al maiorului Radu Gheorghe, propus în funcþia de
ºef al Unitãþii speciale „T“ din Comandamentul pentru tehnicã
operativã ºi transmisiuni 

Comitetul Central al P.C.R.
Secþia Organizatoricã ºi Cadre

Radu Gheorghe
Membru de partid din 1956

– Nãscut la 8 august 1936, în comuna Colibaºi, judeþul Ilfov;
– Originea socialã: pãrinþii au fost þãrani cu gospodãrie micã;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea de electronicã ºi telecomunicaþii;
– Profesia ºi gradul: inginer electronist, este maior;
– Cunoaºte limbile: englezã ºi slab rusã;
– Este instructor la Secþia pentru problemele militare ºi justiþie a Comitetului

Central al P.C.R.

Radu Gheorghe a absolvit în 1955 ªcoala medie de energie electricã ºi
electrotehnicã din Bucureºti, obþinând diploma de tehnician, apoi a fost repartizat la
Uzina „Electronica“ Bucureºti. Atât în uzinã, cât ºi în ºcoalã a desfãºurat activitate
pe linie de U.T.C.

În 1957 a fost trimis sã urmeze Institutul Politehnic – Facultatea de electronicã
ºi telecomunicaþii. Fiind suferind, a avut unele greutãþi în însuºirea materiilor, ceea
ce a fãcut sã repete anii I ºi III. Dupã absolvirea facultãþii, în 1964, a fost încadrat
la Ministerul de Interne cu gradul de locotenent-major, unde a îndeplinit mai întâi
funcþia de inginer, apoi inginer principal la Unitatea specialã „T“. În 1969 a urmat
un an cursul de perfecþionare de pe lângã ºcoala de ofiþeri. Mai mulþi ani a fost
secretarul organizaþiei de bazã. Din 1970 lucreazã în funcþia de instructor la Secþia
pentru probleme militare ºi justiþie a Comitetului Central al P.C.R. 

Conducerea secþiei ºi unele cadre cu care lucreazã apreciazã cã are o bunã pregãtire
militarã ºi de specialitate. Activeazã cu competenþã ºi hotãrâre pentru rezolvarea
sarcinilor. A participat la unele controale ºi analize efectuate în unitãþile economice
care produc pentru industria de apãrare, unde a dovedit exigenþã ºi spirit analitic,
reuºind sã sesizeze o serie de neajunsuri ºi sã facã propuneri corespunzãtoare de
îmbunãtãþire a activitãþii de producþie. Are pregãtire politicã ºi ideologicã
corespunzãtoare ºi se strãduieºte pentru perfecþionarea cunoºtinþelor sale.
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I s-a recomandat sã manifeste mai multã iniþiativã, sã fie mai combativ ºi energic.
Este modest, principial, cu o comportare corectã în familie ºi societate.

A fost decorat cu Ordinul „23 August“ clasa a V-a ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: pãrinþii au fost þãrani cu gospodãrie micã. Tatãl a

decedat de mai mulþi ani, iar mama are pensie I.O.V.R. Are patru fraþi: unul este
subofiþer la securitate, membru de partid, unul tehnician, altul muncitor ºi celãlalt
lucreazã în C.A.P.

Soþia este ofiþer de securitate, membrã de partid. Pãrinþii au fost þãrani cu
gospodãrie mijlocie, sunt decedaþi.

Este propus sã fie numit ºef al Unitãþii speciale „T“ din Comandamentul pentru
tehnicã operativã ºi transmisiuni din Ministerul de Interne.

Comisia Centralã de Partid ºi de Stat pentru selecþionarea ºi promovarea cadrelor
considerã cã poate fi numit în aceastã funcþie.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªef sector cadre,
Savu Ion

Instructor, 
Dobre Alexandru 

A.M.R., fond 121, rola 303, c. 349–350.
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1974 iunie 10. Referat de cadre al colonelului Amohnoae Epifanie, propus a fi
numit în funcþia de ºef al Comandamentului serviciilor ºi înzestrãrii

Comitetul Central al P.C.R.
Secþia Organizatoricã ºi Cadre

Amohnoae Epifanie
Membru de partid din 1961

– Nãscut la 12 mai 1930, în comuna Pãltiniº, judeþul Botoºani;
– Originea socialã: pãrinþii au fost þãrani cu gospodãrie mijlocie;
– Naþionalitatea: românã;
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– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea construcþii;
– Profesia ºi gradul: inginer constructor, este colonel;
– Cunoaºte limba francezã;
– Este ºef al Direcþiei serviciilor ºi înzestrãrii din Ministerul de Interne.

Amohnoae Epifanie, din 1942 a urmat ºase clase la Liceul militar din Predeal ºi
douã clase la Liceul teoretic din Dorohoi, pe care l-a absolvit în 1950, apoi s-a înscris
la Facultatea de construcþii Bucureºti. A fost secretarul organizaþiei de bazã U.T.C.
pe an.

Dupã absolvirea facultãþii, în 1955, a fost repartizat la Ministerul de Interne,
Direcþia serviciilor ºi înzestrãrii (încadrat civil), unde a deþinut succesiv funcþiile:
inginer diriginte, ºef de secþie ºi locþiitor ºef serviciu, iar în 1964 a fost încadrat în
cadrele active, cu gradul de maior, în aceeaºi funcþie. Din 1966 a deþinut mai întâi
funcþia de locþiitor ºef direcþie, apoi în 1968 a fost promovat în munca de director
al Direcþiei serviciilor ºi înzestrãrii, unde lucreazã ºi în prezent.

Conducerea direcþiei ºi unele cadre cu care lucreazã apreciazã cã are o temeinicã
pregãtire de specialitate ºi a acumulat o bogatã experienþã în munca de conducere.
Dovedeºte conºtiinciozitate ºi simþ de rãspundere pentru rezolvarea operativã a
sarcinilor, reuºind sã aducã un aport însemnat pentru dotarea unitãþilor cu tehnica
necesarã. Se preocupã îndeaproape pentru sporirea eficienþei investiþiilor ºi
îmbunãtãþirea calitãþii lucrãrilor de construcþii. Se strãduieºte sã-ºi ridice nivelul de
cunoºtinþe profesionale ºi politice. În acest scop a urmat cursurile de perfecþionare
ºi Universitatea seralã de marxism-leninism.

În munca cu oamenii este apropiat, dovedind principialitate ºi obiectivitate în
aprecierea acestora, fapt pentru care se bucurã de autoritate, stimã ºi respect din partea
lor. I s-a recomandat sã manifeste mai multã exigenþã ºi fermitate faþã de cei cu care
lucreazã ºi sã acorde mai multã atenþie îmbunãtãþirii activitãþii de organizare a muncii.

Pe linie obºteascã mai mulþi ani a fost membru în biroul organizaþiei de bazã, iar
în prezent este propagandist la grupa cu cadrele de conducere. Are o þinutã ºi
comportare moralã corespunzãtoare, manifestând grijã pentru familie ºi educarea
copiilor.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie cunoaºtem: pãrinþii au fost þãrani cu gospodãrie mijlocie, tatãl a

decedat de mai mulþi ani, iar mama este pensionarã C.A.P. Are un frate ºi douã surori
care lucreazã în C.A.P.

Soþia este profesoarã, membrã de partid. Pãrinþii au fost învãþãtori, în prezent
pensionari, membri de partid.

Ministerul de Interne propune sã fie numit în funcþia de ºef al Comandamentului
serviciilor ºi înzestrãrii.
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Comisia Centralã de Partid ºi de Stat pentru selecþionarea ºi promovarea cadrelor
considerã cã poate fi numit în aceastã funcþie.

Secretar,
Panã Gheorghe

ªef sector cadre
Savu Ion

Instructor,
Dobre Alexandru

10 iunie 1974.

A.M.R., fond 121, rola 313, c. 341–342.
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1974 septembrie 3. Referat de cadre al colonelului Popa Aron Dumitru, propus
a fi numit în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean
Dâmboviþa al Ministerului de Interne

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

Colonel (securitate) Popa Aron Dumitru
Membru de partid din anul 1947

– Nãscut la 25 noiembrie 1928, în comuna Bãiþa, satul Barbura, judeþul Hunedoara;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Studii: Facultatea de filologie, cu examen de diplomã;
– Profesia: profesor de limba românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Încadrat în Ministerul de Interne în 1952;
– Îndeplineºte funcþia de locþiitor al comandantului ªcolii militare de ofiþeri a

Ministerului de Interne ºi secretar al comitetului de partid.

Popa Dumitru a absolvit patru clase generale în 1940, apoi a întrerupt ºcoala,
deoarece a rãmas orfan, fiind întreþinut de un unchi pânã la majorat. În 1947 s-a angajat
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la Combinatul siderurgic Hunedoara ca muncitor necalificat, unde a lucrat pânã în
1948, când, îmbolnãvindu-se, a demisionat ºi a revenit în comuna natalã. În acelaºi
an s-a angajat ca miner pe ºantierul naþional Salva-Viºeu ºi ulterior vagonetar la minele
de fier din Ghelari, unde a lucrat pânã în 1950.

Din aceste perioade este cunoscut cu o comportare corectã, preocupat pentru
calificarea sa profesionalã ºi îndeplinirea sarcinilor de producþie. În 1947 a fost primit
membru al P.C.R. ºi a participat activ la viaþa de organizaþie.

În luna martie 1950 a fost scos din producþie ºi trimis sã urmeze un curs de partid
de trei luni, dupã absolvirea cãruia a lucrat circa patru luni ca activist al Comitetului
judeþean Hunedoara al P.C.R.

În perioada octombrie 1950–octombrie 1952 a urmat ªcoala de ofiþeri politici a
M.A.I., pe care a absolvit-o cu gradul de locotenent, fiind repartizat la Direcþia cadre.
În ianuarie 1953 a fost mutat la Direcþia secretariat, ca ºef de cabinet, iar începând
din 1956 a lucrat în munca operativã la fostul Serviciu „K“, în funcþia de adjunct
ºef birou. În aceste unitãþi a muncit cu perseverenþã, obþinând rezultate bune în
îndeplinirea sarcinilor.

La 15 septembrie 1957 a fost trimis la un curs de perfecþionare, pe care l-a absolvit
în august 1958 cu rezultate bune, dupã care a fost numit în funcþia de ofiþer I la Direcþia
I – informaþii interne. Într-un timp relativ scurt a reuºit sã-ºi însuºeascã specificul
muncii acestei unitãþi, obþinând rezultate bune în activitatea sa. Remarcându-se ca
un ofiþer capabil, a fost promovat succesiv pânã la funcþia de ºef de serviciu, în munca
de conducere folosind metode corespunzãtoare, dând îndrumãri competente
subordonaþilor ºi participând personal la rezolvarea unor lucrãri mai complexe. În
cursul anului 1968 a lucrat ca instructor la Secþia C.C. al P.C.R. pentru problemele
militare ºi justiþie.

La 1 noiembrie 1968 a fost promovat locþiitor al comandantului ªcolii militare
de ofiþeri a Ministerului de Interne ºi secretar al comitetului de partid din ºcoalã, unde
se aflã ºi în prezent.

În aceastã calitate este apreciat ca un ofiþer cu spirit de rãspundere ºi cu multã
putere de muncã, receptiv la ceea ce este nou în activitatea operativã ºi de învãþã-
mânt. Concomitent cu munca de partid pe care o desfãºoarã în ºcoalã, coordoneazã
activitatea catedrei de ºtiinþe sociale ºi cultural-educativã, dovedind capacitate
organizatoricã ºi iniþiativã.

Ofiþerul este preocupat continuu pentru perfecþionarea pregãtirii sale. În anul 1967
a absolvit Facultatea de filologie, cu examen de diplomã, iar în prezent este
doctorand.

Pentru activitatea depusã a fost distins cu ordine ºi medalii ale R.S. România ºi
înaintat la gradul de colonel, înaintea expirãrii duratei minime de stagiu.

Este sãnãtos, iar în familie ºi societate are o conduitã bunã.
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Ca lipsuri i se poate reþine faptul cã nu întotdeauna dovedeºte suficientã exigenþã
ºi fermitate, manifestã o oarecare rigiditate în relaþiile cu subordonaþii, iar uneori nu
reuºeºte sã controleze corespunzãtor activitatea colectivelor din subordine.

Tatãl sãu (Popa Aron) a fost miner, a decedat în 1941, iar mama (Popa Elena)
casnicã, a decedat în 1943. Dupã decesul pãrinþilor a fost crescut de un unchi, fost
þãran cu gospodãrie micã, membru de partid, care a decedat în 1956.

Ofiþerul are o sorã funcþionarã, membrã de partid, cãsãtoritã cu un activist de partid.
Soþia ofiþerului este dactilografã, membrã de partid. Au doi copii, elevi, membri

ai U.T.C.
Tatãl soþiei a fost muncitor ziler la C.F.R., în 1929 ºi-a pãrãsit familia ºi de atunci

nu se mai cunoaºte nimic despre el. Mama soþiei a fost femeie de serviciu, în prezent
fiind întreþinutã de ofiþer, neîncadratã politic.

Colonelul Popa Dumitru este propus a fi numit în funcþia de ºef al Inspectoratului
judeþean Dâmboviþa al Ministerului de Interne.

Direcþia cadre ºi învãþãmânt considerã cã din punct de vedere social-politic ºi ca
pregãtire corespunde a fi numit în funcþia propusã.

p. ªeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
Colonel Bucurescu Gianu

3 septembrie 1974.

A.M.R., fond 121, rola 314, c. 553–555.
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1974 septembrie 3. Referat de cadre al colonelului Blaga Ion ªtefan, locþiitor al
ºefului Direcþiei a IV-a contrainformaþii militare

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

Colonel (securitate) Blaga Ion ªtefan
Membru de partid din anul 1947

– Nãscut la 21 iunie 1929, în comuna Dealu Morii, judeþul Bacãu;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: þãran cooperator;
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– Studii: Academia militarã – Facultatea de arme întrunite ºi tancuri;
– Profesia: militar;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Încadrat în Ministerul de Interne în 1950;
– Îndeplineºte funcþia de locþiitor al ºefului Direcþiei a IV-a contrainformaþii

militare.

Blaga ªtefan, în 1943 a absolvit ºapte clase generale în comuna natalã, apoi a lucrat
în gospodãria pãrinþilor pânã în februarie 1944, când s-a angajat ca ucenic la Uzina
electricã din Braºov, unde concomitent a urmat ºi ºcoala profesionalã, calificându-se
lãcãtuº mecanic. În aceste perioade a avut o comportare bunã.

În 1945 a fost primit în organizaþia U.T.C., iar în 1947 în P.C.R. În 1948 a fost
ales secretar al organizaþiei U.T.C. din Uzina electricã Braºov, îndeplinind cu
conºtiinciozitate sarcinile ce i s-au încredinþat.

Din octombrie 1948 pânã în octombrie 1949 a urmat ªcoala de subofiþeri a
Ministerului de Interne, de unde a fost selecþionat ºi trimis la ºcoala de ofiþeri, pe
care a absolvit-o la 3 martie 1950, când a fost înaintat la gradul de locotenent. În ºcoala
militarã a fost un elev disciplinat, bun executant al ordinelor ºi perseverent la
învãþãturã, clasificându-se al doilea pe promoþie. Pe linie de partid a fost ales secretar
al organizaþiei de bazã.

La absolvirea ºcolii a fost repartizat la Serviciul de informaþii frontierã din
Comandamentul trupelor de grãniceri, unde a lucrat pânã în iulie 1953, când a fost
promovat ºef de secþie informaþii frontierã la Divizia de grãniceri din Timiºoara. În
1955 a fost readus la Serviciul de informaþii frontierã din Comandamentul trupelor
de grãniceri ºi numit ºef de secþie, iar în octombrie 1957 a fost trimis la Cursul de
specializare securitate din U.R.S.S., pe care l-a absolvit în august 1958, cu rezultate
bune.

Dupã întoarcerea de la curs a continuat sã îndeplineascã aceeaºi funcþie, pânã în
mai 1960, când a fost mutat la Direcþia a IV-a – contrainformaþii militare – iniþial
ca ºef de secþie, apoi locþiitor ºef serviciu, iar în februarie 1964 a fost promovat ºef
de serviciu.

În perioada 1968–1970 a urmat Academia militarã – Facultatea de arme întrunite
ºi tancuri, pe care a absolvit-o cu calificativul „bine“. Dupã absolvirea academiei a
îndeplinit funcþia avutã anterior, pânã la 15 martie 1972, când a fost promovat locþiitor
al ºefului Direcþiei a IV-a, calitate pe care o are ºi în prezent.

În activitatea de conducere a dovedit perseverenþã, hotãrâre ºi dãruire, reuºind sã
organizeze în bune condiþii munca subordonaþilor ºi sã asigure executarea ordinelor
ºi a misiunilor. O atenþie deosebitã a acordat muncii cu reþeaua informativã ºi a orientat
eforturile colectivului din subordine în direcþia rezolvãrii sarcinilor majore, asigurând
încadrarea informativã a locurilor vulnerabile. Ca urmare, au putut fi cunoscute ºi
prevenite unele evenimente deosebite privind sustragerea ori pierderea unor
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documente secrete, de armament ºi muniþii, precum ºi alte fenomene sau acþiuni
negative.

A dovedit capacitate organizatoricã, competenþã profesionalã, spirit de iniþiativã,
putere de analizã ºi sintezã. Posedã o bunã pregãtire politico-ideologicã, de securitate
ºi militarã ºi manifestã preocupare pentru perfecþionarea cunoºtinþelor sale ºi ale
subordonaþilor.

Este sãnãtos, rezistent la eforturile fizice ºi intelectuale. În familie ºi societate are
o conduitã bunã.

Pentru rezultatele obþinute i s-au conferit ordine ºi medalii ale R.S. România ºi
a fost recompensat în bani ºi obiecte de mai multe ori.

În activitatea sa este necesar sã se angreneze cu mai multã hotãrâre ºi curaj în
rezolvarea unor sarcini mai complexe ºi mai dificile, sã înlãture aspectele de
timiditate ºi sã manifeste mai multã încredere în forþele sale.

Tatãl sãu (Blaga Ion) a fost þãran cu gospodãrie micã, dupã care s-a înscris în
C.A.P., în prezent fiind pensionar. Este membru P.C.R. Mama sa (Blaga Paraschiva)
este pensionarã C.A.P., neîncadratã politic.

Ofiþerul are trei surori, din care douã membre în C.A.P. ºi una casnicã, neîncadrate
politic. Soþii acestora sunt muncitori, neîncadraþi politic. Unul a fost condamnat în
1957 la 6 luni închisoare pentru delapidare, iar în 1964 la un an închisoare pentru
speculã. Altul a fost exclus din partid ºi condamnat în 1966 la 4 luni închisoare pentru
furt din avutul obºtesc. În prezent aceºtia au o conduitã corectã.

Soþia este casnicã, membrã P.C.R. Au un fiu, ofiþer de securitate, ºi o fiicã, elevã
de liceu, ambii membri ai U.T.C. 

Tatãl soþiei a fost muzicant, în prezent este pensionar, iar mama casnicã, ambii
neîncadraþi politic. Soþia are un frate, lãcãtuº mecanic de precizie, ºi o sorã,
contabilã, neîncadraþi politic.

Colonelul Blaga ªtefan este propus pentru a fi numit în funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Dâmboviþa al Ministerului de Interne.

Direcþia cadre ºi învãþãmânt considerã cã din punct de vedere social-politic ºi ca
pregãtire ofiþerul corespunde a fi numit în funcþia propusã.

p. ªeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
Colonel Bucurescu Gianu

3 septembrie 1974.

A.M.R., fond 121, rola 314, c. 556–558.
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1974 septembrie 19. Referat de cadre al colonelului Ion Nicolae, locþiitor al
ºefului Direcþiei I informaþii a Ministerului de Interne

Comitetul Central al P.C.R.
Secþia Organizatoricã ºi Cadre

Ion Nicolae
Membru de partid din 1946

– Nãscut la 21 octombrie 1930, în Costeºti, judeþul Argeº;
– Originea socialã: tatãl a fost frânar la C.F.R.;
– Naþionalitatea: românã;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Studii: Facultatea de drept;
– Profesia ºi gradul: ofiþer activ, are gradul de colonel;
– Cunoaºte slab limba francezã;
– Este locþiitor al ºefului Direcþiei I informaþii a Ministerului de Interne.

Ion Nicolae, dupã absolvirea ºcolii generale s-a calificat în meseria de mecanic
auto ºi a lucrat la Uzina „23 August“ din Bucureºti pânã în 1949. A obþinut rezultate
bune în producþie, a fost secretar al organizaþiei de partid pe atelier. Ulterior a lucrat
ca activist U.T.C. un an la Sectorul „23 August“ ºi Comitetul orãºenesc Bucureºti,
timp în care a urmat ºi ªcoala de cadre a U.T.C.

În 1950 a fost trimis la ªcoala de ofiþeri de securitate, pe care a absolvit-o în acelaºi
an cu calificativul „foarte bine“, acordându-i-se gradul de sublocotenent.

Dupã absolvirea ºcolii a lucrat 22 ani la Consiliul Securitãþii Statului, îndeplinind
funcþiile: lucrãtor operativ, locþiitor ºef de birou, ºef de birou, inspector, ºef de serviciu,
ºef al Cancelariei.

În 1972 a fost numit ºef al Direcþiei secretariat-juridic, funcþie în care a muncit
pânã în iunie 1974, când a fost încadrat locþiitor al ºefului Direcþiei I informaþii interne,
unde se aflã ºi în prezent.

În funcþiile încredinþate a dovedit putere de muncã, spirit organizatoric, capacitate
de cuprindere a problemelor, perseverenþã în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, fiind
apreciat pentru rezultatele obþinute. Reuºeºte sã orienteze în mod corespunzãtor
activitatea subordonaþilor, sã-i sprijine în muncã ºi în pregãtirea lor militarã ºi politicã.
Este harnic, cu iniþiativã, preocupat de executarea ordinelor conducerii ministerului
ºi îmbunãtãþirea muncii unitãþii.

Este apreciat cã a contribuit în mod corespunzãtor la planificarea muncii, la
elaborarea unor materiale de analizã, la sintetizarea mãsurilor stabilite de biroul
executiv ºi consiliul de conducere pe diferite laturi ale activitãþii instituþiei. A acordat
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atenþie stabilirii strictului necesar de acte normative, metodologiei unitare în
elaborarea acestora, urmãririi îndeplinirii ordinelor ºi instrucþiunilor de cãtre unitãþile
subordonate. Are o bunã pregãtire politico-ideologicã ºi de specialitate, se preocupã
de îmbogãþirea cunoºtinþelor sale militare. A manifestat ºi unele lipsuri: nu a
asigurat un control sistematic asupra subordonaþilor, privind munca de secretariat din
unitãþi nu a acþionat întotdeauna cu operativitate ºi spirit de prevedere pe linia activitãþii
de relaþii ºi protocol.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Despre familie: tatãl a fost frânar la C.F.R., a posedat 7 ha teren, mama casnicã,

ambii sunt decedaþi. Are doi fraþi ºi o sorã: un frate este muncitor, membru de partid,
celãlalt subofiþer, iar sora este membrã a C.A.P.

Soþia a fost bobinatoare, în prezent casnicã. Tatãl a fost dogar, a avut atelier propriu
pânã în 1950, apoi a lucrat în cooperativa meºteºugãreascã, mama a fost casnicã, ambii
sunt decedaþi. Are un frate muncitor.

Are doi copii, elevi la ºcoala generalã.
Ministerul de Interne propune sã fie numit ºef al Inspectoratului judeþean

Dâmboviþa.
Comitetul judeþean de partid Dâmboviþa a fost de acord cu propunerea.
Comisia Centralã de Partid ºi de Stat pentru selecþionarea ºi promovarea cadrelor

este de acord cu propunerea respectivã.

Instructor,
Fotin Nicolae

19 septembrie 1974.

A.M.R., fond 121, rola 314, c. 550–551.
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1974 septembrie 20. Notã întocmitã de Secþia Organizatoricã ºi Cadre a C.C. al
P.C.R. cu propuneri pentru funcþia de ºef al Inspectoratului
judeþean Dâmboviþa al Ministerului de Interne

Comitetul Central al P.C.R.
Secþia Organizatoricã ºi Cadre

Notã

Comisia Centralã de Partid ºi de Stat pentru selecþionarea ºi promovarea cadrelor
a examinat propunerile Ministerului de Interne privind numirea în funcþii a unor cadre
ºi le supune spre aprobare Secretariatului C.C. al P.C.R.:
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– Eliberarea tov. col. Florea Nicolae din funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean
Dâmboviþa al Ministerului de Interne, datoritã lipsurilor manifestate în muncã, ºi
numirea în funcþia respectivã a unuia din tovarãºi, în ordinea prezentatã:

1. – Colonel Ion Nicolae – locþiitor al ºefului Direcþiei I informaþii interne;
2. – Colonel Popa Dumitru –     „       al comandantului ªcolii militare de ofiþeri;
3. – Colonel Blaga ªtefan –     „   al ºefului Direcþiei a IV-a contrainformaþii
militare.

Secretar
[indescifrabil]

20 septembrie 1974.

A.M.R., fond 121, rola 314, c. 549.
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1975 ianuarie 4. Referat de cadre al locotenent-colonelului Alexie Marin ªtefan,
ºef al Securitãþii judeþului Dolj

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

Locotenent-colonel (securitate) Alexie Marin ªtefan
Membru de partid din anul 1954

– Nãscut la 20 ianuarie 1934, în comuna Podari, judeþul Dolj;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Studii: Facultatea de drept, cu examen de diplomã;
– Profesia: jurist;
– Cãsãtorit, nu are copii;
– Încadrat în Ministerul de Interne în 1951;
– Îndeplineºte funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Dolj.

Alexie ªtefan, dupã ce a absolvit patru clase generale a urmat ºapte clase de liceu
comercial, fiind apreciat ca unul dintre cei mai buni elevi. În anul 1948 a fost primit
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membru al U.T.C. ºi ulterior ales secretar al comitetului U.T.C. pe liceu, îndeplinind
cu rãspundere sarcinile ce i-au revenit.

În iulie 1951 a fost trimis la ªcoala de ofiþeri a Direcþiei Generale a Securitãþii
Statului, la absolvirea cãreia, în octombrie acelaºi an, i s-a acordat gradul de
sublocotenent ºi a fost repartizat la Direcþia regionalã M.A.I. Craiova.

La început a lucrat în sectorul administrativ, din 1953 pânã în 1969 desfãºurându-ºi
activitatea pe linie de contraspionaj, cadre, anchete penale, contrainformaþii radio,
informaþii interne ºi pregãtirea cadrelor, acumulând o bogatã experienþã în principalele
domenii ale muncii de securitate. În toatã aceastã perioadã a ieºit în evidenþã ca un
ofiþer cu o foarte bunã pregãtire politico-ideologicã, profesionalã ºi militarã, cu iniþiativã,
capacitate organizatoricã ºi spirit de analizã. În 1954 a fost primit membru al P.C.R.

În aprilie 1969 a fost promovat adjunct al ºefului Serviciului informaþii interne,
în decembrie acelaºi an [a fost promovat adjunct] al [ºefului] Serviciului de
contraspionaj, în ianuarie 1972 numit ºef al rezidenþei „R. 250“ pe linie de
contraspionaj, iar în ianuarie 1973 promovat ºef al Securitãþii judeþului Dolj, funcþie
pe care o deþine ºi în prezent.

În aceste funcþii a dovedit calitãþi pentru munca de conducere, o temeinicã pregãtire,
maturitate ºi discernãmânt, un stil corespunzãtor în relaþiile cu subordonaþii. Este un
ofiþer inteligent, cu un nivel ridicat de culturã generalã, un foarte bun cunoscãtor al
problemelor muncii de securitate, principial ºi exigent, cu un dezvoltat simþ al datoriei
în executarea atribuþiilor ce-i revin.

În 1964 a absolvit Facultatea de drept, cu examen de diplomã, iar în 1971 cursul
superior pentru cadrele de conducere din aparatul de securitate, obþinând calificative
foarte bune.

Pentru rezultatele obþinute în muncã a fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S.
România, avansat la gradele de maior ºi locotenent-colonel înaintea expirãrii duratei
minime în stagiu, evidenþiat ºi recompensat de mai multe ori.

În activitatea sa au existat ºi unele neajunsuri, în sensul cã nu întotdeauna a
manifestat dinamismul necesar, iar uneori, atunci când este criticat pentru lipsuri în
muncã, pe moment se descurajeazã.

Se aflã în evidenþa cabinetului medical cu hipertensiune arterialã, capacitatea sa
de muncã nefiind însã diminuatã.

Pãrinþii ofiþerului (Alexie Marin ºi Florica) au fost muncitori C.F.R., în prezent
pensionari, fãrã de partid. Are un frate asistent universitar, o sorã profesoarã ºi una
muncitoare, una din surori fiind membrã a P.C.R.

Soþia ofiþerului este funcþionarã, tatãl ei pensionar, fost cizmar, iar mama casnicã,
fãrã de partid.

Un frate al soþiei ofiþerului, muncitor, în 1968 a fost condamnat la 2 ani ºi 6 luni
închisoare pentru complicitate la delapidare ºi exclus din P.C.R. Soþia ofiþerului a avut
o mãtuºã stabilitã în S.U.A. din 1926, care în 1967 a decedat.

În concluzie, lt. col. Alexie ªtefan este un ofiþer inteligent, bine pregãtit politico-
ideologic, cu o temeinicã culturã profesionalã ºi generalã. Are o bogatã experienþã
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în munca de securitate, calitãþi organizatorice ºi de comandã, fiind un cadru de
perspectivã.

ªeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
Colonel,
Moise Vasile

A.M.R., fond 121, rola 319, c. 202–203.
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1975 ianuarie 4. Referat de cadre al colonelului Rotaru Marin Mihai,
ºef al Securitãþii judeþului Mehedinþi

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Direcþia cadre ºi învãþãmânt

Colonel (securitate) Rotaru Marin Mihai
Membru de partid din anul 1954

– Nãscut la 4 ianuarie 1929, în comuna Stângãceaua, judeþul Mehedinþi;
– Naþionalitatea: românã;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Studii: Facultatea de filologie, cu examen de diplomã;
– Profesia: militar;
– Cãsãtorit, are doi copii;
– Încadrat în Ministerul de Interne în 1954;
– Îndeplineºte funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Mehedinþi.

Rotaru Mihai, dupã absolvirea ºcolii generale, a urmat ªcoala profesionalã de pe
lângã Atelierele C.F.R. Drobeta-Turnu Severin, calificându-se în 1947 în meseria de
lãcãtuº mecanic. Dupã absolvire a lucrat în cadrul atelierelor respective, la început
ca lãcãtuº mecanic, apoi ca tehnician, fiind apreciat ca un tânãr muncitor, respectuos
ºi cu o conduitã bunã. În anul 1944 a fost primit în U.T.C., achitându-se în mod
conºtiincios de sarcinile încredinþate.

În perioada noiembrie 1950–octombrie 1952 a satisfãcut serviciul militar într-o unitate
de transmisiuni din Cãlãraºi, de unde a fost trecut în rezervã cu gradul de plutonier.

În 1952 a revenit la Atelierele C.F.R. Drobeta-Turnu Severin, unde a muncit ca
tehnician pânã în octombrie 1954. În 1954 a fost primit membru al P.C.R.
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În octombrie 1954 a fost încadrat în securitate cu gradul de sublocotenent ºi
repartizat la Direcþia a VI-a (transporturi), Serviciul T.F. Drobeta-Turnu Severin, unde
a îndeplinit succesiv funcþiile de lucrãtor operativ, ajutor ºef de birou ºi ºef de birou.

În perioada 1957–1958 a urmat cursul de perfecþionare securitate cu durata de un
an, la Bucureºti, pe care l-a absolvit cu calificativul „foarte bine“.

Ca urmare a rezultatelor obþinute, în 1964 a fost numit ºef al Serviciului raional
de securitate Târgu Jiu. În aceastã funcþie a fãcut dovada unor certe calitãþi pentru
munca de comandã, fapt pentru care în 1968 a fost numit adjunct inspector ºef la
Inspectoratul de securitate judeþean Gorj, afirmându-se ca un ofiþer capabil, cu multã
putere de muncã ºi iniþiativã.

În luna mai 1972 a fost mutat la Inspectoratul judeþean Mehedinþi ºi promovat în
funcþia de ºef al securitãþii judeþului. ªi în aceastã calitate dovedeºte cã posedã
aptitudini organizatorice ºi de conducere, capacitate de analizã ºi de cuprindere a
problemelor. Este un ofiþer energic, curajos ºi hotãrât în acþiuni.

Are o bunã pregãtire politico-ideologicã ºi culturalã ºi manifestã preocupare pentru
acumularea de noi cunoºtinþe. În 1973 a absolvit Facultatea de filologie, cu examen
de diplomã. În familie ºi societate este cunoscut cu o conduitã demnã. Este sãnãtos
ºi rezistent la eforturi fizice ºi intelectuale.

Pentru rezultatele bune obþinute în decursul activitãþii sale a fost decorat cu ordine
ºi medalii ale R.S. România ºi înaintat la gradele de locotenent-colonel ºi colonel
înaintea expirãrii duratei minime în stagiu.

Ca lipsuri se menþioneazã faptul cã nu este destul de exigent ºi nu a luat suficiente
mãsuri de tragere la rãspundere a unor subordonaþi care nu au executat întocmai
ordinele primite.

Tatãl sãu (Rotaru Marin) a fost cantonier C.F.R., în prezent pensionar, iar mama
(Rotaru Elena) este casnicã, ambii fãrã de partid.

Are trei fraþi, unul este paznic C.F.R., fãrã de partid, altul funcþionar, iar al treilea
ofiþer de securitate, membri de partid.

Soþia sa este casnicã, neîncadratã politic. Au douã fiice, dintre care una este studentã
anul I, iar cealaltã elevã, membre U.T.C. 

Tatãl soþiei a fost funcþionar vamal, în prezent este pensionar, membru de partid,
iar mama casnicã, fãrã de partid. Soþia are un frate, funcþionar, membru de partid,
ºi trei surori, una muncitoare ºi alta dactilografã, membre de partid, iar a treia membrã
a C.A.P., fãrã de partid.

În concluzie, colonelul Rotaru Mihai este un ofiþer inteligent ºi capabil, cu o bunã
pregãtire politico-ideologicã ºi profesionalã, posedã calitãþi ºi aptitudini organizatorice.

ªeful Direcþiei cadre ºi învãþãmânt
Colonel,
Moise Vasile

4 ianuarie 1975.

A.M.R., fond 121, rola 319, c. 205–206.
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1975 ianuarie 23. Referat de cadre al colonelului Nuþã Constantin, locþiitor al
ºefului Direcþiei a IV-a din Ministerul de Interne

Comitetul Central al P.C.R.
Secþia Cadre

Nuþã Constantin
Membru de partid din 1957

– Nãscut la 23 noiembrie 1929, în comuna Brãneºti, judeþul Ilfov;
– Originea socialã: pãrinþii au fost þãrani cu gospodãrie micã;
– Naþionalitatea: românã;
– Recãsãtorit, are un copil;
– Studii: Academia militarã, Facultatea de arme întrunite ºi spate. Este în anul

IV la Facultatea de drept;
– Profesia ºi gradul: ofiþer, este colonel;
– Este locþiitor al ºefului Direcþiei a IV-a din Ministerul de Interne.

Nuþã Constantin, din 1941 a fost ucenic, apoi lucrãtor la un atelier de croitorie
particular din Bucureºti. În 1948, circa patru luni a fost brigadier pe ªantierul
naþional Salva-Viºeu, dupã care a revenit în comuna natalã, unde a fost croitor la
un atelier particular, gestionar la cooperativa de consum ºi responsabil la centrul
de colectare din comunã. În acest timp a fost ºi activist U.T.C. extrabugetar la Plasa
Brãneºti.

În 1950 a fost încorporat pentru satisfacerea stagiului militar, dupã circa douã luni
a fost trimis sã urmeze ªcoala militarã de ofiþeri artilerie Sibiu, pe care a absolvit-o
în 1952, obþinând gradul de locotenent. Dupã terminarea ºcolii a deþinut succesiv
funcþiile: laborant la Centrul de instrucþie al artileriei „Mihai Bravu“, comandant de
pluton la ªcoala militarã de ofiþeri artilerie din Sibiu ºi comandant de divizion la un
regiment de artilerie, unde a lucrat pânã în 1959, când a fost trimis sã urmeze Academia
militarã – Facultatea de arme întrunite ºi spate.

Ca urmare a rezultatelor bune obþinute la învãþãturã, dupã absolvirea facultãþii,
în 1962, a fost încadrat lector la aceeaºi academie, catedra de tactica artileriei terestre.
Dupã circa un an a fost transferat la Ministerul de Interne, unde, în urma absolvirii
unui curs de pregãtire în domeniul securitãþii, a deþinut succesiv funcþiile: ofiþer I,
ºef birou, ºef secþie cadre, ºef serviciu ºi locþiitor al ºefului Direcþiei a IV-a
contrainformaþii militare.

Conducerea direcþiei ºi organizaþia de partid apreciazã cã ºi-a adus o contribuþie
activã la soluþionarea problemelor ºi stabilirea concluziilor operative ce trebuiau sã
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stea în atenþia direcþiei, dovedind o bunã pregãtire de specialitate ºi politicã. A condus
cu competenþã colective de control în compartimentele pe care le coordoneazã ºi a
militat pentru respectarea ordinelor ºi instrucþiunilor, stimulând în acelaºi timp iniþiativa
ºi simþul de rãspundere al subordonaþilor. Se preocupã de creºterea eficienþei reþelei
informative, a calitãþilor ºi posibilitãþilor de dezvoltare a acestei reþele. Acordã o mare
atenþie perfecþionãrii cunoºtinþelor sale de specialitate ºi de culturã generalã. În prezent
este în anul IV la Facultatea de drept, cursul fãrã frecvenþã.

Pe linie de partid, mai mulþi ani a fost membru al biroului organizaþiei de bazã,
iar în prezent este membru al comitetului de partid pe minister ºi propagandist la
învãþãmântul de partid. Este dinamic, bun organizator ºi pasionat pentru activitatea
de securitate. În rândul celor cu care lucreazã are o comportare corectã ºi se bucurã
de stimã ºi respect. În familie ºi societate are conduitã corespunzãtoare.

A fost decorat cu ordine ºi medalii ale R.S. România.
Are un autoturism proprietate personalã.
Despre familie: pãrinþii – Gheorghe Velicu Vasile ºi Floarea, au fost þãrani cu

gospodãrie micã, tatãl este decedat, iar mama are pensie C.A.P. Are un frate
muncitor, membru de partid.

De prima soþie s-a despãrþit în 1961 ºi plãteºte pensie alimentarã pentru copil.
Actuala soþie este juristã, membrã de partid. Tatãl – Ionescu Dumitru, a fost
funcþionar, iar mama, Ecaterina, casnicã, sunt decedaþi.

Secþia pentru problemele militare ºi justiþie a C.C. al P.C.R. propune sã fie numit
în funcþia de ºef sector în aceastã secþie.

Secþia Cadre a C.C. al P.C.R. considerã cã este corespunzãtor ºi poate fi numit
în aceastã funcþie.

ªef secþie,
Dãnicã Petre

Instructor
Dobre Alexandru

23 ianuarie 1975.

A.M.R., fond 121, rola 319, c. 197–199.
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1975 noiembrie 13. Referat de cadre al generalului-maior Stan Nicolae, ºeful
Securitãþii municipiului Bucureºti, propus a fi numit în
funcþia de locþiitor al ºefului Direcþiei a V-a securitate ºi
gardã. Raport privind numirea generalului-maior Pleºiþã
Nicolae în funcþia de adjunct al ministrului de Interne

Ministerul de Interne Secret de serviciu
Cabinetul ministrului
Nr. S/206649/ 13 noiembrie 1975

Secretariatul Comitetului Central al
Partidului Comunist Român

Biroul executiv al Consiliului de conducere al Ministerului de Interne supune
aprobãrii Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Român
urmãtoarele propuneri:

1. Eliberarea din funcþia de secretar general al Ministerului de Interne a generalului-
maior Pleºiþã Gh. Nicolae ºi numirea sa în funcþia de adjunct al ministrului de Interne.

2. Eliberarea din funcþia de ºef al Securitãþii municipiului Bucureºti a generalului-
maior Stan M. Nicolae ºi numirea sa în funcþia de locþiitor al ºefului Direcþiei a V-a
securitate ºi gardã.

Alãturat, înaintãm referatul de cadre al generalului-maior Stan M. Nicolae, iar
referatul tov. Pleºiþã Nicolae se gãseºte la C.C. al P.C.R., întrucât este membru al
Comisiei Centrale de Revizie.

Ministru de Interne
Teodor Coman

Stan Nicolae
Membru de partid din 1946

– Nãscut la 5 octombrie 1928, în Ploieºti, jud. Prahova;
– Originea socialã: muncitoreascã;
– Naþionalitatea: românã;
– Profesia ºi gradul: ofiþer, general-maior în Ministerul de Interne;

– Pregãtirea profesionalã:
– Facultatea de Drept Bucureºti, 1962;
– Academia militarã Bucureºti – Facultatea arme întrunite ºi tancuri – 1971,
ºef de promoþie;
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– Facultatea de limbi germanice, românã ºi englezã a Universitãþii
Bucureºti, 1974;
– Cursul de specializare securitate, un an, U.R.S.S., 1957;

– Cunoaºte limbile: englezã ºi rusã;

– Funcþii ºi locul de muncã:
– 1939–1947 bãiat de prãvãlie, apoi ospãtar la diferite cofetãrii ºi restaurante
din Ploieºti ºi Predeal;
– 1947–1948 secretar la Plasa U.T.C. Sinaia ºi ulterior secretar al Sectorului
1 U.T.C. Ploieºti;
– 1948–1949 a urmat, ºase luni, ªcoala de cadre a C.C. al U.T.C., apoi
ªcoala de educatori politici a Ministerului de Interne;
– 1949–1967 Direcþia contrainformaþii militare;

– 1949–1954 ºef de birou, apoi ºef de serviciu;
– 1954–1962 locþiitor ºef direcþie;
– 1962–1967 ºef direcþie;

– 1967–1969 Direcþia generalã de contraspionaj:
– ºef direcþie generalã ºi membru al Consiliului Securitãþii Statului1;

– 1969–1971 a urmat Academia Militarã Bucureºti – Facultatea de arme
întrunite ºi tancuri;
– 1971–1972 inspector ºef al Inspectoratului de securitate al municipiului
Bucureºti2;
– Din 1972 ºi pânã în prezent este prim-adjunct al ºefului Inspectoratului
Ministerului de Interne din municipiul Bucureºti ºi ºef al Securitãþii
municipiului Bucureºti;

– Funcþii în organele de partid, de masã ºi obºteºti:
– 1946 secretar al Comitetului U.T.C. Predeal;
– 1947–1948 secretar al Comitetului de plasã U.T.C. Sinaia ºi secretar al
Sectorului 1 U.T.C. Ploieºti;
– 1954–1969 ºi 1971–1974 membru al Comitetului de partid din Ministerul
de Interne;
– Din 1974 ºi pânã în prezent este preºedinte al Federaþiei Române de Tenis;

– ªcoli de partid:
– ªcoala de cadre a C.C. al U.T.C., 6 luni, 1948;
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(A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 12, f. 334).



– Situaþia familialã:
Pãrinþii:

– tatãl, Stan Marin, a fost tâmplar, în prezent pensionar, membru de partid
cu stagiu din 1931;
– mama, Margareta, casnicã;

Fraþi ºi surori:
– un frate, ofiþer în Ministerul de Interne, membru de partid
– douã surori, una profesoarã ºi alta muncitoare, membre de partid

– Cãsãtorit cu: Stan (Gherman) Elena, funcþionarã, membrã de partid;
– Naþionalitatea: românã;
– Copii: are un fiu, elev la ºcoala generalã;
Pãrinþii soþiei:

– tatãl, a fost muncitor turnãtor, în prezent pensionar (…);
– mama, a fost casnicã, este decedatã;

Fraþi ºi surori: -
– Sancþiuni: -

Instructor
Maliu Eugen

13 noiembrie 1975.

A.M.R., fond 121, rola 323, c. 279–282.

112244

1976 decembrie 31. Extras din Protocolul ºedinþei Secretariatului C.C. al P.C.R.
privind eliberãri ºi numiri în funcþii la Ministerul de Interne

Partidul Comunist Român
Comitetul Central

Protocol
al ºedinþei Secretariatului C.C. al P.C.R. din ziua de

31 decembrie 1976

Ordinea de zi:
(…)
III. Se aprobã urmãtoarele eliberãri ºi numiri în funcþii:
(…)
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13. Numirea locotenent-colonelului Muºuroia Gheorghe în funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Bistriþa-Nãsãud al Ministerului de Interne.

14. Numirea colonelului Popa Dumitru în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului
Prahova.

15. Numirea colonelului Mortoiu Aurelian în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului
Timiº.

(…)

A.M.R., fond 121, rola 330, c. 851–852.

112255

1977 august 22. Notã a Colegiului Central de Partid cu propunerea de acordare
a stagiului de partid din anul 1942 lui Onescu Cornel

Onescu Cornel

Tovarãºul Onescu Cornel, membru de partid din 1945, solicitã sã i se acorde stagiul
de partid din perioada ilegalitãþii.

Din documentele sale de partid rezultã urmãtoarele:
În anul 1933, în timp ce era ucenic la tipografia „Scrisul românesc“ din Craiova,

a devenit membru al organizaþiei „Tineretul socialist“, iar în 1935 s-a înscris în
Sindicatul muncitorilor din Artele grafice. În anii 1936–1938 a fost membru al
Comitetului local Craiova al organizaþiei Tineretului socialist. Tovarãºul Cornescu
Stelian (membru de partid din 1933) confirmã cele de mai sus, menþionând cã grupa
Tineretului socialist din care fãcea parte ºi tov. Onescu Cornel a avut legãturã cu
U.T.C.-ul local.

În 1938–1940 a urmat o ºcoalã de perfecþionare în arte grafice din Bucureºti, apoi
a lucrat la tipografia „Cartea româneascã“ pânã în 1942, când a fost încorporat în
armatã, la Regimentul I A.A. din Bucureºti.

Tov. Onescu Cornel, cunoscând încã din anul 1938 pe Lateº Ion – U.T.C.-ist, iar
din 1942 membru al P.C.R. –, sub îndrumarea acestuia, dupã ce a fost încorporat în
armatã, a fãcut propagandã antifascistã în rândurile ostaºilor.

În martie 1943, Lateº Ion, pe atunci membru al Comitetului Sectorului I Galben
al P.C.R., i-a fãcut legãtura tovarãºului Onescu Cornel cu resortul militar al P.C.R.,
de la care datã a desfãºurat muncã de agitaþie între ostaºii din unitate ºi s-a ocupat
de educarea unor soldaþi, pentru a fi atraºi în munca ilegalã.
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Cele de mai sus rezultã din referinþele date de Lateº Ion la 17 aprilie 1947 (decedat
în 1950) ºi Lucreþia Covete, membrã de partid din 1935. În urma arestãrii lui Lateº
Ion, în februarie 1944, tov. Onescu Cornel a pierdut legãtura cu partidul, însã a
continuat sã ducã muncã de agitaþie între ostaºi pânã în august 1944.

Având în vedere cele arãtate mai sus, Colegiul Central de Partid, în ºedinþa din
5 august 1977, propune sã i se acorde tovarãºului Onescu Cornel stagiul în partid
din anul 1942.

Preºedinte
Petre Lupu

22 august 1977.

A.M.R., fond 121, rola 335, c. 909–910.

112266

1978 septembrie 12. Protocolul ºedinþei Secretariatului C.C. al P.C.R. referitor
la eliberãri ºi numiri în funcþii la Ministerul de Interne

Partidul Comunist Român
Comitetul Central
Nr. 4470

Protocol nr. 10
al ºedinþei Secretariatului din ziua de

12 septembrie 1978

Au participat tovarãºii: Nicolae Ceauºescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Virgil
Cazacu, Constantin Dãscãlescu, Vasile Muºat, Dumitru Popescu.

ªedinþa a început la ora 1620 ºi s-a terminat la ora 1645.
A prezidat tovarãºul Nicolae Ceauºescu.

Ordinea de zi:
– Eliberãri ºi numiri în funcþii.
Secretariatul C.C. al P.C.R. a hotãrât urmãtoarele:
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– Eliberarea generalului-maior Popescu Romeo din funcþia de ºef al Direcþiei
paºapoarte, evidenþa strãinilor ºi controlul trecerii frontierei ºi trecerea sa în rezervã.

– Eliberarea generalului-maior Ghenoiu Ion din funcþia de ºef al statului major
al Comandamentului Trupelor de Grãniceri ºi numirea sa în funcþia de ºef al Direcþiei
paºapoarte, evidenþa strãinilor ºi controlul trecerii frontierei.

– Eliberarea generalului-maior Geicã Constantin din funcþia de ºef al Direcþiei
cadre ºi învãþãmânt din Ministerul de Interne ºi numirea sa în funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Ialomiþa al Ministerului de Interne.

– Numirea generalului-maior Florea Gheorghe, locþiitor al ºefului Direcþiei
cadre ºi învãþãmânt din Ministerul Apãrãrii Naþionale, în funcþia de ºef al Direcþiei
cadre ºi învãþãmânt la Ministerul de Interne.

– Trecerea în rezervã a urmãtorilor generali:
General-maior Bolânu Gheorghe, ºef unitate în Direcþia generalã de informaþii

externe;
General-maior Angelescu Gheorghe, locþiitor ºef unitate în Direcþia generalã de

informaþii externe;
General-locotenent Moldoveanu Jean, în legãturã cu numirea sa într-o funcþie din

economia naþionalã;
– Trecerea în rezervã cu gradul de soldat a generalului-maior Luchian Eugen,

secretar al Comisiei pentru problemele de paºapoarte ºi vize de pe lângã Consiliul
de Miniºtri, pentru încãlcãri ale prevederilor legale ºi abateri grave de la normele eticii
ºi echitãþii socialiste.

Nicolae Ceauºescu

A.M.R., fond 121, rola 341, c. 557–558.

112277

1978 septembrie 27. Notã cu propuneri privind numirea ºi eliberarea unor cadre
din conducerea Ministerului de Interne

Notã
privind numirea ºi eliberarea unor cadre din conducerea

Ministerului de Interne

1. – Eliberarea generalului-locotenent Pleºiþã Nicolae din funcþia de prim adjunct
al ministrului ºi numirea lui în funcþia de comandant al ªcolii militare de ofiþeri activi
a Ministerului de Interne.
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2. – Eliberarea tovarãºului Dima Romus din funcþia de secretar de stat ºi
numirea lui în funcþia de adjunct al ministrului ºi ºef al Centrului de informaþii externe.

3. – Eliberarea generalului-maior Zagoneanu Gheorghe din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Galaþi al Ministerului de Interne ºi numirea lui în funcþia
de secretar de stat la Ministerul de Interne.

27 septembrie 1978.

[Rezoluþie:]

Conform indicaþiei, au fost consultaþi tovarãºii secretari ai C.C. al P.C.R., care
au fost de acord cu propunerile fãcute.

Emil Bobu

A.M.R., fond 121, rola 341, c. 774.

112288

1979 septembrie 4. Notã a Comisiei C.C. al P.C.R. pentru problemele de cadre
de partid ºi de stat, înaintatã Secretariatului C.C. al P.C.R.,
cu propuneri privind eliberãri ºi numiri în funcþii la Ministerul
de Interne

Comisia C.C. al P.C.R.
pentru problemele de cadre
de partid ºi de stat

Notã

Supunem aprobãrii Secretariatului C.C. al P.C.R. urmãtoarele propuneri:
1. Eliberarea tovarãºului colonel Crai I. Petru din funcþia de ºef al Inspectoratului

judeþean Arad al Ministerului de Interne, pentru lipsã de exigenþã în muncã ºi
sãvârºirea unor abuzuri, ºi numirea în aceastã funcþie a tovarãºului locotenent-colonel
Brânaº P. Constantin, secretar al Comitetului de partid ºi locþiitor politic la
Inspectoratul judeþean Dolj.
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2. Eliberarea tovarãºului colonel Mincu V. Gheorghe din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Argeº al Ministerului de Interne, pentru lipsã de
fermitate ºi necuprinderea sarcinilor, ºi numirea în aceastã funcþie a tovarãºului
colonel Câmpeanu I. Romeo, locþiitor al ºefului Corpului de control al ministrului
de Interne.

3. Eliberarea tovarãºului general-maior Bãleanu N. Gheorghe din funcþia de ºef
al Inspectoratului judeþean Bihor al Ministerului de Interne, pentru serioase
deficienþe în stilul de muncã ºi încãlcãri ale normelor de serviciu, ºi numirea în aceastã
funcþie a tovarãºului locotenent-colonel Popescu Gh. Ion, secretar al Consiliului
politic la Brigada 9 grãniceri.

4. Eliberarea tovarãºului colonel Rizea I. Craiu din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Brãila al Ministerului de Interne, pentru sãvârºirea unor
abuzuri în muncã, iar un frate al soþiei s-a stabilit în R.F.G. Numirea în aceastã funcþie
a tovarãºului general-maior Mleºniþã Gh. Constantin, secretar al Consiliului
politic la Comandamentul trupelor de securitate.

5. Eliberarea tovarãºului colonel Burlacu C. Victor din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Constanþa al Ministerului de Interne, pentru încãlcãri grave
ºi repetate ale normelor de muncã, ºi numirea în aceastã funcþie a tovarãºului colonel
Boºtinã D. Gheorghe, ºef secþie la Departamentul Securitãþii Statului.

6. Eliberarea tovarãºului general-maior Sprâncenatu I. Constantin din funcþia
de ºef al Inspectoratului judeþean Dolj al Ministerului de Interne, întrucât
îndeplineºte condiþiile de pensionare. Numirea în aceastã funcþie a tovarãºului
locotenent-colonel Dupac Gh. Mircea, secretar al Consiliului politic la Brigada de
securitate Cluj-Napoca.

7. Eliberarea tovarãºului colonel Ionescu Gh. Dumitru din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Iaºi al Ministerului de Interne, deoarece are 19 ani vechime
în funcþia actualã. Numirea în aceastã funcþie a tovarãºului colonel Copilu Gh. Victor,
secretar al Consiliului politic la Brigada de securitate Timiºoara.

8. Eliberarea tovarãºului colonel Hriþan N. Nicolae din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Maramureº al Ministerului de Interne, pentru lipsã de
fermitate ºi tolerarea abaterilor subordonaþilor, ºi numirea în aceastã funcþie a
tovarãºului locotenent-colonel Vlãdescu I. Ion, ºef serviciu contraspionaj la
Inspectoratul judeþean Ilfov.

9. Eliberarea tovarãºului colonel Bobu M. Ioan din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Neamþ al Ministerului de Interne, pentru lipsã de
fermitate faþã de abuzurile unor subordonaþi, ºi numirea în aceastã funcþie a
tovarãºului colonel Petcu I. Grigore, secretar adjunct al Consiliului politic al
Ministerului de Interne.

10. Eliberarea tovarãºului colonel Isac Gr. Gheorghe din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Olt al Ministerului de Interne, pentru lipsã de fermitate
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ºi necuprinderea sarcinilor, ºi numirea în aceastã funcþie a tovarãºului colonel Lungu
V. Gheorghe, ºef al Securitãþii judeþului Maramureº.

11. Eliberarea tovarãºului general-maior Ionescu Gh. Ioan din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Prahova al Ministerului de Interne, deoarece este bolnav.
Numirea în aceastã funcþie a tovarãºului colonel Popa A. Dumitru, ºef al Securitãþii
judeþului Prahova.

12. Eliberarea tovarãºului colonel Puºcaº I. Ilie din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean Sãlaj al Ministerului de Interne, deoarece are peste 11 ani
vechime în funcþia actualã. Numirea în aceastã funcþie a tovarãºului locotenent-colonel
Pora Gh. Gheorghe, secretar al Comitetului de partid ºi locþiitor politic la
Inspectoratul judeþean Mureº.

13. Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean Sibiu al Ministerului
de Interne – vacantã – a tovarãºului colonel Rotariu M. Iulian, ºef al Securitãþii
judeþului Alba.

14. Eliberarea tovarãºului general-maior Tãurescu S. Viorel din funcþia de ºef
al Inspectoratului judeþean Timiº al Ministerului de Interne, pentru lipsã de fermitate
ºi tolerarea abaterilor subordonaþilor, ºi numirea în aceastã funcþie a tovarãºului colonel
Nica N. Constantin, instructor în Secþia pentru probleme militare ºi justiþie a C.C.
al P.C.R.

Propunerile au fost examinate de Biroul Comisiei C.C. al P.C.R. pentru problemele
de cadre de partid ºi de stat.

Constantin Dãscãlescu

4 septembrie 1979.
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112299

1980 iunie 21. Notã întocmitã de Comisia C.C. al P.C.R. pentru probleme de cadre
de partid ºi de stat cu propuneri de numiri ºi eliberãri din funcþii
în Ministerul de Interne

Comisia C.C. al P.C.R.
pentru probleme de cadre
de partid ºi de stat

Notã

Supunem spre aprobare Secretariatului C.C. al P.C.R. propunerile privind:
(…)
IV. Numirea în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Alba – vacantã – a unuia

dintre urmãtorii:

1. Lt. col. Brihac Florian – ºef serviciu contrainformaþii în sectoarele 
economice la I.J. Gorj 

2. Maior Gorcea Pamfil – ºef serviciu contraspionaj la I.J. Cluj 
3. Maior Velea Eugen – ºef serviciu paºapoarte la I.J. Cluj 

V. Numirea în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Maramureº – vacantã – a
unuia dintre urmãtorii tovarãºi:

1. Maior Goran Gheorghe – ºef de birou în Direcþia a IV-a contrainformaþii
militare 

2. Maior Ivan Ioan – ºef serviciu informaþii interne la Inspectoratul 
judeþean Sãlaj 

3. Lt. col. Brãdeanu Marian – ºef serviciu informaþii interne la Inspectoratul 
judeþean Neamþ 

VI. Eliberarea colonelului Olteanu Alexe din funcþia de ºef al Securitãþii
judeþului Teleorman, în legãturã cu trecerea sa în altã muncã, ºi numirea în aceastã
funcþie a unuia dintre urmãtorii:

1. Lt. col. Licã Dumitru – ºef serviciu contrainformaþii economice la 
I.J. Prahova 

2. Colonel Stãnculescu ªtefan – ºef de serviciu în Direcþia a II-a contra-
informaþii în sectoarele economice din M.I. 

3. Maior Mitulescu Constantin – ºef serviciu contrainformaþii economice la 
I.J. Vaslui 
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VII. Eliberarea generalului maior Bordea Aron din funcþia de ºef al Securitãþii
judeþului Dâmboviþa, în legãturã cu trecerea sa în altã muncã, ºi numirea în aceastã
funcþie a unuia dintre urmãtorii:

1. Lt. col. Iftimie Neculai – ºef serviciu informaþii interne la I.J. Alba 
2. Lt. col. Puºcaciu Constantin – ºef serviciu contrainformaþii în sectoarele

economice la I.J. Teleorman 
3. Lt. col. Crãciun Ancu – ºef serviciu contraspionaj la I.M.B. – Securitate 

VIII. Eliberarea colonelului Golea David din funcþia de ºef al Securitãþii
judeþului Hunedoara, pentru abateri de la normele de muncã ºi conduitã, ºi numirea
în aceastã funcþie a unuia dintre urmãtorii:

1. Lt. col. Popinciuc Marin – ºef serviciu în Direcþia a II-a contrainformaþii
în sectoarele economice 

2. Lt. col. Patache Ion – locþiitor al ºefului Securitãþii judeþului Braºov 
3. Maior Conea Ilie – ºef serviciu contrainformaþii în sectoarele

economice la I.J. Covasna 

IX. Numirea în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Harghita – vacantã – a
unuia dintre urmãtorii:

1. Colonel Rapilat Alexandru – ºef compartiment analizã ºi sintezã la 
U.M. 0195 

2. Lt. col. Luca Marin – ºef serviciu contraspionaj la I.J. Harghita 
3. Maior Bosca Dinu – ºef serviciu informaþii interne la I.J. Satu Mare 

Propunerile au fost examinate de Biroul Comisiei C.C. al P.C.R. pentru problemele
de cadre de partid ºi de stat.

Constantin Dãscãlescu

21 iunie 1980.

A.M.R., fond 121, rola 353, c. 479–482.
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1980 august 18. Extras din Protocolul ºedinþei Secretariatului C.C. al P.C.R.
referitor la eliberarea ºi numirea în funcþii a unor ofiþeri de securitate

Partidul Comunist Român
Comitetul Central
Nr. 3505

Protocol nr. 9
al ºedinþei Secretariatului din ziua de

18 august 1980

(…)
Ordinea de zi:
(…)
Se aprobã urmãtoarele eliberãri ºi numiri în funcþii:
(…)
4. Numirea în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Alba a lt. col. Brihac Florian,

ºef serviciu contrainformaþii la I.J. Gorj.
5. Numirea în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Maramureº a maiorului Goran

Gheorghe, ºef de birou în Direcþia a IV-a contrainformaþii militare.
6. Eliberarea colonelului Olteanu Alexe din funcþia de ºef al Securitãþii judeþului

Teleorman ºi numirea în aceastã funcþie a lt. col. Licã Dumitru, ºef serviciu la I.J.
Prahova.

7. Eliberarea generalului-maior Bordea Aron din funcþia de ºef al Securitãþii
judeþului Dâmboviþa ºi numirea în aceastã funcþie a lt. col. Iftimie Neculai, ºef serviciu
la I.J. Alba.

8. Eliberarea colonelului Golea David din funcþia de ºef al Securitãþii judeþului
Hunedoara ºi numirea în aceastã funcþie a lt. col. Popinciuc Marin, ºef serviciu în
Direcþia a II-a contrainformaþii în sectoarele economice.

9. Numirea în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Harghita a colonelului Rapilat
Alexandru, ºef compartiment analizã ºi sintezã la U.M. 0195.

(…)

A.M.R., fond 121, rola 353, c. 297.
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1984 septembrie 5. Notã-raport întocmitã de Tudor Postelnicu, ministru secretar
de stat la Ministerul de Interne, privind numirea ºi eliberarea
din funcþie a unor generali

Notã-raport

Vã rugãm sã ne permiteþi sã raportãm urmãtoarele:
În baza decretului nr. 172 din 20 august 1984 au fost avansaþi la gradele de general-

maior ºi respectiv general-locotenent urmãtoarele cadre:
1. General-locotenent Amohnoae Epifanie, ºeful Inspectoratului judeþean Bacãu.
Vã adresãm rugãmintea sã fie eliberat din actuala funcþie ºi numit în funcþia de

director adjunct în cadrul I.C.E. „Dunãrea“.
2. General-maior Mortoiu Aurelian, ºeful Securitãþii judeþului Timiº, sã fie numit

în funcþia de locþiitor al ºefului Direcþiei de contrainformaþii în sectoarele economice
(contrasabotaj).

3. General-maior Câmpeanu Romeo, ºeful Inspectoratului judeþean Argeº, sã fie
numit în funcþia de locþiitor al ºefului I.G.M.

Rugãm sã aprobaþi ºi eliberarea acestora din funcþiile actuale.
Vã asigurãm cã propunerile supuse Dumneavoastrã vor contribui la îmbunãtãþirea

activitãþii în unitãþile în care îºi vor desfãºura activitatea în viitor.

Sã trãiþi!
Ministru secretar de stat

Tudor Postelnicu

Nr. 0427
din 5 septembrie 1984.

A.M.R., fond 121, rola 372, c. 749.
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1984 septembrie 7. Notã cu propuneri privind eliberarea ºi numirea în funcþie
unor cadre din Ministerul de Interne – ºefi de inspectorate
ºi securitãþi judeþene

Tovarãºului
Nicolae Ceauºescu

– Secretar General al Partidului Comunist Român –

Vã înaintãm spre aprobare urmãtoarele propuneri:
– Eliberarea colonelului Rapilat Alexandru din funcþia de ºef al Securitãþii judeþului

Harghita ºi numirea lui în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean Harghita al
Ministerului de Interne – vacantã.

– Numirea locotenent-colonelului Iovãnaº Alexandru în funcþia de ºef al Securitãþii
judeþului Harghita.

– Eliberarea colonelului Hancheº Ioan din funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean
Covasna al Ministerului de Interne.

– Eliberarea colonelului Dupac Mircea din funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean
Dolj al Ministerului de Interne ºi numirea lui în funcþia de ºef al Inspectoratului
judeþean Covasna al Ministerului de Interne.

– Eliberarea colonelului Aulic Alexandru din funcþia de ºef al Securitãþii judeþului
Suceava ºi numirea în aceastã funcþie a colonelului Ardelean Vasile-Mircea, ºef
serviciu în Departamentul Securitãþii Statului.

– Numirea colonelului Grama Mircea, ºef secþie în Departamentul Securitãþii
Statului, în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean Dolj al Ministerului de Interne.

– Numirea locotenent-colonelului Chiþoiu Ion, ofiþer I în Departamentul Securitãþii
Statului, în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Dolj – vacantã.

Propunerile au fost examinate de Biroul Comisiei C.C. al P.C.R. pentru problemele
de cadre de partid ºi de stat.

Constantin Radu

7 septembrie 1984.

A.M.R., fond 121, rola 372, c. 753–754.
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1984 octombrie 12. Raport cu propuneri de numiri ºi eliberãri din funcþii în
Ministerul de Interne – ºefi de inspectorate ºi securitãþi
judeþene

Tovarãºului
Nicolae Ceauºescu

– Secretar General al Partidului Comunist Român –

Vã înaintãm spre aprobare propunerile privind:
– Eliberarea colonelului Dumitrescu Dumitru din funcþia de inspector ºef al

Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne Alba, deoarece a cerut sã fie
pensionat pentru limitã de vârstã, ºi numirea în aceastã funcþie a colonelului Brihac
Florian, ºef al Securitãþii judeþului Alba.

– Numirea în funcþia de inspector ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului
de Interne Argeº – vacantã – a colonelului Pinþoiu Gheorghe, secretar al Comitetului
de partid din aparatul central al Ministerului de Interne.

– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne
Bacãu – vacantã – a colonelului Cepraga Constantin, locþiitor al ºefului Unitãþii
speciale de luptã antiteroristã din Departamentul Securitãþii Statului.

– Eliberarea colonelului Sterian Marin din funcþia de ºef al Inspectoratului
judeþean al Ministerului de Interne Vaslui ºi numirea lui în aceeaºi funcþie la judeþul
Botoºani – vacantã.

– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne
Vaslui a colonelului Puºcaciu Constantin, ºef serviciu în Securitatea judeþului
Teleorman.

– Eliberarea generalului-maior ªerban Dumitru din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne Braºov, care urmeazã sã rãmânã
la dispoziþia ministerului.

– Eliberarea generalului-maior Bucur Gheorghe din funcþia de secretar de stat
la Ministerul de Interne ºi numirea sa în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al
Ministerului de Interne Braºov.

– Eliberarea generalului-locotenent Vasile Gheorghe din funcþia de ºef al
Inspectoratului municipiului Bucureºti, urmând sã primeascã alte însãrcinãri, ºi
numirea în aceastã funcþie a generalului-maior Dãnescu Gheorghe, ºef al Securitãþii
municipiului Bucureºti.

– Numirea în funcþia de ºef al Securitãþii municipiului Bucureºti a generalului-
maior Bucurescu Nicolae Gianu, ºef al Compartimentului cadre-învãþãmânt din
Departamentul Securitãþii Statului.
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– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne
Caraº-Severin – vacantã – a colonelului Rãdulescu Ion, ºef serviciu în Direcþia
contrainformaþii militare din Departamentul Securitãþii Statului.

– Eliberarea colonelului Molea Mariean din funcþia de ºef al Inspectoratului
judeþean al Ministerului de Interne Cãlãraºi, deoarece a solicitat sã se pensioneze
pentru limitã de vârstã, fiind bolnav, ºi numirea în aceastã funcþie a colonelului
Bohâlþea Romu, ºef al Securitãþii judeþului Cãlãraºi.

– Eliberarea generalului-maior Ioana Constantin din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne Cluj ºi numirea lui în aceeaºi funcþie
la judeþul Mureº – vacantã.

– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne
Cluj a generalului-maior ªerbãnoiu Ioan, locþiitor al ºefului Direcþiei de informaþii
interne din Departamentul Securitãþii Statului.

– Eliberarea colonelului Ion Nicolae din funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean
al Ministerului de Interne Dâmboviþa, urmând sã fie trecut într-o muncã
corespunzãtoare capacitãþii sale de muncã (este bolnav), ºi numirea în aceastã funcþie
a colonelului Georgescu Ioan, ºef compartiment contraspionaj la Securitatea
judeþului Argeº.

– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne
Giurgiu – vacantã – a colonelului Predoiu Nicolae, ºef serviciu în Direcþia
contrainformaþii militare din Departamentul Securitãþii Statului.

– Eliberarea colonelului Iþcuº Dragoº din funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean
al Ministerului de Interne Suceava, deoarece a solicitat sã fie pensionat pentru limitã
de vârstã, fiind bolnav.

– Eliberarea colonelului Simon Gheorghe din funcþia de ºef al Inspectoratului
judeþean al Ministerului de Interne Hunedoara ºi numirea lui în aceeaºi funcþie la
judeþul Suceava.

– Eliberarea generalului-maior Rotaru Mihai din funcþia de ºef al Inspectoratului
judeþean al Ministerului de Interne Mehedinþi ºi numirea lui în aceeaºi funcþie la judeþul
Hunedoara.

– Eliberarea colonelului Bodunescu Ion din funcþia de ºef al Inspectoratului
judeþean al Ministerului de Interne Teleorman ºi numirea lui în aceeaºi funcþie la
judeþul Mehedinþi.

– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne
Teleorman a colonelului Obaciu Andrei Ionel, locþiitor politic la Inspectoratul
judeþean al Ministerului de Interne Braºov.

– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne
Ialomiþa a colonelului Pascu Ioan, locþiitor politic la Inspectoratul judeþean al
Ministerului de Interne Teleorman.

– Eliberarea colonelului Copilu Victor din funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean
al Ministerului de Interne Iaºi ºi numirea în aceastã funcþie a colonelului Calotã Petru,
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ºef serviciu în Direcþia contrainformaþii militare din Departamentul Securitãþii
Statului.

– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne
Neamþ a colonelului Ursache Traian, ºef sector la Consiliul politic al Ministerului
de Interne.

– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne
Tulcea a colonelului Gheorghiþã Chivu, ºef al Securitãþii judeþului Constanþa.

– Eliberarea generalului-maior Andreescu Gheorghe din funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne Vâlcea, deoarece starea sãnãtãþii
nu-i mai permite sã cuprindã sarcinile, urmând sã fie pensionat, ºi numirea în aceastã
funcþie a colonelului Pãsãrin Paulian, locþiitor al ºefului Securitãþii municipiului
Bucureºti.

– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne
Vrancea – vacantã – a locotenent-colonelului Panait Constantin, locþiitor al ºefului
Securitãþii judeþului Brãila.

Constantin Radu

12 octombrie 1984.
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1984 octombrie 25. Notã privind propuneri de numire în funcþia de ºef al
Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne ºi al
Securitãþii judeþului Brãila

Tovarãºului
Nicolae Ceauºescu

– Secretar General al Partidului Comunist Român –

Vã înaintãm spre aprobare propunerile privind:
– Numirea în funcþia de ºef al Inspectoratului judeþean al Ministerului de Interne

Brãila – vacantã – a colonelului Cãlinescu Gheorghe, ºef al Securitãþii judeþului Brãila.
– Numirea în funcþia de ºef al Securitãþii judeþului Brãila a locotenent-colonelului

Soare Constantin, ºef serviciu într-o unitate a Departamentului Securitãþii Statului.
Propunerile au fost examinate de Biroul Comisiei C.C. al P.C.R. pentru probleme

de cadre de partid ºi de stat.

Constantin Radu

25 octombrie 1984.
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Partea a II-a

OOBBIIEECCTTIIVVEE  ªªII  MMEETTOODDEE

113355

1967 iulie 13. Hotãrârea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privind întãrirea
controlului de partid asupra organelor de securitate ºi miliþie

Strict Secret

Hotãrâre25

În vederea realizãrii sarcinilor trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din 26–27 iunie
a.c., cu privire la continua îmbunãtãþire a activitãþii Ministerului Afacerilor Interne
ºi întãrirea controlului de partid asupra muncii acestuia, Comitetul Executiv al C.C.
al P.C.R.

hotãrãºte:
1. Comitetele regionale, raionale ºi orãºeneºti de partid controleazã ºi îndrumã

întreaga activitate a organelor de Securitate ºi Miliþie pentru înfãptuirea hotãrârilor
partidului ºi guvernului privind asigurarea securitãþii statului, a ordinii publice,
apãrarea proprietãþii socialiste ºi celei personale, a drepturilor ºi intereselor legale
ale cetãþenilor. În atenþia organelor locale de partid va trebui sã stea modul cum
organele de Securitate ºi Miliþie se preocupã de prevenirea ºi descoperirea
infracþiunilor, respectarea legalitãþii socialiste, întãrirea legãturilor cu masele largi
populare, perfecþionarea continuã a metodelor ºi mijloacelor folosite în muncã.

Conducerea de cãtre comitetele regionale, raionale ºi orãºeneºti de partid ºi întãrirea
controlului lor asupra activitãþii organelor de Securitate ºi de Miliþie trebuie sã ducã
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la ridicarea calitãþii muncii acestora sub toate aspectele, la mai buna orientare în
rezolvarea problemelor majore ce decurg din atribuþiile stabilite prin hotãrârile
partidului ºi guvernului.

Comitetele regionale, raionale ºi orãºeneºti de partid au datoria de a acorda un
sprijin permanent organelor de Securitate ºi de Miliþie în aplicarea hotãrârilor de partid
ºi de stat, în selecþionarea, creºterea ºi promovarea cadrelor, întãrirea disciplinei în
muncã ºi a rãspunderii faþã de sarcinile încredinþate în rândul tuturor lucrãtorilor, în
educarea acestora în spiritul dragostei faþã de partid ºi guvern, a vigilenþei
revoluþionare ºi fermitãþii faþã de orice acþiuni îndreptate împotriva intereselor statului
nostru.

O atenþie deosebitã trebuie acordatã ridicãrii continue a nivelului pregãtirii
profesionale a lucrãtorilor de Securitate ºi de Miliþie, cultivãrii la aceºtia a înaltelor
calitãþi morale ºi de luptã.

2. Birourile comitetelor regionale, raionale ºi orãºeneºti de partid vor analiza
periodic activitatea organelor de Securitate ºi de Miliþie ºi vor stabili mãsurile necesare
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin la nivelul cerinþelor actuale. La dezbaterea
problemelor muncii de Securitate ºi de Miliþie vor fi invitaþi sã participe numai acei
tovarãºi care au contingenþã cu problemele respective, asigurându-se pãstrarea
secretului asupra celor discutate.

Pentru îndrumarea ºi sprijinirea muncii organelor de Securitate ºi de Miliþie,
secretarii, precum ºi alþi membri ai comitetelor regionale, raionale ºi orãºeneºti de
partid, anume desemnaþi de organele de partid respective, vor participa la pregãtirea
ºi desfãºurarea principalelor activitãþi ale acestora, la ºedinþele de analiza muncii, la
pregãtirea politicã ºi profesionalã a lucrãtorilor, la acþiunile întreprinse de organizaþiile
de partid.

3. Birourile comitetelor regionale, raionale ºi orãºeneºti de partid trebuie sã
cunoascã îndeaproape activitatea unitãþilor ºi formaþiunilor Ministerului Afacerilor
Interne, atât prin controalele ºi analizele pe care le efectueazã, cât ºi din informãrile
prezentate de ºefii organelor de Securitate ºi de Miliþie, care sunt obligaþi sã raporteze
sistematic ºi operativ despre toate acþiunile pe care le desfãºoarã ºi mãsurile ce le
întreprind.

Pe baza cunoaºterii temeinice a muncii organelor de Securitate ºi de Miliþie,
comitetele regionale, raionale ºi orãºeneºti de partid vor informa organele superioare
de partid, Comitetul Central, asupra modului în care aceste organe îºi îndeplinesc
sarcinile, precum ºi cu problemele deosebite ce se ridicã în acest domeniu de activitate.

4. Organele de partid vor veghea ca lucrãtorii din aparatul de Securitate ºi de
Miliþie, în întreaga activitate de urmãrire ºi cercetare penalã, sã dea dovadã de înalt
simþ de rãspundere, principialitate ºi o justã orientare în rezolvarea cazurilor.

Atunci când organele de Securitate ºi de Miliþie primesc semnalãri despre unii
membri de partid, cadre alese în organele puterii de stat, în conducerea organizaþiilor
de masã ºi obºteºti sau despre persoane care ocupã funcþii în nomenclatura organelor
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de partid, cã ar desfãºura acþiuni împotriva securitãþii statului sau ar comite alte
infracþiuni, vor informa imediat organele de partid, analizând temeinic informãrile
prezentate, vor hotãrî dacã se impune urmãrirea lor informativã. Aprobarea urmãririi
informative, pentru fiecare caz în parte, va fi datã de cãtre:

– primul-secretar al comitetului raional sau orãºenesc de partid, pentru membrii
de partid din evidenþa lor ºi pentru persoanele din nomenclatura organului respectiv;

– primul-secretar al comitetului regional, pentru toate persoanele din nomenclatura
comitetului regional de partid;

– Secretariatul C.C. al P.C.R., pentru persoanele din nomenclatura C.C. al P.C.R.
ºi membrii comitetelor regionale de partid.

5. În vederea creºterii rolului opiniei publice în combaterea oricãror forme de
încãlcare a legilor sau normelor de convieþuire socialã, vor trebui folosite în mai mare
mãsurã formele de influenþare obºteascã: dezbaterea în colectivele de muncã, în
adunãrile publice, ºi avertizarea celor care au comis fapte de un pericol social mai
redus.

În cazurile când unii membri de partid sau ai organizaþiilor U.T.C. au comis
asemenea fapte, acestea vor fi aduse la cunoºtinþa organelor de partid, care vor hotãrî
mãsurile ce trebuie luate.

6. Comitetele regionale, raionale ºi orãºeneºti de partid vor îndruma organele de
Securitate ºi de Miliþie sã manifeste discernãmântul ºi fermitatea necesarã în
aplicarea legilor statului. Mãsurile ce se iau trebuie sã fie rezultatul unei profunde
analize a fiecãrui caz în parte, pornindu-se de la cunoaºterea temeinicã a situaþiei reale
ºi a pericolului social pe care îl reprezintã.

Atunci când se deþin date cu privire la comiterea unor infracþiuni de cãtre membri
de partid, cadre alese în organele puterii de stat, în conducerea organizaþiilor de masã
ºi obºteºti sau persoane ce deþin funcþii din nomenclatura organelor de partid, organele
de urmãrire ºi cercetare penalã vor putea cerceta, aresta sau trimite în judecatã
persoanele în cauzã numai cu aprobarea organului de partid respectiv, ºi anume:

– birourile comitetelor raionale sau orãºeneºti de partid, pentru membrii de partid
ºi cadrele ce intrã în nomenclatura lor;

– birourile ºi secretariatele comitetelor regionale de partid, pentru cadrele din
nomenclatura acestora;

– Comitetul Executiv ºi Secretariatul C.C. al P.C.R., pentru toate cadrele din
nomenclatura lor ºi din evidenþele secþiilor Comitetului Central.

Înainte de aprobarea arestãrii sau trimiterii în judecatã, organele de partid vor hotãrî
mãsurile necesare în legãturã cu situaþia de partid ºi funcþia pe care aceºtia o ocupã.

În cazurile de flagrant, care a impus mãsura reþinerii, organele de urmãrire sau
cercetare penalã vor informa imediat despre aceasta organele de partid pentru a
clarifica problemele.

7. În situaþii deosebite ºi numai atunci când nu sunt alte posibilitãþi, secretarii
comitetelor regionale, raionale ºi orãºeneºti de partid vor stabili, la cererea organelor
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de Securitate ºi de Miliþie, membrii de partid care sã ajute în munca informativ-
operativã, în calitate de gazde ale caselor de întâlniri, rezidenþi ºi pentru a furniza
nemijlocit date cu privire la activitatea unor elemente suspecte. Acestora nu li se vor
întocmi dosare ºi vor sprijini activitatea organelor de Securitate ºi de Miliþie numai
în perioada absolut necesarã pentru finalizarea acþiunii respective.

Secretarii comitetelor regionale, raionale ºi orãºeneºti vor discuta personal cu aceºti
membri de partid, arãtându-le importanþa sarcinii ce o au de îndeplinit, precum ºi
obligativitatea de a pãstra cea mai strictã conspirativitate cu privire la sarcinile primite
ºi la metodele folosite de organele M.A.I.

Membrii de partid care primesc sarcina de a ajuta organele de Securitate ºi de
Miliþie vor trebui sã [o] priveascã ca o îndatorire de partid, sã dovedeascã
conºtiinciozitate ºi simþ de rãspundere în îndeplinirea ei.

Persoanele alese în organele de partid ºi ale puterii de stat, în conducerea
organizaþiilor de masã ºi obºteºti, precum ºi cele care ocupã funcþii în nomenclatura
organelor de partid, nu vor fi folosite în munca informativã.

În situaþii concrete ºi cu totul deosebite, când nu existã posibilitatea folosirii unei
alte surse de informare, aceste persoane pot primi sarcina din partea primului secretar
al comitetului regional, raional sau orãºenesc de partid, în a cãrui evidenþã se aflã,
de a sprijini organele de Securitate ºi de Miliþie.

Organele de Securitate ºi de Miliþie vor þine o evidenþã separatã a tuturor membrilor
de partid care au primit sarcina de a sprijini munca informativã ºi vor informa periodic
organul de partid asupra modului cum aceºtia îºi îndeplinesc misiunea încredinþatã.

8. Comitetele regionale, raionale ºi orãºeneºti de partid vor trebui sã sprijine
îndeaproape organizaþiile de partid ºi de U.T.C. din cadrul organelor M.A.I., pentru
a pune în centrul preocupãrilor lor ridicarea nivelului politic, ideologic ºi profesional
al întregului personal, educarea lui în spiritul hotãrârii de a apãra cuceririle
revoluþionare, al urii neîmpãcate faþã de duºman, sã cultive spiritul de sacrificiu,
dârzenia, curajul, modestia ºi iniþiativa în îndeplinirea misiunilor încredinþate. Ele
sunt obligate sã lupte pentru întãrirea disciplinei militare, sã manifeste exigenþã faþã
de stãrile de lucruri nesatisfãcãtoare, sã combatã manifestãrile de autoliniºtire, sã
contribuie la ridicarea permanentã a calitãþii muncii, sã semnaleze organelor de partid
superioare lipsurile existente ºi sã facã propuneri pentru înlãturarea lor.

Vasile Patilineþ
13 iulie 1967.

A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 115/1967, f. 120–124.
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1968 februarie 8. Nota nr. 27 emisã de Consiliul Securitãþii Statului privitoare
la activitatea „Comitetului Naþional pentru Europa Liberã“
(C.N.E.L.)

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret de
– Cabinetul Preºedintelui - importanþã deosebitã

8 februarie 1968

Nota nr. 27

Priveºte: Activitatea „Comitetului
Naþional pentru Europa Liberã“
(C.N.E.L.)

„Comitetul Naþional pentru Europa Liberã“, creat în 1949 de cercurile reacþionare
din S.U.A. ca organizaþie particularã pentru propagandã împotriva þãrilor socialiste,
a intrat, treptat, în subordinea Departamentului de Stat ºi a organelor C.I.A. din S.U.A.,
care o subvenþioneazã ºi o folosesc în prezent pe linie de spionaj ºi de propagandã
anticomunistã.

C.N.E.L. are un sediu central la New York, o filialã principalã la München, în R.F.
a Germaniei, ºi birouri de corespondenþi la Paris, Atena, Berlin, Bonn, Bruxelles,
Geneva, Londra, Roma, Stockholm, Viena ºi Rio de Janeiro.

În cadrul centralei de la New York ºi a filialei de la München, funcþioneazã secþii
pentru Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia ºi România.

Ca urmare a schimbãrilor petrecute în ultimii ani, în evoluþia situaþiei politice
internaþionale, organele americane au luat mãsuri pentru adaptarea activitãþii
„Europei Libere“ la noile condiþii. Astfel, începând din anul 1966, Departamentul
de Stat, împreunã cu organele C.I.A., au întreprins mãsuri de reorganizare a secþiilor
„Europei Libere“, prin încadrarea de personal nou, recrutat din rândul emigranþilor
ºi îndeosebi al fugarilor din þãrile socialiste.

În acelaºi timp, s-au dat orientãri diferenþiate pentru activitatea secþiilor naþionale,
în raport cu interesele ºi politica S.U.A. faþã de fiecare þarã socialistã, ceea ce reprezintã
o modificare a tacticii folosite în propaganda dusã împotriva acestora.

De asemenea, pentru a spori contribuþia materialã ºi interesul trusturilor ºi al
oamenilor de afaceri americani faþã de activitatea acestui organ de propagandã, C.I.A.
a luat iniþiativa trimiterii unui grup de 30 de persoane care sã viziteze instalaþiile
posturilor de radio ale „Europei Libere“ din R.F. a Germaniei ºi Portugalia ºi sã ia
cunoºtinþã de activitatea aparatului permanent al acestora. Grupul a fost format din
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bancheri ºi oameni de afaceri americani interesaþi în intensificarea propagandei
anticomuniste a organizaþiei respective.

În urma vizitei fãcute în perioada 5–15 noiembrie 1967, ºeful grupului amintit,
John Luctkemeyer (nãscut în 1910 în S.U.A., absolvent al Universitãþii Harvard, iar
din 1961 director al Bãncii de economii din Baltimore-Philadelphia), a prezentat o
informare directorului C.I.A., Richard Helms, cu urmãtoarele propuneri:

– Sã se recomande tuturor bancherilor ºi trusturilor americane sã sprijine din punct
de vedere financiar „Europa Liberã“;

– Sã se ia mãsuri pentru intensificarea activitãþii de propagandã a „Europei Libere“,
mai ales în condiþiile actuale, când în unele þãri socialiste emisiunile postului nu mai
sunt bruiate;

– Sã fie mãrit numãrul orelor de transmisie sãptãmânalã, de la 532 la 560, cu
precãdere pentru România ºi Bulgaria, întrucât programul actual destinat acestor þãri
este mai redus decât cel pentru Cehoslovacia, Polonia ºi Ungaria;

– Sã se creeze o secþie de specialiºti pentru legãturile prin poºtã cu ascultãtorii
din þãrile socialiste, care sã selecþioneze scrisorile primite ºi sã organizeze mai multe
cãsuþe poºtale, pentru a da posibilitatea ascultãtorilor sã trimitã scrisori fãrã a fi reþinute
de organele de specialitate din þãrile respective;

– Sã fie menþinutã legãtura cu Departamentul de Stat ºi cu „Vocea Americii“, pentru
ca punctul de vedere oficial al Administraþiei S.U.A. sã fie mai bine prezentat
ascultãtorilor.

Activitatea desfãºuratã de „Europa Liberã“ împotriva þãrii noastre se realizeazã
prin secþiile pentru România din New York ºi München, care sunt încadrate cu 20
ºi respectiv 25 de funcþionari (emigranþi români), precum ºi printr-un birou la Paris,
care are 12 colaboratori. Secþiile pentru România au corespondenþi în Anglia, Italia,
Spania, Portugalia, Grecia, Turcia, Austria ºi Norvegia.

În prezent, secþia centralã pentru România de la New York este condusã de Bunescu
Preda, plecat din þarã în anul 1947, iar cea de la München de Bernard Noel (Bercovici),
emigrat din România în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial.

Începând din luna noiembrie 1967, postul de radio „Europa Liberã“ de la
München a înfiinþat douã noi emisiuni în limba românã, conduse de T. Cazaban ºi
Lovinescu Monica.

Emisiunea de care rãspunde T. Cazaban se intituleazã „Idei ºi fapte“ ºi are ca
obiectiv declarat prezentarea activitãþii ºi a operelor literare ale emigraþiei române,
iar emisiunea condusã de Lovinescu Monica se intituleazã „Teze ºi antiteze“ ºi se
preocupã de prezentarea unor realizãri din cultura universalã, îndeosebi în domeniul
literar.

Ambele emisiuni au în realitate scopuri propagandistice reacþionare, iniþiatorii lor
propunându-ºi sã facã cunoscutã în þarã activitatea culturalã a emigraþiei române.

Conducerea „Europei Libere“ de la München acordã o mare importanþã emisiunii
conduse de T. Cazaban, întrucât, în afarã de faptul cã popularizeazã în þarã pe unii
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emigranþi ºi operele lor, ea ar urma sã „demonstreze“, indirect, cã în condiþiile
„libertãþilor din Occident“, se pot crea opere literare de valoare, în timp ce regimul
ºi ideologia comunistã din þarã ar „împiedica“ progresul culturii.

Prin aceste acþiuni se urmãreºte, de asemenea, „închegarea“ treptatã a unitãþii între
oamenii de culturã români din þarã ºi emigraþie, într-un front comun împotriva
ideologiei comuniste ºi regimului din R.S. România.

Pe aceastã linie, conducerea „Europei Libere“ preconizeazã sã sugereze oamenilor
de culturã din R.S. România sã scrie lucrãri care sã nu concorde cu linia promovatã
de partid ºi guvern, urmând ca pe calea culturii sã se ajungã la o subminare din interior
a regimului nostru.

Majoritatea funcþionarilor care lucreazã la secþiile române ale „Europei Libere“
sunt agenþi ai organelor americane de informaþii, având în principal sarcina de a culege
informaþii despre þara noastrã, spre a fi folosite în scopuri operative ºi de propagandã.

Pentru a da o bazã „ºtiinþificã“ propagandei desfãºurate de „Europa Liberã“, în
cadrul „Institutului de cercetãri“ al acestei organizaþii s-a creat recent o nouã secþie,
intitulatã „Internaþional Research Commission“ (Comisia internaþionalã de cercetãri),
care are sarcina de a studia, prelucra ºi exploata informaþiile provenite, pe diverse
cãi, din þãrile est-europene. Pe baza concluziilor, se întocmesc studii pe categorii de
probleme: politice, economice, militare, sociale ºi cultural-ºtiinþifice.

Un prim studiu de acest fel, intitulat „Vecinii Dunãrii“, cuprinzând 128 de pagini,
a fost definitivat în luna decembrie 1967. Studiul trateazã probleme ce preocupã unele
þãri socialiste, în special în domeniul cooperãrii regionale. Se acordã o atenþie deosebitã
noþiunilor de „integrare economicã“, „federalism“ ºi „renaºterea spiritului dunãrean“
în politica maghiarã. Se încearcã o justificare, pe baza unor „date istorice“, a politicii
actuale de promovare a intereselor maghiare ºi sovietice în þãrile zonei dunãrene.

Din datele ce le deþinem rezultã cã, în prezent, activitatea secþiilor române este
dirijatã pentru obþinerea de informaþii din urmãtoarele domenii:

– Politica externã a R.S. România ºi elementele noi ce apar în realizarea practicã
a acesteia;

– Mãsurile luate în domeniul economic, îndeosebi cele referitoare la comerþul
exterior, defecþiunile din acest sector ºi perspectivele reorganizãrii lui;

– Atitudinea României faþã de sistemele de plãþi folosite de þãrile socialiste ºi
raporturile comerciale cu þãrile capitaliste ºi mãsurile pe care le ia pentru protejarea
valutei naþionale;

– Programul României privind importul de petrol brut, rezultatele obþinute ºi
perspectivele de a face astfel de importuri din Irak ºi Kuweit;

– Evoluþia relaþiilor româno-maghiare cu privire la Transilvania;
– Poziþia P.C.R. în problemele miºcãrii comuniste ºi muncitoreºti internaþionale;
– Politica internã a partidului ºi guvernului în problemele economice, sociale ºi

culturale.
Pentru obþinerea de informaþii, „Europa Liberã“ foloseºte ca metode:
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– Exploatarea informativã a emigranþilor originari din þãrile socialiste care se
stabilesc în Occident, ca de exemplu:

Vaida Mihai Lucian, din Cluj, care s-a stabilit în Franþa, a fost exploatat
informativ de cãtre funcþionarii biroului pentru România al „Europei Libere“ din Paris,
dupã care a fost preluat de secþia maghiarã, pentru a întocmi un raport privind populaþia
de naþionalitate maghiarã din România.

Recent, Noel Bernard, ºeful secþiei române de la München, s-a deplasat la Paris,
unde l-a contactat pe Haupt Gheorghe, considerat „specialist“ în probleme româneºti,
ºi l-a angajat în calitate de „corespondent extern“ al secþiei române „pentru
comentarii“ privind problemele politicii actuale a României;

– Contactarea membrilor diferitelor delegaþii sau a unor persoane care se
deplaseazã oficial sau în interes particular în þãrile occidentale.

Numitul Poper Jean, emigrant din România, funcþionar al „Europei Libere“ din
München, a contactat delegaþia de scriitori români, compusã din Al. Andriþoiu, ªtefan
Bãnulescu, Marin Sorescu ºi Blandiana (Suciu) Ana, care participa la un congres al
scriitorilor la Paris. Dupã ce timp de trei zile i-a tatonat informativ, a încercat sã-i
determine sã rãmânã în Occident. Atitudinea corectã a scriitorilor români a fãcut ca
acþiunea lui J. Poper sã eºueze.

La fel au procedat cadrele „Europei Libere“ ºi în cazul avocatului Cavafu Grigore,
plecat oficial în Franþa, de unde nu s-a mai înapoiat în þarã, al dr. Calgo Carol ºi al
artistului David Mihai, rãmaºi în Italia, al violoncelistului Popa Mihai, aflat în turneu
în R. F. a Germaniei ºi alþii.

La Paris, acþiunile „Europei Libere“ sunt întreprinse cu consimþãmântul ºi
sprijinul poliþiei franceze, care, prin comisarii Belmain ºi Bouvier, de la biroul pentru
români din cadrul poliþiei franceze, anunþã cadrele „Europei Libere“, atunci când
urmeazã sã soseascã în Franþa persoane sau delegaþii române mai importante;

– Contactarea ºi exploatarea informativã a unor emigranþi români, în vederea
desfãºurãrii unei propagande ostile regimului din þarã.

Astfel, cu ocazia congresului „Societãþii Academice Române“ (S.A.R.), þinut la
Roma, în septembrie 1967, „Europa Liberã“ a trimis mai mulþi „corespondenþi“ pentru
a lua legãtura cu diferiþi emigranþi ºi a culege date nefavorabile despre R.S.
România.

La congresul amintit a plecat ºi Mihai Cismãrescu, din cadrul „Serviciului de
Informaþii“ al „Europei Libere“ din München, precum ºi Paul Barbãneagrã, de la Paris,
pentru a înregistra convorbiri cu diferiþi emigranþi. Aceºtia au luat interviuri unor
intelectuali din emigraþia românã, printre care Gh. Uscãtescu, Horia Stamatu,
Mircea Popescu ºi Virgil Ierunca, discuþiile referindu-se îndeosebi la problema
dezvoltãrii culturii române contemporane. Cei intervievaþi au scos în evidenþã cã
adevãrata culturã românã se dezvoltã în cadrul emigraþiei române, deoarece este liberã
ºi nu serveºte intereselor politice ale regimului din România.

258



„Europa Liberã“ foloseºte ºi metoda trimiterii în R.S. România a unor foºti cetãþeni
români, sub diverse acoperiri, precum ºi cetãþeni ai diferitelor state capitaliste care
ne viziteazã þara, folosind, apoi, în cadrul emisiunilor radiofonice, aspectele negative
sesizate de aceºtia.

În anul 1967, de exemplu, a fost la Bucureºti Iosif Antveri, cetãþean israelian, sub
pretextul încheierii unor afaceri pe linia „Românoexport“. În realitate, I. Antveri, cât
a stat în þarã, s-a ocupat de culegerea de informaþii pentru „Europa Liberã“.

De asemenea, la Sesiunea M.A.N. a participat James Edward, ºeful filialei din
Paris a „Europei Libere“, care, la reîntoarcere, a întocmit un raport pentru centrala
din München asupra lucrãrilor sesiunii ºi a altor aspecte din România.

Din datele ce le deþinem, rezultã cã conducerea „Europei Libere“ studiazã
posibilitatea trimiterii unui corespondent oficial permanent la Bucureºti. De asemenea,
existã date din care rezultã cã N. Bernard intenþioneazã sã vinã în þarã în anul 1968,
pentru a se „documenta“ ºi a avea contacte cu instituþiile specializate, ca:
Radioteleviziunea, O.S.T.A., O.N.T.

De asemenea, ªtefan Fisher-Galaþi, din S.U.A., dupã ce ne-a vizitat þara, a mers
la centrala „Europei Libere“ de la München, unde a prezentat date ºi diferite informaþii
ºi constatãri fãcute în timpul vizitei.

Pentru culegerea de informaþii, „Europa Liberã“ foloseºte ºi unele instituþii de
acoperire, prin intermediul cãrora contacteazã ºi exploateazã informativ pe cetãþenii
plecaþi recent din þarã.

Astfel, la Viena funcþioneazã firma „Intora“, având ca scop declarat „cercetarea
pieþei ºi a posibilitãþilor de desfacere în þãrile socialiste“, ºi o filialã aparþinând de
„Gallup Institut“, ce se ocupã cu sondarea opiniei publice în diferite probleme.

În realitate, funcþionarii acestora se ocupã cu culegerea de informaþii pentru
„Europa Liberã“ ºi C.I.A.

De menþionat cã centrala de la München acordã o mare importanþã activitãþii de
culegere de informaþii despre þara noastrã, prin contactarea cetãþenilor români ce ajung
în diverse þãri capitaliste. Recent, N. Bernard a contactat pe emigrantul Gherman
Eftimie ºi i-a propus postul de corespondent al biroului „Europei Libere“ de la Viena,
subliniind cã sarcina esenþialã este de a contacta ºi exploata informativ pe cetãþenii
români ce ajung la Viena ºi de a întocmi rapoarte pentru secþia de la München. N.
Bernard a contactat, în acelaºi scop, ºi pe Cardas ªtefan, inginer electrotehnic, plecat
ilegal din þarã, prin Iugoslavia, în noiembrie 1966 ºi stabilit în Austria.

Pentru informaþiile obþinute de la diferite elemente, „Europa Liberã“ acordã sume
de bani în raport de valoarea informativã ºi de persoanele de la care le obþin.

De exemplu, Ionescu Ion, ºeful biroului pentru România al „Europei Libere“ de
la Paris, a plãtit lui Mircea Criºan ºi Al. Faicevici diverse sume pentru imprimãrile
fãcute la „Europa Liberã“, sub forma unor „note de drum“. Cunoaºtem cã o singurã
platã s-a ridicat la suma de 4.000 de franci francezi.
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O altã sursã de informare a „Europei Libere“ o constituie studierea presei, a
tipãriturilor ºi a emisiunilor de radio.

La filiala de la München a „Europei Libere“ se citesc ºi se prelucreazã date din
peste 700 de publicaþii ale þãrilor socialiste ºi sunt recepþionate zilnic emisiunile a
peste 60 de staþii de radio ºi agenþii de informaþii din aceste þãri. Datele obþinute sunt
prelucrate, sistematizate ºi apoi centralizate în „cartoteca informaþiilor“, care conþine
aproximativ 8 milioane de probleme înregistrate.

În afara informaþiilor, „Europa Liberã“ înregistreazã în evidenþele sale atât
persoane, cât ºi obiective ce prezintã interes sub raport politic, economic ºi ºtiinþific,
funcþionari ai aparatului de stat, ai organizaþiilor de partid ºi obºteºti, militari,
diplomaþi, salariaþi ai M.A.E. ºi M.C.E. Se întocmesc, de asemenea, cartoteci tuturor
persoanelor care au furnizat direct sau indirect informaþii pentru posturile de radio
ale „Europei Libere“.

Cartotecile întocmite cuprind numele, profesia, locul de muncã, apartenenþa politicã
ºi menþiunea dacã datele respective au fost verificate ºi prin alte surse.

Obiectivele luate în evidenþã sunt ministere, organizaþii de comerþ exterior, instituþii
de cercetãri ºtiinþifice, întreprinderi economice, organe ale sfaturilor populare,
gospodãrii de stat ºi cooperative agricole de producþie, ºcoli cu pregãtire specialã,
organe ale aparatului de partid ºi de stat.

Ca urmare a indicaþiilor organelor americane, „Europa Liberã“ se preocupã în
ultimii ani de crearea unor legãturi cu cât mai multe persoane din þãrile socialiste
cãtre care sunt difuzate programele sale.

Postul de radio „Europa Liberã“ pretinde cã a primit din Bulgaria, Cehoslovacia,
Polonia, Ungaria ºi România – în perioada 1962–1967, un numãr de 25.887 scrisori.
Numãrul scrisorilor de acest fel ar fi crescut considerabil, începând cu anul 1965,
când „Europa Liberã“ a început sã solicite, prin transmisiile radiofonice, pãrerea
ascultãtorilor privind diverse aspecte referitoare la emisiuni.

De asemenea, se aratã cã cca 84% din cei care s-au adresat prin corespondenþã
postului de radio „Europa Liberã“ sunt tineri sub 21 de ani, marea majoritate studenþi
ºi elevi.

Organele de securitate au stabilit cã diferite persoane din þara noastrã au început
sã se adreseze „Europei Libere“ în anul 1963.

Dupã încetarea sistemului de bruiaj, numãrul scrisorilor a crescut treptat,
ajungând pânã la cca 50 pe zi. Dintre acestea, cca 40 erau adresate redacþiei emisiunilor
în limba românã, iar 10 redacþiei emisiunilor în limba maghiarã.

Scrisorile cetãþenilor români care se adreseazã „Europei Libere“ conþin probleme
care pot fi grupate astfel:

– scrisori cu caracter duºmãnos, ai cãror autori îºi ascund, de obicei, identitatea;
– scrisori în care expeditorii îºi exprimã adeziunea faþã de emisiunile politice ºi

culturale transmise de „Europa Liberã“;
– scrisori cu caracter iredentist trimise secþiei maghiare a postului amintit de

cetãþenii de naþionalitate maghiarã din Transilvania;
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– scrisori în care ascultãtorii comunicã felul cum recepþioneazã emisiunile, propun
ore de emisiuni mai favorabile ºi solicitã transmiterea unor melodii de muzicã uºoarã
sau trimiterea de fotografii ale unor artiºti strãini.

Organele de securitate continuã sã reþinã scrisorile, sã identifice ºi sã lucreze
informativ persoanele ce s-au adresat cu astfel de scrisori „Europei Libere“.

În urma acestor mãsuri, volumul corespondenþei a scãzut treptat, ajungând în
ultimul an la cca 10 scrisori pe zi, dintre care 3–4 sunt adresate redacþiei emisiunii
în limba românã, iar 6–7 redacþiei emisiunii în limba maghiarã.

Descreºterea numãrului persoanelor din þara noastrã care se adreseazã „Europei
Libere“ rezultã ºi dintr-o analizã fãcutã recent de conducerea acestui post de radio
asupra corespondenþei ce o are cu ascultãtorii din þãrile socialiste.

Potrivit datelor prezentate în aceastã analizã, „Europa Liberã“ a primit din R.S.
România 3.483 scrisori în 1965, 561 în 1966, iar în primele luni ale anului 1967, 45
de scrisori.

Organele „Europei Libere“ constatã cu îngrijorare cã „…scãderea corespondenþei
faþã de anul 1965 se explicã prin faptul cã cenzorii români au confiscat aproape toatã
corespondenþa… Declinul anului 1966 faþã de 1965 reflectã, fãrã îndoialã, creºterea
numãrului scrisorilor confiscate, în special de cenzura din România ºi Ungaria“.

În afara scrisorilor expediate din þarã, se intercepteazã lunar cca 5–10 scrisori,
conþinând rãspunsuri ale postului de radio „Europa Liberã“ pentru ascultãtori. De
obicei aceste scrisori conþin fotografii cu autografe ale unor artiºti sau cântãreþi, cãrþi
poºtale ilustrate. Scrisorile expediate de redacþia emisiunii în limba maghiarã conþin
mai ales rãspunsuri privind data ºi ora când se va transmite melodia sau felicitarea
solicitatã de ascultãtor. Toate aceste scrisori se reþin de cãtre organele noastre, pentru
a nu se extinde legãturile persoanelor din þarã cu postul de radio „Europa Liberã“.

Pentru legãtura cu ascultãtorii, „Europa Liberã“ foloseºte ºi sistemul cãsuþelor
poºtale (în numãr de 44), dintre care cele mai des solicitate sunt: cãsuþa poºtalã 606
din München (pentru Max Bãnuº), Bruxelles Post Rue 24 (pentru Heineman E.) ºi
cãsuþa poºtalã 228 din New York (pentru Stambolgiu Mioara).

*

Propaganda postului de radio „Europa Liberã“, destinatã României, deºi formal
este atenuatã faþã de trecut, continuã sã fie, prin conþinut, ostilã regimului nostru,
încercând sã creeze neîncredere în conducerea de partid ºi de stat, sã loveascã în
unitatea dintre partid ºi popor ºi sã propage în masã o stare de confuzie.

În acelaºi timp, pe plan extern, „Europa Liberã“ urmãreºte sã înrãutãþeascã relaþiile
României cu þãrile socialiste, interpreteazã denaturat iniþiativele ºi mãsurile întreprinse
de þara noastrã în promovarea politicii sale externe, spre a crea neînþelegeri între statul
nostru ºi alte state socialiste.

În scopul cunoaºterii ºi contracarãrii activitãþii duse de „Europa Liberã“ împotriva
þãrii noastre, organele de securitate au luat mãsuri informativ-operative de identificare
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a emigranþilor români angajaþi ai acestor organizaþii, studierea ºi întreprinderea unor
acþiuni pentru atenuarea propagandei duse de ei împotriva þãrii noastre. De asemenea,
a fost dirijatã reþeaua informativã pentru obþinerea de informaþii ºi documente despre
activitatea organizaþiei ºi pentru descoperirea cãilor ºi metodelor prin care aceasta
obþine informaþii din þarã.

Faþã de scopurile urmãrite ºi acþiunile ce le întreprinde „Europa Liberã“ împotriva
regimului din R.S. România, organele noastre vor întreprinde urmãtoarele mãsuri:

– Organizarea mai eficientã ºi mai ofensivã a muncii informativ-operative, pentru
obþinerea de informaþii ºi documente asupra acþiunilor duºmãnoase ce se iniþiazã
împotriva þãrii noastre;

– Iniþierea unor acþiuni din þarã ºi din exterior, în vederea contracarãrii activitãþii
ostile a „Europei Libere“, îndreptatã împotriva R.S. România;

– Elaborarea unor mãsuri complexe, folosind combinaþii adecvate, în vederea unei
activitãþi de dezinformare, compromitere ºi anihilare a propagandei „Europei Libere“.

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 45, vol. 4, f. 125–135.
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1968 martie 10.Instrucþiuni ale Consiliului Securitãþii Statului privind modul de
utilizare, evidenþã ºi control a mijloacelor bãneºti destinate
cheltuielilor informative speciale (fondul „C.I.S.“)

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Instrucþiuni
ale Consiliului Securitãþii Statului privind modul de utilizare, evidenþã ºi
control a mijloacelor bãneºti destinate cheltuielilor informative speciale26

I

În Directiva Consiliului Securitãþii Statului cu privire la organizarea ºi desfãºurarea
muncii informativ-operative, un loc deosebit de important îl ocupã activitatea pe care
trebuie sã o desfãºoare ofiþerii de securitate cu reþeaua informativã.
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Pentru formarea ºi consolidarea unei reþele informative capabile sã pãtrundã în
clandestinitatea duºmanului ºi sã furnizeze în secret informaþii sau documente despre
intenþiile, planurile ºi acþiunile acestuia, este necesar ca ofiþerii de securitate sã aibã
permanent în atenþie statornicirea unor relaþii principiale de colaborare cu informatorii
ºi alte persoane care ne ajutã în rezolvarea unor sarcini operative sau de anchetã.

În cadrul acestor relaþii, unul din mijloacele importante îl constituie recompensarea
materialã a activitãþii informatorilor, cât ºi a altor persoane care ºi-au adus aportul
la realizarea sarcinilor de securitate. În aplicarea acestui principiu de muncã cu reþeaua
informativã se impune ca ofiþerii sã dea dovadã de multã orientare ºi analizã în
aprecierea valorii materialelor furnizate ºi a personalitãþii informatorului, asigurând
legendarea verosimilã a recompenselor date.

Ofiþerii de securitate trebuie sã priveascã cu mare rãspundere încrederea care li
se acordã în activitatea ce o desfãºoarã cu informatorii – legãtura fiind strict personalã
– ºi sã fie preocupaþi în permanenþã ca folosirea judicioasã a acestor mijloace bãneºti
sã ducã la consolidarea legãturilor cu organele noastre, la dezvoltarea ataºamentului
ºi iniþiativei în realizarea sarcinilor de securitate.

Reglementãrile din prezenta instrucþiune privind folosirea fondului C.I.S. au
menirea ca, împreunã cu celelalte mãsuri luate pânã în prezent de Consiliul
Securitãþii Statului, sã ducã la realizarea în mai bune condiþiuni a sarcinilor trasate
de conducerea de partid, sã contribuie la ridicarea eficienþei muncii de securitate.

II

Fondul „cheltuieli informative speciale“ (C.I.S.) pus la dispoziþia organelor
informativ-operative este destinat pentru:

– recompensarea informatorilor, colaboratorilor ºi rezidenþilor care furnizeazã
materiale ce prezintã interes operativ sau contribuie la: realizarea unor sarcini
informativ-operative; prevenirea ºi descoperirea comiterii de infracþiuni contra
securitãþii statului;

– trimiterea (deplasarea) de informatori, colaboratori ºi rezidenþi în diferite
localitãþi, în interesul muncii de securitate;

– acordarea unor recompense sau decontarea altor cheltuieli efectuate cu persoane
care nu fac parte din reþeaua informativã, dar, într-o formã sau alta, au contribuit la
realizarea unor mãsuri informativ-operative luate de organele securitãþii statului;

– efectuarea a diferite alte cheltuieli strict necesare în lucrãri operative speciale
ºi în aplicarea mãsurilor privind recrutarea sau contactarea anumitor persoane;

– recompensarea gazdelor case de întâlniri ºi întreþinerea caselor conspirative;
– diferite cheltuieli efectuate cu persoane care ajutã organele de securitate la

clarificarea unor probleme în procesul muncii de anchetã;
– cheltuieli speciale efectuate în activitatea de filaj.
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În cazuri deosebite, ºefii de unitãþi pot acorda sprijin material din fondul C.I.S.
unor informatori, rezidenþi ºi colaboratori care în anumite împrejurãri au nevoie de
acest ajutor. În astfel de situaþii se va avea în vedere dacã aceºtia, în decursul
colaborãrii cu organele noastre, au dovedit preocupare în realizarea sarcinilor ce le-
au fost încredinþate ºi au furnizat informaþii de interes operativ. Mãsura stimulãrii
sã constituie o manifestare de atenþie ºi de grijã din partea organelor noastre.

Rezidenþii, informatorii, colaboratorii ºi alte persoane pot fi recompensate cu bani
sau obiecte, stabilite în funcþie de particularitãþile persoanelor respective, urmãrindu-
se ca prin mãsura luatã sã se realizeze un efect stimulativ cât mai însemnat.

Recompensarea se va face de cãtre ofiþerul operativ, dupã ce în prealabil ºefii
constatã ºi aprobã utilitatea ºi temeinicia acestei mãsuri. Recompensarea informatorilor
aflaþi în legãtura rezidenþilor sau a ºefilor posturilor de miliþie va fi fãcutã, în prezenþa
acestora, de ofiþerul operativ care rãspunde de sectorul respectiv.

III

Lunar, pentru aceeaºi sursã sau lucrare, se stabileºte urmãtorul cuantum din fondul
C.I.S. privind dreptul ºefilor de a ordona plãþi ºi aproba decontãri:

a) prim-vicepreºedintele ºi vicepreºedinþii Consiliului Securitãþii Statului în
limita fondurilor aprobate pentru unitãþile de care rãspund;

b) ºefii direcþiilor generale, ºefii direcþiilor ºi serviciilor independente din
aparatul central ºi ºeful Inspectoratului de securitate al municipiului Bucureºti, pânã
la o valoare de 3.000 lei, iar ºefii inspectoratelor de securitate judeþene, pânã la o
valoare de 2.000 lei;

c) locþiitorii ºefilor de direcþii centrale, ai ºefului Inspectoratului de securitate al
municipiului Bucureºti ºi ai inspectorilor ºefi de securitate judeþene, locþiitorii ºefilor
serviciilor independente ºi ºefii serviciilor de contrainformaþii militare, pânã la o
valoare de 1.000 lei;

d) ºefii de servicii din aparatul central, locþiitorii ºefilor serviciilor de
contrainformaþii militare ºi ºefii serviciilor (secþiilor) din Inspectoratul de securitate
al municipiului Bucureºti, pânã la o valoare de 500 lei;

e) ºefii de servicii (secþii) sau birouri subordonate conducerii inspectoratelor
judeþene ºi cei din unitãþile municipale, precum ºi ºefii birourilor de contrainformaþii
militare situate în alte garnizoane decât cele ale unitãþilor de care aparþin, pânã la o
valoare de 300 lei.

În cazurile în care în decursul unei luni se iveºte necesitatea folosirii din nou a
unor sume din fondul C.I.S. pentru aceeaºi sursã sau lucrare ºi dacã totalul
cheltuielilor depãºeºte drepturile stabilite ºefilor respectivi, aceºtia vor solicita aprobãri
eºalonului ierarhic superior.
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ªefii direcþiilor centrale, serviciilor independente, ºeful Inspectoratului de
securitate al municipiului Bucureºti, ºefii inspectoratelor judeþene ºi serviciilor de
contrainformaþii militare cu reºedinþa în teritoriu, vor putea efectua recompensarea
surselor de informare din legãtura personalã fãrã aprobãri superioare, în limita sumelor
prevãzute la capitolul III.

IV

În conformitate cu dispoziþiile legale în vigoare, se stabilesc ca mânuitori ºi
mandatari ai fondului C.I.S. urmãtoarele cadre:

a) Mânuitori:
– în aparatul central, ofiþerii organului însãrcinat cu probleme C.I.S., iar în teritoriu

cei cu probleme financiare speciale.
b) Mandatari:
– ºefii secretariatelor din direcþiile centrale, serviciile independente, Inspectoratul

de securitate al municipiului Bucureºti, inspectoratele de securitate judeþene,
municipii ºi din serviciile de contrainformaþii militare;

– ºeful secþiei administrative ºi ºefii secretariatelor serviciilor din Direcþia a IX-
a, ºefii birourilor de contrainformaþii militare cu sediul în alte garnizoane decât acelea
ale unitãþilor de care aparþin, precum ºi ºefii secþiilor (birourilor) de filaj ºi
investigaþii din inspectoratele de securitate judeþene.

Pe timpul absenþelor mai îndelungate din unitãþi a mandatarilor, ºefii acestora vor
numi, prin ordin, înlocuitorii pentru mânuirea fondurilor C.I.S.

V

Pentru ca fondul C.I.S. sã fie utilizat cât mai judicios, în mod operativ ºi fãrã sã
afecteze compartimentarea muncii, prevederea ºi solicitarea sumelor, mânuirea ºi
evidenþa acestui fond se vor realiza dupã cum urmeazã:

a) Anual, pânã la 1 septembrie, ºefii direcþiilor centrale, serviciilor independente,
ºeful Inspectoratului de securitate al municipiului Bucureºti ºi inspectorii ºefi ai
organelor de securitate judeþene vor analiza ºi stabili volumul fondului C.I.S.
necesar pe anul viitor ºi vor trimite organului financiar central însãrcinat cu
probleme C.I.S. propuneri cu sumele stabilite, defalcate pe trimestre.

Pe baza acestor propuneri, se întocmeºte ºi supune spre analizã ºi aprobarea
Consiliului Securitãþii Statului planul de cheltuieli – fond C.I.S., dupã care se va face
comunicare Ministerului de Finanþe, cu necesarul total de fonduri pentru anul urmãtor,
cu defalcarea pe trimestre, fãrã detalierea pe unitãþi ºi organe.
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Sumele aprobate, în termen de zece zile vor fi aduse la cunoºtinþa ºefilor de unitãþi,
care, în limita prevederilor trimestriale, pânã la data de 20 a fiecãrei luni, vor solicita
organului C.I.S. (central) sumele necesare pentru luna urmãtoare.

Situaþia fondurilor necesare ºi a celor utilizate în luna anterioarã va fi supusã
aprobãrii preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului, odatã cu cererea cãtre
Ministerul de Finanþe pentru deschiderea creditelor.

b) Sumele creditate vor fi ridicate de la Banca Naþionalã a Republicii Socialiste
România ºi unitãþile teritoriale ale acesteia de cãtre ofiþerii mânuitori ºi apoi
distribuite imediat, pe bazã de delegaþie semnatã de ºeful unitãþii, ofiþerilor mandatari.
Sumele pentru inspectoratele de securitate judeþene vor fi virate de cãtre organul
financiar central al Consiliului Securitãþii Statului în contul unitãþilor respective.

c) Mandatarii vor distribui sume din fondul C.I.S. direct ofiþerilor interesaþi, pe
baza raportului aprobat de ºefii prevãzuþi la capitolul III, fãrã a întocmi alte
documente. Pe acelaºi raport (care rãmâne asupra mandatarului pânã la decontare),
sub luare de semnãturã, se vor menþiona data ºi suma ridicatã.

Rapoartele vor fi concise, conþinând numai nume conspirative, numãrul dosarului
personal, al mapei de colaborator, al lucrãrii, ºi suma (obiectul-cadou) propusã ca
recompensã. Se interzice folosirea în cuprinsul rapoartelor a datelor care ar putea duce
la cunoaºterea de cãtre alþi ofiþeri a surselor de informare ºi a lucrãrilor pentru care
se solicitã sau a fost cheltuitã suma din fondul C.I.S.

d) Ofiþerii operativi, la înapoierea de la întâlnirile la care au recompensat
rezidenþi, informatori, colaboratori, gazde case de întâlniri sau alte persoane, în
prezenþa mandatarului, vor consemna, pe aceleaºi rapoarte pe baza cãrora au ridicat
banii, data înmânãrii banilor sau a obiectului.

Mandatarul opereazã datele de pe raport în borderoul de evidenþa fondului C.I.S.
(conform modelului anexat), iar ofiþerul operativ, dupã ce semneazã pentru suma
cheltuitã, ia raportul, pe care îl introduce în dosarul personal de informator, rezident,
gazdã casã de întâlnire sau în mapa colaboratorului. În situaþiile în care se obþin bonuri,
facturi sau alte acte, acestea se anexeazã la raport. Atunci când nu se consumã în
întregime suma ridicatã, pe acelaºi raport se va face menþiunea de restituire, care va
fi certificatã de mandatar prin semnãturã. În borderou nu se trece decât suma cheltuitã.

e) Justificarea cheltuielilor efectuate în acþiunile de filaj se va face numai pe baza
rapoartelor ce se întocmesc în acest scop, aprobate de ºefii în drept ºi înregistrate în
borderourile lunare. Rapoartele se vor clasa la lucrarea de bazã.

f) Sumele cheltuite din fondul C.I.S. în munca de anchetã penalã vor fi justificate
tot pe bazã de rapoarte întocmite de ofiþeri ºi aprobate de cãtre ºefii în drept. Rapoartele
se vor pãstra, îndosariate separat, la ofiþerul mandatar.

g) Borderourile vor fi încheiate la sfârºitul lunii ºi supuse spre aprobare ºefilor
de unitãþi, dupã care suma cheltuitã va fi comunicatã în scris mânuitorului fondului
C.I.S. Borderourile vor fi pãstrate asupra mandatarului, pentru a fi folosite la verificãri
ºi controale, precum ºi la analiza ºi stabilirea necesarului de fond C.I.S. pentru anul
viitor.
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h) Mânuitorii fondului C.I.S. din unitãþile teritoriale vor þine evidenþa conform
instrucþiunilor privind organizarea evidenþei la titularii de avans, iar organul financiar
central însãrcinat cu probleme C.I.S. organizeazã evidenþa dupã sistemul contabilitãþii
în partidã dublã, normatã.

VI

În interesul pãstrãrii conspirativitãþii muncii, ºefii menþionaþi la capitolul III,
alineatele a, b, pot aproba efectuarea de plãþi din fondul C.I.S. fãrã a se întocmi rapoarte
în care sã se arate scopul ºi cui i-a fost înmânatã suma, dispoziþia scrisã a acestora
constituind singurul document pentru mânuitori ºi mandatari. Astfel de cheltuieli vor
fi considerate ca fiind efectuate fãrã acte justificative ºi ele nu vor putea depãºi 20%
din totalul cheltuielilor efectuate pe unitate (direcþie centralã, inspectorat de securitate
judeþean) în cursul anului.

Ofiþerii mânuitori ºi mandatari nu au drept de control asupra scopului ºi naturii
cheltuielilor efectuate din fondul C.I.S. Eventualele cazuri de nedecontare la timp a
sumelor avansate, cât ºi alte neajunsuri ce se pot ivi, vor fi raportate ºefilor de unitãþi,
pentru a lua mãsurile necesare.

ªefii direcþiilor centrale, al Inspectoratului de securitate al municipiului Bucureºti
ºi ai inspectoratelor de securitate judeþene, precum ºi ºefii serviciilor independente,
vor asigura prelucrarea ºi însuºirea temeinicã a instrucþiunilor de cãtre toþi ofiþerii
din aparatul informativ-operativ, iar cu cei care mânuiesc fondul C.I.S., numai în pãrþile
care îi privesc. Personal, ºefii de unitãþi ºi locþiitorii acestora vor controla ºi analiza
periodic modul cum sunt respectate prevederile acestei instrucþiuni, luând totodatã
mãsuri pentru utilizarea raþionalã ºi cât mai eficientã a fondului C.I.S.

Corpul de consilieri ºi inspectori al Consiliului Securitãþii Statului va verifica
periodic la direcþiile centrale, serviciile independente, Inspectoratul de securitate al
municipiului Bucureºti, la inspectoratele de securitate judeþene ºi la serviciile de
contrainformaþii militare, modul de utilizare a fondului C.I.S. ºi va raporta Consiliului
Securitãþii Statului de fiecare datã constatãrile ºi propunerile privind mãsurile ce se
impun a fi luate.

Odatã cu aplicarea prezentei instrucþiuni, îºi pierde valabilitatea, pentru unitãþile
de securitate, prevederile ordinului M.A.I. nr. 560 din 15 octombrie 1965, care se
va restitui de îndatã Cancelariei Consiliului Securitãþii Statului.

*

Direcþia Generalã de Informaþii Externe va folosi fondul C.I.S. dupã normele
stabilite în prezenta instrucþiune, cu anumite particularitãþi, care vor fi reglementate
printr-un ordin al preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului.
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În viitor, cheltuielile referitoare la expertize legale necesare în procesul muncii
de anchetã penalã se vor prevedea la articolul bugetar 60, alineatul 607 (cheltuieli
cu securitatea statului).

Nr. 10
din 14 martie 1968.

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
Unitatea ………….

Aprob
ªeful unitãþii
……………

Borderou
privind cheltuirea fondului C.I.S. pe luna ……………. anul ……

– Total fond alocat = 
– Total fond cheltuit = 
– Total numerar existent = 

Ofiþer mandatar,

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 86, vol. 3, f. 32–37.

Nr.
crt. 

Suma
cheltuitã 

Scopul folosirii sumei,
numele conspirativ ºi

numãrul dosarului sursei
sau lucrãrii 

Data Gradul, numele ºi
prenumele
ofiþerului. 

Serv., secþie, birou 

Semnãtura
ofiþerului
operativ 

Ridicãrii Decontãrii 

1 300 
Recompensarea informa-
torului „Sandu“, dosar nr.
2.745 

Cpt. Dinu Ion,
Serv. III 

2 120 

Cheltuieli pentru între-
þinerea casei conspirative
(întâlniri) „Ionescu“,
dosar nr. 8.154 

Cpt. Vasile Gh.
Serviciul I 

3 250 
Cheltuieli în lucrarea de
filaj „Corbul“, dosar nr.
1.580 

Maior Sandu Ilie,
Serviciul IV
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1968 martie 18. Documentar referitor la internarea unor persoane, prin mãsuri
administrative, în unitãþi de muncã, colonii de muncã, locuri de
muncã obligatorie ºi stabilirea domiciliului obligatoriu

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
de importanþã deosebitã

18 martie 1968

Documentar
privind internarea unor persoane, prin mãsuri administrative, în unitãþi de

muncã, colonii de muncã, locuri de muncã obligatorie ºi stabilirea
domiciliului obligatoriu

Pe baza sarcinilor stabilite la Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist
Român din iunie 1967, Consiliul Securitãþii Statului, analizând cauzele care au generat
o serie de abuzuri ºi ilegalitãþi în activitatea unor cadre din aparatul de securitate, a
studiat ºi modul în care s-a instituit ºi aplicat mãsura internãrii administrative în locuri
anume destinate, precum ºi fixarea domiciliului obligatoriu.

Din examinarea unor documente existente la fondurile de arhivã ale securitãþii
statului a rezultat cã între anii 1950–1966, organele Ministerului Afacerilor Interne,
în baza unor acte normative nepublicate – decrete ale Prezidiului Marii Adunãri
Naþionale ºi hotãrâri ale Consiliului de Miniºtri – au dispus ºi luat mãsura
administrativã a internãrii în unitãþi, colonii ºi locuri de muncã obligatorie faþã de
un numãr de circa 29.000 de persoane, iar mãsura dislocãrii ºi stabilirii domiciliului
obligatoriu pentru circa 60.000 persoane, considerate periculoase pentru securitatea
statului.

I. Actele normative care au stat la baza înfiinþãrii unitãþilor, coloniilor ºi
locurilor de muncã obligatorie.

1. Unitãþile de muncã s-au înfiinþat prin Decretul nr. 6 din 14 ianuarie 1950 ºi
au funcþionat pânã în luna august 1952.

Potrivit Decretului nr. 6/1950, în unitãþi de muncã puteau fi internaþi:
– cei care prin faptele sau manifestãrile lor, direct sau indirect, primejduiesc sau

încearcã sã primejduiascã regimul de democraþie popularã, îngreuneazã sau încearcã
sã îngreuneze construirea socialismului în Republica Popularã Românã, precum ºi
acei care, în acelaºi mod, defãimeazã puterea de stat sau organele sale, dacã aceste
fapte nu constituiesc sau nu pot constitui, prin analogie, infracþiuni;

– condamnaþii pentru infracþiuni împotriva securitãþii Republicii Populare Române
care la expirarea executãrii pedepsei nu se dovedesc a fi reeducaþi.
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2. Prin Decretul nr. 257/1952 au fost abrogate dispoziþiunile Decretului nr. 6/1950
ºi s-a emis Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1554 din 22 august 1952, prin care
unitãþile de muncã au primit o nouã reglementare juridicã, fiind transformate în colonii
de muncã.

În conformitate cu H.C.M. nr. 1554/1952 în coloniile de muncã puteau fi
internate ºi alte categorii de persoane în afarã de cele prevãzute în Decretul nr. 6/1950,
ºi anume:

– cei care lanseazã sau rãspândesc zvonuri alarmiste, tendenþioase, duºmãnoase;
ascultã ºi difuzeazã propaganda deºãnþatã a posturilor de radio imperialiste;

– acei ce aduc injurii Partidului Muncitoresc Român, conducãtorilor sãi,
Guvernului, Uniunii Sovietice ºi conducãtorilor sãi ºi þãrilor de democraþie popularã;

– acei cetãþeni români care întreþin legãturi de prietenie cu legaþiile imperialiste,
care au frecventat sau frecventeazã manifestãrile propagandistice ale legaþiilor
imperialiste, precum ºi toþi acei ce sunt în relaþii cu familiile funcþionarilor
ambasadelor imperialiste, dacã faptele lor nu constituie ºi nu pot constitui – prin
analogie – infracþiuni;

– acei care aþâþã la manifestãri rasiale ºi ºovine;
– instigatorii la nesupunere sau neexecutare – cei ce duc acþiuni duºmãnoase, atât

la sat, cât ºi la oraº – în contra mãsurilor guvernului, în special cu privire la:
– gospodãrii agricole colective, întovãrãºiri, colectãri, planuri de culturã, comasãri etc.;
– elementele cu un trecut reacþionar cunoscut sau foºti exploatatori care ocupã

încã în producþie posturi de rãspundere ºi care dovedesc continuu, prin atitudinea lor,
delãsarea gravã – nejustificatã prin incapacitatea lor profesionalã – atitudine care atrage
dupã sine defecþiuni vizibile sau frânarea producþiei;

– toþi acei care, sub masca religioasã, fac prozelitism (diferite religii ºi secte),
speculând sentimentele religioase ale cetãþenilor pentru a-i determina la atitudini ostile,
duºmãnoase regimului (minuni), prelegeri cu substrat duºmãnos, ºovin etc.;

– acei care prin corespondenþã internã sau internaþionalã iau atitudini duºmãnoase,
transmit ºtiri tendenþioase, alarmiste, duºmãnoase, reacþionare, instigã;

– cadre active ale fostelor grupãri ºi partide fasciste ºi burghezo-moºiereºti, cum
sunt: fostele cadre legionare, cuziste, imrediste, nylasiste, sioniste, partide hitleriste,
naþional-þãrãniste (maniste), liberale (brãtieniste), titeliste, tãtãrãsciene, bejeniste;

– vechea agenturã a fostului Serviciu Special de Informaþii (S.S.I.), vechea agenturã
a Marelui Stat Major, a Siguranþei, Poliþiei, agentura germanã de spionaj ºi
contraspionaj ºi maghiarã;

– foºtii condamnaþi pentru trecere frauduloasã a frontierei, începând din 1945;
– chiaburii care saboteazã mãsurile luate de guvern;
– foºtii condamnaþi pentru sabotaj – începând din 1945;
– foºtii condamnaþi pentru speculã – începând din 1945, care au avut o condam-

nare de la 3 ani în sus;
– rudele trãdãtorilor de patrie ºi spionilor care au fugit peste graniþã din 1945 (tatã

ºi copii majori bãrbaþi);
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– rudele elementelor duºmãnoase regimului nostru, care au fugit peste graniþã
înainte de 1944 (ale fostelor cadre legionare, membrii de vazã ai fostelor partide
burghezo-moºiereºti, care duc activitate de defãimare a regimului nostru, tatã ºi copii
majori bãrbaþi);

– condamnaþii pentru infracþiuni împotriva securitãþii Republicii Populare
Române, care, la expirarea executãrii pedepsei, prin comportarea lor, nu prezintã
încredere de a fi folositori societãþii;

– recidiviºtii de drept comun care au mai mult de 3 condamnãri ºi care prezintã
un pericol pentru liniºtea ºi asigurarea avutului oamenilor muncii.

La data de 11 martie 1954 prin H.C.M. nr. 337 s-a abrogat H.C.M. nr. 1554/1952,
prevãzându-se desfiinþarea coloniilor de muncã, punerea în libertate a persoanelor
care s-au reeducat ºi nu mai prezentau pericol deosebit pentru securitatea statului,
fixarea de domiciliu obligatoriu pentru cele nereeducate ºi deferirea organelor de
urmãrire penalã a acelor persoane ale cãror fapte întruneau elementele constitutive
ale unei infracþiuni.

3. Prin Decretul nr. 89 din 17 februarie 1958 s-au înfiinþat locurile de muncã
obligatorie, în care puteau fi internate, ca o mãsurã administrativã, persoanele care
prin faptele sau manifestãrile lor primejduiesc ordinea în stat, dacã acestea nu
constituiau infracþiuni.

În baza acestui decret s-a emis H.C.M. nr. 282/1958, prin care s-a stabilit cã mãsura
internãrii în locuri de muncã poate fi aplicatã urmãtoarelor categorii de persoane:

– foºtilor legionari care au avut funcþii de la ºef garnizoanã inclusiv, în sus;
– foºtilor legionari care la expirarea unei pedepse privative de libertate mai prezintã

încã pericol pentru securitatea statului;
– foºtilor legionari care prin faptele sau manifestãrile lor primejduiesc sau încearcã

sã primejduiascã ordinea în stat, dacã acestea nu constituie infracþiuni;
– altor elemente care prin faptele sau manifestãrile lor primejduiesc sau încearcã

sã primejduiascã ordinea în stat, dacã acestea nu constituie infracþiuni.

II. Actele ce au reglementat înfiinþarea ºi funcþionarea unitãþilor, coloniilor
ºi locurilor de muncã obligatorie au cuprins multe prevederi neconstituþionale
ºi deci nelegale.

Este cunoscut cã între anii 1950–1958, perioadã ce face obiectul actelor enumerate
la capitolul precedent, elementele duºmãnoase din þarã ºi din exterior îºi intensificaserã
activitatea ostilã împotriva regimului democrat-popular, creau greutãþi în construcþia
socialismului, calomniau ºi defãimau politica partidului, ajungând pânã la sãvârºirea
de acte de teroare, sabotaj ºi diversiune.

În aceste condiþii se impunea ca organele de partid ºi de stat sã iniþieze mãsuri
energice pentru a preveni ºi zãdãrnici orice încercare de a atenta la cuceririle
revoluþionare ale clasei muncitoare. Socotim, deci, justificatã de principiu luarea unor
mãsuri de a împiedica elementele reacþionare sã întreprindã acþiuni duºmãnoase,
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inclusiv internarea în unitãþi de muncã obligatorie, dar numai împotriva acelor persoane
care, în mod real, prezentau pericol pentru securitatea statului.

1. Modul în care au fost însã concepute decretele ºi hotãrârile în cauzã, prin
conþinutul lor larg ºi generic – fãrã stabilirea unor criterii de delimitare precisã a acelor
persoane care, prin manifestãrile lor, constituiau un pericol real pentru securitatea
statului, de cele care îºi manifestau unele nemulþumiri personale ºi care nu periclitau
ordinea socialã ºi de stat – au avut consecinþe negative în justa aplicare a
dispoziþiunilor din actele normative respective, fiind în acelaºi timp în contradicþie
flagrantã cu prevederile constituþionale.

Constituþia Republicii Populare Române din 1948 în articolele 28 ºi 30 prevedea
cã: „Nimeni nu poate fi arestat sau deþinut mai mult de 48 de ore, fãrã un mandat al
parchetului, al organelor de instrucþie stabilite de lege sau [fãrã] autorizarea instanþelor
judecãtoreºti conform prevederilor legii“ ºi „Nimeni nu poate fi condamnat ºi þinut
a executa o pedeapsã decât în baza hotãrârilor judecãtoreºti în conformitate cu legea“.

O reglementare similarã cu privire la garanþiile libertãþilor cetãþeneºti exista ºi în
art. 87 al Constituþiei Republicii Populare Române din 1952.

Cu toate acestea însã, textul actelor normative ce fac obiectul acestui studiu a extins
astfel dreptul de a se dispune internarea administrativã încât, în mod practic, oricine
putea face obiectul acestei mãsuri, deoarece se prevedea posibilitatea reþinerii ºi pentru
fapte care nici chiar prin analogie nu constituiau infracþiuni (Decretul nr. 6/1950,
articolul 2, H.C.M. nr. 1554/1952.)

Colonelul în rezervã Bãdica Ilie – fost locþiitor al ºefului Direcþiei Generale a
Penitenciarelor ºi Coloniilor de Muncã în aceastã perioadã – declarã la 15 martie 1968
cã multe reþineri ºi internãri erau dispuse în mod cu totul arbitrar. Astfel, cunoaºte
cã directorul general al Canalului Dunãrea – Marea Neagrã, Gheorghe Hossu, când
avea nevoie de braþe de muncã se adresa ministrului Afacerilor Interne, cãruia îi cerea
un numãr oarecare de persoane. Acesta din urmã, la rândul sãu, îi ordona ºefului
Direcþiei anchete sã asigure numãrul de persoane solicitat. Direcþia anchete repartiza
pe regiuni cifra stabilitã ºi, dupã ce acestea fãceau propuneri pe bazã de tabele
nominale, cu aprobarea ministrului, se trecea la reþinerea ºi internarea persoanelor
în cauzã.

Cât de ilegale ºi arbitrare erau unele mãsuri care se luau, rezultã ºi din urmãtorul
exemplu: 300 de studenþi ºi studente de la Facultatea de Medicinã din Bucureºti au
fost internaþi în anul 1951 în lagãrul de triere „Rahova“, pentru circa 3 luni, deoarece,
neavând manuale de specialitate la facultate, au mers sã studieze la biblioteca francezã.

2. Caracterul nelegal al unora din actele normative enunþate rezultã ºi din faptul
cã multe nu au numãr ºi data de emitere, de unde se vede cã nu urmau calea legalã
de elaborare ºi nici nu au fost date pentru a fi cunoscute ºi de cãtre alte organe
competente.

Iniþiativa emiterii acestor acte a aparþinut ministrului Afacerilor Interne, iar apro-
barea lor a fost datã, dupã caz, de primul secretar al Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român, de Preºedintele Consiliului de Miniºtri ori de Preºedintele
Prezidiului Marii Adunãri Naþionale.
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Acest sistem de lucru a creat posibilitatea sã se comitã ilegalitãþi ºi abuzuri grave,
punând conducerea de partid ºi de stat în faþa unor fapte împlinite, care n-au fost
gândite ºi analizate suficient ºi care puteau avea implicaþii deosebite în viaþa
politicã ºi socialã a þãrii.

Potrivit hotãrârilor C.C. al P.M.R., înscrierea þãranilor în formele socialiste ale
agriculturii trebuie sã se facã pe baza liberului consimþãmânt. Articolul 2 lit. c din H.C.M.
nr. 1554/1952 prevedea însã posibilitatea reþinerii ºi internãrii în colonii de muncã ºi
a þãranilor care erau socotiþi cã instigã sau nu se supun indicaþiilor guvernului cu privire
la gospodãriile colective, întovãrãºiri, colectãri, planuri de culturã, comasãri. 

Ca urmare, un numãr mare de þãrani ce nu voiau sã se înscrie în G.A.C. sau în
întovãrãºiri, ce nu puteau sã-ºi predea cotele etc., erau socotiþi instigatori sau nesupuºi
ºi internaþi administrativ, aducându-se prin aceasta serioase prejudicii alianþei dintre
clasa muncitoare ºi þãrãnime. Asemenea mãsuri s-au luat, în special, în fostele regiuni
Oltenia (1095), Argeº (233), Bucureºti (141), Galaþi (147), Dobrogea (111).

Faptul cã ministrul Afacerilor Interne se simþea rãspunzãtor numai în faþa unor
anumite persoane, explicã în mare mãsurã procedeul nelegal folosit în elaborarea
actelor normative ºi în evitarea oricãror posibilitãþi de control pentru înlãturarea
abuzurilor ºi ilegalitãþilor.

Semnificativ este urmãtorul exemplu: pe baza unor „indicaþii“, fãrã numãr ºi datã,
ºi fãrã a rezulta de cãtre cine au fost elaborate, s-a obþinut aprobarea primului secretar
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român pentru eliberarea din
lagãre a unor categorii de persoane, punerea la dispoziþia organelor de urmãrire penalã
a altora, precum ºi alte mãsuri, deºi în acest caz ar fi fost necesar un document care
sã îmbrace forma legalã.

3. Împotriva mãsurilor administrative de internare nu s-a prevãzut nici o cale de
atac la un alt organ care sã cenzureze legalitatea ºi temeinicia luãrii acestor mãsuri,
ceea ce era în flagrantã contradicþie cu prevederile Constituþiei referitoare la dreptul
de apãrare.

Un asemenea mod de reglementare a creat o situaþie mai gravã persoanelor internate
pe cale administrativã – care de fapt nu comiseserã nici un fel de infracþiuni – decât
celor judecate ºi condamnate pentru infracþiuni contrarevoluþionare care, prin lege,
aveau asigurat dreptul la apãrare ºi la folosirea cãii de atac a recursului.

III. În aplicarea dispoziþiunilor actelor normative cu privire la internarea în
unitãþi, colonii ºi locuri de muncã, unele organe sau cadre ale Ministerului
Afacerilor Interne au comis grave abuzuri ºi ilegalitãþi.

1. Aºa cum s-a arãtat, Decretul nr. 6/1950 permitea organelor M.A.I. sã dispunã
mãsura internãrii administrative a unui numãr foarte mare de persoane. Cu toate
acestea, ministrul Afacerilor Interne, prin ordinul nr. 100/1950, a extins în mod nelegal
prevederile decretului menþionat la un numãr aproape nelimitat de persoane, dând
posibilitatea organelor M.A.I. sã aplice mãsura internãrii fãrã sã se gândeascã cã
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trebuie sã rãspundã în faþa unui organ competent. Ulterior, pentru a se asigura o
acoperire legalã a ordinului, s-a emis H.C.M. nr. 1554/1952, despre care s-a vorbit
la capitolul I.

2. Dacã pe planul reglementãrii juridice nu s-a þinut seama de prevederile legale
ºi constituþionale, în aplicarea actelor normative menþionate s-au încãlcat ºi puþinele
reguli prevãzute cu privire la internãrile în locurile de muncã obligatorie.

Pentru internarea persoanelor în coloniile de muncã, organele securitãþii procedau
– de regulã – mai întâi la reþinerea ºi cercetarea acestora. Durata reþinerii pentru
cercetãri varia de la o lunã la 4 ani, ºi chiar mai mult, timp ce nu era socotit în decizia
de internare administrativã. 

De exemplu, în colonia „Bicaz“, din regiunea Bacãu, în luna iunie 1953 erau 63
internaþi administrativ, cãrora nu li s-a inclus timpul de reþinere dinaintea emiterii
deciziilor de internare administrativã. De exemplu, internatului Creþu Ion nu i s-a
socotit în decizia de internare perioada de 4 ani ºi 6 luni.

Examinându-se prin sondaj un numãr de 1.500 de dosare aparþinând persoanelor
care au fãcut obiectul mãsurilor de mai sus, se constatã cã aproape în toate cazurile
reþinerea persoanelor s-a fãcut fãrã formele prevãzute de lege, iar ulterior se iniþiau
proiecte de hotãrâri ºi decrete prin care se tindea la acoperirea legalã a mãsurilor luate.

De exemplu, prin ordinul nr. 26.500/1948 – Cabinet – au fost reþinute toate
persoanele ce au fãcut parte din aparatul de poliþie, jandarmerie ºi S.S.I.; prin ordinul
nr. 5/1948 – Cabinet – au fost reþinute toate elementele ce au fãcut parte din organizaþia
legionarã; prin ordinul nr. 8/20/1952 – Cabinet – s-a dispus reþinerea persoanelor ce
comentau nefavorabil reformele bãneºti. De remarcat cã despre existenþa acestor ordine
se fac menþiuni în dosarele celor arestaþi, ele neputând însã a fi studiate, deoarece
nu se mai gãsesc în arhivele securitãþii statului.

Verificând dosarul de arhivã nr. 47, vol. 28, s-a constatat cã numai în perioada 4
ianuarie-26 iunie 1952 Ministerul Afacerilor Interne a emis un numãr 118 decizii prin
care s-a dispus trimiterea în unitãþi de muncã a unui numãr de 3.963 persoane pe
diferite termene. Aºa, de exemplu, în ziua de 3 martie 1952 s-a dispus internarea unui
numãr de 316 persoane, la 1 aprilie 1952 pentru 437 persoane etc.

Acest procedeu ilustreazã pregnant uºurinþa gravã cu care se decidea, într-o singurã
zi, soarta a sute de oameni, prin decizii discreþionare, nesupuse nici unui control.

De altfel, din verificarea celor 1.500 dosare a rezultat cã aproape toate nu conþin
documentaþia necesarã care sã ateste motivele pentru care persoana în cauzã a fost
privatã de libertate de la 12–72 luni. De fapt, în mod cu totul arbitrar ºi fãrã un criteriu
bine determinat, comisia stabilea durata internãrii.

Din studiul efectuat de Procuratura generalã în anul 1953, rezultã cã aproape în
toate penitenciarele ºi coloniile de muncã se gãseau persoane deþinute fãrã forme legale,
numai pe bazã de adrese ºi tabele nominale. Astfel, la 21 martie 1953, în penitenciarul
din Timiºoara se gãseau în aceastã situaþie 44 de persoane, în ianuarie 1953 la colonia
de muncã „Peninsula“ se aflau 400, iar în martie acelaºi an 2.293 persoane.

La 20 iulie 1953 în toate coloniile de muncã se gãseau 402 internaþi, al cãror termen
de reþinere expirase, fiind în continuare privaþi de libertate. În penitenciare, la aceeaºi
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datã, se gãseau 1.199 persoane deþinute ilegal, din care 249 cu termenele de reþinere
expirate, iar 940 la dispoziþia organelor M.A.I., fãrã mandate sau decizii de internare.

3. Examinând, în martie 1968, circa 7.000 de fiºe ale unor persoane internate în
unitãþi ºi colonii de muncã, rezultã cã mãsurile represive au fost îndreptate împotriva
a 1.355 þãrani, 1.570 muncitori ºi tehnicieni, 767 învãþãtori ºi profesori, 136 medici,
166 ingineri etc. Din cele 7.000 fiºe examinate rezultã cã numai 11 persoane sunt
foºti industriaºi, 15 [foºti] moºieri ºi 25 foºti poliþiºti.

La dispunerea internãrii s-a avut în vedere funcþia sau apartenenþa la diferite
organizaþii, fãrã însã a fi stabilitã în mod concret activitatea desfãºuratã de fiecare
persoanã înainte ºi dupã 23 august 1944, deci fãrã a rezulta gradul de periculozitate
care trebuia sã stea la baza mãsurii de internare.

Ilustrativ este urmãtorul fapt. La 1 iulie 1954, din cca 22.000 persoane internate
administrativ, numai pentru 16.000 cazuri procuratura a emis mandate de arestare ºi
a început ancheta penalã împotriva lor.

Rezultã, deci, cã dovezi de vinovãþie s-au gãsit numai pentru aceste persoane. De
altfel, în urma efectuãrii cercetãrilor penale, care s-au încheiat în februarie 1956, numai
509 învinuiþi au fost trimiºi în judecatã, iar restul au fost puºi în libertate, cazurile
fiind clasate.

4. Abuzuri s-au sãvârºit ºi în anii urmãtori: astfel, în perioada 1958–1964 au fost
încadrate în locuri de muncã obligatorie un numãr de 3.658 persoane, din care 1.899
þãrani, 436 muncitori, 207 profesori ºi învãþãtori, 241 funcþionari etc. Din totalul
persoanelor internate în aceastã perioadã, pentru un numãr de 634 nu rezultã sã fi
avut antecedente politice sau manifestãri duºmãnoase.

Posibilitãþile de a stabili în mod cât mai complet ºirul abuzurilor ºi ilegalitãþilor
sunt limitate de faptul cã în arhivele securitãþii statului nu se pot identifica multe
documente.

Din relatãrile unor ofiþeri ce muncesc în prezent în acest sector, rezultã cã în anul
1954 fostul ºef al Serviciului de evidenþã, colonel Popescu Gheorghe (Gogu), în
prezent ambasador în Birmania, a ordonat distrugerea fiºelor de evidenþã pentru
aproximativ 17.000 persoane ce au fost internate administrativ. Ca urmare, dosarele
în arhiva securitãþii nu se pot gãsi decât cu mari greutãþi. 

Abuzuri grave s-au sãvârºit ºi în ce priveºte regimul de detenþie, cel alimentar,
asistenþa sanitarã, probleme ce fac însã obiectul materialului documentar privind
crimele comise în fosta colonie de muncã „Salcia“.

IV. Actele normative ce au reglementat fixarea domiciliului obligatoriu au
contravenit prevederilor constituþionale ºi legilor, iar unele organe ºi lucrãtori
M.A.I., în aplicarea lor, au comis abuzuri grave ºi ilegalitãþi.

1. În perioada anilor 1950–1960 au fost emise mai multe acte normative
nepublicate – decrete ale Prezidiului Marii Adunãri Naþionale ºi hotãrâri ale
Consiliului de Miniºtri – care au reglementat fixarea domiciliului obligatoriu pentru
diferite categorii de persoane.
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Astfel, prin art. 6 din H.C.M. nr. 1554 din 26 octombrie 1950 s-a prevãzut cã
Ministerul Afacerilor Interne va putea, prin decizie, sã dispunã mutarea din centrele
aglomerate a oricãror persoane ce nu-ºi justificã prezenþa în aceste centre, precum
ºi din orice localitate, a acelora care, prin manifestãrile lor faþã de poporul muncitor,
dãuneazã construirii socialismului ºi sã li se stabileascã domicilii obligatorii în orice
localitate.

Prin H.C.M. nr. 334 din 15 martie 1951 se dã o altã redactare art. 6 din H.C.M.
1554/1950, fãrã a-i afecta conþinutul.

Prin art. 6 din H.C.M. nr. 1554 din 22 august 1952 se prevede stabilirea
domiciliului obligatoriu pentru elementele duºmãnoase ºi suspecte din oraºe ºi centre
muncitoreºti în locurile fixate de guvern. De aceastã datã se fac anumite precizãri
în legãturã cu categoriile de persoane care urmeazã sã facã obiectul acestei mãsuri
administrative, modul de punere în aplicare prin organele care se vor crea în acest
scop la nivelul regiunilor ºi al conducerii M.A.I., precum ºi sancþiuni penale pentru
acei care vor pãrãsi domiciliul obligatoriu sau vor refuza sã munceascã în condiþiile
ºi locul destinat.

Dispoziþii sancþionatoare în sensul celor de mai sus au fost prevãzute ºi printr-
un decret al Prezidiului Marii Adunãri Naþionale, fãrã numãr ºi datã, semnat de
preºedintele ºi secretarul Prezidiului.

Prin H.C.M. nr 337 din 11 martie 1954 se abrogã H.C.M. nr. 1554/1952,
dispunându-se în aliniatul III cã „Ministerul Afacerilor Interne va stabili domiciliul
obligatoriu acelor elemente care, la expirarea pedepsei executate în închisori sau lagãre,
dovedesc cã nu s-au reeducat ºi prezintã pericol deosebit pentru securitatea statului“.

În art. IV al sus-menþionatei hotãrâri se stabileºte pentru prima datã durata
domiciliului obligatoriu (6 luni-5 ani) ºi se menþioneazã localitãþile în care se va
executa aceastã mãsurã. În art. V se menþine sancþiunea penalã pentru pãrãsirea
domiciliului obligatoriu, însã cu trimitere la Decretul nr. 77/1954.

La 12 februarie 1957, prin H.C.M. nr. 237 se completeazã art. III din H.C.M. nr.
337/1954, adãugându-se un aliniat care prevede „De asemenea, Ministerul Afacerilor
Interne va putea stabili domiciliu obligatoriu ºi celor care prin faptele sau manifestãrile
lor primejduiesc sau încearcã sã primejduiascã regimul de democraþie popularã“.

La 2 august 1960, prin H.C.M. nr. 1108 se modificã din nou pct. IV din H.C.M.
nr. 337/1954, prin aceea cã locurile de executare a domiciliului obligatoriu se reduc
la numai 4 comune. 

2. Desigur cã, aºa cum s-a arãtat ºi anterior, în perioada ce face obiectul actelor
normative menþionate mãsura domiciliului obligatoriu s-a impus faþã de o seamã de
persoane care, prin poziþia lor socialã ºi activitatea politicã desfãºuratã în trecut,
prezentau un pericol pentru ordinea socialã ºi de stat.

Totuºi, din examinarea actelor normative respective rezultã cã ele, prin conþinutul
lor, contravin unor prevederi constituþionale ºi altor legi. Astfel, atât Constituþia din
anul 1948, cât ºi cea din anul 1952, prevedeau garanþii în legãturã cu libertatea
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persoanei ºi inviolabilitatea domiciliului. Ori multe din dispoziþiile actelor normative
arãtate au încãlcat în mod grav aceste garanþii constituþionale.

Dacã situaþia impunea luarea unor mãsuri de siguranþã, legislaþia noastrã (art. 76
din Codul Penal) conþinea prevederi cu privire la interdicþia unor persoane de a se
afla în anumite localitãþi.

Caracteristic actelor normative – H.C.M. nr. 1154/950, 344/1951, 1554/1952 –
este faptul cã ele conþineau enunþãri generale, nu determinau precis categoriile de
persoane împotriva cãrora se acorda dreptul organelor M.A.I. de a dispune luarea
acestei mãsuri administrative ºi nici mãcar nu prevedea durata de timp în care se poate
lua o asemenea mãsurã.

Aceasta a creat posibilitatea unor organe M.A.I. sã acþioneze în mod arbitrar, sã
comitã abuzuri grave ºi ilegalitãþi în dauna libertãþilor cetãþeneºti.

Începând din anul 1949 ºi pânã la apariþia H.C.M. 1154/1950, organele M.A.I.
au luat mãsura de fixare a domiciliului obligatoriu ºi de dislocare a unui numãr mare
de persoane, fãrã sã existe un act normativ în acest sens – situaþia lor legalizându-se
într-o oarecare mãsurã abia prin aceastã hotãrâre.

Din evidenþa organelor de securitate rezultã cã în perioada anilor 1949–1964 au
fost dislocate ºi li s-a stabilit domiciliul obligatoriu unui numãr de cca 60.000 persoane,
dintre care:

– moºieri circa 2.000 de familii cu aproximativ 3.000 persoane;
– din zona de frontierã circa 10.099 familii cu aproximativ 43.891 persoane;
– alte categorii – circa 13.052 persoane.
Precizãm cã nu s-a putut stabili cu exactitate numãrul persoanelor dislocate ºi cu

domiciliul obligatoriu, deoarece în perioada respectivã nu a existat un organ care sã
þinã evidenþa acestor persoane.

Din examinarea unui numãr de 2.285 dosare ale persoanelor care au avut
domicilii obligatorii a rezultat cã aceastã mãsurã s-a luat faþã de un numãr de 512
persoane pe timp nelimitat, încãlcându-se astfel dispoziþiunile H.C.M. nr. 337/1954,
care prevedeau fixarea domiciliului obligatoriu pe o perioadã de la 6 luni la 5 ani.
S-a constatat, de asemenea, cã, din numãrul menþionat de dosare, în 23 cazuri mãsura
stabilirii domiciliului obligatoriu s-a luat faþã de membrii de partid ºi U.T.C., dintre
care pentru 10 persoane pe termen nelimitat.

3. Nici unul dintre actele normative care au reglementat luarea mãsurii de fixare
a domiciliului obligatoriu nu conþine prevederi cu privire la posibilitatea unei cãi de
atac din partea celor ce se considerau neîndreptãþiþi ºi nici un organ competent sã
soluþioneze asemenea situaþii.

Mai mult, prin aliniatul ultim punctul 11 din H.C.M. 1554/1952 se prevedea expres:
„Dupã aprobarea comisiei M.A.I., hotãrârea rãmâne definitivã ºi prin decizia acestei
comisii ea va fi dusã la îndeplinire de cãtre organele competente“.
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Concepþia întregii noastre legislaþii consacrã principiul dreptului la apãrare ºi la
petiþie împotriva hotãrârilor sau actelor ilegale ale organelor administraþiei de stat,
ceea ce prin actele normative enunþate mai sus s-a încãlcat în mod evident.

Un alt aspect de nelegalitate îl constituie ºi stabilirea de sancþiuni penale – prin
hotãrârea Consiliului de Miniºtri – împotriva acelora care pãrãsesc domiciliul
obligatoriu sau a acelora care refuzã sã munceascã în condiþiile ºi locul destinat,
întrucât aceasta nu era de competenþa Consiliului de Miniºtri. De asemenea, s-a
încãlcat principiul gradãrii pedepsei prevãzut de art. 23 pct. 1 din Codul Penal.

Astfel, la art. 9 din H.C.M. 1554/1952 s-a prevãzut cã toþi cei care pãrãsesc
domiciliul obligatoriu vor fi trimiºi în judecatã, fiind pasibili de pedeapsã de la 15
la 20 ani închisoare, iar în art. 10 al aceleiaºi hotãrâri se stabileºte cã cei ce refuzã
sã munceascã în condiþiile ºi locul de muncã destinat, vor fi pedepsiþi cu închisoare
corecþionalã de la 3 la 5 ani.

Pedepsele prevãzute în raport cu pericolul social al faptei erau excesiv de aspre,
depãºind cu mult maximum general de 12 ani închisoare corecþionalã stabilit la art.
22 din Codul Penal pentru delicte.

De menþionat cã pentru infractorii aflaþi în executarea unei pedepse, în caz de
evadare, pedeapsa prevãzutã la art. 297 din Codul Penal este de la 3 la 6 luni închisoare
corecþionalã.

V. Din materialele existente la arhiva securitãþii statului, rezultã cã ºi
organele de miliþie au procedat la internarea unor persoane în colonii de muncã
ºi la fixarea de domicilii obligatorii. Aceste mãsuri au fost luate de cãtre Direcþia
Generalã a Miliþiei, iar apoi au fost „ratificate“ prin ordinul ministrului Afacerilor
Interne nr. 838/1952. Menþionãm cã abuzurile sãvârºite de organele de miliþie sunt
de aceeaºi naturã ºi gravitate ca ºi cele expuse anterior în prezentul material.

Astfel, ºi organele de miliþie au dispus, în mod ilegal, reþinerea a numeroase
persoane, în vederea internãrii lor în colonii de muncã, au þinut în locurile de detenþie
multe persoane peste termenul de executare a mãsurii administrative a internãrii ºi
au luat în mod neîntemeiat mãsura dislocãrii unor familii. Ilustrativ în sensul celor
de mai sus este ºi referatul din 7 august 1953 al Procuraturii Generale.

VI. O rãspundere importantã pentru abuzurile ºi ilegalitãþile sãvârºite
revine Procuraturii Generale care, începând cu anul 1958, prin reprezentantul sãu
– procurorul general adjunct Bucºan Gheorghe – a participat în comisia M.A.I. pentru
internãri administrative. Prin faptul cã – fãrã o verificare temeinicã a fiecãrui caz –
a semnat deciziile de internare, reprezentantul procuraturii a comis el însuºi abuzuri,
dar, în acelaºi timp, a încurajat organele M.A.I. sã sãvârºeascã ilegalitãþi sub
acoperirea procuraturii.

Este adevãrat cã procuratura a fost împiedicatã de organele M.A.I. sã-ºi exercite
atribuþiile legale, prin faptul cã nu i s-au comunicat actele pe baza cãrora se luau mãsuri
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administrative ºi prin aceea cã nu i s-a permis accesul decât în locurile de deþinere
a infractorilor de drept comun. Dar, Procuratura Generalã a dovedit teamã în a sesiza
conducerea partidului despre neregulile grave constatate de organele sale în anii 1953
ºi 1956 ºi nu a militat cu consecvenþã pentru respectarea legilor.

În anul 1953, în câteva rânduri, Procuratura Generalã a solicitat Direcþiei
Generale a Miliþiei sã-i punã la dispoziþie actele normative pe baza cãrora Miliþia
lua mãsura internãrii administrative. Sistematic, D.G.M. a rãspuns negativ, iar când
generalul-maior Drãgan Ilie, fost locþiitor al ºefului Direcþiei Generale a Miliþiei, a
comunicat Procuraturii Generale cã în viitor nu va mai da nici un rãspuns în scris,
procuratura a renunþat la orice intervenþie.

Teama manifestatã de organele procuraturii s-a menþinut ºi ulterior, iar când unii
procurori au dovedit fermitate, organele M.A.I. nu au executat dispoziþiunile pe care
aceºtia le dãdeau în virtutea legii.

1. Faþã de cele expuse, apreciem cã este necesar ca toate decretele, hotãrârile
Consiliului de Miniºtri ºi orice alte acte normative, prin care s-au reglementat mãsurile
administrative care au fãcut obiectul acestui material documentar, sã fie abrogate.

2. De asemenea, considerãm cã este necesar sã se instituie o comisie formatã din
reprezentanþi ai Procuraturii Generale, Ministerului Justiþiei, Consiliului Securitãþii
Statului, Ministerului Afacerilor Interne ºi Ministerului Muncii, care sã analizeze ºi
sã facã propuneri cu privire la eliberarea de acte de vechime în muncã pentru
persoanele împotriva cãrora au fost luate mãsuri administrative de internare în unitãþi,
colonii ºi locuri de muncã obligatorie.

Consiliul Securitãþii Statului
Preºedinte Ion Stãnescu

Vicepreºedinte al Consiliului Securitãþii Statului
General-maior Constantin Stoica

Membru al Consiliului Securitãþii Statului
ªeful Direcþiei de Anchete Penale

Colonel Filimon Ardeleanu

ªeful Direcþiei Învãþãmânt
Colonel Vlad Iulian

Locþiitorul ªefului Serviciului Evidenþã Operativã
Locot. Colonel Iordache Breahnã

Anchetator Penal de Securitate
Lt. colonel Vasile Cãmui

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 55, vol. 53, f. 177–194.
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1968 martie 19. Sintezã privind „încercãri ale legionarilor de a reactiva emigraþia
românã din R.F. a Germaniei, prin intermediul «Uniunii
Asociaþiilor Românilor din Germania» (U.A.R.G.)“

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
19 martie 1968

Sintezã
Priveºte: Încercãri ale legionarilor de a reactiva emigraþia românã din 

R.F. a Germaniei, prin intermediul „Uniunii Asociaþiilor
Românilor din Germania“ (U.A.R.G.)

Din iniþiativa unor elemente legionare de vârf din R.F. a Germaniei, sprijinite de
Ministerul Refugiaþilor de la Bonn, în luna ianuarie 1955 a fost înfiinþatã organizaþia
„Uniunea Asociaþiilor Românilor din Germania“ (U.A.R.G.).

S-a urmãrit, în primul rând, crearea unui „for central“, care sã dea posibilitate
legionarilor sã controleze ºi sã influenþeze acþiunile tuturor organizaþiilor emigraþiei
române din R.F. a Germaniei. De asemenea, se are în vedere ca, prin intermediul
U.A.R.G. (în componenþa cãreia au intrat ºi membri ai fostelor partide istorice), sã
fie angrenatã în acþiuni ostile þãrii noastre masa emigranþilor români din R.F. a
Germaniei. Un alt obiectiv este atragerea de partea legionarilor de noi aderenþi din
rândul emigraþiei române. În acelaºi timp, U.A.R.G. este folositã pentru a ajuta la
apropierea punctelor de vedere dintre cele douã grupãri legionare, în vederea gãsirii
unei platforme comune pentru organizarea de acþiuni unitare, la care sã poatã fi atraºi
cât mai mulþi cetãþeni români stabiliþi în R.F. a Germaniei.

Potrivit statutului de organizare ºi funcþionare, scopul oficial al U.A.R.G. este
„reprezentarea în mod unitar a intereselor româneºti ºi coordonarea eforturilor tuturor
asociaþiilor ºi instituþiilor componente, pe tãrâm spiritual, social-economic ºi
naþional“.

Adevãratul caracter al U.A.R.G. este însã de nuanþã legionarã ºi acest lucru rezultã
clar din însãºi componenþa ºi orientarea politicã pe care o au asociaþiile ce au intrat
sub tutela acestei organizaþii, cum sunt:

1) „Asociaþia românilor din nord-vestul Germaniei“, care concentreazã elemente
legionare din localitãþile Köln, Bonn, Düsseldorf ºi Hamburg;

2) „Asociaþia românilor din sud-vestul Germaniei“, care înglobeazã în rândurile
sale elemente legionare din localitãþile Freiburg, Radstadt ºi Offenburg;

3) „Asociaþia românilor din sud-estul Germaniei“, care concentreazã elemente
legionare din localitãþile München ºi Regensburg;
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4) „Asociaþia românilor liberi din Germania“, compusã din membri ai fostelor
partide istorice;

5) „Biblioteca Românã din Freiburg“, aflatã sub patronajul legionarilor;
6) „Colonia românã din Berlinul de vest“, compusã din elemente de diferite nuanþe

politice, ostile R.S. România.

*

La puþin timp de la înfiinþare, conducerea U.A.R.G. a fost acaparatã de legionarii
antisimiºti (Racoveanu Gheorghe, Acrivu Gheorghe, Nagacevschi Constantin,
Orendovici Mircea ºi alþii). Acest fapt a nemulþumit pe legionarii simiºti, care au trecut
la acþiuni de compromitere a legionarilor antisimiºti, cu scopul de a prelua
conducerea. Lupta pentru ºefie a dus, practic, la diminuarea activitãþii U.A.R.G. ºi,
astfel, la imposibilitatea organizãrii de acþiuni comune, aºa cum se preconizase iniþial.

La compromiterea U.A.R.G., atât faþã de emigraþie, cât ºi faþã de autoritãþi, o
contribuþie însemnatã a avut conducerea Comitetului Naþional Român (C.N.R.) din
Paris, care, prin intermediul lui Lepãdatu Aurel, a demascat caracterul fascist al
organizaþiei ºi a cerut autoritãþilor vest-germane sã-i anuleze mandatul de persoanã
juridicã. Ca urmare, în anul 1961, autoritãþile vest-germane au interzis U.A.R.G.
organizarea unei manifestaþii publice cu ocazia zilei de 24 ianuarie. Mãsuri similare
au fost luate ºi dupã aceastã datã, fapt ce a contribuit, printre altele, la autodizolvarea
U.A.R.G.

Pentru evitarea autodizolvãrii organizaþiei, elemente legionare active din R.F. a
Germaniei au apelat la fostul general Ion Gheorghe, ca acesta sã preia conducerea
U.A.R.G. ºi sã intervinã pe lângã autoritãþile de la Bonn [ca] sã nu anuleze
organizaþiei dreptul de persoanã juridicã. Avându-se în vedere influenþa de care Ion
Gheorghe se bucura în rândul emigraþiei, s-a scontat pe o atragere masivã de membri
la activitatea U.A.R.G. Cu toate acestea, dupã mai mulþi ani de conducere, în care
timp nu s-au organizat progrese pe linia reactivizãrii emigraþiei române, Ion
Gheorghe a cerut înlocuirea sa din postul de preºedinte, sub pretextul cã este ocupat
cu probleme personale. Din nou s-a creat o situaþie criticã, care a pus U.A.R.G. în
situaþia de a nu-ºi putea îndeplini obligaþiile statutare.

În aceastã situaþie, Tribunalul din Bonn a pus în vedere conducerii U.A.R.G. cã
va proceda la dizolvarea acesteia, având în vedere atât lipsa de activitate, cât ºi faptul
cã de la începutul anului 1966 nu se þinuse nici o adunare generalã pentru darea de
seamã ºi alegerea noului comitet (conform statutului, dacã adunarea generalã nu are
loc în fiecare an, pânã la sfârºitul lunii martie organizaþia se dizolvã de la sine).

Þinând seama de posibilitãþile de control pe care le oferã aceastã organizaþie faþã
de cetãþenii români stabiliþi în R.F. a Germaniei, Tribunalul din Bonn a revenit asupra
hotãrârii luate ºi a numit un comitet provizoriu, în frunte cu legionarul Mihãilescu
Virgil, însãrcinat cu organizarea adunãrii generale ºi alegerea noului comitet. Astfel,
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la 28 octombrie 1967 (ultimul termen dat de Tribunalul de la Bonn) a avut loc, în
clãdirea Bibliotecii Române din Freiburg, adunarea generalã a U.A.R.G., la care au
participat 14 membri ºi 7 delegaþi, din totalul de 28. O parte din asociaþiile
românilor din R.F. a Germaniei au trimis delegaþii scrise prin care s-au declarat de
acord – „în necunoºtinþã de cauzã“ – cu comitetul ce urma sã fie ales. Aºa a procedat
ºi legionarul Golea Traian din partea „Asociaþiei românilor din sud-estul Germaniei“.

În timpul discuþiilor, legionarii s-au dovedit mai activi decât restul delegaþilor. Ei
au criticat situaþia existentã ºi au propus remedierea ei. De exemplu, legionarul Acrivu
Gheorghe a remarcat cã:

„în rândul membrilor U.A.R.G. domneºte haosul ºi discordia. Armonia suferã din
cauza atitudinii incalificabile a unor membri ºi a neînþelegerilor apãrute între
conducãtorii unor grupãri, ca cele dintre Tase Gheorghe, preºedintele «Asociaþiei
românilor din sud-estul Germaniei», ºi Nicola Andrei, preºedintele «Asociaþiei
românilor liberi din Germania», dintre conducerea «Bibliotecii Române din Freiburg»
ºi organizaþia emigranþilor români din aceastã localitate etc. Pe de altã parte,
publicaþiile emigraþiei române nu mai dau nici o importanþã acestei organizaþii, lucru
ce se observã în ultima vreme ºi la «Stindardul», condus de Emilian Ion“.

Pentru reactivarea U.A.R.G., legionarul Acrivu Gheorghe a propus ca, în noul
comitet, sã fie cooptaþi numai conducãtorii organizaþiilor mari ale emigranþilor români
din R.F. a Germaniei, elemente active ºi influente, capabile sã conducã treburile
emigraþiei, iar ca preºedinte sã fie aleasã persoana cea mai în vârstã.

În scopul argumentãrii necesitãþii reactivãrii acestei organizaþii ºi convingerii
participanþilor la întrunire sã sprijine acþiunea propusã, Acrivu Gheorghe a afirmat
cã: „compromiterea U.A.R.G. convine guvernului de la Bucureºti, care doreºte sã
constate cã emigraþia se descompune ºi nu poate acþiona ca un tot unitar“.

Pentru a evita formarea unui comitet numai din legionari, s-a propus menþinerea
pe mai departe a reprezentanþilor „Asociaþiei românilor liberi din Germania“, care
sunt mai bine cotaþi, atât de emigranþii români, cât ºi de unele cercuri influente de
la Bonn.

Argumentele lui Acrivu Gheorghe au reuºit sã convingã pe participanþii la întrunire
asupra necesitãþii gãsirii unei platforme comune de acþiune ºi a renunþãrii la poziþiile
anterioare, care au constituit principala cauzã a lipsei de activitate a U.A.R.G.

Delegaþii au adoptat, în general, o poziþie rezervatã, angajându-se formal sã susþinã
acþiunile viitoare.

Înainte de începerea lucrãrilor adunãrii ºi pentru a nu putea fi contestate voturile
participanþilor, s-a cerut celor prezenþi achitarea cotizaþiilor restante (de menþionat
cã, din numãrul de 21 membri prezenþi, numai Zãpârþan Vasile ºi Popa Ion aveau
cotizaþiile achitate la zi, iar restul, conform statutului, nu avea dreptul la vot
deliberativ, fapt pentru care a fost necesarã mãsura de mai sus).

La propunerea lui Acrivu Gheorghe, susþinut de preotul Zãpârþan Vasile, avocatul
Tase Gheorghe ºi alþii, au fost aleºi în noul Comitet urmãtorii:
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1) Mihãilescu Virgil, preºedinte (legionar),
2) Acrivu Gheorghe, vicepreºedinte (legionar),
3) Balotescu Bordea, vicepreºedinte (fost ofiþer),
4) Tase Gheorghe, secretar general (legionar),
5) Pârvulescu Florian, casier (legionar).

Comisia de cenzori
1) Dr. Popa Ion, preºedinte (legionar),
2) Cãlinescu Ilie, membru,
3) Lica Adam, membru (simpatizant legionar).

*

În calitate de preºedinte al U.A.R.G., Mihãilescu Virgil a convocat pentru a doua
zi o ºedinþã, cu scopul de a stabili programul de lucru al organizaþiei.

Cu aceastã ocazie, s-au precizat urmãtoarele:
a) Cheltuielile ocazionate de organizarea unor acþiuni mai mari sã fie suportate

de membrii asociaþiilor subordonate U.A.R.G., pentru a se evita cererea de subvenþii
de la Bonn. Mihãilescu Virgil a susþinut cã este nevoie sã se recurgã la aceastã mãsurã
pentru a nu mai da autoritãþilor vest-germane posibilitatea de a se amesteca în treburile
interne ale organizaþiei.

b) Toate serbãrile asociaþiilor emigranþilor români din R.F. a Germaniei sã se facã
sub auspiciile U.A.R.G. În acest sens, s-a stabilit ca la 10 mai 1968 sã fie organizate
acþiuni ale asociaþiilor românilor din Köln, Freiburg ºi München ºi sã rãspundã de
acest lucru legionarii: Acrivu Gheorghe, Mihãilescu Virgil ºi Tase Gheorghe.

c) Fiþuica „Uniunea“, oficiosul U.A.R.G., sã aparã în condiþii mai modeste decât
pânã acum, dar cu mai multã regularitate. Acrivu Gheorghe s-a oferit sã se ocupe
personal de editarea ºi difuzarea fiþuicii respective.

d) Atragerea emigranþilor români în jurul bisericii deservitã de preotul legionar
Popa Dumitru, care va fi recunoscut oficial ºi de cãtre U.A.R.G. S-a luat aceastã
mãsurã întrucât s-a constatat cã preotul Popa Dumitru se strãduieºte sã realizeze o
apropiere între legionarii simiºti ºi antisimiºti. În plus, preotul este sprijinit în
activitatea sa ºi de comandanþii legionari Apostolescu Victor, Gârneaþã Ilie ºi
Nagacevschi Constantin.

Dupã terminarea lucrãrilor prilejuite de adunarea generalã, Mihãilescu Virgil a
afirmat, într-un cerc restrâns de legionari, cã „acþiunile viitoare vor urmãri în primul
rând întãrirea unitãþii dintre camarazi ºi continuarea luptei împotriva duºmanilor, adicã
a elementelor care se dau de partea Bucureºtiului“, dând exemplu, în acest sens, pe
emigrantul Paul Miron.

În privinþa împãcãrii legionarilor simiºti cu cei antisimiºti, un rol activ îl joacã
în prezent legionarii Mihãilescu Virgil ºi Nagacevschi Constantin, care au sarcina
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sã efectueze contacte ºi sã propage ideea unitãþii de acþiune, pe baza intereselor
comune.

În ideea de mai sus, legionarii au iniþiat în ultima perioadã mai multe acþiuni.
Convocarea adunãrii generale a U.A.R.G. ºi alegerea noului comitet de conducere
se înscrie pe linia mãsurilor generale de reorganizare a emigraþiei, sub conducerea
ºi controlul legionarilor. Aceasta rezultã ºi din analiza componenþei actuale a
comitetului de conducere nou ales, format în cea mai mare parte din legionari.
Cooptarea în comitet a unor elemente nelegionare este un aspect formal, în scopul
de a atrage în organizaþie un numãr cât mai mare de elemente nelegionare din
emigraþie, care sã constituie masã de manevrã.

Se constatã cã reactivizarea U.A.R.G. a avut loc dupã întrunirea legionarilor simiºti
de la Madrid, din luna august 1967, ºi, în principiu, în acþiunea de mai sus au fost
respectate hotãrârile adoptate de cãtre comandamentul simist, deºi în marea lor
majoritate participanþii la adunarea generalã a U.A.R.G. au constituit-o legionarii
antisimiºti. Aceasta dovedeºte cã, în prezent, în anumite situaþii se renunþã la principiul
de grup, în scopul gãsirii cãilor de apropiere ºi de organizare de acþiuni comune cu
caracter anticomunist.

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 106, vol. 2, f. 110–115.

114400

1968 martie 20. Raport al Serviciului „A“ referitor la activitatea desfãºuratã ºi
mãsurile propuse pentru îmbunãtãþirea muncii de contrainformaþii
radio

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
D.G.T.O.I. Serviciul „A“

Nr. 474500 din 20 martie 1968

Raport
privind activitatea desfãºuratã de Serviciul „A“ ºi mãsurile propuse

a fi luate pentru îmbunãtãþirea muncii de contrainformaþii radio

Sarcinile principale ale Serviciului de contrainformaþii radio din cadrul C.S.S.
constau în identificarea, localizarea ºi neutralizarea agenturii care foloseºte, pentru
comunicarea în exterior a informaþiilor, mijloace de transmisie radio.
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Pentru îndeplinirea acestor sarcini, apreciem cã un serviciu de contrainformaþii
radio este necesar sã fie în primul rând dotat cu aparaturã la un nivel tehnic
corespunzãtor, încadrat cu personal specializat, capabil sã poatã face faþã cu succes
problemelor multiple care trebuie rezolvate în timp de pace ºi suficient de suplu pentru
a-ºi modifica cu uºurinþã structura pentru nevoile din timp de rãzboi.

În M.A.I., în anul 1949 a fost creatã o micã unitate care se ocupa cu rezolvarea
problemelor de contrainformaþii radio, ea dezvoltându-se apoi ca urmare a sarcinilor
sporite pe aceastã linie.

În cadrul acestei unitãþi, activitatea de filaj radio (depistarea emisiunilor
clandestine) era în acea perioadã extinsã, iar sarcinile se puteau îndeplini în mod
satisfãcãtor, deoarece nu se punea încã problema transmiterii informaþiilor prin
sistemul „acþiune rapidã“.

În perioada 1955–1965, activitatea de contrainformaþii radio s-a desfãºurat în cadrul
grupului de coordonare a unor state socialiste europene, în scopul acoperirii
reciproce a teritoriului acestora, prin radiofilaj ºi goniometrie.

La 1 mai 1965, datoritã rezultatelor slabe obþinute în cadrul colaborãrii, a înmulþirii
numãrului de emisiuni rapide ºi a slabei perspective a dotãrii cu aparaturã eficientã,
s-a hotãrât ieºirea din colaborare.

Dupã reorganizarea Serviciului „A“, sarcina de contrainformaþii radio s-a redus
numai la anumite intervenþii (ascultare, goniometrare), ca urmare a eventualelor
sesizãri ale direcþiilor informativ-operative, ºi la supravegherea unor obiective ºi
reprezentanþe diplomatice, prin receptoare de bandã largã.

S-a desfiinþat total activitatea de radiofilaj permanent ºi ºi-a încetat activitatea
reþeaua goniometricã pe unde scurte, formatã din cele patru puncte gonio fixe teritoriale
(Bucureºti, Timiºoara, Târgu Mureº, Iaºi).

Din sectoarele de contrainformaþii radio din cadrul Serviciului „A“ s-a pãstrat
numai cel ce se ocupã cu controlul staþiilor radioamatorilor ºi un compartiment gonio-
mobil, care sã poatã acþiona la ordin în teren.

În afarã de aceste sarcini, Serviciul „A“ rezolva ºi problemele de transmisiuni ale
Consiliului Securitãþii Statului, în special cu fostele regiuni de securitate.

Din analiza criticã a activitãþii desfãºurate în cei trei ani de la reorganizarea
Serviciului „A“, au rezultat în primul rând unele deficienþe privind folosirea mai
judicioasã a cadrelor existente, a lipsei de iniþiativã privind urmãrirea radio a unor
obiective sau a unor zone din þarã, a unei documentãri mai eficiente privind modul
de rezolvare a acestor probleme de cãtre alte state, a unei colaborãri mai strânse cu
direcþiile informativ-operative.

Cu toate aceste lipsuri proprii, din analiza temeinicã a activitãþii de pânã acum
se desprind unele concluzii, pe care le raportãm:

a) Dotarea ºi încadrarea actualã a Serviciului „A“ nu face posibilã sesizarea
activitãþii radio a agenturii strãine din þara noastrã. Se poate afirma cã în prezent
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agentura strãinã poate sã transmitã prin radio informaþii din orice localitate din þarã,
fãrã a putea fi sesizatã ºi eventual localizatã, deoarece depistarea acestora nu intrã
în sarcinile actuale ale Serviciului „A“.

Serviciul „A“ are în prezent obligaþia de a clarifica numai unele informaþii pe
aceastã linie, obþinute din munca informativ-operativã.

b) Concentrarea la Bucureºti a întregii activitãþi face sã nu se poatã acoperi, din
punct de vedere al controlului ºi supravegherii radio, o suprafaþã cât mai mare din
teritoriul þãrii, deficienþã compensatã în foarte micã mãsurã prin deplasarea echipelor
mobile în þarã.

c) Lipsa unui radiofilaj chiar într-un sistem foarte restrâns, temporar ºi prin sondaj,
în gamele de frecvenþe posibil a fi folosite de agenturã, a dus la definitiva rãmânere
în urmã privind cunoaºterea actualelor sisteme de lucru ale centrelor de spionaj.

Deºi un filaj radio redus la numai câteva posturi nu poate da rezultate substanþiale,
totuºi, cunoaºterea reþelelor de spionaj ºi a sistemelor lor de lucru considerãm cã este
necesarã atât pentru a gãsi mijloace adecvate de muncã contrainformativã în timp
de pace, cât ºi într-o eventualã situaþie excepþionalã, când activitatea de spionaj se
intensificã.

d) Suspendarea funcþionãrii celor patru puncte gonio a dus la lipsa de finalizare
a unor probleme, în dese situaþii fiind necesar a se trimite echipe gonio-mobile în
þarã, lucru lipsit de operativitate ºi costisitor.

e) Aparatura din dotarea Serviciului „A“ este depãºitã, fabricatã în perioada
1950–1955 ºi nu este eficace în descoperirea lucrului cu aparatura modernã cu care
este dotatã agentura statelor imperialiste.

Astfel, receptoarele de trafic ºi goniometrele, care constituie baza tehnicã a
activitãþii de contrainformaþii radio, pe lângã faptul cã au vechimea între 13–15 ani,
posibilitãþile funcþionale reduse nu permit detectarea unor sisteme moderne de
transmisie a informaþiilor (modulaþie în frecvenþã, S.S.B. etc.) ºi au un grad foarte
redus de automatizare.

Deficienþele în structura organizatoricã ºi dotare au ieºit pregnant [în evidenþã]
cu ocazia aplicaþiei [cu] partidã dublã M.A.I. – M.F.A. din noiembrie 1967 de la
Braºov.

Lipsa unei aparaturi automatizate corespunzãtoare ºi a unui sistem de filaj radio
în zonã a fãcut ca depistarea emisiunilor radio fãcute de cercetaºii desantaþi sã nu
poatã fi executatã decât într-o foarte micã mãsurã.

Dat fiind concluziile raportate, propunem:
1. Activitatea de contrainformaþii sã fie orientatã în special pentru depistarea ºi

localizarea emisiunilor fãcute de agentura de pe întreg teritoriul þãrii ºi sã nu se aºtepte
sã se acþioneze la sesizãrile direcþiilor operative.

Datoritã faptului cã teritoriul þãrii noastre este puþin întins, el nu permite o
amplasare eficientã a unor centre de radiorecepþie.
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Pe de altã parte, inexistenþa unei aparaturi automate de recepþie, transmitere a
comenzilor cãtre goniobazã ºi goniometre ar face imposibilã descoperirea
amplasamentului radiostaþiilor clandestine.

Dat fiind cã în asemenea condiþii nu se poate accepta reluarea activitãþii de filaj
manual în undã indirectã a gamelor de frecvenþã, posibil a fi folosite de cãtre agenturã
pentru transmiterea informaþiilor, ºi analizând cum poate fi îndeplinitã totuºi sarcina
contrainformativã radio, s-a ajuns la concluzia generalizãrii concepþiei de
supraveghere zonalã prin aparaturã a teritoriului þãrii ºi în special a oraºelor.

Acest lucru este uºurat astãzi, în condiþiile noii reîmpãrþiri administrativ-terito-
riale, deoarece vor exista mai multe centre din care se poate desfãºura activitate de
contrainformaþii radio.

Pentru realizarea supravegherii zonale a teritoriului, în special a municipiului
Bucureºti ºi a oraºelor reºedinþã de judeþ, se vor folosi mijloace tehnice electronice,
care vor permite sesizarea apariþiei în eter a emisiunilor radio din zona apropiatã
acestora.

Dintre aceste dispozitive electronice amintim:
– Receptoarele de bandã largã „Acvila“, care supravegheazã ºi sesizeazã lucrul

staþiilor de emisie într-o zonã cu raza pânã la 200–300 m. În prezent dispunem de
12 bucãþi receptoare de bandã largã cehoslovace, care supravegheazã o bandã limitatã
în gama undelor scurte, sunt de tip vechi ºi total insuficiente ca numãr.

Direcþia a XIII-a va putea studia ºi realiza construcþia a noi receptoare de bandã
largã, perfecþionate pentru toate gamele de frecvenþã ºi pentru diferitele sisteme de
transmitere a informaþiilor.

– Dispozitivul „Cerber“, care într-o primã formã a fost construit în cadrul
Serviciului „A“, se instaleazã lângã apartamentele celor suspecþi, pentru a semnala
efectuarea unor emisiuni radio din apartamentul respectiv.

– Dispozitivul „Eti“, care se instaleazã discret în receptorul radio folosit de cel
suspectat ºi care retransmite ceea ce se ascultã în receptor.

Va trebui ca aceastã metodã sau altele de acest gen sã se extindã mult în viitor,
cunoscând cã la ora actualã transmiterea în sens unic (centru-agent) a mesajelor de
instruire ºi dirijare de cãtre centrele de spionaj ale agenturii, fãrã ca agenþii sã confirme
recepþia, este una dintre metodele cele mai sigure ºi mai comode.

Fac obiectul cercetãrilor ºtiinþifice dispozitivele „Sideral“, care, instalate pe clãdirile
înalte din zona oraºelor, la comanda datã de centrul de recepþie, vor contribui la
localizarea emisiunii clandestine sesizatã într-o zonã de receptoarele de bandã largã
„Acvila“.

Posedãm unele date cã asemenea gen de aparate sunt construite ºi de cãtre organul
corespondent din R.P. Bulgaria ºi cã folosirea lor a fost concretizatã prin prinderea
unui agent care transmitea informaþii pe cale radio din R.P. Bulgaria.

Raportãm cã în prezent existã domenii care nu sunt abordate de Serviciul „A“ sub
aspectul controlului, cum ar fi acelea ale supravegherii reþelei electrice, ale cãrei
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circuite pot fi folosite ca mijloace de transmitere a mesajelor, a controlului
emisiunilor transmise prin teleimprimatoare în reþeaua radio, a controlului gamelor
de unde ultrascurte în care pot avea loc legãturi radio impersonale, recepþionarea
transmisiilor efectuate în condiþiuni mobile de cãtre agenþi etc.

Va fi necesar ca în viitor sã ne îndreptãm atenþia ºi asupra acestor aspecte, folosind
în principal aparatura tehnicã propusã în prezentul material sau pe care o vom putea
concepe în viitor.

În acest sens, s-au fãcut prevederi de fonduri în propunerile de dotare pentru
perioadele 1969–1970, 1971–1975, propuneri prezentate spre aprobare Consiliului
Securitãþii Statului.

Paralel cu activitatea de contrainformaþii radio ce se va desfãºura în concepþia
folosirii intense ºi generalizate a tehnicii de supraveghere, se va utiliza pe scarã redusã,
la reºedinþele inspectoratelor judeþene de securitate, ºi sistemul de filaj manual al
gamelor, dupã un plan întocmit de centru pentru întreaga þarã. Se vor urmãri în special
emisiunile locale, care, datoritã tãriei lor ºi apropierii de punctele de recepþie, vor
ieºi în evidenþã din mulþimea de posturi recepþionate în bandã ºi vor putea fi sesizate
de operatori.

Pentru edificarea asupra locului de amplasare al staþiilor recepþionate, se vor da
spre mãsurare goniobazei comenzile, transmiþându-se prin reþeaua de transmisiuni radio.

Rezultatele reieºite din acest filaj sumar ºi rapid vor depinde în mare mãsurã de
timpul destinat acestei activitãþi ºi de numãrul ºi pregãtirea operatorilor ce vor fi folosiþi
pentru a putea acoperi o cât mai mare gamã de frecvenþã.

În cadrul acestei activitãþi, se va conta mult ºi pe „sarcini de urmãrire“ date
operatorilor de la centrul din Bucureºti sau teritoriu, care constau în supravegherea
permanentã a unor frecvenþe unde au fost sesizate emisiuni suspecte ºi pe care ar trebui
sã mai aparã agentul în eter.

Aceste sarcini se vor uºura mult ºi eficacitatea va fi mai mare în momentul când
vom importa sau se vor construi în laboratoarele proprii ale Consiliului Securitãþii
Statului receptoare panoramice, care vor permite vizualizarea unor sectoare cât mai
mari de bandã de frecvenþe, atât în unde scurte, cât ºi [în] unde ultrascurte.

Serviciul „A“ va urmãri periodic, recepþionând ºi în undã indirectã, activitatea
centrelor de spionaj strãine, pentru a putea trage concluzii asupra frecvenþelor de
legãturã, intensitãþii lucrului ºi sistemelor de emisiuni folosite de acestea.

Din decembrie 1967 au fost organizate pentru informare trei posturi de radiofilaj
pentru urmãrirea activitãþilor de spionaj strãine cunoscute (Frankfurt, München,
Londra, Cipru, Taiwan, Atena etc.), cu care ocazie s-a constatat o oarecare
intensificare a activitãþii acestora ºi mãrirea numãrului de apariþii în eter a emisiunilor
cu acþiune rapidã ºi unilateralã.

S-au interceptat circa 375 emisiuni radio efectuate de radiocentrele enumerate mai
sus ºi 28 emisiuni radio cu caracteristici deosebite. Aceste emisiuni, dintre care 7 cu
„acþiune rapidã“, nu au putut fi goniometrate pentru a le putea cunoaºte apartenenþa,
deoarece reþeaua gonio nu este pusã în funcþiune.
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Se sesizeazã, de asemenea, apariþia în eter a unui numãr însemnat de radiograme
transmise prin teleimprimator sau telegrafic la viteze mari ºi foarte mari.

Staþiile ce transmit mesaje prin radio vor putea fi localizate dacã vor fi puse în
funcþiune cele patru puncte goniometrice fixe.

Pentru stabilirea în zonã restrânsã a amplasamentelor emisiunilor, pentru
efectuarea de radiofilaj, urmãrire sau goniometrare în condiþii mobile, precum ºi pentru
rezolvarea altor probleme pe linie de radio ce se ivesc în Bucureºti sau [în] þarã, va
fi necesar un compartiment „gonio-mobil“, care trebuie sã fie bine dotat cu aparaturã
semiautomatã sau automatã, compartiment care de fapt finalizeazã acþiunile de
contrainformaþii radio în zonã restrânsã.

Aparatura goniometricã folositã în prezent când se acþioneazã în teren este mult
depãºitã ºi uzatã fizic, ea fiind aprovizionatã de peste 12 ani. Este greu de a rezolva
sarcinile operativ ºi eficace, în condiþiile moderne de transmitere a informaþiilor, cu
goniometre mobile construite dupã principii vechi (cadru rotit manual) ºi cu
goniometre de corp construite cu lãmpi, voluminoase, riscând deconspirarea
operatorului în acþiune ºi ratarea misiunii.

Suntem în posesia unor date ºi s-a propus procurarea de cãtre D.G.I.E. a unui
goniometru de construcþie modernã, cu posibilitãþi multiple, producþie a firmei
Telefunken.

De asemenea, au fost contractate trei goniometre automate mobile sovietice.
În ceea ce priveºte controlul activitãþii staþiilor de radio legale care activeazã pe

teritoriul þãrii noastre, ca staþiile radio oficiale (aviaþie civilã, marinã comercialã, poºtã
etc.), staþiile radioamatorilor, staþiile reprezentanþelor diplomatice, considerãm cã este
absolut necesar a fi efectuat prin sondaj, pentru a constata dacã acestea sunt folosite
de cãtre operatorii lor în scopuri duºmãnoase.

În plus, Serviciul „A“ va trebui sã îndeplineascã sarcina asigurãrii legãturilor radio
între aparatul central ºi inspectoratele judeþene de securitate ºi al legãturilor prin
teleimprimator, problemele de organizare-mobilizare ale unitãþilor ce vor lua naºtere
la rãzboi ºi asigurarea întreþinerii întregii aparaturi din dotarea serviciului pe plan
central ºi teritorial.

2. Þinând seama de sarcinile ce se impun, numãrul actual de cadre existente în
aparatul central face ca toate aspectele muncii de contrainformaþii radio sã se
desfãºoare în limite restrânse, ineficace.

Raportãm cã în prezent, exclusiv pentru munca de contrainformaþii radio, sunt
folosite 81 cadre, dintre care 73 în aparatul central, iar 8 la cele douã inspectorate
judeþene de securitate Iaºi ºi Timiº.

Modul detaliat de folosire în prezent al acestor cadre din Serviciul „A“ este arãtat
în anexa nr. 1*.
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În cazul aprobãrii de cãtre conducerea Consiliului Securitãþii Statului a concepþiei
de muncã raportatã mai sus, este necesar ca statul de organizare al Serviciului „A“
sã fie suplimentat cu cadre, necesare atât extinderii unora dintre compartimentele
existente, cât ºi încadrãrii fiecãrei judeþene de securitate cu minimum unul sau douã
cadre, dupã importanþa oraºului de reºedinþã. Aceste cadre teritoriale, împreunã cu
cei patru radiotelegrafiºti din reþeaua de securitate, vor trebui ca cel puþin în raza
oraºului de reºedinþã judeþeanã sã desfãºoare activitate contrainformativã radio bazatã
în special pe mijloace tehnice.

Pentru a putea angrena în munca de contrainformaþii radio pe operatorii destinaþi
reþelei de transmisiuni radio, care se ocupã de reþeaua de teleimprimatoare ºi activitatea
de cifrare, va fi necesar a suspenda serviciul de noapte, urmând a se organiza douã
schimburi cu câte 2 operatori.

Ar urma ca pentru îndeplinirea sarcinilor Serviciului „A“ sã se aprobe o
suplimentare cu cadre, dupã cum urmeazã:

– 34 cadre în aparatul central;
– 6 cadre pentru reºedinþa de judeþ Târgu Mureº;
– 28 cadre pentru 14 reºedinþe de judeþ mai importante (fostele regiuni);
– 23 cadre pentru restul de 23 reºedinþe de judeþ;
Total: 91 cadre.
Justificarea folosirii cadrelor pentru activitatea viitoare a Serviciului „A“ este fãcutã

în anexa 2* a acestui raport.
Privitor la cadrele ce vor fi necesare, raportãm cã cca 90% din total trebuie sã fie

pregãtite în radiocomunicaþii, radiofilaj ºi radiogoniometrie.
De astfel de cadre se simte nevoia ºi în alte sectoare de activitate ale C.S.S.

(Serviciul „E“) ºi în acest sens se elaboreazã împreunã cu Direcþia Învãþãmânt un
plan de instruire ce va fi înaintat spre aprobare Consiliului Securitãþii Statului.

În legãturã cu spaþiul necesar desfãºurãrii activitãþii Serviciului „A“, raportãm cã
în prezent nu dispunem de un sediu corespunzãtor cerinþelor tehnice ºi organizatorice,
dar s-au luat mãsuri de a fi prevãzut în cadrul clãdirii ce se construieºte pentru sediul
Direcþiei a XI-a.

În elaborarea acestor propuneri s-a þinut seama de:
– stadiul actual al acestui sector de activitate al C.S.S.-ului, care în forma actualã

de organizare nu poate sã-ºi aducã contribuþia la depistarea agenturii serviciilor de
spionaj strãine;

– unele rezultate pozitive obþinute de organul de contrainformaþii radio al C.S.S.
din R.P. Bulgaria, care se pare cã are o organizare asemãnãtoare cu cea propusã de
cãtre Serviciul „A“;

– de faptul cã majoritatea statelor dezvoltate dispun în sectorul de apãrare de un
aparat de contrainformaþii radio bine încadrat ºi dotat;

– de experienþa obþinutã cu ocazia aplicaþiei comune cu M.F.A. din noiembrie 1967.
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Raportãm cã prin reorganizarea muncii în forma propusã nu întrevedem o rezol-
vare integralã a muncii de contrainformaþii radio, dar faþã de nivelul actual se va realiza
o mai bunã rezolvare a sarcinilor serviciului ºi se va putea avea o imagine mai clarã
asupra activitãþii de contrainformaþii fãcute în scop de spionaj de pe teritoriul þãrii
noastre.

Cauza principalã pentru care nu se pot preconiza rezultate maxime este datoratã
caracteristicilor de propagare a undelor radio ºi a existenþei emisiunilor rapide.

Totuºi, prin sporirea numãrului de cadre, îmbunãtãþirea organizatoricã a serviciului
ºi dotarea cu tehnicã modernã ce va fi realizatã în viitorii anii, va creºte considerabil
potenþialul de acþiune al serviciului, reuºindu-se ca marea parte a teritoriilor oraºelor
principale din þara noastrã sã fie supravegheate tehnic ºi implicit sã fie cunoscutã zona
în care o anumitã emisiune a avut loc.

În asemenea condiþii se vor putea concentra posibilitãþile tehnice de restrângere
continuã a zonei, urmând ca, în situaþia reapariþiei în eter a emisiunii clandestine, toate
forþele sã fie concentrate în vederea localizãrii acesteia.

În ceea ce priveºte planul de perspectivã, considerãm cã activitatea de
contrainformaþii radio este necesar sã fie extinsã mai substanþial, atât în aparatul
central, cât ºi la nivelul judeþelor.

Aceastã extindere ar urma sã fie efectuatã eºalonat dupã anul 1970, eºalonare
condiþionatã de dotarea tehnicã ºi de pregãtirea cadrelor de specialitate.

Extinderea activitãþilor se va face având la bazã în general aceeaºi concepþie,
completatã eventual cu alte activitãþi ce vor fi impuse ca necesitate, reieºite din munca
dusã pânã la acea datã.

În scopul îmbunãtãþirii viitoare a activitãþii de contrainformaþii radio, supunem
spre dezbatere ºi aprobare Consiliului Securitãþii Statului urmãtoarele:

1. Reluarea activitãþii de contrainformaþii radio în cadrul Serviciului „A“,
activitate necesarã depistãrii ºi localizãrii emisiunilor clandestine, ºi repunerea în
funcþiune a gonio-bazei. Legãtura între aparatul central ºi cele patru puncte gonio
sã se facã prin circuite telefonice folosite în exclusivitate. Costul acestor circuite va
fi de circa 2.200.000 lei anual.

2. Aprobarea concepþiei de a se supraveghea zonal teritoriul R.S. România,
punându-se în special accent pe folosirea unei aparaturi adecvate acestei activitãþi.

3. Aprobarea propunerilor de dotare cu aparaturã tehnicã, dotare prevãzutã în
planurile de perspectivã ce urmeazã a fi înaintate spre aprobare Consiliului Apãrãrii.

În aceste planuri s-a prevãzut aparaturã pentru acþiunea de C.I.R. [contrainformaþii
radio – n.n.], dupã cum urmeazã:

– plan suplimentar 1969–1970 7.501.000 lei
– plan cincinal 1970–1975 18.624.000 lei
– plan cincinal 1975–1980 15.533.000 lei
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4. Suplimentarea schemei Serviciului „A“ cu 34 cadre ofiþeri ºi a inspectoratelor
judeþene de securitate cu 57 cadre.

5. Intensificarea schimbului de experienþã pe aceastã linie cu specialiºti din cadrul
M.F.A. ºi cu organele corespondente ale C.S.S. din R.P. Bulgaria.

6. Direcþia Generalã de Informaþii Externe ºi Direcþia Generalã de Contraspionaj
sã ne punã la dispoziþie date privind metodele folosite de serviciile de spionaj strãine
împotriva þãrii noastre pe aceastã linie, precum ºi informaþii privind aparatura folositã
în acest scop.

Faþã de cele raportate rugãm ordonaþi.

ªeful Serviciului „A“
Lt. col.,
ªerbãnescu Romeo

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 88, vol. 2, f. 358–370.

114411

1968 aprilie 16. Raport referitor la activitatea Direcþiei a III-a din Direcþia
Generalã de Contraspionaj

Direcþia Generalã de Contraspionaj Strict secret
Direcþia a III-a 16 aprilie 1968

Raport
privind activitatea Direcþiei a III-a

Indicaþiile conducerii superioare de partid, precizate cu toatã profunzimea ºi
claritatea de Plenara C.C. al P.M.R. din iunie 1967, ºi analizele fãcute ulterior cu
cadrele de bazã ale Consiliului Securitãþii Statului ne-au fost de un real sprijin în munca
noastrã, clarificându-ne multe probleme ºi mobilizându-ne în realizarea noilor
sarcini la nivelul dezvoltãrii construcþiei socialiste, puse în faþa organelor de
contraspionaj de cãtre partid.

Directiva muncii de securitate, ordinele ºi indicaþiile Consiliului Securitãþii
Statului ne-au ajutat sã ne perfecþionãm munca, sã luãm mãsuri mai calificate ºi sã
analizãm cu mai multã profunzime activitatea elementelor duºmãnoase dusã
împotriva orânduirii noastre.
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Una din preocupãrile noastre de seamã a fost revizuirea bazei de lucru, reanalizarea
situaþiei fiecãrui informator din reþea ºi a acþiunilor informative.

Au fost reþinute în atenþie elementele cele mai pretabile la activitatea de spionaj,
din rândul cetãþenilor români ºi strãini. Totodatã, s-a procedat la trecerea în categoria
de informatori sau colaboratori a foºtilor agenþi, precum ºi la abandonarea celor fãrã
posibilitãþi pe linie de contraspionaj.

Ne-am concentrat forþele în mod deosebit în direcþia descoperirii ºi documentãrii
activitãþii cadrelor ºi agenþilor serviciilor de spionaj.

S-a pus mai mult accent pe utilizarea eficientã a tuturor posibilitãþilor de
pãtrundere în clandestinitatea duºmanului, pe exploatarea situaþiilor operative
favorabile ºi iniþierea de acþiuni cu perspectivã.

Apreciem cã orientarea noastrã în organizarea ºi desfãºurarea muncii este în
concordanþã cu indicaþiile conducerii superioare de partid, cu directivele ºi ordinele
Consiliului Securitãþii Statului.

Acest fapt este oglindit ºi în conþinutul planurilor de muncã ale serviciilor ºi
direcþiei, aprobate de conducere, în care au fost precizate obiectivele ce trebuie sã
stea în atenþia aparatului, mãsurile concrete pe fiecare linie sau problemã de muncã,
asigurându-se totodatã o eºalonare în timp a finalizãrii celor mai importante acþiuni,
precum ºi realizarea altor mãsuri prin care sã obþinem informaþii despre preocupãrile
ºi modul de lucru al duºmanului.

Conducerea direcþiei a acordat o atenþie deosebitã muncii de instruire a aparatului
din centralã ºi teritoriu, punându-se accent pe înþelegerea ºi realizarea corespunzãtoare
a sarcinilor ce [le] avem de executat, ceea ce a dus la obþinerea unor progrese pe linia
îmbunãtãþirii stilului ºi metodelor noastre de muncã, atât la nivelul cadrelor de
conducere, cât ºi al ofiþerilor operativi.

Acþionãm mai calificat, cu mai multã îndrãznealã, stimulaþi fiind de promptitudinea
cu care Consiliul Securitãþii Statului abordeazã ºi soluþioneazã problemele concrete
ale muncii de contraspionaj.

Faptul cã am eliminat din preocupãrile noastre multe activitãþi fãrã profil de
contraspionaj, în care nici nu avem competenþa necesarã (contrabandã etc.), a permis
sã realizãm unele progrese ºi pe linia specializãrii aparatului, sã imprimãm muncii
un caracter mai operativ ºi ofensiv.

În cele ce urmeazã, vrem sã raportãm Consiliului Securitãþii Statului care este
situaþia actualã a activitãþii de contraspionaj, sã prezentãm într-o formã sintetizatã
problemele mai deosebite reieºite cu ocazia controlului ºi a analizelor efectuate recent
la nivelul serviciilor ºi cea þinutã de tov. preºedinte cu ºefii de servicii ºi birouri,
concluziile ce le-am desprins cu privire la activitatea viitoare ºi modul în care apreciem
cã ar putea fi soluþionate unele din cerinþele stringente pe care le ridicã munca noastrã.

Ca urmare a folosirii mai judicioase a informatorilor, a altor mijloace de care
dispunem ºi cu concursul efectiv al D.G.T.O.I. ºi Direcþiei a IX-a, au fost realizate
lucrãri îndrãzneþe, de mare rãspundere ºi utilitate, prin care s-au obþinut materiale
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edificatoare despre sarcinile ºi felul în care lucreazã cadrele ºi agenþii de spionaj ce
activeazã în rezidenþele din unele reprezentanþe diplomatice la Bucureºti ºi au fost
procurate materiale prezentând interes pentru organele de partid ºi de stat privitoare
la politica, economia ºi sistemul de apãrare al R.S. România.

Cu sprijinul organelor de anchetã a fost documentatã activitatea mai multor cetãþeni
români ºi strãini care au desfãºurat spionaj economic ºi politic, cum sunt: Kobielschi,
Stepan, Moldvai, Montza, Beer ºi alþii, deferiþi justiþiei ºi condamnaþi pentru
culegere de informaþii economice ºi politice, iar recent au fost arestaþi cetãþeanul vest-
german Koopman ºi românul Gheta Ion pentru aceleaºi motive, urmând sã fie trimiºi
în justiþie.

S-a reuºit, de asemenea, ca pe lângã curmarea acþiunilor criminale ale acestora,
sã fie recuperate parte din daunele aduse economiei naþionale. De exemplu, în cazul
Montza a fost recuperatã suma de 50.000 dolari, plus 1.369.000 lei, iar în cazul
Kobielschi se aflã în curs o combinaþie prin care se va recupera încã o sumã de 250.000
dolari. Unele din elementele antrenate în asemenea activitãþi au fost recrutate de
organele noastre ºi folosite cu bune rezultate.

Într-un numãr însemnat de acþiuni s-a ajuns la un stadiu avansat de documentare
a activitãþii elementelor urmãrite, atât în Bucureºti, cât ºi în teritoriu, ceea ce va permite
finalizarea lor într-un timp apropiat. În acest fel raportãm cã se prezintã lucrurile în
acþiunea dusã asupra unui medic din judeþul Constanþa, despre a cãrui activitate
s-au strâns date concludente cã lucreazã pentru un serviciu de spionaj; acþiunea dusã
asupra unui aºa-zis turist ºi a legãturilor lui din R.S. România, care, pe baza
informaþiilor obþinute în lucrare, putem afirma cã în scurt timp va fi finalizatã pozitiv;
sunt pregãtite condiþiile pentru arestarea unui comerciant strãin care culege informaþii
economice etc.

De asemenea, au fost obþinute date concludente despre faptul cã ºi alþi cetãþeni
strãini ºi români se îndeletnicesc cu culegerea de informaþii, urmând ca acestea sã
fie aprofundate ºi clarificate, cum sunt cazurile unui inginer de la Braºov ºi ale unor
imigranþi greci din Bucureºti, Bacãu ºi Botoºani, despre care în ultimul timp s-au
obþinut date cã diplomaþii au trecut la recrutarea ºi folosirea lor informativã.

S-a obþinut un volum mare de date, din care rezultã cã reprezentanþele diplomatice
deþin un rol important în ansamblul activitãþii de spionaj, în unele cazuri toþi diplomaþii
având obligaþia sã culeagã informaþii. Spre exemplu, ambasada americanã are
instrucþiuni de la centralã ca toþi diplomaþii sã culeagã informaþii din toate domeniile
de activitate, indiferent de organul de care aparþine ºi pe linia cãruia mai raporteazã
datele obþinute.

Cunoaºtem mai bine corelarea dintre acþiunile iniþiate ºi dirijate din exterior cu
cele ce se desfãºoarã pe teritoriul þãrii noastre. Existã o legãturã neîntreruptã între
aceste acþiuni, al cãror mecanism, în cazurile descoperite de noi, aratã legãtura dintre
diplomaþii spioni ºi turiºtii, comercianþii, ziariºtii etc., care se îndeletnicesc cu activitãþi
potrivnice þãrii noastre.
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Diplomaþii americani, englezi ºi francezi se ocupã nu numai de refacerea unor
vechi legãturi, ci în primul rând cu punctarea, studierea ºi influenþarea diferitelor
persoane care prezintã importanþã pe linia culegerii de informaþii ºi, în acest sens,
fac totul pentru a ajunge la un asemenea rezultat. Se pune accent deosebit pe
pãtrunderea prin intermediul acestora în rândul oamenilor de ºtiinþã ºi al specialiºtilor
din domeniul tehnico-economic, precum ºi în alte medii interesante pentru serviciile
de spionaj.

Mare atenþie se acordã persoanelor care, prin natura atribuþiunilor lor, vin în contact
cu diferite secrete de stat ºi, în acelaºi timp, cãlãtoresc frecvent peste hotare, fapt care
oferã condiþii pentru a se acþiona asupra celor pretabili, precum ºi pentru realizarea
legãturii cu persoanele angrenate deja în culegerea de informaþii.

Raportãm cã deþinem date din care rezultã cã diplomaþii turci, greci ºi italieni
dirijeazã agenturã în interiorul þãrii noastre ºi exploateazã în scopul obþinerii de
informaþii orice persoanã, indiferent de pregãtirea ºi competenþa ei. Deºi sunt în lucru
cazuri concrete pe aceste linii, noi am fãcut prea puþin pentru a descoperi aceºti agenþi
ºi a documenta activitatea diplomaþilor respectivi.

Probleme deosebite se ridicã pe linia spionajului vest-german ºi israelian, care
au largi posibilitãþi de a culege informaþii despre þara noastrã. Acestea folosesc intens
exploatarea informativã a persoanelor ce emigreazã ºi a celor ce vin sã ne viziteze
þara, reuºind astfel sã obþinã un mare volum de date, pe care le întregesc ºi verificã
în permanenþã. Suntem în posesia multor exemple pe aceastã linie, iar cel mai recent
este cazul lui Fucs, reþinut la Braºov în timp ce fotografia unele obiective militare.
Din declaraþiile sale rezultã interesul ºi preocuparea spionajului vest-german pentru
culegerea de informaþii politice ºi militare din R.S. România.

Cu toate cã au fost luate unele mãsuri mai bune în ultimul timp, pentru a descoperi
acþiunile puse la cale de aceste servicii de spionaj, ele nu se ridicã la nivelul cerinþelor,
mai ales în judeþele în care existã o bazã numeroasã de persoane de naþionalitate
germanã ºi evrei, în rândul cãrora diplomaþii statelor respective, acreditaþi la
Bucureºti, ºi-au creat legãturi pe care le exploateazã informativ. Unele dintre
acestea sunt cunoscute ºi lucrate de serviciile III din judeþe, dar o mare parte sunt în
afara preocupãrilor noastre.

Suntem conºtienþi cã, pe aceste linii, trebuie sã îmbunãtãþim sistemul nostru de
a munci, atât în cadrul direcþiei, dar mai ales în teritoriu, unde nu dispunem de o reþea
informativã plasatã ºi capabilã sã sesizeze aspectele ce intereseazã securitatea
statului.

Desigur cã nu putem fi satisfãcuþi de rezultatele obþinute, întrucât, comparativ cu
acþiunea intensã ce se desfãºoarã, cu formele de a acþiona ºi mijloacele folosite de
cãtre diferitele servicii de spionaj, contramãsurile pe care noi le iniþiem sunt încã
limitate, atât sub aspectul volumului, cât ºi al diversitãþii lor.

Cu toate progresele realizate pe linia perfecþionãrii stilului nostru de muncã, încã
nu am reuºit sã înlãturãm fenomenele de ºablonizare în finalizarea unor acþiuni,
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recrutãri de strãini etc., deoarece rezolvarea este conceputã adesea de un numãr restrâns
de cadre, în loc ca acest lucru sã fie fãcut de înºiºi lucrãtorii care rãspund de cazurile
respective.

ªefii diferitelor compartimente au fãcut prea puþin pentru a-i obiºnui ºi obliga pe
lucrãtori sã acþioneze nu ca simpli executanþi, ci sã devinã coordonatori ai întregului
proces din acþiuni, cât ºi ai tuturor forþelor angajate.

Drept urmare, activitatea desfãºuratã pe linia descoperirii agenturii duºmane ºi a
prevenirii scurgerii de informaþii cãtre exterior nu este încã satisfãcãtoare.

Un alt neajuns al muncii noastre constã în faptul cã mãsurile ce se întreprind în
anumite acþiuni prin care sunt lucraþi cetãþeni strãini sunt orientate, în cele mai multe
cazuri, spre descoperirea ca spion a elementului respectiv, pierzându-se din vedere
cã activitatea potrivnicã statului nostru ar putea fi prevenitã ºi curmatã ºi pe calea
unor recrutãri sau a compromiterii ºi îndepãrtãrii din þarã a celor în cauzã, înainte
ca aceºtia sã-ºi poatã pune planurile în aplicare.

Randamentul muncii noastre este redus ºi ca urmare a ritmului lent ºi anevoios
în care sunt adaptate mãsurile la aspectele noi ce intervin în modul de a acþiona al
duºmanului, cât ºi ca urmare a faptului cã ne mai dispersãm forþele într-un însemnat
numãr de lucrãri de micã importanþã.

Analizând situaþia reþelei informative, apreciem cã Direcþia a III-a dispune de
un numãr însemnat de informatori capabili sã rezolve în bune condiþiuni sarcinile
pe profilul muncii noastre. Sunt folosiþi ca informatori oameni din cele mai diferite
medii, cu pregãtire variatã, în majoritate intelectuali, inclusiv academicieni ºi alþi
oameni de ºtiinþã, artã ºi culturã, marea majoritate cunoscãtori de limbi strãine.

Aºa este informatorul „Crin“, prin intermediul cãruia am obþinut documente de
mare valoare pentru statul nostru; informatoarea „Mary“, cu ajutorul cãreia am stabilit
o legãturã cu un serviciu de contraspionaj, pãtrunzând într-un domeniu de activitate
al acestuia; informatorii „Petrescu ªtefan“, „Richard“, „Müller“, „Popescu“,
„Florescu“ ºi încã un numãr însemnat, cu care am iniþiat ºi desfãºurãm combinaþii
informativ-operative cu rezultate bune.

Având în vedere cerinþele crescânde ale muncii, ne preocupãm în continuare de
completarea reþelei cu elemente cu reale posibilitãþi de informare din rândul
cetãþenilor români ºi strãini ºi depunem eforturi în vederea înlãturãrii deficienþelor
semnalate în instruirea, dirijarea ºi verificarea informatorilor.

Dacã în general la nivelul direcþiei s-a înregistrat o îmbunãtãþire simþitoare în
instruirea ºi dirijarea informatorilor, sunt unele servicii în care munca pe aceastã linie
se duce încã nesatisfãcãtor, cum sunt serviciile 1, 2 ºi 6.

Faptele ne-au dovedit însã cã randamentul scãzut dat în muncã de anumiþi
informatori, care, deºi capabili, nu reuºesc sã rãmânã în contact cu elementele urmãrite,
mai ales din rândul diplomaþilor, se datoreazã în mare mãsurã ºi lipsei unor date de
dezinformare pe care sã le punã la dispoziþia acestora atunci când li se cer.
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La noi a devenit aproape regulã ca informatorii sã nu furnizeze informaþii
diplomaþilor ºi altor strãini – chiar dacã acestea sunt uneori de domeniul public –
pânã când nu întreabã ofiþerul cu care are legãturã, pretextând fie cã nu cunosc
problema, întrucât nu intrã în sfera lor de activitate, fie cã au nevoie sã se mai
gândeascã sau sã se documenteze. În acest fel, informatorii organelor de securitate
fac notã aparte de marea masã a celor pe care cadrele ºi agentura serviciilor de spionaj
îi contacteazã sistematic ºi astfel, prin conduita lor reticentã, se deconspirã. Un
diplomat american a apreciat în felul urmãtor comportarea unor informatori ai noºtri:

„Salariaþii români de la oficiile diplomatice sunt suspectaþi, deoarece în discuþii
ºi mai ales la întrebãrile ce li se pun evitã rãspunsurile, revenind dupã o perioadã de
timp, ceea ce înseamnã cã se consultã cu organele de securitate“.

Pe de altã parte, practica potrivit cãreia prin informatorii noºtri trebuie doar sã
aflãm ce probleme stau în atenþia serviciilor de spionaj, ce date concrete sunt interesate
acestea sã obþinã ºi prin cine anume, ne-a dovedit cã, procedând în acest fel, nu avem
posibilitatea sã preluãm iniþiativa în controlarea activitãþii cadrelor ºi agenþilor
spionajului strãin.

Ne dãm seama cã pentru a asigura succesul este necesar ca mãsurile de acest fel
sã fie întemeiate pe o cunoaºtere cât mai concretã a planurilor duºmanului, diferenþiat
pe þãri ºi etape, cunoscut fiind cã tematica informaþiilor cãutate este variatã, în raport
de interesele statului respectiv, ºi în funcþie de aceasta sã pregãtim informatorii noºtri,
pe care sã-i dirijãm pe lângã agenþii sau cadrele serviciilor de spionaj.

Nu am depus suficient efort, iar în viitor va trebui sã o facem, pentru a asigura
continuitate în folosirea unor informatori prin care se iniþiazã combinaþii de
dezinformare sau pãtrundere la duºman, întrucât în cele mai multe cazuri legãtura
cu aceºtia se întrerupe ca urmare a faptului cã instituþia unde lucreazã nu-i mai trimite
în strãinãtate sau îi transferã în sectoare care nu le permit contacte cu persoanele
urmãrite pe linie de contraspionaj. Iniþiativa lucrãtorilor noºtri ºi a multora din ºefi
nu a fost satisfãcãtoare.

Desigur cã în activitatea noastrã cu reþeaua informativã sunt ºi alte lipsuri. Nu avem
suficienþi informatori de calitate care sã acopere întreaga bazã de lucru, mai ales pe
linie germanã, aceeaºi situaþie existând ºi în teritoriu; verificarea reþelei informative
s-a fãcut sporadic; mai existã încã ofiþeri care nu asigurã o instruire calificatã
informatorilor din legãturã. Aceste deficienþe le cunoaºtem ºi suntem hotãrâþi ca, prin
mãsurile ce le vom lua în scurt timp, sã le eliminãm din activitatea noastrã.

Neajunsuri mari pentru munca de contraspionaj am avut ºi în domeniul
sintetizãrii ºi interpretãrii informaþiilor.

Din datele care sunt în posesia noastrã cunoaºtem cu certitudine cã agenþii ºi cadrele
serviciilor de spionaj desfãºoarã o muncã sistematicã ºi de mare amploare pentru
coroborarea ºi interpretarea datelor fragmentate obþinute pe diverse cãi, în baza cãrora
trag concluzii foarte apropiate de realitate. Edificator în acest sens este sistemul de
lucru al ataºaþilor militari, care au reuºit sã determine caracterul ºi amplasarea a peste
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75% din numãrul unitãþilor militare aparþinând Ministerului Forþelor Armate, prin
sistematizarea informaþiilor culese în decursul mai multor ani, precum ºi existenþa
la aproape toate ambasadele a unor ample cartoteci în care sunt concentrate cele mai
diferite date privind toate sectoarele de activitate.

Cu toate cã am întocmit unele materiale de sintetizare a informaþiilor obþinute
despre activitatea serviciilor de spionaj american, englez, vest-german, acþiunile
ataºaþilor militari etc., acestea nu sunt suficiente, neexistând o activitate permanentã
pe aceastã linie. 

Întotdeauna ne-am prevalat de lipsa de oameni, în loc ca, folosind mai judicios
forþele existente, sã fi acordat atenþia necesarã ºi acestei laturi a activitãþii ce o
desfãºurãm.

Una din preocupãrile de seamã ale Direcþiei a III-a este de a asigura maximum
de operativitate în realizarea anumitor mãsuri informativ-operative, corespunzãtor
gradului mare de mobilitate ce se constatã în activitatea diplomaþilor, comercianþilor,
turiºtilor ºi altor categorii de cetãþeni strãini urmãriþi pentru spionaj.

Potrivit actualelor reglementãri, pentru realizarea unor lucrãri tehnice oricât de
simple, care implicã mânuirea aparaturii acustice, optice sau foto, ori pentru mãrirea
mobilitãþii în efectuarea supravegherii operative, sunt necesare multiple operaþiuni
între unitãþi, ceea ce duce adesea la pierderea unor momente operative favorabile.

Acest neajuns ne strãduim sã-l înlãturãm în primul rând pe calea prevederii din
timp a eventualelor acþiuni ºi a locurilor unde urmeazã sã se desfãºoare, pentru a
amplasa, dupã necesitãþi, cu concursul organelor specializate, mijloace adecvate.

Apreciem cã [prin] mãsura luatã în ultimul timp, de dotare a unitãþii noastre cu
un anumit gen de aparaturã ºi specializare a unui numãr de ofiþeri operativi – pentru
început, iar treptat întregul efectiv – în mânuirea acesteia era foarte necesarã, multe
din neajunsurile pe aceastã linie vor putea fi înlãturate în viitor.

Studiem, de asemenea, posibilitatea lãrgirii numãrului de informatori care sã fie
instruiþi ºi sã li se încredinþeze anumite mijloace tehnice pentru a înregistra în mod
secret discuþiile cu persoanele urmãrite sau pentru amplasarea la sediile ori domiciliile
unor diplomaþi, precum ºi în alte locuri frecventate de elementele aflate în atenþie,
cum ar fi restaurante, hoteluri sau gazde particulare. Experienþa ne-a dovedit cã pe
aceastã cale pot fi obþinute informaþii deosebit de valoroase.

Se impune cu necesitate prezenþa unor ofiþeri în însãºi obiectivele care concentreazã
importante secrete de stat, precum ºi în cele care sunt vizitate frecvent de cetãþeni
strãini. Datoritã nerezolvãrii introducerii unor ofiþeri acoperiþi în asemenea obiective,
informaþii importante, care necesitau intervenþia imediatã din partea organelor de
securitate, ºi-au pierdut valabilitatea pânã la realizarea legãturii obiºnuite dintre
informator ºi ofiþerul cu care lucreazã.

Raportãm cã noi am luat ºi unele mãsuri de ordin organizatoric, impuse de
nevoile îmbunãtãþirii muncii.

La propunerea noastrã, Consiliul a aprobat funcþionarea Serviciului triere-
dispecerat strãini, care ne dã posibilitatea exploatãrii mai complete a datelor obþinute
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de întregul aparat operativ în procesul supravegherii informative generale a strãinilor
ºi selecþionãrii mai judicioase a cazurilor mai importante, care necesitã a fi supuse
urmãririi informative speciale. În acest mod, noi considerãm cã vom putea îmbunãtãþi
munca de urmãrire ºi depistare a spionilor care folosesc calea turismului pentru a
pãtrunde în România.

Rezultatele obþinute pânã la aceastã organizare sunt departe de a satisface, iar una
din cauze a fost ºi lipsa unui sistem de selecþionare a suspecþilor.

Aceastã mãsurã este în concordanþã ºi cu schimbãrile intervenite recent în situaþia
operativã, având în vedere cã în perioada ce urmeazã, beneficiind de prevederile
Decretului de amnistie ºi graþiere, vor veni în þarã mulþi fugari români, inclusiv dintre
cei semnalaþi anterior cã au avut tangenþã cu serviciile de spionaj sau conducerile
diferitelor grupãri contrarevoluþionare din exterior, motiv pentru care vor trebui sã
stea în atenþia organelor de securitate.

Indispensabilã pentru o muncã eficientã în direcþia prevenirii scurgerii de
informaþii cãtre serviciile de spionaj ºi a descoperirii persoanelor folosite de acestea
este coordonarea mãsurilor informativ-operative ce se întreprind în problema
cetãþenilor români care cãlãtoresc peste hotare.

S-a stabilit cu certitudine cã, încã înainte ca anumiþi cetãþeni români sã efectueze
cãlãtorii în strãinãtate, rezidenþii din cadrul misiunilor diplomatice, intrând în
contact cu persoane din aceastã categorie, puncteazã pe cele cu posibilitãþi informative
ºi înainteazã centralelor de spionaj fiºe despre acestea.

Aflându-se în exterior, mulþi cetãþeni români sunt contactaþi sistematic de cãtre
cadre sau agenþi ai serviciilor de spionaj, cu concursul cunoºtinþelor ce le au printre
persoane emigrate sau fugite din þara noastrã ori a unor strãini care ne-au vizitat cu
diferite ocazii.

În acest fel s-a procedat cu un inginer de la un institut de construcþii, care, aflându-
se într-o þarã din Occident, prin intermediul unei rude a fost pus în contact cu un
serviciu de spionaj, încredinþându-i sarcini de îndeplinit în þara noastrã. Aproximativ
s-a procedat ºi cu un alt inginer, care, aflându-se la specializare, a intrat în atenþia
unui serviciu de spionaj. Sunt cunoscute ºi alte cazuri, unele elucidate, altele în curs
de verificare, dar apreciem cã organele de securitate controleazã foarte slab aceastã
problemã.

Faptele au confirmat cã neconcentrarea într-un singur loc a informaþiilor obþinute
despre aceastã categorie de persoane nu permite desprinderea unor concluzii
edificatoare privind acþiunile întreprinse de serviciile de spionaj sau contraspionaj
strãine.

O altã consecinþã a descentralizãrii muncii informativ-operative în rândul
cetãþenilor români care cãlãtoresc peste hotare constã în neexploatarea, pe mãsura
cerinþelor ºi a posibilitãþilor, a condiþiilor existente în vederea iniþierii sau dezvoltãrii
unor combinaþii pe linia pãtrunderii în centrele de spionaj ori a dezinformãrii cadrelor
ºi agenþilor acestora.
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Ineficienþa divizãrii atribuþiunilor apare evidentã ºi dacã se analizeazã rezultatele
obþinute pe linia aplicãrii H.C.M. 957/966. Deºi de la intrarea în vigoare a acesteia
au trecut aproape doi ani, numãrul semnalãrilor ce intereseazã securitatea statului este
extrem de mic.

Neajunsurile semnalate mai sus diminueazã forþa combativã a aparatului pe linia
prevenirii scurgerii de informaþii cãtre duºman.

Înfiinþarea, în cadrul Consiliului Securitãþii Statului, a unui colectiv care sã
coordoneze mãsurile de supraveghere generalã a cetãþenilor români care merg în
strãinãtate ºi îndeosebi a specialiºtilor, va determina desfãºurarea unei munci
calificate ºi continue în scopul prevenirii scurgerii de informaþii la duºman pe aceastã
cale ºi descoperirea persoanelor asupra cãrora s-a acþionat.

Cu toate cã pe linia realizãrii prevederilor instrucþiunilor de cooperare au
fost obþinute unele rezultate, nu a fost soluþionatã principala problemã, ºi anume
pãtrunderea în serviciile de informaþii. De regulã se coopereazã în anumite lucrãri
izolate, ceea ce nu permite cunoaºterea pe ansamblu a posibilitãþilor de care
dispunem, rãmânând neexploatate multiple cãi prin care s-ar putea ajunge la
duºman. Desigur cã ºi Direcþia a III-a poartã o mare rãspundere, dar, indiferent cine
este de vinã, trebuie sã trecem cu hotãrâre la organizarea realizãrii acestei importante
sarcini. Noi, cei din Direcþia a III-a, vom face totul pentru rezolvarea acestei probleme.

La realizarea multora dintre mãsurile cu caracter de contraspionaj, o
contribuþie preþioasã o aduc ºi celelalte unitãþi ale Consiliului Securitãþii Statului.

Aºa cum am mai arãtat, în cooperare cu organele tehnice ºi cele de supraveghere
operativã, au fost executate lucrãri care s-au soldat cu obþinerea de informaþii
valoroase. De asemenea, aceste unitãþi au contribuit la documentarea activitãþii unor
elemente urmãrite, care au fost arestate ºi deferite justiþiei.

Apreciem însã cã trebuie sã realizãm mai mult pe linia cooperãrii cu celelalte unitãþi
ale Consiliului Securitãþii Statului.

Raportãm cã, deºi s-a fãcut un mare progres pe linia aplicãrii Instrucþiunii de
cooperare cu toate unitãþile operative ale Consiliului, nu suntem însã satisfãcuþi pe
deplin ºi apreciem cã la unele din insuccesele noastre a contribuit ºi lipsa de cooperare
în toate împrejurãrile ºi problemele necesare.

Este adevãrat cã în ultima vreme am iniþiat planuri ºi acþiuni concrete cu
organele de filaj ºi tehnice, cu Direcþia I, a II-a ºi a IV-a ºi în special cu D.G.I.E.
Discuþiile ce le-am purtat cu conducerea acestor unitãþi ne-au ajutat ºi pe unii ºi pe
ceilalþi sã gãsim multiple posibilitãþi de cooperare, din care munca are de câºtigat.

Mai sunt însã probleme nesoluþionate, ca paralelisme ºi suprapuneri, dar cu sprijinul
Consiliului vom ajunge la rezultatele dorite.

În ceea ce priveºte una din sarcinile majore ale contraspionajului – pãtrunderea
cu agenturã în serviciile de spionaj, împreunã cu D.G.I.E., suntem în curs de elaborare
a unui plan pe care-l vom supune spre aprobare Consiliului. Apreciem cã ºi aceastã
sarcinã, deosebit de grea, cu forþe unite, o vom realiza.
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În acest plan va trebui – dupã pãrerea noastrã – sã consemnãm mãsuri de naturã
sã asigure urmãrirea în strãinãtate a unor cadre ºi agenþi ce sunt în atenþia organelor
noastre, precum ºi urmãrirea unor cetãþeni români pe timpul cât se aflã în afara
graniþelor þãrii. Desigur, este vorba de acþiuni care se încadreazã în Instrucþiunile de
cooperare ºi care sã asigure un flux continuu în urmãrirea ce o ducem, ºi anume din
interior spre strãinãtate ºi invers. Planul sã conþinã ºi sarcini de procurare de informaþii
politice, economice, tehnice, ºtiinþifice ºi militare necesare D.G.I.E., precum ºi
realizarea unor studii ºi recrutãri de informatori cu posibilitãþi în aceste domenii.

Apreciem utilã primirea unor chestionare în baza cãrora sã putem instrui
informatorii ºi cere informaþii necesare altor unitãþi.

Fiind vorba de cooperare ºi, în acelaºi timp, de procedeele de lucru ale serviciilor
de spionaj, apreciem ca slab aportul în activitatea de contraspionaj pe linia controlului
radio ºi a scrisului ascuns. Atât Serviciul „A“, cât ºi Direcþia a XII-a, pânã în prezent
nu au fost în mãsurã sã depisteze nici una din legãturile agenturii din R.S. România
cu centrele de spionaj.

În legãturã cu filajul – aºa cum am arãtat deja – aportul adus a fost substanþial
în multe privinþe, mai ales pe linia urmãririi comercianþilor, turiºtilor ºi a cetãþenilor
români.

Pe linia diplomaþilor însã – datoritã desigur ºi Direcþiei a III-a, care nu a dat
suficiente date –, rezultatele nu sunt cele dorite. Aici se manifestã încã rutinã ºi
ºablonism. Lucrãtorii de filaj nu se socotesc participanþi cu drepturi depline la
soluþionarea cazului în lucru, din care cauzã acordã mare atenþie aspectului formal
al acþiunii, nu conþinutului ei.

O contribuþie importantã în urmãrirea duºmanului ar putea aduce filorii, care sã
fie specialiºti ºi în folosirea aparaturii acustice, fotografieri ºi filmãri, astfel încât sã
poatã efectua, de la distanþã convenabilã, ascultãri în locuri descoperite, filme,
fotografii, necesare documentãrii acþiunii informative.

Una din problemele de mare actualitate este ca filajul sã acorde maximum de
preocupare descoperirii procedeelor de legãturã impersonalã, folosite neîndoielnic
mai ales de diplomaþii strãini.

În cooperarea cu Serviciul „D“, suntem de pãrere ca, în afarã de cazurile concrete
în care conlucrãm deja sau în care vom conlucra în viitor, sã extindem acþiunea pe
un plan mai general, în baza unor tematici, ºi anume de a înarma informatorii noºtri
cu date de dezinformare necesare în acþiunile noastre de penetrare, cât ºi de pãstrare
a contactului cu cadre ºi agenþi ai serviciilor de spionaj.

Sunt desigur ºi multe alte cerinþe care se pun în ce priveºte cooperarea nu numai
cu unitãþile menþionate, ci ºi cu celelalte, care într-un fel sau altul pot contribui la
descoperirea spionilor ºi prevenirea scurgerii de informaþii cãtre duºman ºi la realizarea
altor sarcini ale organelor de securitate.

Ne dãm seama cã în primul rând iniþiativa trebuie sã fie a noastrã ºi ne angajãm
sã avem o asemenea iniþiativã.
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În legãturã cu munca de contraspionaj în teritoriu, raportãm cã serviciile III
din unele judeþe, ca cele din Cluj, Ploieºti, Constanþa ºi altele, s-au angrenat mai serios
în realizarea sarcinilor ce le revin, reuºind sã finalizeze anumite acþiuni sau sã
progreseze în documentarea unor cazuri aflate în lucru.

În ansamblu însã, în judeþe s-a desfãºurat o slabã activitate pe linie de contraspionaj,
ceea ce denotã cã nici Direcþia a III-a nu a fãcut tot ce era necesar pentru dinamizarea
acestui aparat.

Deºi în multe cazuri ofiþeri ai Direcþiei noastre s-au deplasat în teritoriu cu sarcina
de a contribui la selecþionarea lucrãrilor ce prezintã importanþã pe diferite linii, prilej
cu care au fost stabilite mãsuri precise, încadrate în termene, datoritã lipsei de
preocupare pe plan local însã, în multe situaþii acestea au rãmas nerealizate. Citãm
un exemplu, printre multe altele existente, care aratã cu câtã lipsã de rãspundere sunt
tratate sarcinile. La Tg. Mureº existã în lucru un caz foarte important – „Andrei“ –,
care periodic vine din Germania ºi face contacte cu persoane asupra cãrora avem date
cã se ocupã cu culegerea de informaþii. Deºi planul întocmit de comun acord prevede
mãsuri care sã asigure clarificarea cazului, „Andrei“ a venit în R.S. România ºi nu
au fost luate mãsurile prevãzute în plan, a venit a doua oarã ºi tot nu au fost luate
mãsuri, a venit ºi a treia oarã ºi la fel a fost tratat. Desigur cã dintr-un asemenea mod
de urmãrire nu rezultã nimic bun.

Nu existã suficientã preocupare nici pentru valorificarea posibilitãþilor de care
dispun organele judeþene pentru realizarea unor combinaþii informative, de pãtrundere
în exterior sau spre oficiile diplomatice din Bucureºti.

Unii dintre inspectorii ºefi nu se antreneazã în activitatea de contraspionaj, mo-
tivând în fel ºi chip, lãsând pe lucrãtorii de la serviciile III sã se descurce cum pot.

Direcþia a III-a, ºi în primul rând cadrele cu muncã de conducere, nu a ridicat în
faþa Consiliului aceastã problemã ºi nu a propus mãsuri de sancþionare atunci când
a constatat lipsã de rãspundere în executarea sarcinilor.

În afara unei acþiuni susþinute pe linia determinãrii ofiþerilor din serviciile III din
judeþe de a se angrena cu toatã seriozitatea în realizarea atribuþiunilor ce le revin,
este necesarã ºi o perfecþionare a dotãrii acestui aparat cu mijloace adecvate, dintre
care pe prim plan considerãm cã trebuie situatã tehnica operativã complexã.

Noi vom acorda mai multã atenþie specializãrii ofiþerilor care lucreazã pe linie
de contraspionaj în judeþe ºi asigurãrii stabilitãþii în muncã a acestora, cu atât mai
mult cu cât în urma reorganizãrii mulþi dintre ºefii serviciilor ºi secþiilor III sunt nou
promovaþi.

Ne propunem ca în perioada ce urmeazã sã întãrim rolul de coordonator al Direcþiei
a III-a pe linia muncii de contraspionaj din judeþe. Printr-o participare directã, va trebui
sã asigurãm rezolvarea celor mai importante lucrãri, astfel încât ordinele Consiliului
Securitãþii Statului sã fie realizate întocmai ºi la timp.

Acestea sunt principalele probleme pe linie de contraspionaj pe care am
considerat sã le raportãm Consiliului, având în vedere cã multe aspecte referitoare
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la activitatea curentã au fost raportate ºi cu ocazia încheierii controlului ºi [a] analizei
fãcute de tov. preºedinte cu ºefii de servicii ºi birouri, care ne-au fost de un real ajutor.

Suntem conºtienþi cã în activitatea noastrã existã ºi alte neajunsuri cãrora trebuie
sã le acordãm toatã atenþia.

Vom reanaliza modul de a se lucra în multe din acþiunile ce le avem, unde încã
mai existã deficienþe pe linia îndeplinirii planurilor de mãsuri ce se întocmesc; unele
din sarcini nefiind puse la timp de acord cu schimbãrile ce intervin în activitatea
urmãriþilor ºi din aceastã cauzã suntem puºi în situaþia de a acþiona pe cãi greºite ºi
se întârzie documentarea ºi finalizarea lor, multe din informaþii clarificându-se doar
parþial.

Un accent deosebit este necesar sã punem pe descoperirea legãturilor impersonale
folosite de cadrele ºi agenþii serviciilor de spionaj, dat fiind faptul cã deþinem deja
unele indicii cã anumiþi diplomaþi spioni folosesc o asemenea cale de culegere de
informaþii.

În ceea ce priveºte pregãtirea profesionalã ºi militarã a ofiþerilor operativi, deºi
s-au fãcut progrese simþitoare, trebuie sã perseverãm în a introduce în tematica de
învãþãmânt la locul de muncã probleme cât mai legate de realitate, care sã fie dezbãtute
ºi soluþionate în cadrul seminariilor.

Va trebui sã creãm condiþii mai bune pentru însuºirea de cãtre ofiþeri a limbilor
strãine, a particularitãþilor istorice, geografice, politice ºi economice privitoare la þãrile
de care se ocupã.

Un accent deosebit este necesar sã punem pe întãrirea disciplinei ºi a vigilenþei
aparatului în executarea ordinelor, pe compartimentarea muncii ºi eliminarea unor
manifestãri de pãlãvrãgealã pe seama problemelor ce le avem de rezolvat.

Atât noi, cei din conducerea Direcþiei, cât ºi ofiþerii cu funcþii de rãspundere, trebuie
sã continuãm perfecþionarea stilului ºi metodelor noastre de muncã cu subordonaþii
ºi sã eliminãm lipsurile pe care încã le mai avem în ceea ce priveºte controlarea cu
mai multã exigenþã a executãrii ordinelor ce se dau, a dezvoltãrii simþului de
rãspundere ºi personalitãþii în muncã a ofiþerilor din subordine, pentru a imprima
muncii de contraspionaj un caracter mai operativ ºi mai ofensiv.

În baza propunerilor fãcute de cãtre numeroºi ofiþeri în ºedinþele de analizã
menþionate ºi a indicaþiilor date de tov. preºedinte, a fost completat planul de muncã
al Direcþiei cu noi sarcini, pe care ne vom strãdui sã le realizãm la nivelul cerinþelor
actuale ale muncii.

Asigurãm Consiliul Securitãþii Statului cã vom munci cu toatã perseverenþa ºi
priceperea pentru a executa întocmai ordinele ºi indicaþiile în vigoare, cât ºi pe cele
[pe] care le vom primi cu prilejul acestei analize, conºtienþi fiind cã, în acest mod,
contribuim la realizarea politicii partidului nostru, la opera de întãrire a orânduirii
noastre socialiste.
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Întrucât membrii Consiliului au primit ca material documentar pentru aceastã
analizã ºi procesul verbal al ºedinþei cu ºefii de servicii ºi birouri, þinutã de tov.
preºedinte, raportul prezentat constituie, conform ordinului primit, o sintezã în care
ne-am strãduit sã includem principalele probleme de contraspionaj, pentru a le supune
dezbaterii ºi a obþine sprijinul necesar în rezolvarea lor în bune condiþiuni.

ªeful Direcþiei a III-a
General-maior,
Cosma Neagu

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 88, vol. 4, f. 395–409.

114422

1968 iunie 8. Referat întocmit de Consiliul Securitãþii Statului asupra abaterilor
sãvârºite de unii ofiþeri din fosta Direcþie regionalã de securitate
Banat

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Nr. 13/90.935/8 iunie 1968

Referat
privind abaterile sãvârºite de unele cadre din
fosta Direcþie regionalã de securitate Banat

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 22–25 aprilie 1968
a dezbãtut probleme de o însemnãtate excepþionalã pentru perfecþionarea activitãþii
economico-sociale, îmbunãtãþirea învãþãmântului de toate gradele, întãrirea capacitãþii
de apãrare a þãrii ºi ridicarea pe o treaptã superioarã a democraþiei socialiste în þara
noastrã.

Condamnând cu toatã fermitatea ilegalitãþile ºi samavolniciile comise în decursul
anilor împotriva unor activiºti de partid ºi de stat, de cãtre unele elemente abuzive
ºi aventuriere, în frunte cu Drãghici Alexandru, documentele plenarei au scos în
evidenþã necesitatea respectãrii cu stricteþe a legalitãþii, înfãptuirii perseverente a
principiilor justiþiei, respectului faþã de normele de convieþuire socialistã ºi ale
demnitãþii umane, specifice societãþii noastre.

Dezbaterile care au avut loc în cadrul Consiliului Securitãþii Statului pe marginea
documentelor recentei plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist au prilejuit

304



concluzii ºi învãþãminte preþioase pentru activitatea noastrã de viitor, pentru
excluderea cu desãvârºire a posibilitãþilor de repetare a abuzurilor ºi ilegalitãþilor ºi
pentru a face din organele de securitate un instrument de luptã împotriva adevãraþilor
duºmani ai patriei noastre.

Ele au evidenþiat, totodatã, faptul cã marea majoritate a cadrelor din Consiliul
Securitãþii Statului s-au angrenat cu rãspundere ºi devotament în executarea sarcinilor
puse în faþa noastrã de conducerea de partid ºi de stat, preocupându-se permanent
de perfecþionarea cunoºtinþelor lor politice, de specialitate, militare ºi de culturã
generalã, având o atitudine corectã în muncã ºi în societate.

La data de …*, premergãtor ºedinþei de prelucrare a documentelor Plenarei C.C.
al P.C.R. din 22–25 aprilie a.c. în cadrul Inspectoratului de Securitate Timiº, Con-
siliul Securitãþii Statului a adus la cunoºtinþa cadrelor din aceastã unitate rezultatul
cercetãrilor întreprinse ca urmare a abaterilor comise de unele cadre ale fostei Direcþii
Regionale de Securitate Banat.

Infracþiunile ºi abuzurile grosolane sãvârºite la fosta Direcþie Regionalã de
Securitate Banat sunt rezultatul faptului cã un numãr de ofiþeri cu funcþii de
conducere, în loc sã fie preocupaþi permanent de îmbunãtãþirea activitãþii organelor
din subordine, au nesocotit obligaþiile de serviciu ºi ordinele primite, au încãlcat
legalitatea socialistã ºi cele mai elementare norme ale eticii comuniste.

Pentru a se desprinde concluziile corespunzãtoare ºi a se trage maximum de
învãþãminte, în materialul de faþã sunt prezentate rezultatele cercetãrilor întreprinse
la fosta Direcþie Regionalã de Securitate Banat ºi mãsurile ce au fost luate împotriva
celor vinovaþi.

În fosta Direcþie Regionalã de Securitate Banat ºi-au fãcut apariþia de mai mult
timp, ºi mai ales în ultimii ani, unele practici dãunãtoare, începând de la abateri, beþii
ºi diferite genuri de abuzuri, pânã la ilegalitãþi, infracþiuni ºi încãlcãri flagrante ale
ordinelor ce reglementeazã munca de securitate.

Consiliul Securitãþii Statului, în urma dezbaterii documentelor Plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist Român din iunie 1967, a primit unele sesizãri din care
rezulta cã în cadrul fostului raion de securitate Arad s-au comis o serie de abuzuri,
abateri ºi încãlcãri ale regulilor muncii de securitate.

Verificãrile efectuate au stabilit cã problemele semnalate erau reale ºi, ca urmare,
lt. col. Nedelea Ion, fost ºef al raionului de securitate Arad, a fost exclus din partid
ºi scos din cadrele active ale Securitãþii Statului. Totodatã, alþi 4 ofiþeri au fost
retrogradaþi din grad ºi funcþii, faptele lor prelucrându-se cu întregul efectiv al unitãþii.

Pentru uºurinþa de care a dat dovadã în verificarea iniþialã a sesizãrilor primite,
pentru inducerea în eroare, prin rãspunsul dat Consiliului Securitãþii Statului, în care
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arãta cã problemele semnalate nu se confirmã, precum ºi pentru tolerarea abaterilor
unor ofiþeri de la Arad, ºeful direcþiei regionale, generalul-maior Steskal Wiliam, a
fost sancþionat de Consiliul Securitãþii Statului cu „observare“.

Ulterior, Consiliul Securitãþii Statului a fost informat despre existenþa ºi a altor
abateri comise în cadrul fostei Direcþii Regionale de Securitate Banat, fapt ce a impus
trimiterea unei comisii care a efectuat o verificare amãnunþitã a tuturor aspectelor
semnalate.

În urma verificãrilor, s-a stabilit cã unii ofiþeri din unitatea sus-menþionatã au
încãlcat disciplina de partid ºi de stat, ordinele ºi directivele muncii de securitate,
regulile de conspirativitate ºi compartimentare a muncii, au întocmit unele documente
false ºi au dezinformat organul superior.

De asemenea, s-a stabilit cã s-au folosit unii informatori pentru procurarea ilegalã
de valutã, cã au fost confiscate, în mod abuziv, diferite obiecte ºi s-au însuºit diferite
bunuri ºi sume de bani provenite din confiscãri. S-a mai constatat ºi faptul cã fosta
conducere a Direcþiei Regionale de Securitate Banat a admis sustragerea de la controlul
vamal a unor persoane ce intrau sau ieºeau din þarã. Aºa cum rezultã din cele de mai
sus, unele din aceste fapte au caracter infracþional ºi sunt pedepsite de legi.

În continuare, vor fi prezentate principalele abateri ºi abuzuri comise în cadrul
fostei Direcþii Regionale de Securitate Banat:

– În 1964, la aceastã direcþie de securitate s-a pierdut dosarul de acþiune
informativã „Mazacs Ervin“. Generalul-maior Steskal Wiliam nu a luat mãsuri pentru
a cerceta împrejurãrile care au dus la pierderea dosarului respectiv, nu a tras la
rãspundere pe cei vinovaþi ºi nici nu a raportat eºalonului superior acest caz. În anul
1966, maiorul Kecskemety ªtefan, fost ºef al Serviciului de contraspionaj, maiorul
Cimpoiaº Ioan ºi cãpitanul Kurunczi Gheorghe, din cadrul aceluiaºi serviciu, cu ºtirea
lt. col. Szabados Ladislau, fost ºef al secþiei „C“, au recurs la reconstituirea prin fals
a dosarului, cu scopul de a ascunde pierderea celui original. Documentele pentru
deschiderea ºi închiderea acestui dosar fals au fost aprobate – prin semnãturã – de
generalul-maior Steskal Wiliam. De menþionat cã dosarul pierdut nu s-a gãsit nici
pânã în prezent.

De asemenea, s-a recurs la întocmirea de acte false pentru a nu se cunoaºte faptul
cã informatorii „Bogdan Victor“ ºi „Hect Otto“ erau în legãtura activã a Serviciului
regional de contraspionaj la data trãdãrii ºi rãmânerii lor în strãinãtate (primul în anul
1965 ºi al doilea în 1966). Astfel, s-au întocmit rapoarte cu date retroactive, din care
rezulta cã aceºtia ar fi fost abandonaþi cu câteva luni înainte de trãdare. Unul din
rapoartele întocmite în fals a fost aprobat de generalul-maior Steskal Wiliam.

Faptele arãtate mai sus întrunesc elementele infracþiunii de pierdere de documente
secrete de stat ºi fals în acte publice.

În 1967, generalul-maior Steskal Wiliam a aprobat ca fostul informator „Rotaru“,
care pleca definitiv din þarã, sã scoatã un briliant în valoare de circa 28.000 lei, precum
ºi alte obiecte. Contrar legilor statului, a dispus ca organele vamale sã nu facã control
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informatorului „Rotaru“ la ieºirea din þarã. De asemenea, a mai intervenit ca ºi alte
persoane sã nu fie supuse controlului vamal la plecarea în strãinãtate, printre care ºi
pentru o rudã a sa. Procedând în felul acesta, generalul-maior Steskal a sãvârºit delictul
de sustragere de la vãmuire.

Din verificãri a rezultat ºi faptul cã, în august 1967, generalului-maior Steskal
Wiliam i s-a prezentat un material obþinut prin mijloace tehnice, din conþinutul cãruia
rezulta cã informatorul „Rotaru“ ºi soþia acestuia au hotãrât sã predea maiorului
Kecskemety ªtefan, în schimbul formelor de plecare definitivã din þarã, un briliant.
Din cercetãrile efectuate rezultã cã nu s-au întreprins mãsuri de verificare a acestor
aspecte, iar notele cu datele obþinute prin folosirea mijloacelor tehnice timp de 9 zile
sunt dispãrute de la dosar.

În decembrie 1965, generalul-maior Steskal Wiliam a fost sesizat cã fiul sãu –
ofiþer de miliþie –, fiind în stare de ebrietate, a provocat scandal public, cu care ocazie
a fost bãtut ºi i s-au rupt epoleþii. Întrucât la restaurant a fost cu un salariat, angajat
civil, al regiunii de securitate, l-a chemat pe acesta a doua zi în biroul sãu, unde l-a
înjurat ºi l-a bãtut, pe motivul cã nu l-ar fi apãrat pe fiul sãu. La numai 3 luni dupã
cele petrecute, generalul-maior Steskal Wiliam l-a încadrat pe angajatul civil în corpul
subofiþerilor, cu gradul de plutonier-major. ªi în acest caz, general-maior Steskal
Wiliam a sãvârºit o infracþiune pentru care era pasibil de pedeapsã.

General-maior Steskal Wiliam a fost sesizat personal cã 17 cadre din subordinea
sa, contrar H.C.M. nr. 957/1966 ºi ordinelor Consiliului Securitãþii Statului, poartã
corespondenþã cu rude ºi alte persoane din strãinãtate. Cu toate acestea, nu a luat
mãsuri ca ofiþerii respectivi sã respecte regulile stabilite ºi nici nu a informat eºalonul
superior.

Din cercetãri a rezultat cã bunurile ridicate cu ocazia unor percheziþii au fost
depozitate la sediul direcþiei regionale de securitate. O parte din acestea au fost valo-
rificate fãrã hotãrâri judecãtoreºti sau ordonanþe confirmate de procuraturã. Personal,
general-maior Steskal Wiliam a aprobat ca unele cadre de securitate sã cumpere obiecte
din cele confiscate sau sã primeascã de la strãini lucruri sub formã de „cadouri“.

Din materiale certe a rezultat cã mr. medic Gornic Gh. a primit, în 1962, 4.000
lei mitã de la soþia unui arestat, în schimbul promisiunii cã îl va scãpa de pedeapsã.

Cu toate acestea, general-maior Steskal Wiliam nu a efectuat verificãri cores-
punzãtoare pentru stabilirea adevãrului ºi luarea mãsurilor corespunzãtoare.
Dimpotrivã, în ultimii patru ani, la propunerea sa, acesta a fost avansat în grad de
douã ori la excepþional.

În 1962 i-au fost predate maiorului dr. Gornic Gheorghe, pe bazã de proces verbal,
unele medicamente strãine confiscate, fãrã ca acestea sã fie descãrcate în mod legal,
prin Centrofarm. La data verificãrii – 1968 – ofiþerul nu a putut justifica o parte din
medicamentele primite.

Profitând de relaþiile neprincipiale ce le avea cu general-maior Steskal Wiliam ºi
cu lt. col. Lãpuºan Horia, începând din 1958 ºi pânã în prezent maior Gornic Gheorghe
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a schimbat 4 locuinþe pentru el ºi pãrinþii sãi, în schimbul cãrora s-au repartizat altor
persoane, din fondul de locuinþe al unitãþii, 3 apartamente.

Cu toate cã un numãr de 109 ofiþeri de securitate locuiau în condiþii cu totul
necorespunzãtoare, general-maior Steskal Wiliam a repartizat 8 apartamente unor
persoane din alte întreprinderi ºi instituþii, care nu aveau nimic comun cu munca de
securitate. De asemenea, a mai repartizat locuinþe ofiþerilor Toth Iosif ºi Semlecan
Vasile, deºi aceºtia aveau locuinþe proprietate personalã, pe care ulterior le-au vândut
cu 49.000 lei ºi respectiv 50.000 lei.

Desfãºurând o slabã muncã de control ºi îndrumare a subordonaþilor, general-maior
Steskal Wiliam nu a luat mãsuri pentru a curma practica abuzivã de efectuare a
percheziþiilor, confiscãrilor ºi valorificãrii de bunuri, fãrã îndeplinirea actelor
procedurale legale. Din analiza unui numãr de 45 de percheziþii efectuate în perioada
1962–februarie 1967 a rezultat cã 42 au fost fãcute fãrã acte legale. Verificãrile au
stabilit cã în unele cazuri s-a recurs chiar la falsificarea documentelor de confiscare
a unor bunuri.

Astfel, în aprilie 1963, prof. dr. Brânzeu Pius a anunþat – din proprie iniþiativã –
organele de stat (miliþia ºi sfatul popular) cã în locuinþa mãtuºii sale din Jimbolia
(decedatã) a descoperit o cantitate de 8,5 kg aur ºi bijuterii. Mr. Kecskemety ªtefan,
împreunã cu mr. Bota Gheorghe, deplasându-se la faþa locului, au întocmit procesul
verbal de constatare ºi ridicare a aurului. Dupã puþin timp, mr. Kecskemety ªtefan,
de acord cu col. Tãuraºcu Viorel, urmãrind sã fie evidenþiaþi ºi sã li se acorde o anumitã
recompensã bãneascã, au întocmit un alt proces verbal, în care au consemnat cã aurul
respectiv ar fi fost descoperit de ei prin muncã informativã. Prin falsul comis,
Kecskemety ªtefan împreunã cu ceilalþi ofiþeri au reuºit sã primeascã drept
„recompensã“ suma de 5.883 lei. Ulterior, când dr. Brânzeu Pius s-a interesat dacã
poate primi ºi el o recompensã pentru predarea, din proprie iniþiativã, a aurului cãtre
stat, Kecskemety ªtefan l-a avertizat sã nu mai vorbeascã nimãnui despre aurul
declarat, pentru cã altfel „o sã fie luat în evidenþã“.

– În anul 1964, organele Direcþiei Miliþiei Regiunii Banat au abandonat pe
informatorul Mannhaim Imre pentru faptul cã a escrocat o persoanã cu suma de 20.000
lei. Fostul maior Kecskemety ªtefan, motivând folosirea acestuia în scopuri
informative, a obþinut aprobarea general-maior Steskal Wiliam ºi a col. Tãuraºcu
Viorel, ºeful D.M.R., pentru a-l absolvi de rãspundere penalã. Pe parcurs, relaþiile
dintre Kecskemety ªtefan ºi informator au degenerat în afaceri.

La începutul anului 1967, încãlcând legile vamale, sub pretextul muncii de secu-
ritate, mr. Kecskemety ªtefan a obþinut aprobarea generalului-maior Steskal Wiliam
pentru a interveni sã i se elibereze turistului vest-german Loch Lombos mãrfurile de
contrabandã confiscate la vamã. Cu aceastã ocazie, mr. Kecskemety ªtefan a dat câte
douã ceasuri de mânã, un inel ºi un medalion cu lãnþiºor de aur mr. Dorobanþu Ilie,
ºeful P.C.T.F. Stamora, ºi lui Roºca Nicolae, ºeful vãmii Stamora. Obiecte similare,
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sub formã de cadou, au primit ºi mr. Kecskemety ªtefan ºi cpt. Kurunkzi Gheorghe
de la Loch Lombos.

Mr. Kecskemety ªtefan a înlesnit, prin Mannhaim Imre, comercializarea mãrfurilor
aduse de turist, iar cãpitanului Feraru Constantin, din subordinea sa, i-a ordonat sã
procure valutã cu care sã fie plãtite obiectele comercializate. În acest scop, cpt. Feraru
Constantin, prin lt. maj. Levuþa Gheorghe ºi 3 informatori, a procurat suma de peste
3.000 mãrci vest germane, care apoi a fost scoasã din þarã de Loch Lombos.

Pe aceleaºi cãi, mr. Kecskemety ªtefan a cumpãrat la preþuri derizorii, de la acelaºi
turist, un magnetofon ºi un aparat de radio cu tranzistoare. De menþionat cã pentru
cumpãrarea acestor obiecte, Kecskemety ªtefan a obþinut aprobarea generalului-maior
Steskal Wiliam, care, prin consimþãmântul dat, a încãlcat ordinele ºi directivele muncii
de securitate cu privire la relaþiile cu strãinii.

Pentru a nu se descoperi legãturile de afaceri ce se creaserã între Mannhaim,
Lombos ºi Kecskemety ªtefan, ofiþerul l-a determinat pe turist sã pãrãseascã urgent
þara, întrucât ar putea sã fie implicat în procesul lui Mannhaim, ce se afla în curs de
instrumentare la organele procuraturii.

Pentru a se scoate în evidenþã, mr. Kecskemety ªtefan a ordonat deschiderea
formalã de acþiuni informative asupra unor elemente a cãror situaþie fusese deja
clarificatã. Aºa a procedat într-un numãr de 8 cazuri deschise la 25 februarie 1967.
De asemenea, a înregistrat pe numele sãu unii informatori cu care, în realitate, nu
þinea legãtura. A ordonat unor subalterni sã înscrie numele sãu pe note informative,
fãrã sã fi participat la întâlnirile cu informatorii.

Rezultã cã, sub pretextul intereselor muncii informative, Kecskemety ªtefan ºi
cadrele care au cunoscut ºi sprijinit sãvârºirea acestor fapte au comis infracþiunea
de abuz în serviciu, fals în acte publice ºi trafic de valutã, precum ºi delictul contra
represiunii, prin aceea cã, deºi erau organe de urmãrire, au sustras de la rãspundere
penalã pe infractorul Mannhaim Imre.

– Fapte grave a sãvârºit ºi lt. col. Szabados Ladislau, fost ºef al Secþiei evidenþã
operativã. Acesta, pentru a acoperi unele ilegalitãþi, a recurs la falsificarea unor procese
verbale de confiscare a unor bunuri de la turiºti strãini, prin care aceºtia atestau cã
au primit obiectele menþionate în documente. Astfel, într-un proces verbal a
modificat marca unui ceas „Longines“ cu marca „Fero“, defect, evaluat la 300 lei,
ºi a adãugat în mod fictiv cã ar fi predat un aparat de filmat proprietarului, deºi în
realitate nu-l predase. De menþionat cã, în perioada anilor 1962–1966, Szabados
Ladislau nu a depus la organele financiare ºi nu a putut sã justifice suma de 14.600
lei provenitã din confiscãri.

Sãvârºind astfel de fapte, Szabados Ladislau a comis infracþiunea de abuz în
serviciu ºi fals în acte publice cu folos material, precum ºi infracþiunea de delapidare.

Cu ocazia verificãrilor, s-a stabilit cã în cadrul fostei Direcþii Regionale de
Securitate Banat s-au comis abuzuri, ilegalitãþi ºi diferite alte abateri de la regulile
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muncii de securitate, precum ºi de la normele de conduitã cetãþeneascã ºi de cãtre
alte cadre.

– Astfel, în 1960, lt. col. Malea Petru, fost locþiitor ºef direcþie, în prezent inspector
ºef al Inspectoratului de securitate judeþean Caraº-Severin, ºi-a comandat prin
intermediul cãpitanului Kristof Ladislau, la Cooperativa „Progresul“ din Timiºoara,
o garniturã de mobilã în valoare de 18.000 lei. Deoarece calitatea furnirului de care
dispunea cooperativa nu i-a convenit, a trimis pe acelaºi ofiþer la Caransebeº, de unde
a ridicat alt furnir, de calitate superioarã. Întrucât, însã, nici acesta n-a corespuns
pretenþiilor sale, a trimis pe ofiþer la Deta, pentru a-l schimba din nou. Ambele
transporturi au fost fãcute fãrã platã, cu mijloace auto luate în mod abuziv de la diferite
întreprinderi.

Tot în anul 1960 ºi-a procurat de la G.A.S. Fântânele, din fostul raion Arad, o
garniturã de mobilã de balcon din împletituri, la un preþ inferior faþã de cel din comerþ,
pentru care a achitat, cu factura nr. 788/1960, suma de 914,67 lei. În anul urmãtor,
Direcþia de control ºi revizie a regiunii Banat a efectuat un control de fond la unitatea
menþionatã mai sus ºi, prin procesul verbal nr. 8089/25 noiembrie 1961, a stabilit cã
garnitura de mobilã cumpãratã de ofiþer costa cu 1.010 lei mai mult. ªeful Direcþiei
de control ºi revizie – Grozavu Ioan – l-a încunoºtinþat pe ofiþer, recomandându-i sã
plãteascã diferenþa de preþ, însã, pânã la data verificãrilor, lt. col. Malea Petru nu a
clarificat situaþia.

În decembrie 1967 ºi-a confecþionat o hainã – imitaþie de piele – la o cooperativã,
pentru care a achitat numai suma de 101 lei, în loc de 844 lei, cât trebuia sã plãteascã.
Diferenþa a achitat-o abia în 1968, dupã începerea verificãrilor. La cererea
responsabilului cooperativei unde ºi-a confecþionat haina, lt. col. Malea Petru, în
calitate de preºedinte al Comisiei de eliberare a vizelor ºi paºapoartelor, a facilitat
plecarea acestuia în R.P.U. pentru a doua oarã în cursul anului 1967.

A folosit unii ofiþeri din subordine pentru a-i rezolva, atât în orele de program,
cât ºi în timpul lor liber, diverse probleme personale.

Pe fostul ºef al biroului din cadrul Serviciului de informaþii interne, care
rãspundea de problema învãþãmânt – cãpitanul Kristof Ladislau – l-a folosit pentru
influenþarea unor cadre didactice de la Facultatea de electronicã, atât pentru a asigura
reuºita fiului sãu la examenul de admitere, cât ºi la promovarea examenelor din anii
de învãþãmânt 1965/66 ºi 1966/67.

Sãvârºind asemenea abuzuri, lt. col. Malea Petru n-a avut tãria moralã sã ia mãsuri
împotriva unor subordonaþi care au sãvârºit abateri grave. Aºa, de exemplu, nu a putut
sã-l tragã la rãspundere pe cpt. Kristof Ladislau ºi nici pe fostul ºef al Serviciului
raional Arad – lt. col. Nedelea Ion –, deºi a cunoscut faptele grave ale acestora.

– Lt. col. Lãpuºan Horia, având calitatea de locþiitor director cu problemele
administrative, contrar instrucþiunilor în vigoare, a contribuit în perioada 1961–1967
la repartizarea unui numãr de patru apartamente unor persoane din alte instituþii ºi
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a permis sã se facã unele extinderi ºi schimburi de locuinþe, de pe urma cãrora unele
apartamente din fondul M.A.I. au fost înstrãinate.

De asemenea, a intervenit pe lângã general-maior Steskal Wiliam ºi i s-a revocat
mãsura desfacerii contractului de muncã ºefului popotei, care comisese mai multe
ilegalitãþi, printre care ºi delapidarea sumei de 1.800 lei.

Maºina care îl deservea a fost pusã în repetate rânduri la dispoziþia unor persoane
particulare, în special din cadrul Institutului Politehnic Timiºoara, unde a urmat
cursurile Facultãþii de mecanicã.

– Maior Bota Gheorghe, adjunct inspector ºef al Inspectoratului de securitate
judeþean Timiº, a folosit în timpul programului de muncã mai mulþi ofiþeri din
subordine pentru a-i procura contra cost ºi a-i transporta acasã diferite produse agro-
alimentare.

În anul 1967 a împrumutat de la cpt. Kristof Ladislau, subordonatul sãu – care
în acelaºi an a fost retrogradat din grad pentru abateri ºi abuzuri – suma de 20.000
lei, în scopul cumpãrãrii unui autoturism, sumã pe care în luna mai 1968 nu o restituise
încã.

Cerând unor subordonaþi sã-i facã diferite servicii, mr. Bota Gheorghe nu a mai
avut tãria moralã necesarã sã-i tragã la rãspundere, deºi aceºtia au sãvârºit mai multe
abuzuri ºi abateri.

În anul 1963 a participat, împreunã cu mr. Kecskemety ªtefan, la ridicarea ºi
inventarierea aurului ºi bijuteriilor gãsite de prof. Brânzeu Pius la locuinþa unei rude.
Pentru a fi remunerat cu suma de 800 lei, în mod ilegal a semnat un proces verbal
întocmit prin fals.

– Lt. col. Bocãneþ Vasile, fost locþiitor ºef al Direcþiei Regionale de Securitate
Banat, în prezent adjunct al inspectorului ºef din Inspectoratul de Securitate Judeþean
Timiº, a rãspuns, pânã la reorganizarea pe judeþe, de Secþia „C“, compartiment în
care au avut loc o serie de nereguli, culminând cu abaterile ºi infracþiunile sãvârºite
de fostul lt. col. Szabados Ladislau. Deºi a cunoscut unele dintre aceste aspecte, nu
a luat mãsuri pentru prevenirea ºi curmarea lor.

A folosit unele obiecte de îmbrãcãminte din garderoba filajului, ca: bocanci,
pantaloni, hanorace etc. pentru uz personal ºi a cumpãrat mai multe obiecte
provenite din confiscãri, ca de exemplu: costume de buret, de damã ºi bãrbãteºti, o
cãmaºã ºi altele.

A intervenit pentru ca în casa numitului Well ªtefan, care avea paºaport pentru
a pãrãsi þara, sã intre o rudã a sa. În 1967, pe baza relaþiilor ce le avea cu un inginer,
a permis acestuia sã-ºi þinã autoturismul în garajul conspirat al Serviciului de filaj
ºi investigaþii.

– Maior Cimpoiaº Ioan, fost ºef de birou la Serviciul de contraspionaj din Direcþia
Regionalã de Securitate Banat, apoi ºeful Secþiei a III-a la Inspectoratul de Securitate
Judeþean Arad, primind ordin de la maiorul Kecskemety ªtefan, în anul 1966 a refãcut
prin fals, împreunã cu cãpitanul Kurunkzi Gheorghe, dosarul informativ privind pe
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„Mazacs Ervin“, pentru a-l înlocui pe cel original, care a fost pierdut ºi despre care
nu s-a raportat organelor ierarhic superioare.

De asemenea, tot în anul 1966, maiorul Cimpoiaº Ioan, cu aprobarea maiorului
Kecskemety ªtefan, întocmind documentele de abandonare a unui informator a ascuns
adevãratul motiv al abandonãrii, în sensul cã, deºi informatorul a dezertat, rãmânând
în strãinãtate, în documente s-a menþionat cã a fost abandonat pentru motivul cã nu
are calitãþi ºi posibilitãþi informative.

– Cãpitanul Feraru Constantin, fost ºef de birou la Serviciul de contraspionaj al
Direcþiei Regionale de Securitate Banat, apoi adjunct ºef secþie la Inspectoratul de
Securitate Judeþean Timiº, a procurat, în cursul anului 1967, din ordinul mr.
Kecskemety ªtefan, peste 3.000 mãrci vest-germane prin trei informatori, precum
ºi prin intermediul unui funcþionar de la O.N.T. Deºi i s-a atras atenþia ºi cunoºtea
cã aceastã faptã este ilegalã, ofiþerul a executat ordinul, predând valuta sus-
menþionatã lui Mannhaim Imre, care a folosit-o pentru plata unor obiecte de
provenienþã strãinã, aduse în þarã de Loch Lombos ªtefan, fugar maghiar.

Tot în cursul anului 1967, cãpitanul Feraru Constantin a procurat monedã
iugoslavã în valoare de câteva sute de lei, prin Mannhaim Imre. Aceastã monedã a
fost predatã mr. Kecskemety ªtefan, care la rândul sãu a dat-o unor persoane ce au
plecat în vizitã în R.S.F. Iugoslavia.

În timpul cercetãrilor – pentru a ascunde realitatea – cpt. Feraru Constantin a mers
la informatorii implicaþi în unele din acþiunile sus-menþionate ºi i-a prelucrat sã nu
spunã nimic în legãturã cu valuta strãinã procuratã.

– Maiorul Simionescu Gheorghe, fost ºef al Serviciului de filaj ºi investigaþii la
Direcþia Regionalã de Securitate Banat, apoi adjunct ºef serviciu la municipiul de
securitate Timiºoara, a folosit în mod abuziv, în scopuri personale, maºinile ce le avea
la dispoziþie serviciul.

A transformat o casã de lucru în locuinþã personalã, creând astfel posibilitatea fiicei
ºi ginerelui sãu sã aibã locuinþã separatã.

Încãlcând normele de muncã, a scos din garderoba serviciului ºi a dat spre folosinþã
temporarã unor rude ale sale ºi lt. col. Bocãneþ Vasile obiecte de îmbrãcãminte, printre
care un costum de haine, o scurtã, bocanci etc.

– Maiorul Dobrescu Alexandru, fost locþiitor ºef al Serviciului de contraspionaj,
apoi ºef Secþia III la Inspectoratul de securitate judeþean Timiº, se face vinovat de
faptul cã, deºi a cunoscut despre actele false care s-au întocmit pentru ascunderea
adevãratelor motive ale abandonãrii informatorului „Bogdan Victor“, care trãdase în
1965, nu a raportat acest lucru organelor superioare decât cu ocazia verificãrilor din
decembrie 1967. A dovedit superficialitate în muncã, neprincipialitate faþã de unele
cadre, pe care le-a jignit. În loc sã se ocupe de rezolvarea problemelor ce intrau în
atribuþiunile sale de serviciu, s-a dedat la o serie de abateri.

Astfel, în anul 1967 a avut o ieºire cu totul nepermisã faþã de prodecanul Facultãþii
de filologie din localitate, spunându-i acestuia cã ar fi vizitat Ambasada S.U.A. din
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Bucureºti, lucru care nu corespunde realitãþii. Scopul acþiunii sale era de „a se face
cunoscut“ faþã de prodecan, pentru ca acesta sã-l poatã ajuta la nevoie, pe el sau pe
alþii, cu ocazia susþinerii unor examene.

Din verificãri a rezultat cã mr. Dobrescu Alexandru a cumpãrat, prin mr.
Kecskemety ªtefan ºi lt. col. Szabados Ladislau, unele obiecte din cele ridicate în
vederea confiscãrii de la cetãþeni strãini, printre care un aparat de radio cu transistoare
ºi un ceas de mânã „Doxa“.

– Cãpitanul Mato Ioan-Iosif, fost locþiitor ºef serviciu raional Caransebeº, apoi
ºeful Secþiei contraspionaj la Inspectoratul de Securitate Judeþean Caraº-Severin, a
dus în toamna anului 1966 la o întreprindere din Arad – pentru tãbãcit – mai multe
piei de viþel. Directorul întreprinderii i-a atras atenþia cã fapta sa este pedepsitã de
lege ºi cã unitatea, nefiind autorizatã a tãbãci piei de viþel, va fi pusã în situaþia de
a comite o ilegalitate. Cu toate acestea, ofiþerul a insistat cu cererea sa, afirmând cã
îºi asumã toatã „rãspunderea“.

Cazul fiind descoperit de organele de miliþie, s-a hotãrât arestarea muncitorului
care a executat lucrarea. Mãsura stabilitã nu s-a mai luat, deoarece a intervenit pentru
aplanare ºeful Raionului de securitate Arad.

A mai rezultat cã, uneori, cpt. Mato Ioan-Iosif a consumat în mod excesiv bãuturi
alcoolice, a procurat diferite produse alimentare din sectoarele de care rãspundea,
atât pentru el, cât ºi pentru alte cadre de la regiune, ºi a avut o atitudine nejustã, durã,
jignitoare, faþã de unii subalterni.

– Cãpitanul Kristof Ladislau, fost ºef birou la Serviciul informaþii interne, a obþinut
în anul 1966 de la Sfatul popular Timiºoara – pe baze unei adrese false – o locuinþã
pentru mama sa. Acelaºi ofiþer ºi-a procurat în mod abuziv diferite cantitãþi de alimente
ºi bãuturi, fãcând chefuri în mod frecvent.

De la Întreprinderea de colectare ºi industrializare a laptelui Timiºoara a luat, în
acelaºi mod, unele maºini, cu care ºi-a transportat lemnele dintr-o localitate din fostul
raion Caransebeº la Timiºoara. Unul din ºoferi, când transporta lemnele, a comis un
accident de circulaþie, pentru care a fost condamnat la un an ºi ºase luni închisoare.
Cpt. Kristof Ladislau a intervenit pe lângã organele de miliþie pentru a clasa cauza.

– Maiorul Ciucurel Matei, fost ºef al Biroului inspecþii, în loc sã clarifice
problemele sesizate într-o anonimã, cu privire la fostul ºef al Serviciului raional Arad,
lt. col. Nedelea Ion, a muºamalizat faptele, raportând cã nu se confirmã aspectele
semnalate.

– Lt. col. Balaº Teodor, fost ºef al Secþiei personal la Direcþia Regionalã de
Securitate Banat, apoi ºeful Secþiei de contrasabotaj la Inspectoratul de Securitate
Judeþean Arad, cu toate cã ºtia, încã din anul 1965, de la mai mulþi ofiþeri, printre
care cpt. Kiraly Ion, cpt. Borcea Aurel, cpt. Gruia Gheorghe, lt. maj. Darãu Petre ºi
alþii, despre abuzurile ºi ilegalitãþile comise în muncã de cãtre mr. Kecskemety ªtefan
ºi Simionescu Gheorghe, nu a propus luarea mãsurilor corespunzãtoare.
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Lt. col. Balaº Teodor se face, de asemenea, vinovat ºi pentru faptul cã, deºi cpt.
Domºa Gavrilã a fost retrogradat din funcþia de locþiitor ºef al fostului Serviciu raional
de Securitate Arad, cu data de 30 octombrie 1967, nu a luat mãsurile necesare pentru
aplicarea întocmai a ordinului, astfel cã ofiþerul a mai primit încã douã luni de zile
salariul pentru aceeaºi funcþie.

Incorectitudine a dovedit lt. col. Balaº Teodor ºi prin trimiterea plut. maj.
Iambric într-o comunã din fostul raion Arad, pentru a aduce lemne de foc pãrinþilor
sãi cu un autocamion luat de la ªcoala de ºoferi din Arad, fãrã platã.

– Maiorul Lacatis Ion, fost ºeful Serviciului anchete la Direcþia Regionalã de
Securitate Banat, apoi ºef Secþie contrasabotaj la Inspectoratul de securitate judeþean
Timiº, deºi a cunoscut abuzurile ºi neregulile din cadrul direcþiei, nu a luat poziþie
pentru curmarea acestora ºi nu a informat Consiliul Securitãþii Statului asupra acestor
fapte. A dovedit lipsã de fermitate faþã de abaterile de la conduitã sãvârºite de maiorul
Dobrescu Alex. ºi A.C. Hirsch Renata (…).

Maiorul Lacatis Ion ºi-a procurat un ceas de mânã „Doxa“ din obiectele ridicate
pentru confiscare, cu 600 lei, pe care l-a plãtit direct maiorului Kecskemety ªtefan.

În activitatea profesionalã, ca ºef al Serviciului de anchetã penalã, nu a constituit
întotdeauna un bun exemplu, în sensul cã el personal ani de-a rândul nu a definitivat
nici o cauzã penalã.

– Maiorul Variu Alexandru, fost ºef birou în cadrul Serviciului de contraspionaj
la Direcþia Regionalã de Securitate Banat, apoi adjunct ºef Secþie III la Inspectoratul
de securitate judeþean Timiº, a permis ca pe unele materiale informative mai
importante sã fie trecut cã a participat la întâlnirile cu informatorii ºi maiorul
Kecskemety ªtefan. Sus-numitul a cerut ºi altor ofiþeri din subordine sã procedeze
la fel ºi a încercat sã-i determine sã nu ia poziþie faþã de abaterile ºi abuzurile sãvârºite
de maiorul Kecskemety ªtefan.

– Cãpitanul Majar Dumitru, ºef de birou tehnic-operativ „F“ la Inspectoratul de
Securitate Judeþean Arad, a scos din circuitul poºtal o scrisoare ce era adresatã de
un anonim soþiei generalului-maior Steskal Wiliam (…). Cpt. Majar Dumitru dupã
ce a reþinut scrisoarea din circuit a prezentat-o generalului-maior Steskal Wiliam
personal, fãrã a mai raporta eºalonului superior.

– Maiorul Cioroianu ªerban, fost ºef de birou, în prezent ºef de grupã P.C.T.F.
Stamora-Moraviþa, în anul 1966, din ordinul maiorului Kecskemety ªtefan a
procurat printr-un informator suma de 15.000 dinari iugoslavi, contra sumei de 300
lei. Dinarii au fost predaþi de maiorul Kecskemety ªtefan unei persoane care pleca
în vizitã în R.S.F. Iugoslavia.

De asemenea, în anul 1967, din ordinul aceluiaºi ofiþer, maiorul Cioroianu ªerban
a dat suma de 20.000 dinari din valuta ridicatã de la un cetãþean în vederea confiscãrii
numitului Kondor, rudã a generalului-maior Steskal Wiliam.
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Abaterile ºi abuzurile comise la fosta Direcþie Regionalã de Securitate Banat au
fost discutate cu generalul-maior Steskal Wiliam în ºedinþa Biroului Comitetului
judeþean P.C.R. Timiº, cât ºi la Colegiul Central de Partid. Cu acest prilej, generalul-
maior Steskal Wiliam a încercat sã-ºi micºoreze vina, arãtând cã acestea au avut loc
ºi datoritã faptului cã în ultimii ani capacitatea lui de muncã a scãzut, ca urmare a
stãrii sãnãtãþii ºi cã „a avut o încredere mai mult decât oarbã în unii subalterni,
îndeosebi în maiorul Kecskemety ªtefan“.

Din verificarea efectuatã a rezultat cã generalul-maior Steskal Wiliam, prin abaterile
comise, s-a compromis, pierzându-ºi total autoritatea în faþa subalternilor.

Faþã de abaterile, abuzurile ºi ilegalitãþile sãvârºite la fosta Direcþie Regionalã de
Securitate Banat, Secretariatul Comitetului Central al Partidului Comunist Român*

a aprobat urmãtoarele mãsuri:
– Deºi faptele comise de generalul-maior Steskal Wiliam constituie, prin conþinutul

lor, infracþiuni, acesta sã nu fie trimis în justiþie. General-maior Steskal Wiliam sã
fie eliberat din funcþie ºi sã fie pus în discuþia Comitetului judeþean de partid.

– În acelaºi timp, Comitetul judeþean P.C.R. Timiº sã ia mãsuri ca ºi ceilalþi membri
de partid, ofiþeri de securitate ºi miliþie, care au sãvârºit abuzuri ºi ilegalitãþi, sã fie
puºi în discuþia adunãrilor generale ale organizaþiilor de bazã din care fac parte.

– Consiliul Securitãþii ºi Ministerul Afacerilor Interne sã ia mãsurile ce se impun
faþã de cei vinovaþi.

– Concluziile desprinse din cercetãrile efectuate cu privire la abaterile ce au avut
loc la fosta Direcþie Regionalã de Securitate Banat sã fie dezbãtute cu întregul efectiv
al unitãþilor de securitate centrale ºi teritoriale.

Consiliul Securitãþii Statului, analizând gravitatea abaterilor sãvârºite de unele cadre
din fosta Direcþie Regionalã de Securitate Banat, a hotãrât urmãtoarele:

– trecerea în rezervã a lt. col. Szabados Ladislau, mr. Kecskemety ªtefan ºi mr.
Ciucurel Matei;

– retrogradarea mr. Cimpoiaº Ioan la gradul de cãpitan pe timp de un an. S-a
propus, de asemenea, conducerii M.A.I. mãsura retrogradãrii mr. dr. Gornic Gheorghe
la gradul de cãpitan pe timp de un an;

– retrogradarea din funcþie, cu mai multe trepte, a urmãtorilor ofiþeri: lt. col.
Lãpuºan Horia, de la locþiitor ºef direcþie la specialist III; lt. col. Balaº Teodor, de
la ºef secþie la ºef birou; cpt. Mato Ioan Iosif, de la ºef secþie la ºef birou; cpt. Feraru
Constantin, de la adjunct ºef secþie la inspector principal I;
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– retrogradarea din funcþie, cu câte o treaptã, a urmãtorilor ofiþeri: mr. Bota
Gheorghe, de la adjunct inspector ºef la ºef serviciu; mr. Simionescu Gheorghe, de
la adjunct ºef serviciu la ºef secþie; mr. Dobrescu Alexandru, de la ºef secþie la adjunct
ºef secþie; mr. Lacatis Ionel, de la ºef secþie la adjunct ºef secþie; mr. Variu
Alexandru, de la adjunct ºef secþie la ºef birou.

În afarã de cei menþionaþi mai sus, s-a constatat cã au mai sãvârºit abateri de o
mai micã gravitate un numãr de încã 34 cadre, dintre care 24 ofiþeri, 4 subofiþeri ºi
6 angajaþi civili. Împotriva acestora s-au luat mãsuri disciplinare, potrivit cu gradul
de vinovãþie al fiecãruia.

Din cele expuse mai sus, rezultã cã la fosta Direcþie Regionalã de Securitate Banat
s-au petrecut fapte deosebit de grave, care nu au nimic comun cu calitatea de membru
de partid, de ofiþer al Securitãþii Statului.

Nerespectând îndatoririle de serviciu ºi abuzând de încrederea ce li s-a acordat
de a munci în cadrul aparatului de securitate, cei în cauzã au încãlcat legile statului
ºi normele muncii de securitate, iar unii dintre aceºtia au comis fapte ce constituie
infracþiuni.

În acest fel, au lezat interesele unor persoane cinstite, au permis sustragerea de
la pedeapsa penalã a unor elemente care au comis infracþiuni, au compromis
realizarea unor sarcini ale muncii de securitate, precum ºi prestigiul organului de
securitate în faþa unor instituþii de stat.

Consiliul Securitãþii Statului atrage atenþia asupra faptului cã cele petrecute la fosta
Direcþie Regionalã de Securitate Banat trebuie sã constituie prilej de meditaþie pentru
fiecare lucrãtor de securitate. Faptele respective nu constituie un fenomen întâmplãtor.
Ele au apãrut ca urmare a numeroaselor lacune în educaþia celor ce le-au comis, a
unui climat de muncã cu totul necorespunzãtor, în care carierismul, parvenirea ºi
dorinþa de cãpãtuialã tronau, în timp ce critica ºi autocritica erau înãbuºite, iar exigenþa
ºi simþul de rãspundere erau ca ºi inexistente.

Totodatã, ele sunt o consecinþã a faptului cã înseºi cadrele de conducere ale acestei
direcþii nu au constituit un exemplu pozitiv în faþa subalternilor.

Mai mult, unele dintre ele au fost chiar iniþiatoare ale unora dintre abuzurile comise,
ori, atunci când au luat cunoºtinþã despre asemenea fapte, în loc sã adopte mãsuri
radicale de curmare a lor, le-au trecut sub tãcere. De asemenea, pe lângã faptul cã
nu au luat mãsuri pentru verificarea sesizãrilor referitoare la abuzurile ºi ilegalitãþile
comise, unele cadre de conducere în mod cu totul nepermis au dezinformat forurile
superioare, raportând cã sesizãrile respective nu se confirmã.

La fosta Direcþie Regionalã de Securitate Banat a existat mult subiectivism în
aprecierea activitãþii cadrelor. S-a manifestat lipsã de exigenþã ºi de control, a fost
încãlcatã demnitatea unor lucrãtori de securitate ºi s-a recurs la aplicarea unor mãsuri
cu caracter administrativ împotriva celor care dezvãluiau abuzurile comise.

În acest fel, în cadrul fostei Direcþii Regionale de Securitate Banat nu s-a putut
desfãºura o muncã susþinutã pentru educarea cadrelor, pentru cultivarea trãsãturilor
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ce trebuie sã caracterizeze ofiþerul de securitate, cum sunt: cinstea, corectitudinea,
loialitatea, sinceritatea, spiritul de dreptate, dragostea ºi pasiunea pentru executarea
ireproºabilã a ordinelor ºi misiunilor încredinþate. De asemenea, nu s-a putut
desfãºura o activitate susþinutã pentru crearea ºi dezvoltarea unei puternice opinii a
colectivului faþã de abaterile, abuzurile ºi ilegalitãþile comise timp îndelungat.
Dimpotrivã, încãlcând în mod flagrant principiile de partid în munca cu oamenii, fostul
ºef al Direcþiei Regionale de Securitate Banat ºi mai ales fostul ºef al Serviciului
contraspionaj au practicat metoda timorãrii, intimidãrii ºi ºantajãrii unor cadre.

Multe cadre din serviciul condus de Kecskemety ªtefan au fost mutate, retrogradate
ºi în unele cazuri chiar scoase din aparat dupã bunul plac al acestuia, iar atitudinea
lui condamnabilã ºi uneori brutalã faþã de oameni a fost aprobatã de general-maior
Steskal Wiliam.

În serviciul condus de Kecskemety ªtefan nu aveau loc, sub nici o formã, acei
ofiþeri care într-un fel sau altul îndrãzneau sã ridice anumite probleme care nu coinci-
deau cu mentalitatea ºi scopurile murdare pe care le urmãrea acesta, de acoperire a
lipsurilor, exagerarea unor rezultate pozitive, satisfacerea unor interese afaceriste etc.

Ignorându-se indicaþiile cu privire la faptul cã oamenii trebuie apreciaþi dupã
rezultatele concrete obþinute în executarea ordinelor ºi misiunilor încredinþate, la fosta
Direcþie Regionalã de Securitate Banat au fost promovate sau menþinute în diferite
funcþii de conducere unele cadre necorespunzãtoare din punct de vedere profesional,
compromise, care au sãvârºit abateri grave de la regulile muncii de securitate, de la
conduita militarã ºi cetãþeneascã. Conducerea fostei direcþii regionale nu numai cã
nu a tras la rãspundere pe acei care au sãvârºit abateri, dar dimpotrivã, cãuta sã-ºi
apropie astfel de elemente, îi folosea în rezolvarea anumitor interese strãine muncii
ºi de multe ori participau împreunã la diferite chefuri ºi acþiuni incompatibile cu etica
ºi morala comunistã.

Pentru starea de lucruri necorespunzãtoare de la fosta Direcþie Regionalã de
Securitate Banat poartã rãspunderea ºi organele centrale, care în controalele efectuate
nu au sesizat ºi nu au aprofundat principalele probleme din activitatea profesionalã
ºi comportarea cadrelor. Ca urmare, nu au putut propune nici mãsuri eficiente care
sã ducã la prevenirea ºi lichidarea neajunsurilor manifestate, la ridicarea calitãþii muncii
ºi la întãrirea stãrii ºi practicii disciplinare.

Abuzurile ºi ilegalitãþile practicate la fosta Direcþie Regionalã de Securitate Banat
se datoresc ºi faptului cã fosta conducere a M.A.I., deºi cunoºtea unele din lipsuri
ºi abateri, nu a controlat în mod temeinic activitatea, stilul ºi metodele de muncã ale
fostei conduceri a direcþiei regionale de securitate.

În ºedinþa de prelucrare a abaterilor sus-menþionate a luat cuvântul un numãr mare
de ofiþeri. Vorbitorii, dupã ce au recunoscut existenþa abuzurilor ºi abaterilor
sãvârºite în cadrul Direcþiei Regionale de Securitate Banat, au arãtat ºi alte fapte ce
au fost comise. De asemenea, mulþi ofiþeri au criticat direcþiile centrale din Consiliul
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Securitãþii Statului pentru slabul control efectuat ºi au apreciat cã, faþã de gravitatea
faptelor comise, ofiþerii vinovaþi trebuiau sancþionaþi mai aspru.

Trãgând învãþãminte maxime din documentele recentei plenare a Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, precum ºi din prelucrarea cazurilor expuse
în prezentul material, Consiliul Securitãþii Statului considerã necesar sã sublinieze
încã o datã cerinþele ºi regulile de conduitã care trebuie sã caracterizeze în muncã
ºi în viaþã pe fiecare lucrãtor de securitate, indiferent de grad ºi funcþie:

– Activitatea cadrelor noastre sã se desfãºoare în strictã conformitate cu legile,
ordinele ºi directivele Consiliului Securitãþii Statului.

– Fiecare lucrãtor sã lupte cu perseverenþã pentru promovarea spiritului de echitate,
cinste ºi corectitudine.

– Se interzice efectuarea de percheziþii fãrã temeiuri legale ºi acte procedurale,
inviolabilitatea domiciliului ºi a persoanei fiind principii sacre stabilite de Constituþie.

– Ridicarea de bunuri, valori ºi diferite materiale care constituie corpuri delicte
sã se facã numai în limitele legii ºi cu respectarea strictã a procedurii penale. Nici
o confiscare ºi nici o valorificare de bunuri sã nu se facã fãrã hotãrâre judecãtoreascã
sau fãrã ordonanþã în cazurile de confiscãri speciale reglementate de art. 80 din Codul
Penal. Bunurile confiscate sã fie trimise în termen de 48 de ore de la ridicare la
Serviciul „C“ din cadrul Consiliului Securitãþii Statului.

– Nu este permis nici unui cadru din aparatul de securitate sã-ºi procure obiecte
din cele confiscate de cãtre organele noastre.

– În ceea ce priveºte relaþiile cu cetãþenii strãini ºi primirea de cadouri de la aceºtia,
este necesar sã se respecte întocmai prevederile Ordinului 725/1966, care stabileºte
regulile de conduitã ºi obligaþiile ce le au cadrele din aparatul de securitate atunci
când vin în contact cu cetãþenii altui stat. ªefii de unitãþi vor lua mãsuri ca acest ordin
sã fie prelucrat din nou cu personalul din subordine.

– Trimiterea de informatori în strãinãtate sã se facã numai cu respectarea
regulilor stabilite de directiva muncii de securitate ºi de ordinele în vigoare ale
Consiliului Securitãþii Statului. Pregãtirea ºi instruirea acestora se va face sub
conducerea ºefilor de unitãþi din aparatul central ºi teritorial de securitate ºi în
colaborare cu D.G.I.E.

– Este interzis cu desãvârºire a se interveni la organele vamale sau ale P.C.T.F.
pentru a se scoate sau a se introduce în þarã persoane sau valori, fãrã respectarea
formelor legale prevãzute de actele normative în vigoare. Pentru cazuri excepþionale
impuse de interesele muncii de securitate se va cere aprobarea Consiliului Securitãþii
Statului.

– Se interzice cu desãvârºire sã se procure obiecte de uz personal sau alte bunuri
de la instituþii sau întreprinderi de stat, decât cele destinate pentru deservirea populaþiei.

– Se atrage atenþia încã o datã asupra corectitudinii ºi comportãrii ireproºabile de
care trebuie sã dea dovadã ofiþerii de securitate în relaþiile cu informatorii. Folosirea
acestora în alte scopuri decât ale muncii de securitate este interzisã.
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– Consiliul Securitãþii Statului cere tuturor cadrelor sã respecte întocmai regulile
stabilite cu privire la redactarea ºi mânuirea documentelor de securitate,
compartimentarea muncii ºi pãstrarea secretului profesional.

– În viitor, repartizarea fondului de locuinþe sã se facã numai cu aprobarea
colectivelor de conducere din unitãþile centrale ºi teritoriale de securitate, avându-se
în vedere cerinþele cele mai urgente, aportul în muncã ºi situaþia fiecãrui cadru în parte.

Punând în faþa întregului efectiv al aparatului de securitate aceste probleme,
Consiliul Securitãþii Statului îºi exprimã convingerea cã întregul efectiv va trage
învãþãmintele necesare pentru ca astfel de abuzuri ºi ilegalitãþi sã nu se mai repete.
Se cere tuturor cadrelor din aparatul de securitate sã depunã toate eforturile pentru
ridicarea calitãþii muncii ºi prestigiului organelor de securitate la nivelul sarcinilor
trasate de partid ºi guvern.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 86, vol. 4, f. 139–159.

114433

1968 iulie 1. Fragmente din expunerea preºedintelui Consiliului Securitãþii
Statului, Ion Stãnescu, la convocarea cu cadrele de securitate din
aparatul de contraspionaj

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Expunerea
tovarãºului preºedinte al Consiliului Securitãþii Statului – Ion Stãnescu – la
convocarea ce a avut loc în zilele de 1–5 iulie 1968 cu cadrele din unitãþile

centrale ºi teritoriale de securitate care desfãºoarã muncã informativã
pe linie de contraspionaj

[...]
Tovarãºi,
Dupã cum ºtiþi, Plenara C.C. al P.C.R. din 26–27 iunie 1967 a fãcut o profundã

analizã asupra muncii organelor de securitate ºi a elaborat mãsuri pentru perfecþionarea
activitãþii lor, corespunzãtor etapei actuale de dezvoltare a þãrii noastre.

În cuvântarea þinutã la adunarea cu activul nostru de bazã, tov. N. Ceauºescu –
secretar general al C.C. al P.C.R., preºedinte al Consiliului de Stat al Republicii
Socialiste România, dupã cum vã amintiþi, a subliniat cã accentul principal al muncii
de securitate trebuie pus, în actualele condiþii, pe lupta împotriva activitãþii
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duºmãnoase a spionajului strãin, pe apãrarea intereselor statului nostru socialist ºi
asigurarea muncii paºnice de construcþie socialistã a poporului român.

„Nu trebuie sã uitãm – sublinia tov. N. Ceauºescu în cuvântarea þinutã cu
acel prilej – cã atâta timp cât existã imperialismul ºi reacþiunea mondialã se
menþine ºi pericolul îndreptat împotriva statelor socialiste, deci ºi a þãrii noastre.
Experienþa aratã cã serviciile strãine încearcã sã recruteze din rândul
elementelor înapoiate, descompuse, tot felul de agenþi, pentru a-i folosi în
domeniul spionajului economic ºi militar pentru acþiuni dãunãtoare construcþiei
socialiste, intereselor generale ale poporului“.

În continuare, a subliniat necesitatea ca organele de securitate sã-ºi menþinã treazã
vigilenþa revoluþionarã pentru a zãdãrnici orice acþiune îndreptatã împotriva patriei,
iar faþã de agenþii strãini, de trãdãtorii patriei ºi ai intereselor poporului român, sã
adopte o atitudine fermã, necruþãtoare.

Viaþa a confirmat din plin justeþea aprecierilor fãcute de conducerea partidului.
Din analiza fãcutã de Consiliu, precum ºi din dezbaterile care au avut loc în cadrul

acestei convocãri, a rezultat cu prisosinþã cã serviciile de spionaj strãine, îndeosebi
cele din S.U.A., R.F. a Germaniei, Angliei, Israelului, Franþei, Turciei, Italiei, Greciei,
precum ºi ale altor state membre în N.A.T.O., au întreprins mãsuri mai active împotriva
þãrii noastre.

Integrându-se în contextul acþiunilor agresive ce caracterizeazã politica statelor
imperialiste, serviciile lor de spionaj se strãduiesc – ºi uneori au reuºit chiar – sã obþinã
date secrete din toate domeniile de activitate.

O atenþie deosebitã acordã culegerii de informaþii cu privire la politica internã ºi
externã a partidului ºi statului nostru, potenþialul economic ºi militar, activitatea
organelor de securitate ºi a altor instituþii ale aparatului ºi administraþiei de stat.

Unele cercuri reacþionare, surprinse de clarviziunea partidului nostru, au iniþiat
mãsuri de a cunoaºte din timp acþiunile noastre pe planul politicii interne ºi externe.

Cercurile guvernamentale occidentale, prin organele lor de spionaj, se preocupã
cu insistenþã de culegerea de informaþii despre potenþialul nostru militar pe timp de
pace ºi rãzboi, efectivele ºi dotarea lor cu tehnicã de luptã, sistemul de transmisiuni
ºi legãturã între armate, organizarea ºi dislocarea unitãþilor, planurile operative ºi modul
lor de folosire în luptã, direcþiile probabile în care vor acþiona forþele noastre armate
în timp de rãzboi, capacitatea ºi experienþa cadrelor de comandã, moralul ºi starea
disciplinarã din armatã etc.

Trebuie sã spunem cã multe din secretele noastre militare ºi de apãrare, din pãcate,
au ajuns în posesia serviciilor de spionaj.

Datoritã unor mãsuri întreprinse de unitãþile Consiliului Securitãþii Statului,
cunoaºtem destul de concret ce informaþii au intrat în posesia duºmanului ºi aceasta
ne va uºura acþiunea de dezinformare ce se duce. Datoria noastrã era însã de a apãra
ca asemenea informaþii sã nu ajungã la duºman, ca munca de prevenire ºi contracarare
sã fi fost mai eficace ºi sã fie stabilite sursele ºi cãile prin care aceste informaþii au
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ajuns în posesia serviciilor de spionaj ºi pe viitor va trebui ca, învãþând din
experienþa de pânã acum, sã luãm mãsurile cele mai indicate pentru a ne face datoria.

Este necesar ca întregul nostru aparat sã-ºi aducã mai efectiv [sic!] aportul la
apãrarea secretelor militare, un rol bineînþeles deosebit avându-l Direcþia a IV-a.

Serviciile de spionaj strãine manifestã interes din ce în ce mai mare pentru a culege
informaþii referitoare la potenþialul economic al þãrii noastre, organizarea ºi
planificarea activitãþilor economice, dezvoltarea ramurilor de producþie ºi mai ales
a celor cu profil special, sursele de aprovizionare cu materii prime, calitatea
produselor, gradul de calificare al cadrelor de specialiºti ºi tehnicieni, precum ºi alte
date cu un astfel de caracter.

Aºa dupã cum s-a arãtat în timpul convocãrii, suntem în posesia ºi a altor date
certe din care rezultã cã serviciile de spionaj ºi-au intensificat activitatea pentru
culegerea de informaþii din domeniul ºtiinþific ºi cã pun un accent deosebit pe
penetrarea ideologiei ºi culturii burgheze mai ales în rândul tineretului din þara noastrã.
De asemenea, în ultima perioadã de timp a crescut interesul serviciilor de spionaj ºi
al unor grupãri reacþionare din strãinãtate faþã de oamenii de ºtiinþã, artã ºi culturã,
în rândul cãrora desfãºoarã o intensã activitate pentru a-i determina sã se stabileascã
în strãinãtate.

În vederea atingerii scopurilor pe care le urmãresc, serviciile de spionaj strãine
folosesc intens reprezentanþele diplomatice acreditate la noi în þarã.

Serviciile de spionaj din principalele þãri capitaliste, în instrucþiunile trimise
rezidenþelor lor din Bucureºti, cer ca „de culegerea de informaþii sã se ocupe tot
personalul acreditat, indiferent de organul pe care-l reprezintã, folosind toate
posibilitãþile de care dispun în Capitalã ºi teritoriu“.

În scopul obþinerii de informaþii din domeniul tehnico-ºtiinþific – cãruia îi acordã
foarte multã importanþã –, unele servicii de spionaj, în special cele ale S.U.A., R.F.
a Germaniei ºi Japoniei, au înfiinþat pe lângã reprezentanþele lor diplomatice din
Bucureºti, postul de ofiþer „ºtiinþific de legãturã“. Titularul unui asemenea post are
sarcina de a stabili, evalua ºi raporta evenimentele ºi rezultatele cercetãrilor ºtiinþifice
din þara noastrã ºi de a-ºi crea relaþii în rândul oamenilor de ºtiinþã, pe care încearcã
sã-i exploateze informativ ºi pe unii chiar sã-i recruteze.

Pentru contactarea cetãþenilor români, diplomaþii strãini folosesc în prezent foarte
mult posibilitãþile ce le oferã activitatea lor oficialã: invitarea la recepþii, organizarea
de gale de filme, excursii, vizionarea unor spectacole etc.

Consider necesar sã subliniez pericolul pe care-l prezintã cadrele ºi agenþii introduºi
în rândul turiºtilor, tehnicienilor, lectorilor, comercianþilor ºi ziariºtilor care ne viziteazã
þara. Serviciile de spionaj folosesc intens aceastã cale oficialã, fiind una din
posibilitãþile cele mai eficace pentru a-ºi contacta agentura de care dispun la noi, a
studia ºi recruta noi agenþi ºi a culege direct informaþii. Edificatoare în acest sens
este ºi aprecierea pe care a fãcut-o un cadru al serviciului de spionaj englez: „Turiºtii
– spunea el – reprezintã o masã enormã, care, odatã pãtrunsã pe teritoriul României,
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nu mai poate fi perfect supravegheatã, iar agenþii strecuraþi în aceastã mulþime se întorc
cu un important material informativ“.

Dupã cum a rezultat ºi din discuþiile purtate în convocarea noastrã, serviciile de
spionaj ºi-au intensificat acþiunile ºi în direcþia exploatãrii informative ºi recrutãrii
de cetãþeni români din rândul celor care se deplaseazã în exterior cu misiuni oficiale
sau în scopuri particulare. Încã înainte sã plece în strãinãtate, diplomaþii-spioni intrã
în contact cu anumite persoane din aceastã categorie, le studiazã, le puncteazã pe cele
cu posibilitãþi informative ºi înainteazã centrelor de care aparþin fiºe despre acestea.
Când ajung în exterior, cetãþenii români respectivi sunt contactaþi în mod sistematic
de cadre ºi agenþi în vederea recrutãrii lor.

Dar, tovarãºi, ar fi o naivitate pentru ofiþerii de contraspionaj dacã ar considera
mãcar o clipã cã serviciile de spionaj – inclusiv diplomaþii-spioni – nu ar lucra cu
agenturã adânc implantatã [ºi] dirijatã pe teritoriul patriei noastre.

Foarte intensã este o asemenea activitate ºi dvs. vã daþi seama ce pericol
reprezintã pentru securitate infiltrarea unor agenþi în instituþiile noastre.

Din studiile fãcute, rezultã cu claritate faptul cã serviciile de spionaj folosesc
procedee ºi mijloace din ce în ce mai subtile ºi ºtiinþifice. De asemenea, realizeazã
o strânsã cooperare în cadrul N.A.T.O.

Consider cã este necesar ca mijloacele noastre de contracarare sã fie mai
ofensive, mai îndrãzneþe, mai ingenioase, de aºa manierã concepute ºi aplicate încât
sã dejoace perfidia ºi subtilitatea duºmanului.

Va trebui, tovarãºi, sã înþelegeþi cã fãrã o îmbunãtãþire radicalã pe linia metodelor
de muncã, fãrã a renunþa la ºabloane ºi rutinã, nu veþi putea avea succes în greaua
ºi dificila misiune ce o aveþi ca ofiþeri de contraspionaj.

Nici un efort nu trebuie precupeþit în direcþia aceasta, iar Consiliul Securitãþii
Statului va sprijini orice iniþiativã menitã sã ducã la îmbunãtãþirea metodelor,
organizãrii ºi stilului general de muncã.

Trebuie sã aveþi în permanenþã în vedere faptul cã serviciile de spionaj îºi
perfecþioneazã încontinuu mijloacele ºi metodele de muncã, se preocupã cu deosebitã
grijã de pregãtirea cât mai temeinicã a cadrelor ºi agenþilor trimiºi în þara noastrã ºi,
în acelaºi timp, coopereazã, stabilesc sarcini în comun ºi fac schimb de informaþii.

Aceasta nu înseamnã cã duºmanul este invulnerabil, cã noi nu am fi în stare sã
prevenim ºi sã contracarãm acþiunile sale ostile. Am fãcut aceste câteva sublinieri
pentru a avea o imagine cât mai realistã asupra periculozitãþii sale ºi a desprinde învã-
þãmintele cuvenite în legãturã cu modul cum sã ne organizãm ºi sã desfãºurãm munca.

Aº considera cã mobilizaþi de eroismul ºi abnegaþia cu care poporul român, sub
conducerea partidului, luptã pentru edificarea societãþii socialiste în patria noastrã,
sã ne angajãm cu toate forþele în munca de contraspionaj.

Prin modul cum ne organizãm ºi ne desfãºurãm activitatea, sã manifestãm aceeaºi
îndrãznealã, iniþiativã ºi clarviziune, aºa cum partidul nostru, statul nostru, dovedeºte
în rezolvarea tuturor problemelor dezvoltãrii societãþii noastre.
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Muncind pentru interesele patriei, activitatea fiecãrui lucrãtor trebuie sã se
caracterizeze prin combativitate, iniþiativã ºi multã perseverenþã.

Cu convingerea de neclintit în justeþea politicii partidului, mândri de sarcinile
încredinþate ºi cu deplinã încredere în capacitatea noastrã de a face inofensivi pe toþi
cei care acþioneazã împotriva securitãþii statului, sã acþionãm cu simþ de rãspundere,
curaj ºi în mod inteligent în îndeplinirea sarcinilor ce ne revin.

Este necesar ca fiecare ofiþer sã simtã pe deplin rãspunderea, sã persevereze ºi
sã se zbatã pentru rezolvarea sarcinilor încredinþate; sã acþioneze în mod operativ,
iar atunci când interesele muncii cer, sã solicite sprijin superiorilor sãi, mergând pânã
la Consiliul Securitãþii Statului dacã este cazul, în vederea finalizãrii acþiunilor
respective. Nu mai putem sã admitem situaþia existentã, ca, sub diferite justificãri,
sã rãmânã nefinalizate timp îndelungat acþiuni foarte bune. Sã facem totul pentru a
exploata cu maximum de operativitate ºi eficienþã toate posibilitãþile de a contracara
acþiunile duºmanului.

Tovarãºi,
Ofiþerii din aparatul de contraspionaj din centralã ºi teritoriu consider cã ºi-au

organizat în mai bune condiþii munca ºi au întreprins o serie de mãsuri, reuºind sã
previnã, sã demaºte ºi sã curme acþiunile duºmãnoase ale unor elemente din rândul
cetãþenilor strãini ºi români.

Cu prilejul analizei fãcute de Consiliul Securitãþii Statului a rezultat cã aparatul
de contraspionaj a obþinut unele rezultate bune în lupta pentru prevenirea scurgerii
de informaþii la duºman, de demascare ºi lichidare a unor agenþi care se ocupau cu
culegerea de informaþii.

Trebuie sã spunem cã au fost înlãturate unele din practicile trecute, când aparatul
de contraspionaj era antrenat în diferite probleme care nu aveau nici o legãturã cu
o asemenea activitate, dar care fãceau sã se iroseascã forþele.

Acum apreciez cã se acordã mai multã grijã justei orientãri ºi instruiri a ofiþerilor
pe problemele ce sunt specifice contraspionajului.

Pe lângã curmarea acþiunilor criminale ale unor elemente duºmãnoase, s-a reuºit
ºi recuperarea a o parte din daunele pe care ele le-au adus economiei naþionale. De
exemplu, numai în douã cazuri au fost recuperaþi peste 300.000 dolari ºi aproape
1.500.000 lei.

Apreciez, de asemenea, faptul cã în activitatea lor ofiþerii ce lucreazã pe linie de
contraspionaj au pus mai mult accent pe utilizarea mai eficientã a posibilitãþilor de
pãtrundere în clandestinitatea duºmanului, pe exploatarea operativã a unor situaþii
favorabile ºi iniþierea unor mãsuri de perspectivã. S-a acþionat cu mai mult curaj ºi
îndrãznealã în realizarea unor lucrãri speciale, obþinându-se rezultate demne de
apreciat. Prin mãsurile întreprinse de cãtre Direcþia a III-a, în cooperare cu alte unitãþi
ºi unele organe din teritoriu, s-au obþinut date din care rezultã rolul important al

323



diplomaþilor în întreaga activitate de spionaj, precum ºi corelaþia dintre acþiunile iniþiate
ºi dirijate din exterior ºi cele desfãºurate pe teritoriul þãrii noastre.

Activitatea de contraspionaj este mai judicios axatã pe cazuri concrete, iar planurile
de muncã reflectã într-o mãsurã mai mare obiectivele ei principale.

Unele progrese s-au obþinut ºi pe linia îmbunãtãþirii muncii cu reþeaua informativã.
Au fost analizaþi o mare parte dintre informatori, fiind opriþi în reþea numai acei care
posedã calitãþi ºi posibilitãþi reale de a rezolva sarcini de contraspionaj. De asemenea,
au fost recrutaþi unii informatori cu reale perspective de muncã, atât din rândul
cetãþenilor români, cât ºi din rândul strãinilor.

Succesele obþinute se datoreazã în bunã mãsurã ºi faptului cã s-a acordat mai multã
atenþie instruirii ofiþerilor din aparatul central ºi din teritoriu, punându-se accent pe
înþelegerea de cãtre ei a sarcinilor ce le revin ºi a modului cum sã acþioneze pentru
rezolvarea lor, precum ºi îmbunãtãþirii stilului de muncã al cadrelor cu funcþii de
conducere.

Dupã cum ºtiþi, pentru rezultatele bune obþinute mulþi tovarãºi care au iniþiat ºi
desfãºurat acþiuni de contraspionaj au fost apreciaþi, premiaþi ºi decoraþi cu ordine
ºi medalii.

Desigur, tovarãºi, cã sunt ºi alte aspecte pozitive care, în cadrul discuþiilor ce le-aþi
purtat, au fost scoase în evidenþã ºi, prin urmare, consider cã nu mai este necesar sã
mã opresc asupra lor.

La fel de adevãrat este însã ºi faptul cã în activitatea aparatului de contraspionaj
central ºi din judeþe existã încã serioase neajunsuri, care fac ca munca sã nu se ridice
la nivelul cerinþelor actuale ºi al posibilitãþilor reale de care noi dispunem. Despre
aceasta vi s-a vorbit pe larg în expunerile prezentate în cadrul convocãrii.

Multe dintre neajunsurile existente ºi cauzele lor au fost scoase în evidenþã ºi de
cãtre dvs. în discuþiile ce le-aþi purtat. Pe parcursul expunerii am sã mã opresc ºi eu
asupra acelora pe care le consider cã sunt mai importante, în ideea de a desprinde
toate învãþãmintele pentru munca de viitor.

Cu prilejul analizei în Consiliu, la care ne-am referit, au fost scoase în evidenþã
principalele neajunsuri ale activitãþii de contraspionaj, ºi anume:

– Deºi conducerea partidului ne-a dat ca sarcinã sã luãm toate mãsurile pentru a
preveni scurgerea de informaþii la duºman, noi încã nu am fãcut totul pentru a îndeplini
întocmai aceastã sarcinã ºi nu asigurãm în mod corespunzãtor apãrarea secretului de
stat.

– Plenara C.C. al P.C.R. a criticat faptul cã, deºi cunoaºtem cã serviciile de spionaj
folosesc agenturã de informaþii în acþiunile ce le întreprind împotriva þãrii noastre,
noi nu am reuºit sã descoperim decât în micã mãsurã oamenii pe care acestea se
sprijinã.

– Consiliul Securitãþii Statului, analizând activitatea de contraspionaj, a scos în
evidenþã mari deficienþe pe linia finalizãrii acþiunilor ºi cazurilor aflate în lucru, o
insuficientã iniþiativã, inventivitate, îndrãznealã ºi mai ales lipsã de preocupare pentru

324



a le soluþiona în timp util. Trebuie spus, tovarãºi, cã nu putem munci în continuare
în acest fel. Fiecare inspectorat judeþean, ºi îndeosebi aparatul central, are în lucru
cazuri foarte importante, dar, neocupându-se cu toatã seriozitatea de ele, se pierde
momentul operativ prielnic ºi practic nu putem sã întreprindem mãsuri pentru
demascarea activitãþii desfãºurate de elementele respective.

– Pe linia selecþionãrii elementelor ºi cazurilor de care trebuie sã ne ocupãm, ne
risipim încã forþele, ocupându-ne încã de cazuri minore, nesemnificative, în timp ce
informaþii care ar trebui clarificate operativ stau nerezolvate.

Cu ocazia analizelor fãcute în Consiliu, precum ºi din aceastã convocare, a reieºit,
de asemenea, faptul cã mai avem încã multe de fãcut pe linia creãrii unei reþele
competente ºi bine instruite pentru a îndeplini sarcinile de contraspionaj.

– Lipsuri sunt încã ºi în ceea ce priveºte organizarea, coordonarea ºi conducerea
muncii, atât în unitãþile centrale, cât ºi în cele judeþene.

Scoþând în evidenþã aceste lipsuri din activitatea aparatului de contraspionaj,
Consiliul a stabilit în acelaºi timp mãsurile ce se impun a fi luate, care sã ducã la
ridicarea calitativã a muncii pe aceastã linie.

[...]
– Dupã cum ºtiþi, un loc important în lupta noastrã cu duºmanul îl ocupã ºi

activitatea de dezinformare a acestuia.
În cadrul Consiliului Securitãþii Statului a fost creat un serviciu care are sarcina

sã coordoneze aceastã muncã. Înfãptuirea în bune condiþii a dezinformãrii presupune
însã ca fiecare unitate sã-ºi aducã din plin contribuþia, atât la realizarea obiectivelor
principale, care se stabilesc ºi [se] aprobã pe plan general, în funcþie de interesele
þãrii noastre, cât ºi în cazurile concrete lucrate de dvs.

În cadrul acþiunii de dezinformare unitãþile au datoria sã comunice serviciului de
specialitate datele despre activitatea duºmanului care prezintã importanþã pentru
organizarea acþiunilor de dezinformare ºi, în acelaºi timp, sã punã în aplicare, prin
posibilitãþile de care dispun, mãsurile stabilite pentru inducerea în eroare a cadrelor,
agenþilor ºi a altor elemente ostile, acordând o deosebitã grijã asigurãrii conspirãrii lor.

Cooperarea cu Serviciul „D“ nu presupune ca ofiþerii din cadrul acestui serviciu
sã studieze acþiunile în lucru. Ei primesc datele ce le sunt necesare în mod
centralizat, prin conducerea unitãþilor. Numai în cazuri deosebite ºi cu aprobarea
conducerii unitãþilor pot sã consulte ºi anumite materiale din dosarele în lucru. De
asemenea, de regulã nu este necesar sã cunoascã informatorii prin care unitãþile
realizeazã dezinformarea.

Succesul activitãþii de dezinformare presupune ca unitãþile operative, cu sprijinul
organelor de partid, sã stabileascã – în cadrul unui plan – informaþiile cu care pot fi
instruiþi informatorii pentru a le difuza, desigur fãrã sã deconspire secrete. Sã nu se
mai petreacã cazuri cum au fost, spre exemplu, cele de la Constanþa ºi Braºov, când
informatorii au fost întrebaþi de strãini despre provenienþa unor utilaje (cunoscute pe
plan local, care nu constituiau nici un secret) ºi când ei, de teamã sã nu divulge secrete,
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au rãspuns cã nu cunosc. Astfel de atitudini nu pot duce decât la deconspirarea
informatorilor ºi la îndepãrtarea lor faþã de cel urmãrit.

Cu aceste precizãri, subliniez cã este de datoria fiecãruia dintre dvs. sã vã aduceþi
din plin contribuþia la realizarea acestei sarcini ºi sã fiþi iniþiatorii unor acþiuni eficiente
de dezinformare.

Tovarãºi,
Cooperând în mod principial ºi judicios, unitãþile de securitate, atât la nivelul

aparatului central, cât ºi la cel al Inspectoratelor judeþene, trebuie sã asigure
cuprinderea ºi rezolvarea cu simþ de rãspundere a tuturor problemelor pe care le ridicã
munca de securitate.

Între alte aspecte care au fost ridicate cu ocazia analizelor ce s-au efectuat anterior
pe diferite linii de muncã, precum ºi cu prilejul dezbaterilor din convocarea aceasta,
s-a ridicat ºi problema identificãrii ºi urmãririi informative a specialiºtilor ºi
tehnicienilor strãini suspecþi ca fiind cadre sau agenþi ai serviciilor de spionaj.

Trebuie sã subliniez cã în ultimul timp aceastã problemã deosebit de importantã
a fost neglijatã sau, cu alte cuvinte, se lucreazã mai slab decât se lucra anterior.
Numãrul specialiºtilor identificaþi ca suspecþi ºi urmãriþi activ este mai mic decât în
perioadele anterioare, iar acþiuni de atragere la colaborare a unora dintre ei aproape
cã nu existã.

Mr. Savu de la Braºov arãta aici cã au în contact un singur specialist strãin, deºi
pe linia aceasta tovarãºii de la Braºov au o experienþã pozitivã. De ce treburile au
mers înapoi ºi nu înainte? De vinã sunt fãrã îndoialã mai întâi ofiþerii care lucreazã
aceastã problemã, conducerea Inspectoratului Braºov, deºi sunt de acord cu dvs. cã
ºi pe linia organizãrii au fost unele defecþiuni.

Precizez, tovarãºi, ºi cu acest prilej, cã identificarea ºi urmãrirea informativã a
cadrelor ºi agenþilor de spionaj din rândul specialiºtilor ºi tehnicienilor strãini este
o problemã de competenþa aparatului de contraspionaj; de specialiºti, ca problemã
contrainformativã, se ocupã acest aparat.

Practica a dovedit cã existã legãturi între agenþii din rândul specialiºtilor ºi tehni-
cienilor ºi diplomaþii spioni. De asemenea, unii dintre ei se îndeletnicesc cu cule-
gerea de informaþii, studiazã persoane în vederea recrutãrii ºi chiar le atrag la activitate
ostilã. Este firesc deci ca urmãrirea lor sã se facã de aparatul specializat, care poate
sã acþioneze cu mai multã eficienþã, sã iniþieze acþiuni cu perspectivã mai largã.

Desigur cã aparatul de contrasabotaj este interesat în a cunoaºte activitatea acestor
specialiºti, a depista pe acei care încearcã sã facã instalaþii necorespunzãtoare, care
încurcã intenþionat procesul de producþie, pe acei care organizeazã acte de sabotaj.
Acei specialiºti care prin poziþia ºi calificarea lor pot fi utili pe linia obþinerii de
informaþii din obiectivele de cercetare, economice, tehnice etc., vor fi comunicaþi
D.G.I.E. pentru a duce acþiune de atragere a lor la colaborare. În aceastã problemã,
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mai mult ca în oricare alta, este nevoie de o strânsã cooperare, care sã asigure urmãrirea
activã a specialiºtilor ce prezintã interes pentru organele noastre.

Dacã în procesul urmãririi rezultã cã unul sau altul dintre specialiºti întreprind
acþiuni de sabotaj, ºi sigur cã sunt ºi asemenea situaþii, cazul va fi lucrat de cãtre ofiþerii
de contrasabotaj, folosindu-se pentru aceasta toate posibilitãþile existente aparþinând
celorlalte linii de muncã.

Toate unitãþile trebuie sã coopereze în luarea unor mãsuri pentru obþinerea de
documentaþii necesare statului nostru.

De altfel, ºi în legãturã cu aceste documentaþii vreau sã fac o precizare, ºi anume
ca sã se respecte ordinul de a fi trimise la D.G.I.E., dar numai prin Direcþia centralã
– Direcþia I, a II-a sau a III-a – în funcþie de linia de muncã din teritoriu care a obþinut
documentaþia. Este bine sã se procedeze aºa pentru ca Direcþia centralã, care
rãspunde ºi de activitatea din teritoriu, controleazã ºi îndrumã aceastã activitate, sã
cunoascã ºi sã sprijine asemenea mãsuri ºi sã poatã aprecia munca ofiþerilor.
Aprecierile din partea D.G.I.E. sã fie trimise pe aceastã cale.

– Aº vrea, în continuare, sã subliniez câteva aspecte ºi în legãturã cu coordo-
narea muncii de contraspionaj în teritoriu.

Desigur, în cazul acesta nu este vorba de o cooperare propriu-zisã, ca între unitãþi
sau subunitãþi diferite. Serviciile ºi secþiile de contraspionaj din teritoriu sunt
subordonate pe linii de muncã aparatului central, care exercitã activitate de
coordonare, îndrumare ºi control.

Am ridicat aceastã problemã întrucât unii tovarãºi din inspectoratele judeþene au
arãtat în cuvântul lor cã au „cooperat“ cu Direcþia a III-a. În realitate nu poate fi vorba
de cooperare, ci de subordonare, inspectoratele judeþene fiind obligate sã informeze
ºi sã raporteze în legãturã cu felul în care rezolvã problemele de muncã.

În planul de mãsuri al Consiliului privind munca de contraspionaj sunt prevãzute
sarcini concrete în legãturã cu coordonarea muncii în teritoriu.

Fãrã a mai repeta cele stabilite în plan, subliniez necesitatea ca Direcþia Generalã
de Contraspionaj sã punã în centrul atenþiei sale sporirea eficacitãþii întregii activitãþi
de coordonare, îndrumare ºi control, astfel încât sã asigure orientarea ºi mobilizarea
lucrãtorilor din teritoriu la desfãºurarea unei munci calitativ superioare.

Aprecierea muncii de control ºi îndrumare se va face nu dupã numãrul deplasãrilor
fãcute în teritoriu, ci dupã contribuþia efectivã pe care ºi-o aduc la perfecþionarea
activitãþii în judeþe. Aceste controale sã se facã cu exigenþã, în mod profund, ºi sã
fie urmate în toate cazurile de mãsuri concrete. De asemenea, sã se urmãreascã în
mod sistematic îndeplinirea mãsurilor stabilite.

Nu este cazul sã revenim asupra celor petrecute la fosta Direcþie reg. de securitate
Banat, întrucât cred cã acest caz a fost dezbãtut ºi în cadrul Direcþiei a III-a. Trebuie
spus încã o datã cã la lipsurile ºi stãrile de lucruri de acolo nu se ajungea dacã direcþia
centralã fãcea un control exigent, ceea ce ar fi permis ca ele sã fie depistate ºi curmate
la timp. De aceea, este necesar sã se efectueze controale exigente ºi sã nu se tolereze
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nimic. Dacã este vorba de o încãlcare a principiilor de muncã, de neexecutare de ordin,
Direcþia a III-a sã fie intransigentã, indiferent de funcþia pe care o ocupã cei vinovaþi
ºi de meritele lor.

În munca de control ºi îndrumare sã se punã accent ºi pe cunoaºterea ofiþerilor,
atât sub aspectul pregãtirii ºi capacitãþii lor de muncã, cât ºi al comportãrii în societate.
Sã nu mai avem cazuri de natura celor petrecute la Timiº, Iaºi ºi Oradea, unde, deºi
s-au fãcut controale repetate, pe toate liniile de muncã, nu au fost sesizate la timp
abaterile grave comise de unii ofiþeri.

Obligaþia direcþiilor centrale de a controla ºi îndruma munca în teritoriu nu
înseamnã absolvirea de rãspundere a ofiþerilor din judeþe faþã de calitatea acþiunilor
ce le întreprind; nu înseamnã cã sunt doar niºte executanþi ai ordinelor primite. Soluþiile
la problemele de muncã sã fie în primul rând rodul gândirii ofiþerilor care conduc
acþiunile.

Cooperarea serviciilor ºi secþiilor de contraspionaj din teritoriu cu alte unitãþi, în
cazuri ºi probleme luate în control de unitatea centralã, sã se facã cu stricta
respectare a instrucþiunilor. Anomaliile care au existat, în sensul cã au fost predaþi
informatori sau anumite lucrãri luate în control fãrã sã se raporteze eºalonului central,
sã fie înlãturate din activitatea noastrã.

d) O ultimã direcþie importantã asupra cãreia vreau sã mã opresc o constituie
necesitatea perfecþionãrii continue a pregãtirii ofiþerilor care lucreazã pe linie de
contraspionaj.

Rezolvarea în bune condiþii a sarcinilor trasate de partid ºi guvern presupune în
primul rând sã vã însuºiþi temeinic politica partidului ºi statului nostru ºi prevederile
legilor R.S. România, în spiritul cãrora trebuie sã desfãºurãm întreaga activitate.

Pregãtirea ofiþerului de contraspionaj îmbracã multe aspecte. El trebuie sã aibã
cunoºtinþe temeinice în domeniul muncii de informaþii ºi contrainformaþii. În acelaºi
timp, din pregãtirea lui de specialitate propriu-zisã face parte cunoaºterea unei limbi
strãine de circulaþie internaþionalã, precum ºi cunoaºterea serviciului de spionaj de
care se ocupã, situaþia geograficã, economicã, politicã, obiceiurile ºi cultura þãrii
respective.

Tot o laturã a pregãtirii de specialitate este ºi priceperea de a folosi în mod
corespunzãtor tehnica din dotare. Vã informez cu aceastã ocazie cã Consiliul
studiazã posibilitatea dotãrii ofiþerilor cu unele mijloace tehnice pe care sã le mânuiascã
personal în activitatea lor. Vã reamintesc de asemenea cã traducerea în viaþã a ordinului
potrivit cãruia ofiþerii sã fie investiþi cu calitatea de a face ºi ancheta cazurilor pe care
le lucreazã informativ ridicã noi cerinþe pe linia pregãtirii, mai ales în domeniul
ºtiinþelor juridice.

De curând a fost difuzat în unitate planul adoptat de Consiliu privind mãsurile
ce vor trebui întreprinse în aceastã direcþie. Menþionez cã investirea cu calitatea de
a efectua anchetã nu se va face formal, aºa cum greºit au înþeles unii tovarãºi. Fiecare
ofiþer ce urmeazã a primi aceastã calitate va fi examinat foarte serios de cãtre o comisie
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din care vor face parte ºi inspectorii ºefi, bineînþeles dupã ce ºi ei au fost examinaþi
în prealabil.

Este necesar sã fie luate toate mãsurile pentru a asigura o pregãtire temeinicã.
Suntem informaþi cã unii tovarãºi s-au rezumat doar la aspectul teoretic al pregãtirii
pentru munca de anchetã. Fãrã sã neglijãm câtuºi de puþin latura teoreticã a
instruirii, va trebui sã acordãm atenþia cuvenitã ºi activitãþii practice. Decât sã greºim
atunci când vom fi puºi în situaþia sã instrumentãm anumite cazuri, mai bine sã facem
acum exerciþii practice pe cazurile rezolvate în decursul anilor.

La toate acestea trebuie adãugatã pregãtirea culturalã temeinicã, în cadrul cãreia
cunoaºterea patriei, a frumuseþilor ºi valorilor sale culturale, sã ocupe un rol
important.

Spre regretul nostru, am avut ocazia sã constatãm cã în anumite inspectorate
judeþene unii ofiþeri nu cunosc bine locurile istorice ºi obiectivele importante de pe
raza lor de activitate. Ne surprinde aceste stãri de lucruri ºi ne întrebãm cum aceºti
tovarãºi pot sã-ºi desfãºoare activitatea în condiþiuni bune. Este necesar ca în viitor
sã se acorde mai multã atenþie acestui aspect al pregãtirii, organizându-se diferite
acþiuni pe aceastã linie.

Aveþi de-a face în muncã, de regulã, cu oameni culþi, abili, cu o bogatã experienþã
de viaþã, între care mulþi sunt cetãþeni strãini.

Fãrã o astfel de pregãtire, pe care trebuie sã o perfecþionaþi necontenit, nu veþi
reuºi sã faceþi faþã sarcinilor.

Þinând seama de rolul deosebit de important pe care îl are pregãtirea cadrelor,
Consiliul Securitãþii Statului a fãcut ºi va face eforturi susþinute pentru a crea condiþii
cât mai bune de pregãtire tuturor ofiþerilor.

În acest sens, tovarãºi, conducerea unitãþilor are datoria sã organizeze învãþãmântul
din unitãþi în aºa fel încât el sã rãspundã cât mai deplin cerinþelor actuale, sã controleze
ºi sã îndrume îndeaproape întreaga activitate de pregãtire a subordonaþilor.

În acelaºi timp, trebuie sã educaþi pe subalterni în spiritul rãspunderii personale
pe care o poartã faþã de calitatea pregãtirii lor ºi a necesitãþii de a depune eforturi
individuale susþinute în acest sens.

Sã combateþi cu toatã asprimea manifestãrile de subapreciere ºi superficialitate
în activitatea de pregãtire.

Consiliul Securitãþii Statului se preocupã de a încadra aparatul de contraspionaj
cu ofiþeri capabili ºi, în acelaºi timp, pune în faþa tuturor lucrãtorilor cerinþa de a
persevera în activitatea de pregãtire, pentru a fi în permanenþã la nivelul sarcinilor
încredinþate.

Tovarãºi,
Consiliul Securitãþii Statului a întreprins ºi întreprinde o serie de acþiuni menite

sã asigure îndeplinirea în cât mai bune condiþii a sarcinilor ce ne-au fost încredinþate
de conducerea de partid ºi de stat.
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Printre aceste mãsuri se înscrie ºi elaborarea Directivei muncii de securitate. Punând
de acord prevederile Directivei cu întreaga concepþie a noului Cod Penal, ale
proiectului Codului de Procedurã Penalã ºi cu prevederile legii de înfiinþare,
organizare ºi funcþionare a Consiliului Securitãþii Statului, s-a creat cadrul legal al
întregii activitãþi ce o desfãºoarã aparatul de securitate. Noi cerem ofiþerilor de
securitate o înþelegere deplinã a legilor, o înaltã rãspundere personalã pentru
aplicarea lor corectã în activitatea practicã, convinºi fiind cã prin aceasta vom pune
o barierã de netrecut abuzurilor ºi ilegalitãþilor.

Spre deosebire de proiectul de Directivã, noua Directivã cuprinde o serie de reguli
care, pe lângã faptul cã vor crea posibilitãþi mai bune de rezolvare a sarcinilor, vor
duce la creºterea rãspunderii în muncã, stimulând în acelaºi timp gândirea ºi
iniþiativa fiecãrui ofiþer.

Directiva conþine multe probleme noi, pe care trebuie sã vi le însuºiþi profund ca
sã le puteþi aplica în mod creator în muncã.

Tovarãºi,
Peste puþin timp vom sãrbãtori 20 de ani de la înfiinþarea organelor securitãþii

statului. Pentru a cinsti acest important eveniment în viaþa organelor noastre,
conducerea Partidului a aprobat, dupã cum cunoaºteþi, un plan de mãsuri întocmit
de Consiliul Securitãþii Statului, care prevede o serie de acþiuni importante, atât pe
plan central, cât ºi la nivelul fiecãrui inspectorat. Noi considerãm cã în cinstea acestui
important eveniment va trebui sã ne înzecim eforturile, astfel ca fiecare sã-l
întâmpinãm cu rezultate cât mai bune în muncã.

Consiliul Securitãþii Statului îºi afirmã încrederea cã veþi depune ºi în continuare
eforturi susþinute pentru ridicarea întregii munci la nivelul cerinþelor ºi posibilitãþilor
de care dispunem.

Întorcându-vã la unitãþi, sã vã completaþi planurile de muncã cu probleme care
au rezultat din dezbateri, sã organizaþi ºi dvs. ºedinþe de analizã a muncii de
contraspionaj, pe care sã le pregãtiþi bine, pentru a constitui un bun prilej de instruire
a ofiþerilor. De asemenea, sã anunþaþi direcþiilor centrale data ºedinþelor de analizã,
pentru ca sã se asigure participarea unor delegaþi în scopul de a vã ajuta.

Mãsurile pe care le veþi lua sã aibã ca rezultat organizarea mai bunã a muncii,
astfel ca toatã activitatea dvs. sã fie încununatã de succes.

Ducându-vã la locurile dvs. de muncã, raportaþi conducerii inspectoratelor
problemele ridicate la aceastã convocare, sarcinile primite, ºi treceþi de urgenþã la
instruirea aparatului din subordine, asigurând ca tot ceea ce am realizat pozitiv la
aceastã convocare sã devinã un bun al tuturor lucrãtorilor noºtri, ca toate învãþãmintele
desprinse sã fie aplicate în practicã de cãtre fiecare ofiþer.

În încheiere, aº vrea sã subliniez cã C.S.S. aºteaptã de la toþi ofiþerii ce lucreazã
pe linie de contraspionaj multã iniþiativã, perseverenþã ºi propuneri pentru
îmbunãtãþirea muncii, astfel ca sã reuºim sã finalizãm cât mai multe acþiuni.
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Vorbind la figurat, am dori de la dvs. sã daþi mai mult de lucru Consiliului, bineînþeles
nu în sens negativ, ci în sens pozitiv.

Suntem convinºi cã toate cadrele noastre îºi vor înzeci eforturile pentru realizarea
sarcinilor ce ne sunt încredinþate.

Din partea Consiliului, vã urez mult succes în activitatea ce o desfãºuraþi.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 86, vol. 4, f. 70, 76–84, 100–107.

114444

1968 iulie 6. Notã a Consiliului Securitãþii Statului referitoare la obligaþia
unitãþilor centrale ºi teritoriale de securitate de a transmite materiale
informative ºi date pentru Serviciul de Documentare Externã, nou
înfiinþat

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
6 iulie 1968

Se aprobã
Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului

I. Stãnescu

Notã

În baza indicaþiei conducerii partidului, Consiliul Securitãþii Statului a hotãrât sã
înfiinþeze Serviciul de Documentare Externã, cãruia îi revine sarcina sã procure ºi
sã centralizeze date cât mai complete despre unele personalitãþi ºi persoane din þãrile
capitaliste, care au sau pot avea un rol în viaþa politicã a statelor respective, în relaþiile
cu þara noastrã sau pe plan internaþional, precum ºi asupra unor obiective din domeniile
politic, militar, economic, tehnico-ºtiinþific, informaþii ºi contrainformaþii, emigraþie,
diverse organizaþii internaþionale mai importante.

Consiliul Securitãþii Statului a hotãrât ca toate unitãþile centrale ºi teritoriale de
securitate sã transmitã la Serviciul de Documentare Externã materialele ºi datele ce
le deþin în legãturã cu problemele menþionate, ºi anume:

1. Materiale, diferite date sau fiºe personale cât mai complete asupra unor
persoane ºi personalitãþi din exterior, cuprinse în categoriile ce urmeazã:
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a) Cadre ºi agenþi ai serviciilor de spionaj ºi contraspionaj, civile ºi militare, care
au acþionat direct asupra reprezentanþilor ºi delegaþilor români în strãinãtate sau care
au desfãºurat, sub diferite forme ºi acoperiri, activitate de spionaj pe teritoriul ºi
împotriva þãrii noastre; de asemenea, conducãtorii unor servicii de spionaj ºi
contraspionaj cunoscuþi în evidenþele dv.;

b) Diplomaþi cu funcþii superioare sau care prezintã perspective de a ocupa poziþii
importante în aparatul de stat ºi politic dupã plecarea din þara noastrã, inclusiv cei
retraºi de la post cu mai mulþi ani în urmã;

c) Ataºaþi militari care au funcþionat în cadrul oficiilor diplomatice din þara noastrã
ºi cei care urmeazã sã plece de la post;

d) Personalitãþi cu funcþii de rãspundere în cadrul aparatului de stat, partidelor
politice, organizaþiilor economice, organismelor internaþionale etc., care ne-au
vizitat þara în cadrul unor delegaþii oficiale sau în alte împrejurãri;

e) Personalitãþi din domeniul cultural-ºtiinþific care au participat la unele
seminarii, congrese ºi reuniuni internaþionale sau alte manifestãri organizate în þara
noastrã;

f) Ingineri ºi specialiºti din institute de cercetãri, concerne, uzine ºi fabrici din
þãri capitaliste, care au însoþit delegaþii oficiale, au participat la tratative, au executat
lucrãri de montaj în þara noastrã etc.;

g) Conducãtori ai grupãrilor legionare ºi altor organizaþii de emigranþi români,
precum ºi ai asociaþiilor de germani ºi greci originari din România; de asemenea,
conducãtori sioniºti, plecaþi din þarã, care deþin funcþii importante în organizaþiile
sioniste internaþionale sau desfãºoarã activitate ostilã împotriva României;

h) Elemente active din centrele de transfugi care întreprind acþiuni duºmãnoase
împotriva þãrii noastre, indiferent de nuanþa lor politicã;

i) Personalitãþi din cadrul emigraþiei care s-au afirmat pe tãrâm cultural, economic,
tehnico-ºtiinþific etc.;

j) Persoane ºi personalitãþi din categoriile menþionate care au vizitat România în
scopuri turistice sau menþin legãturi cu rude ºi [au] diverse relaþii [în] þarã.

2. Sinteze, fiºe de obiectiv sau alte date privind:
a) Serviciile strãine de spionaj ºi contraspionaj. Intereseazã în special date asupra

activitãþii, organizãrii, cadrelor de conducere ºi celor ce se ocupã nemijlocit cu
probleme ale þãrii noastre, metode specifice folosite etc.;

b) Grupãrile legionare din exterior ºi alte organizaþii de emigranþi români,
activitatea duºmãnoasã desfãºuratã împotriva þãrii noastre, metode folosite, legãturile
cu diverse servicii de informaþii etc.;

c) Partide ºi organizaþii politice; organele de conducere, programe ºi statute,
finanþare, poziþie faþã de þara noastrã etc.;

d) Obiective economice, tehnico-ºtiinþifice ºi de cercetare; organizare, activitate,
încadrare, legãturile cu instituþiile similare din alte þãri;
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e) Organisme militare naþionale ºi internaþionale; ministerele de resort,
comandamente, cadre superioare, instruire, dotare etc.

3. Diferite imprimate ºi acte strãine, ca: legitimaþii (paºapoarte, buletine de
identitate, cãrþi de membru al unor organizaþii sau asociaþii, permise ºi autorizaþii de
conducere auto, de intrare în instituþii ºi întreprinderi, de port-armã, vânãtoare ºi
pescuit, acte de stare civilã etc.); modele de sigilii, ºtampile ºi parafe, facsimile de
scris ºi specimene de semnãturã, cãrþi de vizitã, contracte, oferte ºi imprimate ale unor
firme mai reprezentative, formulare ºi chestionare utilizate în diverse situaþii,
scrisori personale sau corespondenþã oficialã ºi alte asemenea materiale, în original
sau fotocopie, obþinute prin mijloacele muncii informativ-operative ºi care se referã
la personalitãþile, persoanele sau obiectivele menþionate la punctele 1 ºi 2.

– Materialele selecþionate se vor înainta la cancelaria Consiliului Securitãþii
Statului, personal col. Linþu Ion.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 123, vol. 4, f. 154–157.

114455

1968 august 1. Plan de mãsuri întocmit de Direcþia I în scopul îmbunãtãþirii
activitãþii informativ-operative în rândul „foºtilor condamnaþi
pentru activitate contrarevoluþionarã, fãrã antecedente politice
înainte de condamnare“

Ministerul Afacerilor Interne Strict secret
D.G.I.I. – Direcþia I

Nr. 20/68 din 1 august 1968

Cãtre
Consiliul Securitãþii Statului

– Cancelaria –

Din ordinul tovarãºului vicepreºedinte al Consiliului Securitãþii Statului, general-
maior Constantin Stoica, vã înaintãm în copie: „Informarea privind activitatea
duºmãnoasã prezentã a unor foºti condamnaþi în diverse organizaþii ºi grupãri
contrarevoluþionare, fãrã antecedente politice înainte de condamnare“ ºi „Planul de
mãsuri pentru intensificarea muncii informativ-operative în rândul foºtilor condamnaþi
pentru activitate contrarevoluþionarã, fãrã antecedente politice înainte de condamnare“,
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spre a fi multiplicate ºi difuzate inspectoratelor judeþene de securitate ºi Inspectoratului
de Securitate al Municipiului Bucureºti.

ªeful direcþiei
Colonel,

Borºan Dumitru

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Se aprobã,
Vicepreºedinte
General-maior Constantin Stoica

Plan de mãsuri
pentru intensificarea muncii informativ-operative în rândul foºtilor

condamnaþi pentru activitate contrarevoluþionarã, fãrã
antecedente politice înainte de condamnare

Din analiza materialelor informativ-operative obþinute de organele securitãþii
statului rezultã cã mulþi foºti condamnaþi, încã de la punerea în libertate, interpretând
graþierea ca o mãsurã „impusã“ de cãtre puterile imperialiste, se menþin pe poziþie
duºmãnoasã, comenteazã în mod tendenþios politica internã ºi externã a partidului
nostru ºi alte evenimente politice internaþionale, de a cãror desfãºurare leagã
speranþa lor în schimbarea regimului socialist.

În ultima perioadã de timp ei ºi-au intensificat contactele, procedeazã la un larg
schimb de date ºi pãreri politice, menþin ºi dezvoltã legãturile între ei, cât ºi cu unii
foºti politicieni cu care au stat în detenþie ºi se încurajeazã reciproc.

Legãtura de la om la om, informarea reciprocã asupra situaþiei fiecãruia ºi asupra
poziþiei lor faþã de regimul nostru, este forma de bazã a activitãþii foºtilor condamnaþi.
Pentru realizarea acestei activitãþi ei folosesc întâlnirile sub masca unor petreceri,
deplasãrile în diverse localitãþi, corespondenþã etc.

Datoritã faptului cã o parte din aceste elemente au stat în detenþie cu unii legionari
ºi cu alþi foºti politicieni, având ºi în prezent, legãturi cu aceºtia, fac aprecieri elogioase
cu privire la organizaþia legionarã ºi la fostele partide burghezo-moºiereºti.

Unii din ei apreciazã cã în prezent, pe plan intern ºi internaþional, ar exista condiþii
care sã ducã „în mod firesc“ la o schimbare a regimului socialist printr-o „opoziþie“
deschisã ºi legiferatã, exprimându-ºi speranþa în înfiinþarea unor partide de opoziþie.
În acest scop, unii preconizeazã atragerea de noi aderenþi, îndreptându-ºi atenþia
îndeosebi spre intelectuali ºi studenþi.
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Caracteristic acestor elemente este speranþa cã, dupã schimbarea regimului
nostru socialist, datoritã condamnãrilor suferite, ei vor juca un rol important în viaþa
politicã a þãrii. Chiar dacã în rândul lor existã deosebiri de vederi în ceea ce priveºte
cãile prin care ar putea sã se materializeze aceastã speranþã, atitudinea anticomunistã
le este comunã.

Evenimentele mai recente din R.S. Cehoslovacia ºi R.P. Polonia, cât ºi consfãtuirea
consultativã a unor partide comuniste ºi muncitoreºti de la Budapesta, a determinat
o stare de agitaþie în rândul elementelor duºmãnoase din aceastã categorie,
manifestându-ºi adevãrata lor poziþie faþã de regimul nostru, exprimându-ºi ura faþã
de regim ºi chiar unele speranþe în posibilitatea de a se rãzbuna.

Cu toate cã mulþi dintre foºtii condamnaþi contrarevoluþionari, fãrã antecedente
înainte de condamnare, s-au dovedit duºmani înrãiþi ai regimului nostru, iar aspectele
sus-menþionate scot în evidenþã faptul cã mulþi din ei nu au renunþat la concepþiile
lor duºmãnoase, se constatã cã unele organe de securitate nu le acordã atenþia cuvenitã,
mulþi din ei nefiind supravegheaþi informativ în mod corespunzãtor.

Faþã de aceastã situaþie, se impune necesitatea intensificãrii muncii informativ-
operative în rândul foºtilor condamnaþi pentru realizarea urmãtoarelor obiective:

a) Cunoaºterea în mod permanent a situaþiei foºtilor condamnaþi pentru activitate
contrarevoluþionarã ºi stabilirea acelora care n-au renunþat la concepþiile lor
duºmãnoase pentru ca nici unul din ei sã nu rãmânã în afara bazei de lucru ºi sã nu
scape din atenþia organelor de securitate.

b) Stabilirea acþiunilor duºmãnoase concrete desfãºurate ºi a legãturilor prezente
ale foºtilor condamnaþi, a formelor ºi metodelor ce le folosesc, pentru a cunoaºte de
cine sunt influenþaþi în activitatea lor ºi ce scopuri urmãresc.

c) Lucrarea informativã activã a foºtilor condamnaþi cuprinºi în baza de lucru, în
scopul cunoaºterii preocupãrilor prezente ºi intenþiilor de viitor, pentru luarea
mãsurilor corespunzãtoare ºi contracararea acþiunilor lor duºmãnoase.

d) Întreprinderea unor acþiuni de influenþare pozitivã a unor foºti condamnaþi c.r.
ºi menþinerea sub influenþa noastrã a acelora care manifestã în prezent o atitudine
oscilantã faþã de orânduirea noastrã socialistã.

Pentru realizarea acestor obiective se vor întreprinde urmãtoarele mãsuri:
1) Conducerile direcþiilor centrale ºi ale inspectoratelor judeþene de securitate vor

analiza modul cum s-a constituit baza de lucru în problema foºti condamnaþi fãrã
antecedente politice înainte de condamnare, pentru a vedea dacã au fost cuprinºi în
baza de lucru toþi acei care prezintã pericol social pentru securitatea statului, chiar
dacã nu sunt semnalaþi cu activitate duºmãnoasã prezentã.

– Inspectoratele de securitate judeþene care au preluat evidenþele organizaþiilor
ºi grupãrilor subversiv-teroriste reconstituite în anii precedenþi de fostele direcþii
regionale de securitate vor stabili dacã s-au transmis aceste evidenþe inspectoratelor
judeþene constituite pe raza fostelor regiuni, luând mãsuri de a se transmite evidenþele
cu privire la acei care au activat pe teritoriul actualelor judeþe.

335



– Acolo unde se va constata cã unii foºti condamnaþi sunt plecaþi pe teritoriul altor
judeþe, vor fi semnalaþi inspectoratelor judeþene respective, pentru a se analiza situaþia
lor prezentã, ºi în raport de aceasta sã hotãrascã dacã rãmân sau nu în baza de lucru.

– Organele de securitate trebuie sã se preocupe în mod permanent de cunoaºterea
situaþiei prezente ºi lucrarea activã a foºtilor condamnaþi pentru activitate în grupãri
subversiv-teroriste, îndeosebi a celor semnalaþi în prezent cu asemenea intenþii, în
vederea luãrii mãsurilor corespunzãtoare de contracarare a eventualelor acþiuni ce
ar vrea sã le întreprindã.

Aceeaºi situaþie va trebui acordatã foºtilor condamnaþi care au iniþiat ºi condus
diferite grupãri ºi organizaþii subversive, pentru a stabili dacã în prezent mai au
asemenea preocupãri ºi cãtre ce categorii de persoane îºi îndreaptã atenþia, în vederea
prevenirii intenþiilor duºmãnoase ºi curmãrii unor asemenea activitãþi.

2) Concomitent cu analiza modului cum s-a fãcut selecþionarea bazei de lucru,
se va analiza ºi cum sunt lucrate informativ persoanele respective, luându-se mãsuri
de încadrare informativã a tuturor celor ce au fost trecuþi în baza de lucru pentru a
le cunoaºte în mod permanent atitudinea, preocupãrile, legãturile ºi intenþiile ce le
au. În acest scop este necesarã asigurarea supravegherii informativ-operative a foºtilor
condamnaþi contrarevoluþionari atât la domiciliu, cât ºi la locul de muncã.

Termen: 30 octombrie 1968
– Se va acorda atenþie deosebitã foºtilor condamnaþi contrarevoluþionari semnalaþi

cã se preocupã de redactarea unor lucrãri cu conþinut duºmãnos, participã la diferite
cenacluri literare sau intenþioneazã sã creeze asemenea cenacluri, pentru a cunoaºte
în mod permanent ce lucrãri scriu, conþinutul lor, cu cine le discutã, ce intenþioneazã
sã facã cu ele ºi care este atitudinea lor în cenaclurile literare la care participã.

– Având în vedere faptul cã unii foºti condamnaþi contrarevoluþionari s-au
înscris la diverse facultãþi, licee ºi ºcoli profesionale pentru completarea studiilor,
se vor lua mãsuri de identificare a acestora pentru a se asigura supravegherea
informativã a lor atât la domiciliu, cât ºi la instituþiile de învãþãmânt respective. Se
va urmãri în mod deosebit sã se stabileascã atitudinea lor în rândul studenþilor, dacã
nu cumva încearcã sã atragã la diferite acþiuni duºmãnoase pe unii studenþi, ce metode
ºi mijloace folosesc, pentru a se putea lua la timp mãsuri de contracarare a intenþiilor
ce le au.

Termen: 1 octombrie 1968
– Organele Direcþiei I vor sprijini efectiv activitatea inspectoratelor judeþene de

securitate, pentru asigurarea colaborãrii în lucrarea informativ-operativã a foºtilor
condamnaþi contrarevoluþionari, în vederea stabilirii legãturilor acestora cu legionarii,
cu foºtii politicieni, naþionaliºti, sectanþi, aparatul de represiune burghez, oameni de
ºtiinþã, artã, culturã ºi tineret studios, luând mãsuri corespunzãtoare de contracarare
a intenþiilor lor duºmãnoase.

– Se va acorda atenþie deosebitã acelora care sunt semnalaþi cã sperã în înfiinþarea
unor partide de opoziþie, pentru a stabili ce foºti politicieni îi influenþeazã sau dacã
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înfiinþarea unor asemenea partide este iniþiativa lor proprie, cãtre ce persoane îºi
îndreaptã atenþia ºi ce metode folosesc în vederea prevenirii ºi lichidãrii acþiunilor
ce le vor întreprinde.

3) Întrucât un mare numãr de foºti condamnaþi contrarevoluþionari lucreazã în unele
obiective industriale, ºi îndeosebi pe diferite ºantiere de construcþii, se vor lua mãsuri
de asigurare a unei temeinice colaborãri între ofiþerii care lucreazã în problema foºti
condamnaþi ºi cei ce deservesc obiectivele respective pentru a se lua mãsuri eficiente
de urmãrire informativ-operativã a foºtilor condamnaþi contrarevoluþionari la locul
de muncã. În acest scop, organele care lucreazã problema vor preda organelor de
contrasabotaj liste cu foºtii condamnaþi care lucreazã în obiectivele industriale, pe
diferite ºantiere de construcþie sau în alte unitãþi economice.

Periodic, direcþiile I ºi a II-a, cât ºi inspectoratele judeþene de securitate, vor analiza
materialele informativ-operative ce se vor obþine despre foºtii condamnaþi
contrarevoluþionari ºi vor stabili mãsurile ce se impun pentru lucrarea lor în mod
corespunzãtor, în vederea prevenirii intenþiilor lor duºmãnoase.

4) Deoarece din materialele informativ-operative obþinute rezultã cã unii foºti
condamnaþi contrarevoluþionari întreþin legãturi suspecte cu diferiþi cetãþeni strãini,
viziteazã unele ambasade sau sunt contactaþi de diferiþi cetãþeni strãini, Direcþiile I
ºi a III-a, cât ºi inspectoratele judeþene de securitate, vor asigura o temeinicã cooperare
între organele de informaþii interne ºi cele de contraspionaj pentru a se stabili ºi
cunoaºte în mod permanent natura legãturilor respective, scopul vizitelor la ambasade
ºi activitatea cetãþenilor strãini care cautã sã intre în contact cu foºtii condamnaþi,
în vederea luãrii de mãsuri corespunzãtoare pentru prevenirea transmiterii de
informaþii sau altor acþiuni duºmãnoase.

5) Conducerile Direcþiei I ºi inspectoratelor judeþene de securitate vor analiza
aportul ºi posibilitãþile de pãtrundere ale reþelei informative folosite în supravegherea
informativã a foºtilor condamnaþi, luând mãsuri de a recruta noi informatori în cazul
în care cei existenþi nu pot asigura supravegherea la nivel corespunzãtor a persoanelor
în cauzã. Cu acest prilej se vor stabili ºi informatorii cu posibilitãþi de informare ºi
trimitere în alte localitãþi din þarã, pentru a stabili atitudinea, preocupãrile ºi
intenþiile unor foºti condamnaþi contrarevoluþionari din localitãþile respective.

Termen: 30 septembrie 1968
6) Având în vedere cã mulþi foºti condamnaþi locuiesc în mediul sãtesc, unii dintre

ei fiind membri ai cooperativelor agricole de producþie ºi semnalaþi cu unele
manifestãri negative, se va avea în vedere ca în cadrul supravegherii informative
generale din comunele respective sã se cunoascã în mod permanent atitudinea ºi
eventualele intenþii duºmãnoase ale lor, în vederea luãrii mãsurilor corespunzãtoare
pentru contracararea oricãror acþiuni duºmãnoase în mediul sãtesc.

7) Organele centrale ºi teritoriale ale securitãþii statului vor elabora, pe baza
prezentului plan, mãsuri concrete privind urmãrirea ºi contracararea acþiunilor
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întreprinse de foºtii condamnaþi de pe raza lor de activitate, analizând periodic stadiul
muncii informativ-operative ºi modul cum se aplicã prevederile prezentului plan.

ªeful Direcþiei I
Colonel de securitate

Borºan Dumitru

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 86, vol. 7, f. 10, 21–27.

114466

1968 august 1. Notã întocmitã de U.M. 0755/C referitoare la „activitatea
propagandisticã desfãºuratã de emigraþia românã prin presã ºi
tipãrituri“

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
U.M. 0755/C

Nr. 75/54137
din 1 august 1968

Cãtre,
U.M. 0249

Din ordinul tovarãºului vicepreºedinte al Consiliului Securitãþii Statului, general-
locotenent N. Doicaru, vã trimitem spre studiu ºi documentare o notã cu privire la
„Activitatea propagandisticã desfãºuratã de emigraþia românã prin presã ºi tipãrituri“.

ªeful unitãþii
Col. [indescifrabil]

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
U.M. 0755/C 26 iulie 1968

Notã
Priveºte: Activitatea propagandisticã desfãºuratã de emigraþia românã prin

presã ºi tipãrituri

În prezent, în emigraþia românã se editeazã un numãr de peste 30 de publicaþii,
dintre care unele apar cu regularitate – lunar sau sãptãmânal – iar altele la diferite
intervale, în funcþie de posibilitãþile lor materiale.
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O parte din aceste publicaþii au un caracter ºi atitudine loialã faþã de þarã, publicând
materiale realiste pe teme privind realizãrile, istoria ºi cultura poporului nostru. Altele,
însã, se aflã pe poziþii ostile R.S. România ºi desfãºoarã propagandã duºmãnoasã
continuã. În emigraþie existã cca 10–12 asemenea publicaþii reacþionare mai
importante, dispersate îndeosebi în Spania, R.F. a Germaniei, S.U.A. ºi Franþa,
remarcându-se, prin conþinutul lor calomniator ºi ostil, cele editate de grupãrile
legionare. Printre acestea, mai semnificative sunt:

– Publicaþiile grupãrilor legionare se remarcã prin conþinutul lor calomniator ºi
ostil ºi [prin] atenþia pe care o acordã îndoctrinãrii legionare. Fiþuicile principale ale
acestor grupãri sunt: „Þara ºi exilul“, editatã la Madrid de gruparea simistã;
„Orientãri pentru legionari“, ce apare la Erding, ºi „Vatra“, scoasã la Freiburg (R.F.
a Germaniei), ambele sub îndrumarea legionarilor antisimiºti.

În ultimul timp se constatã o activitate deosebitã a cãpeteniilor legionare pentru
reeditarea unor lucrãri legionare scrise de C.Z. Codreanu, ca de exemplu: „Cãrticica
ºefului de cuib“, „Pentru legionari“, „C.Z. Codreanu – Prezent“, Cãpitanul – mit al
poeþilor“ ºi [a] altor materiale cu caracter istoric-legionar, prin care se urmãreºte
îndoctrinarea elementelor tinere atrase în organizaþie ºi menþinerea treazã a spiritului
legionar în emigraþie. În acest sens, mai pot fi citate lucrãrile „România ºi sfârºitul
Europei, amintiri din Þara pierdutã“, de Mihail Sturdza, fost ministru de Externe,
„Istoria politicã ºi militarã a rãzboiului României contra Rusiei sovietice“, de Platon
Chirnoagã, fost general, „Conducere ºi disciplinã“, de Faust Brãdescu ºi „Din
Bucovina pe Oder – amintirile unui legionar“, de Chirilã Ciuntu.

Legionarii se folosesc intens ºi de unele publicaþii ale comunitãþilor religioase
româneºti, ca de exemplu „Solia“, ziar al Episcopiei ortodoxe române din S.U.A.,
condus de V. Trifa, „Sfinþii Arhangheli“, de la Paris, de sub conducerea preotului V.
Boldeanu.

– Publicaþiile reprezentanþilor fostelor partide burgheze (P.N.Þ. ºi P.N.L),
constituiþi în Comitetul Naþional Român (C.N.R.), sunt ziarele „România“, care apare
la New York, ºi „La Nation Roumaine“, publicat la Paris.

– Publicaþii ale unor vârfuri reacþionare „independente“ din emigraþie, ca „Vocea
Libertãþii“, fiþuicã editatã la Atena de Petropuliadi Dumitru, de naþionalitate greacã
(fost cetãþean român între 1926–1950), iar dupã decesul acestuia de soþia lui; „Buletinul
Informativ al Românilor din Exil“ (B.I.R.E.), tipãrit la Paris de fugarul Rene Theo
ºi „Presa Liberã Românã“, editatã la Londra de Iancu Raþiu.

Presa emigraþiei reacþionare îºi îndreaptã atenþia mai ales spre urmãtoarele
probleme:

– denigrarea mãsurilor luate de P.C.R. ºi statul român în domeniul politicii de
industrializare a þãrii ºi a eficienþei economiei noastre naþionale;

– pretinsa stare de mizerie a þãrãnimii cooperatiste, cerând desfiinþarea proprietãþii
cooperatiste ºi revenirea la proprietatea privatã asupra pãmântului;
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– lipsa de drepturi ºi libertãþi cetãþeneºti, argumentatã îndeosebi cu faptul cã
românilor nu li se dã posibilitatea sã cãlãtoreascã în þãrile capitaliste;

– pretinsa lipsã de libertãþi religioase ale cetãþenilor din România.
Majoritatea publicaþiilor emigraþiei reacþionare apar cu sprijinul moral ºi material

al autoritãþilor de stat autohtone, unele fiind direct finanþate ºi controlate de serviciile
de spionaj ºi contraspionaj ale þãrilor respective. Astfel:

– Departamentul de Stat al S.U.A. finanþeazã, prin intermediul C.N.R., fiþuicile
„România“ ºi „La Nation Roumaine“;

– C.I.A. ºi F.B.I.-ul finanþeazã ºi controleazã ziarele „Vocea Libertãþii“ ºi
„Gânduri din exil“;

– Ministerul vest-german al Refugiaþilor sprijinã cu fonduri publicaþiile „Cuvântul
în exil“, „Stindardul“ ºi unele ziare ale organizaþiilor Volksdeutsche, ca
„Donauschwabe“ ºi „Siebenbürgische Zeitung“.

– Organele poliþiei franceze acordã ajutoare materiale periodicului „B.I.R.E.“.

Se constatã cã publicaþiile grupãrilor politice nelegionare prezintã din ce în ce mai
multe materiale cu conþinut mai realist, pe un ton mai moderat, în care sunt
apreciate obiectiv realizãrile din þara noastrã. Presa din aceastã categorie scoate
totodatã în evidenþã eforturile guvernului român în domeniul politicii externe, acordând
prioritate aspectelor legate de politica de independenþã a þãrii.

Se remarcã, mai ales în ultimii doi ani, o oarecare preocupare a cercurilor
intelectuale din emigraþia românã de a da activitãþii lor publicistice un caracter mai
mult cultural-istoric, prezentând evenimentele de pe poziþii mai realiste.

Ilustrative în aceastã privinþã sunt cercurile care editeazã publicaþiile „Destin“ din
Spania, „Revista Scriitorilor Români“ din Italia, „Fiinþa Româneascã“ din Franþa ºi
„Prodomos“ din R.F. a Germaniei.

Ca urmare, un numãr tot mai mare de intelectuali din rândul emigraþiei române
se îndepãrteazã de presa politicã a legionarilor, orientându-se spre alte publicaþii.

Prezentãm în continuare date privind principalele publicaþii ale emigraþiei
reacþionare ºi ale unor grupãri de emigranþi apropiaþi þãrii.

„Þara ºi Exilul“ – curier informativ al miºcãrii legionare; Director George Costea
– Anul apariþiei: 1964. Sediul: Madrid, str. general Yola, nr. 277. Se editeazã lunar,

în limba românã, într-un tiraj de cca 1 000 exemplare, de cãtre gruparea legionarã
simistã, condusã de Horia Sima.

– Cheltuielile de redactare ºi difuzare provin din cotizaþii, contribuþii ºi abonamente
ale legionarilor simiºti.

– Se difuzeazã legionarilor aflaþi în þãrile occidentale prin abonamente directe ºi
prin ºefii de grupãri din diverse localitãþi, de la om la om.

– Are caracter anticomunist, de îndoctrinare legionarã ºi de propagandã împotriva
regimului nostru.
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– Horia Sima ºi G. Costea selecþioneazã ºi prelucreazã materialele ce le primesc
de la diverse vârfuri legionare. În unele din articole Horia Sima dã ºi directive în
numele organizaþiei legionare.

„Orientãri pentru legionari“ – organ al grupãrii legionare antisimiste
– Anul apariþiei: 1957
– Sediul: oraºul Erding din R.F. a Germaniei
– Se editeazã lunar ºi uneori trimestrial, într-un tiraj de 400–500 exemplare, de

cãtre gruparea legionarã antisimistã, sub conducerea directã a comandantului
legionar C. Papanace.

– Este difuzatã legionarilor antisimiºti din Europa ºi America.
Conþinut: 
– Îndoctrinare legionarã, publicând pe prima paginã calendarul evenimentelor

organizaþiei ºi citate din lucrãrile lui C.Z. Codreanu („Cãrticica ºefului de cuib“,
„Pentru legionari“ etc.);

– Polemici cu gruparea legionarilor simiºti pe tema contestãrii rolului de
comandant unic al lui Horia Sima;

– Publicã ºtiri duºmãnoase þãrii;
– Sprijinã regimurile fasciste, rasiste ºi dictaturile militare din diferite pãrþi ale

lumii;
– Acordã un spaþiu larg lipsei de drepturi ºi asupririi la care sunt supuºi românii

macedoneni din Grecia.

„Stindardul“
– Anul apariþiei: 1953
– Sediul: oraºul München din R. F. a Germaniei.
– Se editeazã lunar, într-un tiraj de 1 500–2 000 exemplare, de cãtre cuzistul I.V.

Emilian, fiind susþinut material de cãtre Ministerul vest-german al Refugiaþilor ºi
serviciul de spionaj vest-german. Are o prezentare graficã corespunzãtoare, fiecare
numãr apãrând în opt pagini, din care douã în limba germanã ºi una în limba francezã.

Conþinut:
– Consacrã un spaþiu larg portretelor de ofiþeri sau soldaþi români cãzuþi pe frontul

antisovietic;
– Publicã materiale împotriva ideologiei comuniste în general ºi cu caracter

calomnios la adresa þãrii noastre;
– Ia atitudine împotriva cetãþenilor de naþionalitate românã care vin în contact cu

reprezentanþele noastre diplomatice sau viziteazã R.S. România;
– Sprijinã în coloanele ziarului acþiunile legionarilor simiºti;
– Se pronunþã împotriva agitaþiilor iredentiste ale refugiaþilor maghiari ºi

împotriva dislocãrilor de populaþie româneascã din Basarabia ºi Bucovina de Nord.
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Revista „Vatra“
– Anul apariþiei: 1950
– Sediul: oraºul Freiburg din R.F. a Germaniei
– Se editeazã trimestrial, într-un tiraj de 500 de exemplare, de cãtre legionarul

antisimist Petre Vãlimãreanu.
– Este difuzatã celor care o sprijinã cu bani sau plãtesc abonamentul, de obicei

anticipat, însã de preferinþã legionarilor. Mai rãspânditã în R.F. a Germaniei, Italia,
S.U.A., Franþa ºi Grecia.

Conþinut:
– Publicã ºtiri cu caracter duºmãnos la adresa þãrii ºi ia poziþie împotriva

emigranþilor care au o atitudine loialã faþã de þarã;
– Polemizeazã cu cãpeteniile legionare (simiºti ºi antisimiºti), dar în special cu

Horia Sima, Traian Boeru, Viorel Trifa ºi alte vârfuri legionare;
– Sprijinã, prin articolele sale, „Societatea Academicã Românã“ ºi în special pe

secretarul acesteia, legionarul Mircea Popescu;
– Susþine agresiunea americanã în Vietnam;
– Combate, prin articole, acþiunile iredentiste ale fugarilor maghiari; cautã sã

demonstreze, prin reportaje ºi articole cu caracter istoric, apartenenþa Basarabiei ºi
Bucovinei de Nord la România.

Organele noastre au posibilitãþi de a publica în aceastã fiþuicã materiale menite
sã ducã la adâncirea disensiunilor existente între legionari.

Revista literarã „Destin“
– Anul apariþiei: 1957
– Sediul: Madrid – apare bianual, în limba românã, într-un tiraj de 4–500 de

exemplare. Fondurile de editare se realizeazã din vânzarea revistei ºi donaþii ale unor
emigranþi cu stare materialã bunã.

– Este editatã de prof. George Uscãtescu ºi [de] un grup de alþi opt intelectuali
de origine românã, aflaþi în Spania ºi Franþa, majoritatea foºti legionari.

Are un caracter literar. În paginile revistei publicã materiale literare o parte a
intelectualilor români aflaþi în Spania, Franþa, Italia, Anglia etc. Scrierile lor se
caracterizau prin conþinut reacþionar ºi de luptã împotriva regimului din þarã.

În ultimele numere caracterul reacþionar al materialelor publicate s-a atenuat, unii
dintre membrii grupului manifestând tendinþe de apropiere de þarã.

Revista „Drum“
– Anul apariþiei: 1964, în limba românã.
– Sediul: Mankata, Minessota, S.U.A.
– Se editeazã trimestrial, într-un tiraj de 300–400 exemplare.
– Este scoasã de comandanþii legionari Vasile Posteucã, Nicolae Petra, ajutaþi de

legionarul Nicolae Novac, ºi difuzatã legionarilor din S.U.A. ºi Canada ºi unor vârfuri
legionare din Europa.
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– Are formã de revistã literarã. Legionarii îºi publicã scrierile lor literare ce au
conþinut anticomunist, în general, ºi calomnios la adresa regimului nostru, în
special. Fondurile pentru publicare se strâng din abonamente ºi donaþii ale unor
legionari mai înstãriþi.

– Scopul editorilor revistei este de a grupa în jurul lor pe intelectualii români aflaþi
pe teritoriul celor douã Americi ºi a-i organiza într-o formã asemãnãtoare „Societãþii
Academice Române“ din Europa.

Revista „Prodomos – foaie de gând ºi apropiere creºtinã“
– Anul apariþiei: 1964.
– Sediul: oraºul Freiburg din R.F. a Germaniei.
– Se editeazã trimestrial, în 800 de exemplare, în foarte bune condiþii grafice, sub

îngrijirea legionarilor Paul Miron din Freiburg ºi Ion Cuºa din Paris.
– Revista se intituleazã „Foaie de gând ºi apropiere creºtinã“ ºi a cooptat, în calitate

de colaboratori, oameni de culturã ºi artã din rândul emigraþiei, ca Horia Vintilã, H.
Stamatu, Virgil Ierunca, Monica Lovinescu º.a.

– Fondurile sunt realizate din abonamente ºi contribuþii benevole, fiind susþinute
ºi de Institutul de studii ºi cercetãri de la Freiburg.

Conþinut:
– Materialele de propagandã religioasã, militând pentru unitatea bisericii ortodoxe;
– Studii literare, schiþe, sonete, eseuri, al cãror conþinut este în majoritate

filosofic. Uneori materialele graviteazã în jurul unor concepþii idealisto-defetiste:
morminte, moarte, întoarcere în tinereþe;

– Publicã articole ºi informaþii realiste, dar ºi materiale cu caracter duºmãnos.

„Gânduri din exil“ – jurnal al „Uniunii Studenþilor Liberi Români“
– Este o revistã litografiatã ce ºi-a început apariþia în anul 1967, la New York, în

limba englezã. Este redactatã de Daniel Teodoru, fiul dr. C. Teodoru – comandant
legionar, în prezent medic la o închisoare a F.B.I. din New York.

Prin faptul cã se adreseazã tineretului româno-american, cã are un caracter
anticomunist, ºi mai ales de susþinere a versiunii americane privind rãzboiul din
Vietnam, pare a fi inspiratã ºi finanþatã de autoritãþile americane. Majoritatea
vârfurilor emigraþiei române ce trimit scrisori de încurajare editorului sunt cunoscuþi
ca agenþi F.B.I.

Revista pare a fi o mãsurã a autoritãþilor de întãrire a propagandei anticomuniste
în rândurile tineretului româno – american.

„Solia“ – organ al Episcopiei Ortodoxe Române din America
– Anul apariþiei: 1935 – în limbile românã ºi englezã
– Sediul: Detroit – Michigan – S.U.A.
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– Apare bilunar, într-un tiraj de cca 2 500 exemplare. Este scoasã de comandantul
legionar Viorel Trifa, ajutat de Vasile Haþeganu, preoþii legionari Graþian Radu,
Anchidim Uºeriu, George Preda, Martinian Ivanovici, Ion Surducan ºi alþii.

– Finanþarea publicaþiei se face din fondurile Episcopiei Ortodoxe Române din
America.

– „Solia“ are caracterul unui ziar de informare asupra vieþii bisericeºti ºi sociale
a comunitãþilor române ortodoxe din S.U.A. ºi Canada, aflate sub conducerea lui V.
Trifa.

V. Trifa foloseºte ziarul ºi ca armã principalã de luptã anticomunistã ºi de atacare
a regimului din þarã.

De asemenea, sunt criticate comunitãþile ºi personalitãþile de origine românã din
emigraþie care militeazã pentru legãturi normale cu oficialitãþile bisericeºti ºi laice
din þarã.

Revista „Sfinþii Arhangheli“, organ al comitetului parohial al Bisericii Române
din Paris

– Anul apariþiei: 1961.
– Sediul: Paris.
– Se editeazã trimestrial, într-un tiraj de 300 exemplare, sub conducerea directã

a comandantului legionar V. Boldeanu.
– Este difuzatã în rândul emigranþilor români grupaþi în jurul bisericilor din R.F.

a Germaniei, Franþa, S.U.A. ºi Canada.
– Apare în limbile francezã ºi românã.
Conþinut:
– Articole cu caracter religios, date ºi informaþii despre manifestãrile religioase;
– Materiale din care rezultã încercãrile legionarilor de a unifica ºi prelua

emigraþia sub controlul lor;
– Popularizarea episcopului legionar T. Ionescu, cu scopul de a acapara conducerea

bisericilor ortodoxe române din Europa;
– Reportaje despre comemorarea unor evenimente din istoria poporului român,

la care participã legionarii din Franþa ºi R.F. a Germaniei;
– Materiale cu caracter duºmãnos la adresa þãrii noastre.

Ziarul „România“, organ al Comitetului Naþional Român din New York
– Anul apariþiei: 1955, în limba românã.
– Sediul: New York.
– Se editeazã o datã la douã luni, într-un tiraj de cca 2 500 de exemplare, de cãtre

Constantin Viºoianu, preºedintele, ºi Ion Vardala, secretarul general al C.N.R. din
New York, ajutaþi de Augustin Popa, Iancu Zissu ºi alte vârfuri reacþionare.

– Este subvenþionat de cãtre Departamentul de Stat al S.U.A. din fondurile alocate
sprijinirii activitãþii de propagandã ºi subversiune împotriva þãrilor socialiste.
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În ziar se publicã ºtiri ºi informaþii tendenþioase ºi articole calomnioase la adresa
regimului nostru. Apar, de asemenea, informaþii despre activitatea ºi acþiunile emi-
graþiei reacþionare române ºi ale Asociaþiei Naþiunilor Europene Captive din New York.

Ziarul are scopul de a strânge în jurul C.N.R. pe unele vârfuri ale fostelor partide
burgheze din România, aflate în Occident, ºi, împreunã cu fostul rege Mihai, sã se
prezinte ca un aºa-zis „guvern în exil“.

Ziarul „La Nation Roumaine“, organ al Comitetului Naþional Român, filiala Paris
– Anul apariþiei: 1948.
– Sediul: Paris.
Se editeazã lunar ºi, uneori, la douã luni, într-un tiraj de 500 de exemplare, sub

conducerea directã a lui Veniamin Virgil, reprezentant al Comitetului Naþional Român
pentru Europa.

– Apare în limba francezã.
– Este difuzat emigranþilor români din S.U.A. ºi Franþa, precum ºi în cadrul M.A.E.

ºi M.A.I. francez.
– Finanþarea ziarului este asiguratã de Departamentul de Stat al S.U.A., prin

Comitetul Naþional Român din New York.
Conþinut:
– Articole calomnioase privind arta ºi cultura nouã socialistã;
– „Studii economice“, prin care denigreazã realizãrile noastre, folosind în acest

sens criticile apãrute în presa românã;
– Materiale calomnioase la adresa politicii noastre externe;
– Publicã materiale prin care susþine apartenenþa Basarabiei ºi Bucovinei de Nord

la România;
Existã posibilitãþi de a publica în acest ziar articole favorabile þãrii noastre.

Ziarul „America“, organ al „Uniunii ºi Ligii societãþilor româno-americane“
– Anul apariþiei: 1906, în limbile românã ºi englezã.
– Sediul: Cleveland, Ohio, S.U.A.
– Se editeazã sãptãmânal, într-un tiraj de cca 2 500 exemplare.
– Este difuzat emigranþilor români din S.U.A., Canada ºi din alte þãri, pe bazã de

abonamente. Este finanþat din fondurile „Uniunii ºi Ligii“.
Are caracterul unui ziar de informare a emigraþiei despre viaþa politicã, social-

culturalã ºi bisericeascã a românilor ce trãiesc în S.U.A. ºi Canada.
Din anul 1950, când la conducerea ziarului ºi a unor asociaþii ale emigraþiei au

pãtruns elemente legionare, în ziar se publicã ºi articole scrise de vârfurile reacþionare
ale emigraþiei române, prin care se duce propagandã împotriva regimului din þarã.

Ziarul „Vocea libertãþii“, organ al refugiaþilor greci din România.
– Anul apariþiei: 1953.
– Sediul: Atena.
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– Se editeazã lunar, în limbile greacã ºi românã, într-un tiraj de 500 de exemplare,
sub conducerea lui Dimitrie Petropuliadi din Grecia ºi Basil Moussou din New York,
greci care au locuit în România. Dupã decesul lui D. Petropuliadi, apariþia ziarului
este asiguratã de soþia acestuia.

– Este finanþat de cãtre Comitetul Naþional pentru Europa Liberã din New York,
prin intermediul lui Basil Moussou.

Conþinut:
– Articole calomnioase la adresa conducerii de partid ºi de stat ºi a unor oameni

de ºtiinþã ºi de culturã;
– Materiale prin care denigreazã realizãrile regimului nostru, folosind unele

materiale critice din presa noastrã;
– Susþine agresiunea americanã din Vietnam.

„Buletin de informaþie pentru românii din exil“ (B.I.R.E.)
– Anul apariþiei: 1947.
– Sediul: Paris.
– Se editeazã lunar, într-un tiraj de 2 000 exemplare, fiind finanþat de cãtre poliþia

francezã ºi cercurile sioniste din S.U.A.
– Este condus de cãtre agentul poliþiei franceze Rene Theo (Theodosiadis).
– Se difuzeazã în Europa occidentalã, S.U.A. ºi Israel.
Conþinut:
– Calomniazã conducerea noastrã de partid ºi de stat;
– Denigreazã realizãrile ºi politica noastrã externã;
– Amplificã criticile apãrute în presa noastrã, prezentându-le ca insuccese ale R.S.

România.
– Face o largã publicitate celor care trãdeazã þara ºi se stabilesc în Occident;
– Ia atitudine fãþiºã împotriva emigranþilor ce stabilesc legãturi cu þara;
– Publicã articole împotriva unor cãpetenii legionare.

„Presa Liberã Românã“, sãptãmânal de ºtiri ºi comentarii
– Anul apariþiei: 1957.
– Sediul: Londra.
– Se editeazã sãptãmânal, într-un tiraj de 1 500 exemplare, de cãtre Iancu Raþiu,

preºedintele Asociaþiei Culturale a Românilor din Anglia.
– Apare în limbile românã, francezã ºi englezã ºi se difuzeazã emigranþilor români

din Europa ºi S.U.A..
– Primeºte materiale spre publicare de la Comitetul Naþional pentru Europa Liberã

din New York.
Conþinut:
– Publicã articole ºi informaþii calomnioase la adresa þãrii noastre;
– Articole cu conþinut anticomunist;
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– Preia articolele ºi informaþiile critice din presa noastrã, pe care le foloseºte pentru
a calomnia realizãrile obþinute de þara noastrã;

– Susþine apartenenþa Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord la România ºi combate
acþiunile iredentiste organizate de fugarii maghiari.

Revista „Fiinþa româneascã“, editatã de Fundaþia Regalã Universitarã Carol I
– Anul apariþiei: 1963.
– Sediul: Paris.
– Apare anual ºi uneori de douã ori pe an, într-un tiraj de 300 de exemplare, fiind

finanþatã de Comitetul Naþional Român, filiala Paris.
– Grupeazã în jurul sãu scriitori români din emigraþie, indiferent de culoare politicã.
Conþinut:
– Lucrãri ale scriitorilor români (poezie, prozã, criticã literarã) din perioada

premergãtoare celui de-al doilea rãzboi mondial;
– Lucrãri ale scriitorilor români din emigraþie, care au conþinut filosofic – idealist

sau caracter abstract.
– Informaþii realiste despre þarã, dar ºi unele denigratoare, vizând în special cultura

socialistã.

„Revista Scriitorilor Români“, editatã de Societatea Academicã Românã
– Anul apariþiei: 1961.
– Sediul: München.
– Apare anual, într-un tiraj de 400–500 exemplare, cu un sprijin financiar al

autoritãþilor vest-germane ºi italiene.
– Aceastã revistã are un caracter literar, istoric ºi politic, publicând creaþii ale unor

scriitori cu diferite orientãri politice; articolele politice au un caracter ostil þãrii noastre.
Conþinut:
– Lucrãri ale scriitorilor români (prozã, poezie, criticã literarã ºi de artã, amintiri)

stabiliþi în strãinãtate;
– Dãri de seamã ºi informaþii detaliate privind congresele anuale ale „Societãþii

Academice Române“.

„Buletinul Informativ“ al organizaþiei Acþiunea social-creºtinã a românilor din
Germania

– Anul apariþiei: 1955.
– Sediul: oraºul München din R.F. a Germaniei.
– Apare lunar ºi uneori trimestrial, în limbile românã ºi germanã, fiind finanþat

de cãtre Ministerul vest-german al Refugiaþilor. Are un tiraj de cca 500 exemplare
ºi se difuzeazã în rândul emigranþilor din R.F. a Germaniei.

– Conducãtorul publicaþiei este fostul general Ion Gheorghe.
Conþinut:
– Publicã materiale cu caracter duºmãnos la adresa þãrii;
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– De asemenea, în aceastã publicaþie apar studii despre România (geografie,
sociologie etc.) adresate cititorilor de limbã germanã;

– Militeazã pentru unitatea emigranþilor, insistând asupra necesitãþii de unificare
a organizaþiilor reacþionare ale emigraþiei din R.F. a Germaniei;

– Ia poziþie împotriva acþiunilor iredentiste ale fugarilor maghiari.

Ziarul „Siebenburghische Zeitung“, organ al „Asociaþiei compatriotice a
saºilor transilvãneni“

– Sediul: München – R.F. a Germaniei.
– Apare lunar, într-un tiraj de 1 000 de exemplare, fiind redactat în limba germanã

ºi condus de ziaristul Honig Alfred.
– Se difuzeazã în rândul organizaþiei „Volksdeutsche“ din R.F. a Germaniei ºi

Austria.
– Este finanþat de Ministerul vest-german al Refugiaþilor.
Conþinut:
– Þine legãtura cu coloniile sãseºti din Europa, S.U.A. ºi Canada, despre a cãror

activitate publicã reportaje, informaþii, fotografii;
– Evocã tradiþii ºi obiceiuri ale saºilor din Transilvania;
– Criticã poziþia guvernului nostru în problema neacordãrii de vize pentru

reîntregirea familiilor de origine germanã.

Ziarul „Der Donauschwabe“, organ al „Asociaþiei compatriotice a ºvabilor
bãnãþeni“

– Sediul: oraºul Stuttgart din R.F. a Germaniei.
– Limba germanã.
– Se editeazã periodic, în 1 000 exemplare, fiind finanþat de Ministerul Refugiaþilor

de la Bonn ºi are ca redactor-ºef pe ziaristul francez Franz Schustak.
– Se difuzeazã în R.F. a Germaniei ºi Austria.
Conþinut:
– Articole, reportaje, despre activitatea desfãºuratã peste hotare de ºvabii proveniþi

din România, Ungaria ºi Iugoslavia;
– Evocãri ale locurilor lor natale;
– ªtiri despre ºvabii rãmaºi în România, Ungaria ºi Iugoslavia;
– Probleme legate de reîntregirea familiilor de ºvabi;
– Publicã materiale cu caracter denigrator în problema reunirii familiilor, cerând

emigrarea în masã a nemþilor din þara noastrã.

Ziarul „Neuland“, organ sãptãmânal al ºvabilor dunãreni.
– Anul apariþiei: 1947.
– Sediul: Salzburg, Austria.
– Apare în Editura ªvabilor Dunãreni, sub conducerea profesorului A.K. Gauss,

costul editãrii fiind recuperat din abonamente.
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Conþinut:
– Publicã ºtiri calomnioase despre realitatea din þara noastrã, arãtând cã ºvabii

rãmaºi în R.S. România o duc greu din punct de vedere material;
– Militeazã pentru reunirea familiilor, cerând ca rudele ºvabilor din þarã sã plece

definitiv în R.F.G. ºi Austria;
– În ultima perioadã ziarul a început sã publice ºtiri despre unele realizãri în

domeniul industriei ºi agriculturii din localitãþile sau raioanele locuite de saºi ºi ºvabi.

„Almanahul nemþilor dobrogeni“ din R.F. a Germaniei
– Anul apariþiei: 1956.
– Sediul: Stuttgart.
– Apare anual, într-un numãr de 1 200 exemplare, sub îndrumarea organelor

noastre, iar o parte din materialele publicate au fost trimise din þarã.
– Se difuzeazã în rândul „Volksdeutsche“ din R.F. a Germaniei ºi Austria.
Conþinut:
– Materiale privind dezvoltarea Dobrogei (economicã, socialã, turism etc.);
– Evocãri ale trecutului istoric, tradiþiilor ºi obiceiurilor dobrogene;
– Literaturã descriptivã despre Dobrogea.

Ziarul „Românul American“
– Anul apariþiei: 1913, în limbile românã ºi englezã.
– Sediul: Detroit, Michigan. Se editeazã bilunar, într-un tiraj de 8–900 exemplare.

Este organul oficial al „Clubului civic român“, din care fac parte românii-americani
adepþi ai regimului nostru.

– Este difuzat românilor din S.U.A. ºi Canada pe bazã de abonamente.
Ziarul este redactat în parte de Hary Fãinaru ºi Maria Nila. O altã parte reproduce

articole din presa literarã din þarã.
Trateazã probleme ale miºcãrii muncitoreºti americane de pe poziþia Partidului

Comunist American. Din aceastã cauzã, este înregistrat de autoritãþile S.U.A. pe lista
„Asociaþiilor ºi publicaþiilor aflate în slujba unor puteri strãine“.

Lipsa unor redactori bine pregãtiþi face ca forma ºi conþinutul ziarului sã fie slabe
ºi sã aibã puþini cititori.

Revista „Credinþa“, organ al Episcopiei Misionare Române în America
– Anul apariþiei: 1950, în limbile românã ºi englezã.
– Sediul: Detroit, Michigan, S.U.A.
– Se editeazã lunar, într-un tiraj de 1 500–2 000 exemplare.
– Este condusã de episcopul Victorin Ursache ºi scriitorul diacon Valeriu Anania,

aflaþi sub jurisdicþia Patriarhiei din Bucureºti.
– Apare cu fondurile ce se strâng din cca 300 abonamente, cu unele subvenþii din

partea Patriarhiei ºi donaþii ale unor români americani.
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– Pânã în anul 1965 a avut o apariþie sporadicã, cu un conþinut ºi o formã slabe.
Din noiembrie 1965 – dupã trimiterea lui V. Anania la Detroit – ziarul s-a îmbunãtãþit.

– „Credinþa“ are caracterul unui ziar de informare asupra vieþii bisericeºti ºi cultural
– sociale a comunitãþilor române din S.U.A. ºi Canada, aflate sub jurisdicþia
Episcopiei Misionare. Din noiembrie 1965, în paginile ziarului se publicã articole
de propagare a limbii, culturii ºi tradiþiilor poporului român în rândurile emigraþiei
române din S.U.A. ºi Canada.

Almanahul „Credinþa“
– Anul apariþiei: 1951.
– Se editeazã anual, în cca 2 000 exemplare, în limbile românã ºi englezã.
– Este scos la Detroit de Episcopia Misionarã Ortodoxã Românã în America.
Pe lângã materialele de dogmã ºi informare bisericeascã, în almanah se publicã

scrieri cu conþinut literar, artistic ºi istoric, în care sunt popularizate limba, cultura
ºi tradiþiile poporului român.

Almanahul se bucurã de o largã popularitate ºi aprecieri din partea emigranþilor
români din S.U.A., Canada ºi alte þãri.

„Almanahul Bisericii Ortodoxe Române“ din Anglia
– Anul apariþiei: 1967.
– Sediul: Londra.
– A apãrut într-un tiraj de 1 000 de exemplare, în limbile românã ºi englezã, având

sprijinul financiar din þarã.
Almanahul conþine, pe lângã materialele de cult, ºi articole cu caracter istoric, literar

ºi artistic, popularizând astfel cultura, istoria ºi tradiþiile poporului nostru.
Sunt publicate, de asemenea, impresii favorabile þãrii noastre ale unor turiºti strãini

care au vizitat R.S. România.

Almanahul editat de Biserica Ortodoxã din Viena
– Anul apariþiei: 1961.
– Sediul: Viena.
– Editat într-un tiraj de 1 200 exemplare, de cãtre parohia Bisericii Ortodoxe

Române din Viena.
– Se difuzeazã emigranþilor români din Austria, R.F. a Germaniei, Franþa,

Anglia, S.U.A., Canada, Brazilia etc.
Conþinut:
– Articole despre activitatea coloniei ºi a Bisericii Ortodoxe Române din Viena;
– Evocãri din trecutul istoric al poporului român;
– Literaturã româneascã;
– Materiale oglindind frumuseþile României, tradiþii ºi obiceiuri.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 132, f. 4–20.
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114477

1968 septembrie 19. Raport de analizã al Direcþiei I ºi plan de mãsuri al
Consiliului Securitãþii Statului în problemele presã,
tipãrituri, radio ºi televiziune

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
386 din 19 septembrie 1968

Raport
privind analiza muncii informativ-operative desfãºuratã de organele

de securitate pe linie de presã, tipãrituri, radio ºi televiziune1

Organizarea ºi orientarea muncii de securitate, precum ºi asigurarea desfãºurãrii
ei cu maximum de eficienþã în obiectivele de presã, tipãrituri, radio ºi televiziune,
s-au axat pe realizarea sarcinilor de bazã rezultate din Decretul 295/8 aprilie 1968,
aprobat prin Legea nr. 24 din 25 iunie 1968, ordinele ºi instrucþiunile preºedintelui
Consiliului Securitãþii Statului, hotãrârile ºi alte documente de partid, de a preveni,
descoperi ºi lichida, împreunã cu celelalte unitãþi de securitate, acþiunile ostile
întreprinse de elementele duºmãnoase din aceste obiective, prin identificarea ºi
urmãrirea lor activã, cu toate mijloacele muncii de securitate, stabilind metodele ºi
formele lor de acþiune ºi luarea de mãsuri corespunzãtoare.

Cunoscând importanþa ºi vulnerabilitatea acestor sectoare sub aspectul
posibilitãþilor ce îl oferã pentru desfãºurarea unor activitãþi ostile, subtilitãþile ºi
diversitatea formelor de manifestãri duºmãnoase, operativitatea cu care se poate
acþiona, precum ºi consecinþele ºi implicaþiile unor asemenea acþiuni, s-a impus
organizarea ºi desfãºurarea muncii de securitate pe obiective cu profil asemãnãtor
(presã, edituri etc.), atât la nivel central, cât ºi în teritoriu.

Atenþia lucrãtorilor de securitate a fost îndreptatã ºi înspre persoanele din afarã,
care vin, prin specificul muncii lor, în contact direct, permanent sau temporar, cu cele
din aceste obiective ºi despre care se deþin date sau sunt suspiciuni cã au manifestãri
ostile sau sunt pretabile a le comite.

Stabilirea evidenþei generale în aceste sectoare a prezentat dificultãþi datoritã
specificului muncii, a varietãþii metodelor ºi formelor prin care se poate acþiona ostil,
a determinãrii naturii activitãþilor ostile în raport cu complexitatea fondului
problematicii ce se rezolvã în aceste obiective, precum ºi a înþelegerii greºite asupra
concepþiei ºi stilului de muncã al acestor obiective.
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Prin intensificarea mãsurilor de securitate, în prezent sunt identificate cã lucreazã
în sectoarele de presã, radio, poligrafii ºi edituri, 183 elemente cu antecedente politice
ºi penale, dintre care 84 legionari. În afarã de acestea, pe baza datelor obþinute au
mai fost identificate 178 persoane, fãrã antecedente politice sau penale, cu concepþii
retrograde, cosmopolite, care datoritã ºi influenþei propagandei ºi presei capitaliste,
cu care vin în contact prin natura funcþiei lor în diferite împrejurãri, se dedau la acþiuni
de denigrare ºi calomniere a politicii partidului ºi statului nostru.

Din aceste elemente, un numãr de 17 sunt lucrate prin acþiuni informative sau mape
de lucru, 8 persoane fiind luate în lucru recent.

Supravegherea informativã a acestor elemente este asiguratã de 83 informatori
ºi colaboratori.

Pentru cunoaºterea problemelor din teritoriu, Direcþia I a efectuat muncã de control
ºi îndrumare la Inspectoratele judeþene de securitate Bihor, Dolj, Timiº, Cluj, Iaºi,
Braºov, Argeº, Mureº, Constanþa, Sibiu, cât ºi la Inspectoratul de Securitate al
Municipiului Bucureºti. Cu ocazia controlului s-au luat o serie de mãsuri pentru
intensificarea muncii de securitate în aceste sectoare, însã, faþã de sarcinile mari ce
trebuie rezolvate, rezultatele obþinute încã nu sunt satisfãcãtoare.

Astfel, la Inspectoratele judeþene de securitate Iaºi ºi Argeº, redacþiile ziarelor locale
au fost scoase din preocupãrile aparatului de securitate, pe motivul cã activitatea
acestora este îndrumatã direct de cãtre organele de partid.

La Inspectoratele de securitate Bacãu ºi Ploieºti, în aceste sectoare este folosit
câte un informator cu posibilitãþi limitate ºi nu au identificat nici un element suspect
de activitate ostilã, deºi asemenea persoane se gãsesc în aceste obiective.

Inspectoratele de securitate Iaºi, Dolj, Cluj, Mureº ºi Timiºoara nu au asigurat
informativ studiourile de radio.

Cu ocazia controlului efectuat s-au dat indicaþii corespunzãtoare ºi s-au luat mãsuri
de remediere a situaþiei existente, urmând a se aplica ºi mãsurile stabilite cu ocazia
convocãrii ce a avut loc în luna iunie a.c., la care au participat toþi ofiþerii din teritoriu
ºi aparatul central ce lucreazã informativ pe linia sectoarelor de artã, culturã, oameni
de ºtiinþã ºi învãþãmânt, când au fost instruiþi ºi asupra specificului muncii informative
în sectoarele presã, radio, poligrafie.

Ca urmare a intensificãrii mãsurilor informative, în ultima perioadã de timp s-au
obþinut date din care rezultã cã unele elemente din aceste obiective desfãºoarã o
activitate vãdit duºmãnoasã ºi cã o serie de elemente din afara acestor sectoare,
cunoscute cu manifestãri ostile regimului, încearcã sã foloseascã publicaþiile pentru
a-ºi exprima aspiraþiile lor profund duºmãnoase. Acþionând diferenþiat ºi cu
perseverenþã, prin folosirea complexã a tuturor mijloacelor muncii de securitate, s-au
obþinut date verificate pe linie informativã ºi T.O. din care rezultã cã Florea Vasile1,
membru P.C.R., redactor-ºef la Editura „Meridiane“ (a studiat la Leningrad timp de
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6 ani), are o atitudine profund duºmãnoasã, afirmând cã intervenþia sovieticã în
Cehoslovacia „este perfect justificatã, întrucât cehii au luat-o pe calea periculoasã a
reformismului ºi cã intervenþia sovieticã se va sãvârºi ºi în România, acum sau ceva
mai târziu, apreciind cã o atare intervenþie va fi necesarã ºi binevenitã, deoarece la
noi partidul priveºte toate evenimentele vieþii din perspectiva puterilor imperialiste
ºi nu din punct de vedere al miºcãrii comuniste“.

De altfel, Florea Vasile a ajuns pânã acolo încât sã facã aprecieri calomnioase la
adresa poporului român, pe care l-a calificat ca „un popor de slugi, obiºnuit cu cnutul,
cã suntem într-o inferioritate umanã absolutã, venali, inconsistenþi, cu o culturã
minorã“.

Despre activitatea duºmãnoasã a lui Florea Vasile a fost informatã conducerea de
partid, hotãrându-se avertizarea lui de cãtre Comitetul P.C.R. al Municipiului
Bucureºti ºi aprobându-se lucrarea lui informativã prin toate mijloacele muncii de
securitate, urmând ca pe baza datelor ce se vor obþine sã se facã noi propuneri.

S-au obþinut informaþii ºi despre poziþia lui Rãducanu Cornel1, membru P.C.R.,
redactor-ºef adjunct al revistei „Lumea“, care calomniazã ºi defãimeazã în mod grav
politica partidului nostru, afirmând cã politica externã a statului nu are nici un suport,
o calificã drept „aventuristã“, deoarece, dupã pãrerea lui, cei ce o fac nu sunt, chipurile,
la înãlþimea situaþiei ºi nici nu-ºi pot asigura vreo susþinere solidã.

Pe linia aceleiaºi concepþii ostile, unele hotãrâri de partid ºi de stat sunt apreciate
de cel în cauzã drept mãsuri „huliganice“, „de inspiraþie legionarã“, „de tip vechi,
medieval“.

Stãpânit de sentimente naþionalist-ºovine, Cornel Rãducanu, împreunã cu Sergiu
Verona, Felicia Antip2 ºi Florica ªelmaru3, redactori la revista „Lumea“, ºi-au
manifestat dezaprobarea faþã de cuvântarea secretarului general al P.C.R., cu ocazia
întâlnirii ce a avut-o cu redactorii ºefi ai publicaþiilor din Capitalã, afirmând cã „au
fost criticaþi numai ziariºtii evrei, care sunt persecutaþi pe nedrept“. Dupã C.
Rãducanu, aceºti ziariºti ar fi victimele aºa-zisei „politici echivoce“ practicate de
conducerea partidului nostru, pe care o caracterizeazã ca antisemitã în fapt ºi
neantisemitã în declaraþiile publice.

Poziþia duºmãnoasã a lui Rãducanu Cornel ºi a celorlalþi a fost adusã la cunoºtinþa
organelor de partid competente, care au hotãrât mãsurile ce se impun ºi au dat aprobare
pentru lucrarea lor informativã.

Aceleaºi manifestãri naþionalist-ºovine s-au stabilit prin mijloace T.O. ºi în sarcina
numitului Câmpeanu (Katz) Pavel4, secretar general de redacþie la Radioteleviziunea
Românã, membru P.C.R., care a afirmat cã: „reacþia evreilor din Bucureºti este absolut
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identicã cu a celor din Ardeal, deºi sociologic sunt de o altã formaþie. Eu personal,
susþine Câmpeanu Pavel, am o hotãrâre: aºa cum nu am intrat într-un ghetou sufletesc
în fascism, nu voi intra într-un ghetou sufletesc în nici un fel de socialism, inclusiv
cel de astãzi“.

Câmpeanu Pavel a fost chemat ºi avertizat la Comitetul P.C.R. al Municipiului
Bucureºti, care a aprobat lucrarea lui prin toate mijloacele muncii informativ-operative.

De asemenea, ca urmare a intensificãrii mãsurilor informative, s-au obþinut date
ºi despre activitatea naþionalist-ºovinã a unor ziariºti de naþionalitate maghiarã, ca:
Szeleves Imre1, Letay Lajos2 ºi Simonfi Imre3, de la revista „Utunk“ din Cluj. Aceºtia,
comentând duºmãnos întâlnirea conducerii de partid cu oamenii de ºtiinþã ºi culturã
de naþionalitate maghiarã, au avut o poziþie ostilã, denaturând scopul ºi rezultatul
acestei întâlniri. Aºa, de pildã, la afirmaþia lui Szeleves Imre, cã aceastã consfãtuire
nu ºi-a atins scopul deoarece momentul nu a fost bine ales, fiind convocatã sub
presiunea evenimentelor din Cehoslovacia, numitul Letay Lajos a considerat
convocarea consfãtuirii drept o slãbiciune a regimului nostru ºi împreunã cu Simonfi
Imre au apreciat cã actualii conducãtori de partid ºi de stat „sunt nevoiþi sã facã
concesii“.

Mihai Gafiþa4, redactor-ºef la Editura pentru literaturã, fost membru F.D.C., lucrat
prin acþiune, s-a stabilit pe linie informativã ºi T.O. cã desfãºoarã activitate de instigare
a unor editori ºi scriitori de a nu respecta indicaþiile primite de la forurile superioare
de partid cu privire la abordarea în lucrãrile literare a realitãþii contemporane, afirmând
cã aceste indicaþii sunt eronate ºi nu corespund problematicii actuale. S-au luat mãsuri
de intensificare a lucrãrii lui informative, urmând sã se facã propuneri corespunzãtoare
în raport cu datele ce se vor obþine.

Din datele verificate prin T.O., se cunoaºte cã ªtefan Bãnulescu5, membru P.C.R.,
dupã ce a fost numit în funcþia de redactor-ºef al revistei „Luceafãrul“, sub pretextul
cã promoveazã elemente tinere, s-a înconjurat de unii colaboratori cunoscuþi cu vederi
ostile politicii partidului ºi statului nostru, ca: Þepeneag Dumitru6, Dimov Leonid7,
Vintilã Ivãnceanu8 ºi alþii, cãrora le acceptã unele materiale echivoce ce contravin
politicii partidului nostru, încurajându-i ºi spunând cã, dacã nu i se va permite sã
publice ce vrea el în revista „Luceafãrul“, îºi va da demisia.

Se deþin date certe cã într-o discuþie purtatã între Dimov ºi Þepeneag Dumitru,
a rezultat cã Bãnulescu i-a „sfãtuit“ sã plece în Franþa, dacã vor sã publice orice.
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Pentru manifestãrile duºmãnoase ºi atitudinea de instigare a lui ªtefan Bãnulescu
s-a obþinut aprobarea organelor de partid pentru lucrarea lui informativã.

Þepeneag Dumitru, colaborator al mai multor ziare ºi reviste din Bucureºti, urmãrit
prin acþiune pentru agitaþie ºi instigare duºmãnoasã, a fost avertizat la Consiliul
Securitãþii Statului în luna iunie a.c. Urmãrindu-se în continuare poziþia ºi activitatea
acestuia, s-a stabilit cã nu ºi-a schimbat atitudinea sa ostilã, fapt pentru care în ziua
de 14 septembrie 1968 a fost avertizat din nou.

Dacã nici dupã aceastã ºedinþã nu va renunþa la acþiunile duºmãnoase, se va trece
la tragerea lui la rãspundere penalã.

De asemenea, ca urmare a mãsurilor de verificare luate, s-a stabilit cã Dimov
Leonid ºi Ivãnceanu Vintilã menþin legãturi strânse cu Þepeneag Dumitru, împreunã
cu care discutã duºmãnos împotriva regimului, afirmând cã în þara noastrã nu existã
libertate de exprimare ºi cã vor folosi întrunirile organizate de Uniunea Scriitorilor
pentru a cere desfiinþarea cenzurii. Aceºtia menþin legãturi cu o serie de emigranþi
reacþionari din Franþa, cãrora le cer sprijin pentru acþiunile duºmãnoase pe care le
întreprind ºi îi îndeamnã sã-ºi intensifice activitatea duºmãnoasã împotriva þãrii
noastre.

Verificându-se pe mai multe linii activitatea lui Dimov Leonid ºi Ivãnceanu Vintilã,
s-a trecut la avertizarea lor, fiind urmãriþi în continuare informativ.

S-au obþinut date ºi despre atitudinea duºmãnoasã faþã de politica actualã a
partidului ºi statului nostru a numitei Filipenco Monica1, translator la Agerpres, care,
dezaprobând poziþia partidului nostru faþã de recentele evenimente internaþionale, ºi-a
exprimat faþã de mai mulþi colegi de serviciu pãrerea cã ar fi necesarã o intervenþie
militarã a U.R.S.S. ºi în þara noastrã.

Despre atitudinea ei a fost informatã conducerea instituþiei, cu propunerea de a
fi schimbatã din funcþia pe care o ocupã, luându-se mãsuri de urmãrire a ei
informativã.

Din informaþiile obþinute pânã în prezent rezultã interesul unor persoane,
cunoscute cu antecedente politice ºi penale, de a prezenta spre publicare materiale
care conþin idei duºmãnoase.

În revista „Luceafãrul“, de pildã, urma sã aparã un ciclu de versuri semnate de
Ben Corlaciu2, fost F.D.C.-ist, care cuprindea ºi trei poezii cu conþinut calomnios la
adresa regimului, însã au fost respinse de cãtre Direcþia Generalã a Presei.

Astfel, în poezia „Nu muºcaþi din cabluri“, el afirmã cã, sub masca unor forme
legale, avem toatã libertatea de a ne autodesfiinþa: „avem repartiþii, vize, ºtampile/ºi
liber muºcãm din noi înºine/liber sã batem din palme, când miaunã porcii ºi grohãie
mâþele timpului“.
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Într-o altã poezie duºmãnoasã a aceluiaºi autor, se aratã cã „de atâta libertate vom
plesni ca pãstãile/lepãdaþi de noi înºine, nu vom mai fi decât cojile noastre/o apã vom
fi care-ºi leapãdã vãile“.

Datoritã lipsei de vigilenþã ºi discernãmânt din partea unor redactori, în revista
„Ramuri“ din Craiova a apãrut un articol redacþional, prin care fostul ideolog legionar
Nae Ionescu a fost prezentat ca fiind un mare gânditor român, desprinzându-se ideea
cã opera sa trebuie studiatã ºi preluatã în întregime, fãrã a se prelucra însã în mod
critic ºi a se arãta caracterul reacþionar al majoritãþii lucrãrilor sale.

Tot la revista „Ramuri“ au încercat sã publice numiþii: George Mãceºanu1, cunoscut
cu manifestãri duºmãnoase, Ionescu Dumitru-Ghindeni2, fost condamnat
contrarevoluþionar, Iancu Constantinescu3, fost membru P.N.C.4, ºi alþii. În momentul
în care redacþia a cerut materiale de actualitate, cei de mai sus au declarat cã ei „nu
scriu dupã tematicã“.

Raportãm cã sunt cunoscute ºi alte elemente ºi aspecte de activitate duºmãnoasã,
în prezentul material fiind cuprinse numai cele mai semnificative.

Datele privind situaþia informativ-operativã din aceste obiective, prezentate în
raport, sunt obþinute în general în urma mãsurilor luate în ultima perioadã de timp,
ca urmare a indicaþiilor date de Consiliul Securitãþii Statului, deoarece vreme
îndelungatã în munca de securitate din aceste obiective s-au manifestat o serie de
lipsuri, multe din ele manifestându-se ºi în prezent, ceea ce a generat necunoaºterea
ºi nestãpânirea activitãþii elementelor duºmãnoase.

Principalele neajunsuri ale muncii de securitate în aceste sectoare constau în faptul
cã pericolul unei activitãþi duºmãnoase a fost subapreciat de cãtre cadrele de
conducere ale Direcþiei I ºi cele de la multe inspectorate de securitate. Explicaþia cea
mai des întâlnitã este aceea cã „de aceste sectoare se ocupã în mod nemijlocit organele
de partid“.

Gravitatea acestei concepþii evidenþiazã în primul rând confuzia ce încã mai existã
la unii ofiþeri cu munci de rãspundere, care nu înþeleg cã acolo unde sunt persoane
cu antecedente politice duºmãnoase sau fãrã antecedente, dar cunoscute cu activitate
ostilã statului ºi partidului nostru, securitatea trebuie sã acþioneze ºi sã-ºi facã datoria
în scopul prevenirii, descoperirii ºi lichidãrii unor astfel de acþiuni.

Conducerea serviciului 2 din Direcþia I nu a organizat din timp, în mod
corespunzãtor, desfãºurarea muncii de securitate în aceste obiective, fapt ce s-a rãsfrânt
ºi în activitatea inspectoratelor judeþene de securitate, deoarece vreme îndelungatã
nu s-au efectuat controale în scopul impulsionãrii ºi organizãrii muncii de lucrare a
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persoanelor suspecte ºi de asigurare informativã a punctelor vulnerabile din aceste
obiective deosebit de importante.

Pentru urmãrirea informativã a persoanelor suspecte pe linie de presã existã un
numãr mic de informatori ºi colaboratori, fapt ce nu dã posibilitatea cunoaºterii ºi
stãpânirii în bune condiþii a problemelor de securitate. Situaþie asemãnãtoare existã
ºi în întreprinderile poligrafice din principalele centre culturale, unde, deºi existã
elemente care fac obiectul muncii organelor de securitate, nu au fost luate mãsuri
de lucrare informativã a acestora. Un exemplu negativ în acest sens îl constituie situaþia
de la sectorul de „expediþie“ din cadrul Combinatului poligrafic „Casa Scânteii“, unde
sunt identificate un numãr de 71 persoane cu antecedente politice ºi penale care nu
sunt lucrate informativ corespunzãtor, deoarece informatorii existenþi nu au posibilitãþi
reale de informare.

Reþeaua informativã de la radio ºi televiziune este încã redusã ca numãr ºi calitativ
necorespunzãtoare, din care cauzã nu pot fi prevenite ºi descoperite la timp, în scopul
lichidãrii lor, acþiunile ostile ce eventual s-ar pregãti ori comite.

Principalele cauze care au generat aceste lipsuri constau în:
– Lipsa de rãspundere ºi de fermitate cu care unele cadre de conducere au privit

organizarea ºi conducerea muncii de prevenire ºi descoperire a activitãþii elementelor
ostile din sectoarele analizate. Activitatea aparatului de securitate de multe ori nu a
fost orientatã asupra problemelor principale, s-a trecut de la o extremã la alta: când
depãºirea atribuþiilor, ocupându-se de probleme ce nu fac obiectul muncii de
securitate (informãri despre conþinutul unor creaþii artistice, nemulþumiri personale),
când neglijarea completã a supravegherii elementelor ostile, lansându-se ideea cã de
aceste sectoare se ocupã organele de partid.

– O altã cauzã o constituie atitudinea de autoliniºtire ºi lipsa de combativitate care
s-a manifestat la unii ofiþeri ce lucreazã în aceste sectoare. Aceºtia de multe ori s-au
rezumat la primirea diferitelor informaþii, care uneori au fost aduse la cunoºtinþa
organelor de partid fãrã a se propune ºi lua mãsuri de lucrare activã a celor semnalaþi
cu atitudine ostilã. Din aceastã cauzã, numãrul persoanelor lucrate informativ este
foarte mic în raport cu semnalãrile ºi fenomenele suspecte ce se manifestã în aceste
obiective.

– La aceste cauze se mai adaugã ºi faptul cã pânã la înfiinþarea Consiliului
Securitãþii Statului, activitatea pe linia serviciului II a fost subapreciatã, cã nu a fãcut
obiectul unei analize în colegiu, problemele de care se ocupã serviciul, cu ocazia unor
convocãri, s-a amintit doar tangenþial, iar de cele mai multe ori nu s-a amintit nimic
despre activitatea pe linia problemelor ce se analizeazã acum.

– În urma mãsurilor aprobate de Consiliul Securitãþii Statului, Serviciul II a fost
reorganizat, asigurându-se încadrarea cu efectiv corespunzãtor noilor sarcini ce îi revin.

Raportãm cã vom trage toate concluziile din lipsurile reieºite ºi asigurãm
Consiliul Securitãþii Statului cã vom lua toate mãsurile ca în cel mai scurt timp sã
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îmbunãtãþim munca de securitate în sectoarele analizate, cât ºi în celelalte obiective
de care se ocupã serviciul 2.

Faþã de cele de mai sus,

Propunem:

1. Sã se aprobe planul de mãsuri anexat.
2. Principalele aspecte de activitate duºmãnoasã din prezentul material, precum

ºi planul de mãsuri, sã fie prelucrate la Inspectoratele judeþene de securitate cu ofiþerii
care deservesc aceste obiective.

ªeful Direcþiei I
Colonel,
Borºan Dumitru

Plan de mãsuri
privind intensificarea muncii de securitate asupra
elementelor ostile regimului nostru din obiectivele

de presã, edituri, radio-televiziune ºi poligrafii

Din analiza muncii de securitate desfãºuratã împotriva elementelor ostile
regimului nostru din obiectivele de presã, edituri, radio-televiziune ºi poligrafii, a
rezultat cã în ultima perioadã s-au obþinut unele rezultate pozitive, însã se constatã
ºi existenþa unor neajunsuri care trebuie grabnic înlãturate.

Pornindu-se de la situaþia operativã existentã ºi de la specificul muncii din aceste
sectoare, principalul efort al aparatului de securitate va fi orientat pentru a desfãºura
o muncã de prevenire a acþiunilor ostile puse la cale de cãtre persoane duºmãnoase
din þarã ºi strãinãtate. În acest scop, Direcþia I, Inspectoratul de Securitate al
Municipiului Bucureºti ºi inspectoratele de securitate judeþene vor analiza situaþia
operativã din sectoarele de presã, radio, televiziune, poligrafii ºi edituri ºi vor stabili
obiectivele ºi efectivele care vor avea în rãspundere aceste instituþii, elaborând totodatã
ºi mãsuri informativ-operative corespunzãtoare.

Termen: 15 noiembrie 1968.

I. Mãsuri de intensificarea muncii pentru identificarea ºi depistarea
elementelor cu poziþie ostilã la adresa politicii partidului ºi statului nostru.

În scopul descoperirii ºi curmãrii acþiunilor îndreptate împotriva þãrii noastre din
partea unor elemente ostile, care îºi au locul de muncã în sectoarele de presã, edituri,
radio, televiziune ºi tipografii, se vor lua urmãtoarele mãsuri:

a) Vor fi identificate ºi luate în lucru elementele cu antecedente politice ºi penale,
precum ºi alte persoane stabilite cã au manifestãri duºmãnoase, care sunt încadrate
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în aceste instituþii. De asemenea, vor fi identificate ºi acele elemente duºmãnoase
din afara instituþiilor respective, dar care prin natura muncii lor au legãturi cu cei din
obiectivele de mai sus.

Termen: 30 noiembrie 1968.
Rãspunde: Direcþia I, I.S.M.B., Inspectoratele judeþene de securitate.

b) Se vor deschide dosare de acþiune informativã persoanelor stabilite cã
desfãºoarã activitate duºmãnoasã, printre care ºi asupra numiþilor: „Costea Alexandru“,
„Fieraru Vasile“, „Gheorghiu Neacºu“, „Ionescu Gheorghe“, „Niculescu Voicu“, „Petre
Sterian“ (toþi ziariºti ºi colaboratori la diferite reviste), despre care se deþin materiale
cã au o poziþie ostilã la adresa conducerii de partid ºi de stat.

Termen: 1 octombrie 1968.
Rãspunde: Direcþia I

II. Mãsuri pentru prevenirea ºi contracararea unor acþiuni duºmãnoase
întreprinse de elementele urmãrite de organele de securitate.

a) Vor fi avertizate la organele de securitate acele elemente despre care s-a stabilit
cã desfãºoarã activitãþi ostile sau intenþioneazã sã întreprindã acþiuni care lezeazã
interesele statului nostru.

Printre aceºtia, vor fi avertizaþi: „Þãranu Dumitru“ ºi „Dumitru Leonida“,
colaboratori la revista literarã „Luceafãrul“, „Munteanu Radu“, scriitor, colaborator
la „Gazeta Literarã“, „Ionescu Gheorghe“, publicist, „Grama Marin“, redactor-ºef
la Editura pentru literaturã.

Termen: 1 octombrie 1968.
b) Dacã în urma avertizãrilor efectuate, cei în cauzã nu vor înceta sã acþioneze

duºmãnos, se va trece la documentarea activitãþii acestora, în vederea tragerii lor la
rãspundere penalã.

c) Vor fi semnalate la organele de partid, pentru a se lua mãsurile ce se impun,
acele persoane care sunt membri de partid ºi se manifestã duºmãnos la adresa politicii
statului nostru.

Printre aceºtia vor fi: „Raþiu Cornel“ – redactor-ºef adjunct la revista „Lumea“,
„Costea Alexandru“ – secretar general de redacþie la Comitetul de Radio ºi
Televiziune, „Fieraru Vasile“ – redactor-ºef secþie la Editura „Meridiane“, „Voicu
Sorin“ – redactor la revista „Lumea“, „Barbu ªtefan“ – membru al conducerii revistei
„Luceafãrul“ – toþi membri P.C.R.

Termen: 25 septembrie 1968.
Rãspunde: col. Borºan D., ºeful Direcþiei I, ºi gl. mr. Rusu Emanoil,
inspectorul ºef al Inspectoratului de Securitate al Municipiului Bucureºti.

d) Prin mijloacele muncii de securitate, se vor stabili acei redactori valoroºi, care,
aflându-se în relaþii cu persoanele urmãrite de cãtre organele noastre, vor putea fi
folosiþi pentru a exercita o influenþã pozitivã asupra acestora.
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Rãspunde: Direcþia I, I.S.M.B. ºi Inspectoratele judeþene de securitate.
e) Pe baza unor combinaþii informative, se vor întreprinde mãsuri de compromitere

în faþa colegilor lor de profesie, a numiþilor: „Þãranu Dumitru“, „Dumitru Leonida“
ºi „Ionescu Gheorghe“ (colaboratori ai revistei „Luceafãrul“), cunoscuþi cu atitudine
ostilã la adresa politicii partidului ºi statului nostru.

Termen: 15 noiembrie 1968.
Rãspunde: col. Anculia Mioc.

Tot în acest scop, va fi trimisã la Paris informatoarea „Maria Ionescu“, ca sã
influenþeze legãturile acestora cu V. Ierunca, M. Lovinescu, Cuºa etc., în sensul cã
cei menþionaþi mai sus nu prezintã valori literare ºi nu se bucurã de prestigiu în þarã
ºi, ca atare, sã reducã legãturile cu aceºtia.

Termen: 1 noiembrie 1968.
Rãspunde: col. Anculia Mioc.

f) În cooperare cu Direcþia III-a ºi Direcþia VII-a, se vor lua mãsuri pentru
identificarea la timp ºi contracararea acþiunilor întreprinse de unele elemente
duºmãnoase, care apeleazã la diferiþi cetãþeni strãini pentru facilitatea publicãrii în
afara graniþelor þãrii a unor materiale cu conþinut ostil þãrii noastre.

Rãspund: ºefii unitãþilor respective.
g) Direcþia I, Direcþia III-a ºi Direcþia VII-a sã aibã în preocupare identificarea

personalului din sectoarele de presã, edituri, radio-televiziune, poligrafii, care îºi
creeazã legãturi suspecte cu cetãþeni strãini, în þarã sau în strãinãtate, în scopul lucrãrii
lor în cooperare, pentru a preveni ºi descoperi la timp acþiunile îndreptate împotriva
þãrii noastre.

ªefii celor trei direcþii sã analizeze periodic modul cum se îndeplineºte aceastã
sarcinã.

III. Mãsuri privind ridicarea eficacitãþii muncii cu informatorii existenþi
în sectoarele de presã, edituri, radio-televiziune ºi poligrafii, precum ºi luarea

de mãsuri în vederea extinderii reþelei informative.

a) Se va trece la o verificare profundã a informatorilor, avându-se în vedere
problema loialitãþii acestora faþã de securitate ºi posibilitãþile reale pe care le au în
urmãrirea elementelor ostile din sectoarele menþionate.

Acei informatori care nu corespund sarcinilor de securitate vor fi scoºi din reþeaua
informativã.

Termen: 30 decembrie 1968.
Rãspunde: Direcþia I, Inspectoratul de Securitate al Municipiului
Bucureºti ºi Inspectoratele judeþene de securitate.

b) Pânã la data de 31 decembrie 1968 se va completa reþeaua informativã cu
informatori capabili, în urmãtoarele obiective (cu prioritate în acele sectoare care
constituie puncte vulnerabile):
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– Uniunea Ziariºtilor
– Comitetul de Radio ºi Televiziune
– Agenþia Românã de Presã
– Direcþia Generalã a Presei ºi Tipãriturilor
– Editura pentru Literaturã, Editura ºtiinþificã, Tehnicã, „Meridiane“
– Combinatul poligrafic „Casa Scânteii“ ºi celelalte întreprinderi poligrafice din

Bucureºti
– Posturile de radio din oraºele: Cluj, Târgu Mureº, Craiova, Iaºi ºi Timiºoara
– Redacþiile publicaþiilor literare ce apar în Capitalã ºi în principalele centre

culturale: Oradea, Cluj, Craiova, Iaºi, Târgu Mureº, Timiºoara.
Se vor recruta, de asemenea, informatori în toate întreprinderile poligrafice de pe

raza judeþelor, cât ºi în redacþiile ziarelor ºi revistelor unde sunt elemente cunoscute
cu antecedente politice ºi penale sau altele, care nu sunt cunoscute în evidenþele
Securitãþii, dar au poziþie ostilã faþã de politica partidului ºi statului nostru.

Rãspunde: Direcþia I, Inspectoratul de Securitate al Municipiului
Bucureºti, Inspectoratele judeþene de securitate.

c) Vor fi luate în studiu, în vederea recrutãrii, persoane valoroase, de influenþã,
din rândul ziariºtilor, pentru a fi dirijate ºi infiltrate în rândul elementelor ostile din
þarã ºi emigraþie, cum sunt: „Marin Nicolae“, „Niculescu Iulian“, „Alexandru Ion“,
„Leontescu Constantin“, „Moisescu Gheorghe“.

Termen: 15 octombrie 1968.
Rãspunde: Direcþia I ºi I.S.M.B.

IV. Munca de îndrumare ºi control la inspectoratele judeþene de securitate
ºi la Inspectoratul de Securitate al Municipiului Bucureºti.

a) Direcþia I va efectua muncã de îndrumare ºi control în teritoriu, avându-se în
atenþie în primul rând punerea în practicã a mãsurilor cuprinse în prezentul plan.

Direcþia I va lua în control ºi va coordona principalele acþiuni duse împotriva
elementelor duºmãnoase, concentrând ºi principalele informaþii care se vor obþine
din sectoarele menþionate.

b) Dupã o perioadã de 6 luni de la data prezentei analize, ºeful Direcþiei I va
informa Consiliul Securitãþii Statului asupra modului în care se executã sarcinile din
acest plan de mãsuri, rezultatele obþinute, ºi va face propuneri asupra mãsurilor ce
urmeazã a fi luate în continuare.

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 88, vol. 6, f. 65–82.
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1968 decembrie 6. Notã redactatã de Cancelaria Consiliului Securitãþii Statului
referitoare la sarcinile ce revin unitãþilor de securitate pe linia
problemei „Alianþa“ (recrutarea cetãþenilor români care se
cãsãtoresc cu cetãþeni strãini)

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
Cancelaria

Nr. 13/91499 din 7 decembrie 1968

Cãtre1

…………………………..…………….
Tov. ……………………………………

În cadrul convocãrii de instructaj ce a avut loc în ziua de 11 noiembrie 1968 cu
ºefii unitãþilor de securitate din centralã ºi teritoriu, conducerea Consiliului Securitãþii
Statului a ordonat lucrarea activã a tuturor cazurilor pe linia problemei „Alianþa“.

Cu acelaºi prilej, tov. Ion Stãnescu, preºedintele Consiliului Securitãþii Statului,
a ordonat ca aceastã problemã sã fie coordonatã de U.M. nr. 0760 Bucureºti.

Alãturat, vã trimitem Nota privind sarcinile ce revin unitãþilor de securitate pe
linia problemei „Alianþa“.

Aceste sarcini vor fi aduse la cunoºtinþa tuturor ofiþerilor de securitate interesaþi,
iar „Nota“ va fi pãstratã personal de dvs. în casa de fier.

D.O.
ªeful Cancelariei
Colonel,
Linþu Ioan

[Rezoluþie]

25 aprilie 1974
Înceteazã valabilitatea acestei circulare
Grigore Rãduicã

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret

Aprob
Ion Stãnescu

Notã
privind sarcinile ce revin unitãþilor

de securitate pe linia problemei „Alianþa“

1. Folosind mijloacele operativ-informative de care dispuneþi, veþi identifica,
verifica ºi studia, în vederea recrutãrii, pe toþi cetãþenii români din raza dvs. de
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activitate, care au contractat sau vor contracta cãsãtorii cu cetãþeni strãini ºi care, în
urma cãsãtoriilor efectuate, urmeazã sã se stabileascã în þãri capitaliste.

În funcþie de rezultatul verificãrilor ºi de particularitãþile cazului studiat, recrutarea
elementelor din aceastã categorie se va face în scopul:

– obþinerii de informaþii tehnico-ºtiinþifice, economice, politice sau militare din
obiectivele în care vor pãtrunde singuri sau cu ajutorul cetãþenilor strãini cu care se
cãsãtoresc;

– sprijinirea organelor noastre pentru studierea ºi recrutarea cetãþenilor strãini cu
care se cãsãtoresc;

– dezinformarea organelor de informaþii ºi contrainformaþii duºmane;
– folosirea lor în vederea formãrii unor grupãri loiale þãrii sau pentru dezmembrarea

unor grupãri ºi organizaþii de emigranþi români aflaþi în strãinãtate.
2. În procesul de verificare ºi studiere a cetãþenilor români, veþi lua mãsuri similare

ºi în privinþa cetãþenilor strãini cu care se cãsãtoresc. Dacã, în urma mãsurilor
informativ-operative pe care le veþi întreprinde, va rezulta cã cetãþeanul strãin respectiv
corespunde folosirii lui în scop informativ de cãtre organele noastre, veþi lua mãsuri
de recrutare a sa.

3. Cazurile pe linia „Alianþa“ din raza dvs. de activitate vor fi lucrate, fie exclusiv
de unitatea de care rãspundeþi, fie în cooperare cu alte unitãþi centrale ºi teritoriale,
în funcþie de importanþa ºi particularitãþile cazului.

4. Cetãþenii strãini care, în urma cãsãtoriei cu cetãþeni români, îºi stabilesc
domiciliul în R.S. România, pe raza dvs. de activitate, indiferent de þara din care
provin, vor fi luaþi în baza de lucru ºi urmãriþi activ, pentru a stabili dacã desfãºoarã
activitate informativã împotriva þãrii noastre. În cazul când din datele obþinute rezultã
cã cetãþeanul strãin nu desfãºoarã activitate împotriva þãrii noastre ºi în þara de origine
are rude, relaþii sau alte posibilitãþi care pot fi utilizate în activitatea informativã, se
poate trece la recrutarea acestora ºi trimiterea cu sarcini informative, temporar sau
definitiv, în þara de origine.

5. În legãturã cu coordonarea activitãþii în problema „Alianþa“, vã precizãm cã
aceastã mãsurã a fost luatã cu scopul impulsionãrii muncii în problema menþionatã,
verificãrii multiplelor posibilitãþi pe care acþiunea „Alianþa“ le poate oferi pe linia
muncii de informaþii externe ºi eliminarea eventualelor paralelisme în lucrarea
cazurilor.

Pentru ca scopurile propuse sã fie realizate în întregime, veþi lua mãsuri pentru
a informa Unitatea Militarã nr. 0760 Bucureºti, cu urmãtoarele probleme:

– Cazurile de cetãþeni români ºi strãini din raza dvs. de activitate care au fost sau
sunt lucrate de dvs., respectiv elementele recrutate sau aflate în studiu în vederea
recrutãrii. Pentru elementele în studiu, se va preciza în ce scop v-aþi propus
recrutarea, iar pentru celelalte, data la care s-a efectuat recrutarea ºi cu ce sarcini au
fost trimise sau vor pleca în exterior;
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– În toate situaþiile, se va preciza dacã cazul este lucrat în cooperare cu altã unitate
din cadrul Consiliului Securitãþii Statului ºi, în caz afirmativ, cu care anume;

– Pe mãsura obþinerii lor, aceleaºi date le veþi comunica Unitãþii Militare nr. 0760
Bucureºti ºi în legãturã cu unele cazuri pe care le veþi identifica în viitor în raza dvs.
de activitate.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 86, vol. 8, f. 30–33.

114499

1968 decembrie 16. Raport privind organizarea ºi desfãºurarea muncii informativ-
operative în rândul turiºtilor strãini care viziteazã România

Consiliul Securitãþii Statului 16 decembrie 1968
Strict secret

Raport
privind organizarea ºi desfãºurarea muncii informativ-operative în

rândul turiºtilor strãini ce ne viziteazã þara

Pornind de la faptul cã în acest an þara noastrã urma sã fie vizitatã de un mare
numãr de turiºti strãini ºi cã aceastã cale este folositã intens de serviciile de informaþii
ale diferitelor state pentru a-ºi strecura cadre ºi agenþi cu misiuni de spionaj, Consiliul
Securitãþii Statului a ordonat mãsuri complexe menite sã ducã la intensificarea muncii
de supraveghere informativ-operativã generalã a acestora, în scopul identificãrii ºi
punerii active în lucru a celor suspecþi.

În acest an a trebuit asiguratã supravegherea informativã generalã a unui numãr
de aproximativ 2.400.000 strãini, dintre care peste 1.600.000 veniþi temporar în þara
noastrã ºi 760.000 în tranzit sau din rândul personalului navigant ºi de însoþire a
diferitelor mijloace de transport.

Numãrul mare de strãini aflaþi în þarã, în special în perioada iulie-octombrie a.c.,
ºi complexitatea problemelor ce trebuiau urmãrite în contextul evenimentelor ce au
avut loc pe plan intern ºi internaþional, au impus o mare concentrare a eforturilor
aparatului de securitate, o cooperare susþinutã cu organele M.A.I. ºi de antrenare a
întregului potenþial informativ pentru cuprinderea ºi asigurarea desfãºurãrii în bune
condiþiuni a muncii, în special în acþiunile de amploare, ca „Amiciþia“, „Badea“ ºi
„Gemina“.
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Analiza rezultatelor obþinute din urmãrirea turiºtilor strãini subliniazã cã orientarea
datã aparatului de securitate ºi sistemul de lucru pus în practicã corespund cerinþelor
dictate de amploarea ºi particularitãþile muncii pe aceastã linie în etapa actualã.

Faptul cã munca de supraveghere informativã generalã a strãinilor este conceputã
ca o sarcinã a întregului aparat de securitate ºi cã materialul informativ obþinut se
concentreazã pentru studiu ºi analizã într-un singur loc, creeazã condiþii pentru
cunoaºterea mai complexã a preocupãrilor acestora, lãrgind astfel posibilitãþile de
selecþionare a celor suspecþi ºi luarea lor în lucru pe linia compartimentelor
specializate, în funcþie de natura activitãþii ce o desfãºoarã.

Mãsurile ordonate de Consiliul Securitãþii Statului au permis valorificarea în bunã
parte a unor informaþii disparate, reuºindu-se în mai multe cazuri ca, pe baza studierii
tuturor materialelor despre aceleaºi persoane, obþinute de diferite unitãþi, sã se creeze
o imagine mai completã asupra activitãþii lor ºi sã fie luate în lucru în cadrul urmãririi
informative speciale.

Pentru asigurarea realizãrii în cât mai bune condiþiuni a mãsurilor prevãzute în
planul C.S.S., ofiþeri din Direcþia a III-a au efectuat deplasãri în toate Inspectoratele
judeþene de securitate, contribuind la întocmirea de cãtre acestea a planurilor de mãsuri
proprii, axate pe situaþia operativã concretã.

În urma concentrãrii ºi studierii materialelor informative din perioada 1965–1967,
care în mod disparat nu puteau fi valorificate din punct de vedere operativ, Serviciul
de triere-dispecerat a selecþionat, pentru a fi puse în lucru, peste 300 persoane cu
activitate suspectã, iar în alte circa 250 cazuri, aflate deja în atenþia unor unitãþi, au
fost întregite informaþiile ºi date spre exploatare în acþiunile respective.

Prin aplicarea acestor mãsuri, pânã în prezent aparatul de securitate a reuºit sã
reþinã în supraveghere informativã specialã sau în atenþie un numãr de peste 4.500
cetãþeni strãini cu activitate suspectã.

De asemenea, a fost posibilã stabilirea unor particularitãþi ale felului în care
serviciile de spionaj, organizaþiile contrarevoluþionare din strãinãtate ºi centrele cultice
reacþionare folosesc turismul în etapa actualã, pentru realizarea anumitor acþiuni
îndreptate împotriva statului nostru.

Majoritatea celor identificaþi cu activitate suspectã sau despre care s-au obþinut
date privitoare la apartenenþa lor la serviciile de spionaj vin în R.S. România ca turiºti
individuali, acest sistem de cãlãtorie oferindu-le o mare mobilitate de deplasare,
supravegherea lor fiind mult mai anevoioasã decât a celor din grupurile organizate.

În culegerea de informaþii sunt folosiþi tot mai intens cetãþenii strãini originari din
þara noastrã, care-ºi pot „justifica“ deplasãrile pe motiv cã vin în vizitã la rude sau
prieteni, aceastã categorie având mari posibilitãþi de a stabili contacte în rândul
cetãþenilor români.

Cadrele ºi agenþii serviciilor de spionaj trimiºi ca turiºti au în general sarcina de
a culege informaþii prin observãri directe, fotografieri ºi discuþii cu diferite persoane;
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sã verifice la faþa locului anumite date obþinute anterior prin alte mijloace; sã efectueze
studierea unor cetãþeni români aflaþi în atenþia serviciilor de spionaj, asupra cãrora
se acþioneazã ulterior, de regulã în timpul deplasãrilor acestora peste hotare, pentru
a-i recruta sau determina sã nu se mai reîntoarcã în þarã.

Din analiza datelor obþinute prin urmãrirea informativã specialã a strãinilor, a
materialelor culese în exterior de cãtre informatorii organelor interne trimiºi cu sarcini
în strãinãtate, cât ºi de D.G.I.E., rezultã o intensificare a activitãþii de culegere de
informaþii din þara noastrã, tematica fiind determinatã atât de interesele generale ale
serviciilor de spionaj, cât ºi de evenimentele ce au avut loc pe plan intern ºi
internaþional.

Rezultã, de asemenea, cã sub acoperirea de turiºti vin ºi persoane care în realitate
sunt comercianþi, ziariºti etc., activitatea lor desfãºurându-se pe aceste linii.

Mobilul unei astfel de situaþii este determinat, pe de o parte, de schimbul avantajos
de valutã ºi obþinerea cu mai multã uºurinþã a vizei de intrare în þarã (fiind datã direct
la punctele de frontierã), iar pe de altã parte, cei care se îndeletnicesc cu activitatea
de culegere de informaþii au posibilitatea de a se bucura de regimul de deplasare
acordat turiºtilor.

S-a stabilit cã în acest an, începând în special cu luna august, un mare numãr de
strãini aflaþi în atenþia securitãþii statului au fost preocupaþi sã stabileascã:

– poziþia þãrii noastre faþã de evoluþia situaþiei din Cehoslovacia; stadiul relaþiilor
cu celelalte state socialiste ºi atitudinea faþã de anumite iniþiative ale acestora;

– unitatea de vederi ºi de acþiune a conducãtorilor de partid ºi de stat; existenþa
unor eventuale divergenþe sau a unor grupãri ori persoane izolate cu vederi pro-
sovietice;

– compoziþia gãrzilor patriotice; cum se realizeazã instruirea lor ºi dacã acest proces
nu aduce perturbãri producþiei; dotarea cu armament;

– dacã anumite întreprinderi au fost reprofilate pe producþie militarã ºi dacã au
trecut la realizarea ei;

– amplasarea unor obiective militare; verificarea existenþei celor despre care deþin
informaþii; dislocarea unitãþilor forþelor armate;

– dacã, în urma evenimentelor ce au avut loc pe plan internaþional, þara noastrã
se va orienta spre lãrgirea relaþiilor comerciale cu statele occidentale, în detrimentul
celor din C.A.E.R.;

– necesitãþile de import ale þãrii; posibilitãþile de platã ºi contingenþele de mãrfuri
destinate exportului;

– ce interes manifestã R.S. România pentru a deveni membrã a Fondului
Monetar Internaþional ºi a Bãncii de Investiþii pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare.

Atrage în mod deosebit atenþia faptul cã în aceastã perioadã s-a manifestat interes
din partea unor strãini, pentru a stabili unele date ce privesc nemijlocit organele de
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securitate ºi M.A.I.; cunoaºterea de ofiþeri de securitate, sedii conspirate, persoane
bãnuite a fi informatori, locurile unde sunt penitenciare etc.

Cunoaºterea activitãþii concrete desfãºurate de unele elemente urmãrite a permis
luarea unor mãsuri pentru contracararea sau controlul ei, în funcþie de situaþia operativã
a fiecãrui caz în parte.

Direcþia I a depistat ºi neutralizat încercarea unui strãin, emisar al unei organizaþii
naþionaliste din R.F. a Germaniei, care a venit cu sarcina de a recruta un cetãþean
român, cãruia urma sã-i dea un cod pentru comunicãri convenþionale.

Direcþia a III-a a documentat activitatea informativã a cetãþeanului strãin
„Cavalerul“, asupra cãruia urmeazã sã ia mãsuri, ºi controleazã transmiterea de
informaþii de cãtre doi români recrutaþi de „Wolf“, care le plãteºte remuneraþii lunare.
În schimbul primelor „informaþii“ primite, „Wolf“ le-a achitat sume între 2.000–2.500
lei, existând indicii, dupã felul în care îi instruieºte, cã intenþioneazã antrenarea lor
intensã în astfel de activitate.

Este cunoscutã acþiunea unui serviciu de spionaj de a permanentiza în R.S.
România, în calitate de reprezentant comercial, un ofiþer de informaþii, fiind
întreprinse deja unele mãsuri de control asupra activitãþii lui.

În alte acþiuni s-au obþinut date edificatoare asupra activitãþii suspecte desfãºurate
de turiºti strãini, ca de exemplu: „Sãnãtosu“ al Direcþiei a II-a, „Sapin“ ºi „Cucu“,
la Direcþia a III-a, „Firu“ ºi „Vica“, lucraþi de I.S.M.B., „Gelu“ ºi „Alvi“, la Constanþa,
„Michael“ ºi „Katy“, la Braºov, „Rolf“ ºi „Surdu“, la Prahova, „Ghica“, urmãrit la
Mehedinþi, ºi alþii, aflaþi în atenþia Inspectoratelor Cluj, Sibiu, Argeº etc., iar în cazul
unui turist strãin, acþiunea a fost lichidatã prin arestare.

Delimitarea zonelor militare ºi instruirea reþelei informative a permis identificarea
mai multor strãini care au pãtruns sau care au încercat sã pãtrundã în astfel de locuri,
cu scopul de a face observãri directe sau fotografieri asupra obiectivelor respective.
Pentru astfel de preocupãri, organele de contrainformaþii militare au avertizat un numãr
de 10 cetãþeni strãini, luând ºi alte mãsuri de prevenire a culegerii ºi scurgerii cãtre
exterior a unor asemenea informaþii.

În afarã de aceasta, în lucru la diferite unitãþi se aflã ºi alte cazuri în care una din
laturile activitãþii celor urmãriþi este interesul pentru culegere de date cu caracter militar,
ca de exemplu: „Dieter ªtefan“ la Sibiu, „Bradu“ la Braºov, „Kamir“, „Willy“, „Raul“
la Direcþia a III-a, precum ºi alþii, lucraþi de Inspectoratele Constanþa, Timiº etc.

Acelaºi gen de preocupãri a fost stabilit ºi la unii turiºti din acþiunea „Badea“, în
special în perioada imediat urmãtoare evenimentelor din Cehoslovacia, fiind
identificaþi mai mulþi ofiþeri de informaþii.

În ultima perioadã s-au intensificat acþiunile întreprinse de unele organizaþii
contrarevoluþionare din Occident, precum ºi cele ale centrelor cultice reacþionare.

Emisarii acestora urmãresc culegerea de informaþii de naturã politicã, desfãºoarã
activitate naþionalistã ºi introduc materiale cu un astfel de conþinut. Asemenea
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preocupãri s-au constatat în special la legionari, membrii diferitelor organizaþii
naþionaliste maghiare, germane ºi ucrainene, precum ºi pe linia cultului catolic.

În ultima perioadã a atras atenþia interesul manifestat de Vatican pentru a culege
informaþii cu privire la poziþia þãrii noastre faþã de restabilirea relaþiilor diplomatice
între cele douã state.

În cursul acestui an, în rândul turiºtilor au fost identificaþi ºi luaþi în lucru mai
mulþi trimiºi speciali ai Vaticanului, pentru îndeplinirea unor misiuni informative sau
pentru a determina – în mod indirect – conducerea Bisericii Ortodoxe Române sã
sprijine realizarea planurilor Vaticanului faþã de R.S. România.

În atenþia aparatului de securitate se aflã mulþi strãini care se ocupã cu studierea
unor cetãþeni români, aºa cum este „Leca“, vizitator frecvent, interesat în mod deosebit
de cadre medicale, contactând pânã în prezent peste 30 de persoane din acest sector,
dintre care unii cercetãtori de valoare; „Kamir“, preocupat de cunoaºterea activitãþii
unei persoane ce deþine o funcþie importantã pe linie de stat, semnalatã de D.G.I.E.
cã în timpul unei cãlãtorii în Occident a avut o activitate suspectã.

Din urmãrirea informativã specialã efectuatã asupra turiºtilor strãini a rezultat cã
s-au intensificat acþiunile organizate de scoatere ilegalã din þarã a unor cetãþeni români
prin folosirea de paºapoarte speciale aduse ºi substituiri de persoane. Organele de
contrainformaþii frontierã au prevenit evaziunea prin astfel de metode a unui numãr
de 10 elemente.

Cu aceastã ocazie a fost reþinut cetãþeanul vest-german „Hilfred“, asupra cãruia
s-au gãsit o ºtampilã ºi un tuº cu care aplica vize false pe paºapoarte.

Concomitent cu identificarea ºi urmãrirea celor suspecþi, în preocuparea organelor
de securitate a fost ºi acþiunea de contactare ºi recrutare a unor cetãþeni strãini. În
acest an, organele interne ºi externe au efectuat peste 200 contacte operative noi cu
cetãþeni strãini, în multe cazuri fiind obþinute deja informaþii importante pentru munca
de securitate, iar în altele s-a definitivat procesul recrutãrii lor ca informatori.

Rezultate mai bune în ce priveºte numãrul contactãrilor au obþinut D.G.I.E.,
Direcþia a III-a, I.S.M.B., Inspectoratele Judeþene Constanþa, Braºov, Timiº ºi altele.
În privinþa calitãþii însã, continuã încã sã se manifeste aceleaºi neajunsuri semnalate
anterior, în special neconcordanþa între contactare ºi scopul urmãrit, din aceastã cauzã
multe din contactele efectuate, în special la unele judeþe, nu au avut un scop precis.

În alte cazuri, deºi existã condiþii pentru realizarea unor contacte ce prezintã
perspective, timiditatea cu care se acþioneazã, lipsa de iniþiativã ºi operativitate,
determinã pierderea momentului oportun de efectuare a acestora.

Actualul sistem de muncã ºi-a dovedit utilitatea ºi în ce priveºte anunþarea operativã
a unitãþilor interesate (cele care s-au integrat în modul de lucru al Serviciului triere-
dispcerat) despre sosirea în þarã a elementelor aflate în lucru sau a persoanelor reþinute
în atenþie pe baza criteriilor generale de selecþie.
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În urmãrirea strãinilor suspecþi de spionaj au fost folosite în mai mare mãsurã
mijloacele de care dispun organele de securitate.

S-a remarcat cã aparatul operativ ºi cel de specialitate au dovedit mai multã
preocupare pentru gãsirea unor soluþii ingenioase de amplasare a mijloacelor
tehnice, fapt care s-a reflectat pozitiv în exploatarea acestora.

Practica muncii din acest an a dovedit eficacitatea superioarã a mijloacelor tehnice
portabile, acestea putând fi folosite în condiþiile cele mai variate, exploatarea lor nefiind
legatã de prezenþa celui urmãrit într-un anumit loc. Deosebit de aceasta, se eliminã
în bunã mãsurã riscul deconspirãrii acestor mijloace, precum ºi efortul de instalare.

În acelaºi timp, s-a remarcat mai multã preocupare pentru folosirea judicioasã a
filajului. Cunoaºterea activitãþii obiectivelor ºi efectuarea lucrãrilor în condiþiuni mai
bune, grija pentru conspirativitate ºi identificarea legãturilor au contribuit la
întregirea datelor urmãririi speciale.

Eforturile depuse de întregul aparat de securitate pentru efectuarea supravegherii
generale a strãinilor nu sunt încã pe deplin valorificate, datoritã unor deficienþe de
naturã organizatoricã în aplicarea întocmai a ordinului Consiliului Securitãþii
Statului, simþindu-se lipsa de coordonare a acestei activitãþi.

Acest lucru a fãcut ca nu toate unitãþile C.S.S. sã punã în aplicare întocmai sistemul
de lucru stabilit, fapt care are drept consecinþã existenþa a încã unui volum însemnat
de materiale obþinute în anii precedenþi, care nu au intrat în circuitul activitãþii de
triere-dispecerat, nefiind deci valorificat în mod corespunzãtor. Acest fapt este cu atât
mai negativ, întrucât el menþine, pe de o parte, fragmentarea materialului despre acelaºi
strãin, nepermiþând conturarea unei imagini despre însemnãtatea cazului, iar pe de
altã parte, stimuleazã prezenþa unui spirit departamental, a cãrui consecinþã este
diminuarea exploatãrii cu eficienþã a întregului potenþial în procesul supravegherii
informative generale.

Tot din aceastã cauzã, reþeaua informativã nu este încã în suficientã mãsurã instruitã
ºi antrenatã pentru a semnala în mod operativ prezenþa strãinilor în anumite locuri,
legãturile acestora în rândul cetãþenilor români sau aspectele deosebite constatate în
comportarea lor, iar gazdele O.N.T. sunt antrenate numai în micã mãsurã pentru
supravegherea generalã a strãinilor.

În multe judeþe, urmãrirea strãinilor este lãsatã în principal pe seama serviciilor
ºi secþiilor 3, celelalte subunitãþi considerând aceastã sarcinã ca fiindu-le suplimentarã
ºi de mai micã importanþã pentru munca lor concretã.

Munca de selecþie ºi luare în lucru imediat a unor cadre ºi agenþi de spionaj este
îngreunatã ºi de lipsa informaþiilor ce s-ar putea obþine din exterior.

Aceastã situaþie se datoreazã folosirii insuficiente a posibilitãþilor tuturor
informatorilor care se deplaseazã în exterior ºi neexploatãrii intense a reþelei
informative din rândul cetãþenilor strãini.
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Un alt aspect negativ îl constituie ºi faptul cã nu toate unitãþile C.S.S. au introdus
în cartoteca generalã de la Direcþia a III-a fiºele privind cetãþenii strãini suspecþi pe
[care] îi au în atenþie (D.G.I.E.), iar altele (Direcþia I ºi a II-a) nu au introdus asemenea
fiºe decât pentru unele cazuri.

În urmãrirea strãinilor identificaþi cu activitate suspectã de spionaj se manifestã
însã lipsa de operativitate ºi superficialitate în analiza materialului obþinut; nu
totdeauna se întreprind combinaþii cu scop de dezinformare ºi derutare a celor urmãriþi
sau de interpunere a unor informatori care sã le trezeascã interesul pentru a le cunoaºte
preocupãrile, scopul urmãrit ºi persoanele din rândul cetãþenilor români ce le
folosesc în activitatea ce o desfãºoarã.

De asemenea, în cadrul urmãririi informative speciale nu se acordã suficientã
atenþie lucrãrii legãturilor strãinilor din rândul cetãþenilor români. Mãsurile ce se iau
privesc în special numai perioada cât strãinul se aflã în þarã, neexistând o continuitate
pentru a le cunoaºte în permanenþã activitatea.

În puþine cazuri s-a folosit filajul combinat cu mijloacele tehnice portabile, care,
atunci când s-a procedat în acest fel, s-a dovedit a fi foarte util, oferind bune posibilitãþi
de urmãrire a celor supravegheaþi.

Pentru îndeplinirea ordinului Consiliului Securitãþii Statului privind organizarea
ºi desfãºurarea muncii informativ-operative în rândul cetãþenilor strãini, propunem
sã fie luate urmãtoarele mãsuri:

– Periodic, toate unitãþile sã efectueze analize asupra felului în care a fost antrenat
potenþialul informativ la supravegherea informativã generalã a strãinilor ºi sã ia mãsuri
de organizare a muncii în strictã concordanþã cu prevederile ordinului Consiliului
Securitãþii Statului.

Direcþia a III-a sã coordoneze activitatea ce se desfãºoarã pe linia urmãririi
cetãþenilor strãini ºi sã organizeze periodic cu ºefii unitãþilor ce concurã la realizarea
acestei sarcini analize asupra stadiului muncii, eficacitãþii ºi felului cum sunt
îndeplinite ordinele Consiliului Securitãþii Statului pe aceastã linie.

– Sã se efectueze o delimitare mai riguroasã a cazurilor cãrora sã li se acorde atenþie
deosebitã în procesul supravegherii informative generale ºi sã se stabileascã regula
ca toate acþiunile în care se contureazã date ce impun mãsuri de urmãrire informativã
specialã sã fie luate în control de cãtre unitãþile centrale pe profilul cãrora apare
activitatea celui în cauzã.

– Sã se asigure instruirea întregului aparat informativ-operativ central ºi teritorial
cu privire la sarcinile ce le revin în munca cu reþeaua lor informativã pentru
supravegherea informativã generalã a strãinilor ºi a modului de exploatare a
materialelor obþinute pe aceastã linie.

– Cu ofiþerii care îºi desfãºoarã activitatea în zonele turistice importante ºi cu cei
ce urmeazã sã fie detaºaþi în sezon în astfel de locuri sã se organizeze convocãri de
instruire cu problemele specifice.
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– Aparatul operativ (care lucreazã în sectoarele informative ºi la filaj efectiv în
problema urmãririi cetãþenilor strãini) sã fie instruit pentru cunoaºterea ºi exploatarea
cu mai multã eficienþã ºi pe scarã mai mare a mijloacelor tehnice portabile.

Având în vedere sezonul turistic de iarnã, în care se aºteaptã venirea unui mare
numãr de turiºti strãini, Inspectoratele judeþene de securitate Braºov, Prahova,
Constanþa, Sibiu vor lua mãsuri de asigurare a mãsurilor de supraveghere informativã
generalã, prin crearea unei reþele corespunzãtoare ºi instruirea ei cu problemele ce
necesitã a fi sesizate.

Concomitent, sã se ia mãsuri de a coopera pe scarã largã cu organele locale de
miliþie.

– Toate unitãþile centrale ºi teritoriale sã foloseascã deplasãrile informatorilor din
reþeaua lor în locurile turistice de iarnã, pentru a concura la supravegherea informativã
generalã a strãinilor ºi sã ia mãsuri pentru obþinerea ºi exploatarea operativã a
materialelor furnizate de aceºtia.

– Unitãþile centrale ºi teritoriale sã aibã în sarcinã permanentã folosirea tuturor
posibilitãþilor prin care se pot obþine date din exterior despre acei cetãþeni strãini care
urmeazã a sosi în þara noastrã cu sarcini din partea serviciilor de spionaj, a
organizaþiilor contrarevoluþionare sau centrelor cultice reacþionare.

– Concluziile ce se vor desprinde din analiza activitãþii organelor de securitate
în problema urmãririi cetãþenilor strãini sã fie prelucrate inspectorilor ºefi de judeþe
ºi cu ºefii Direcþiilor centrale, cu prilejul primei convocãri ce va avea loc la Consiliul
Securitãþii Statului.

Strict secret
Situaþie statisticã

privind laturi ale activitãþii de supraveghere informativã generalã
a strãinilor care viziteazã R.S. România
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Unitatea centralã
sau teritorialã 

Total
elemente
în atenþie 

Elemente în
atenþie venite în
þarã în 1968 ºi

anunþate la unitate 

Strãini cu care s-a
intrat în contact

pentru prima datã
în 1968 

Materiale din
supr. inform.

generalã trimise
la triere 

Materiale
întregite prin
Serv. triere-
dispecerat 

Direcþia I 7 6 – 5 1 

Direcþia a II-a 1 11 – 6 – 

Direcþia a III-a 1335 626 24 128 25 

Direcþia a IV-a 40 9 – 41 3 

D.G.I.E. 1 16 – – 4 

I.S.M.B. 430 179 37 242 43 



Alba 54 9 1 77 10 
Arad 40 12 7 20 3 
Argeº 172 22 7 65 11 
Bacãu 76 17 6 64 8 
Bihor 26 10 5 15 1 
Bistriþa-Nãsãud 26 25 5 50 – 
Botoºani 15 1 – 21 1 
Brãila 24 10 3 3 – 
Braºov 103 37 8 43 2 
Buzãu 39 20 3 6 5 
Caraº-Severin 49 8 3 82 2 
Cluj 97 24 – 47 6 
Constanþa 189 45 5 1003 12 
Covasna 28 7 – 68 5 
Dâmboviþa 12 1 – 4 2 
Dolj 164 84 1 6 1 
Galaþi 36 8 – 8 1 
Gorj 35 11 3 18 – 
Harghita 27 5 4 9 4 
Hunedoara 42 14 – 121 3 
Ialomiþa 12 2 2 2 – 
Iaºi 116 22 – 23 3 
Ilfov 39 11 5 67 4 
Maramureº 44 4 5 10 2 
Mehedinþi 19 1 1 112 1 
Mureº 59 13 1 7 5 
Neamþ 41 8 2 35 1 
Olt 14 6 7 27 5 
Prahova 156 33 6 91 6 
Satu Mare 38 8 2 – – 
Sãlaj 7 3 1 21 1 
Sibiu 171 42 2 58 11 
Suceava 86 28 3 127 4 
Teleorman 11 1 – 2 1 
Timiº 58 22 10 64 5 
Tulcea 22 – 1 30 3 
Vaslui 26 1 2 22 – 
Vâlcea 80 21 1 17 – 
Vrancea 21 4 – 5 1 
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1968 decembrie 18. Informare cu privire la rezultatele obþinute pe linia
îmbunãtãþirii muncii de securitate în problema legionarã

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
18 decembrie 1968

Informare
cu privire la rezultatele obþinute pe linia îmbunãtãþirii muncii

de securitate în problema legionarã

Pe baza sarcinilor stabilite de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist
Român din iunie 1967 ºi a indicaþiilor date în mai multe rânduri de conducerea
partidului, Consiliul Securitãþii Statului a luat mãsuri complexe pentru intensificarea
muncii de securitate, în scopul urmãririi informative a legionarilor activi din þarã ºi
strãinãtate.

Prin mãsurile luate s-a urmãrit sã se stabileascã în principal elementele active,
care sã constituie baza de lucru a partidului nostru; formele organizatorice ºi
metodele lor de activitate; legãturile legionarilor din strãinãtate cu cei din þarã ºi
caracterul acestora. S-a urmãrit, de asemenea, perfecþionarea ºi diversificarea
metodelor ºi mijloacelor de luptã ale securitãþii împotriva legionarilor, pentru
pãtrunderea în clandestinitatea activitãþii lor, în scopul prevenirii, descoperirii ºi
zãdãrnicirii acþiunilor lor ostile.

Acþionând pentru realizarea sarcinilor de mai sus, întregul aparat de securitate a
desfãºurat în aceastã perioadã o activitate intensã. Reanalizând toate materialele privind
pe cele 153.204 elemente cunoscute cã au fãcut parte din fosta organizaþie legionarã,
s-a ajuns la concluzia cã orientarea de a-i urmãri pe toþi legionarii în aceeaºi mãsurã
a fost greºitã, ea ducând la împrãºtierea forþelor ºi la o activitate de suprafaþã. Din
analiza efectuatã a rezultat cã 21.693 [de legionari], din care 700 în afara graniþelor
þãrii, pot fi socotiþi cã reprezintã un pericol real pentru securitatea statului, fapt pentru
care trebuie sã facã în mod deosebit obiectul urmãririi informative, pas cu pas, aºa
cum a indicat Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Legionarii
care fac în prezent obiectul muncii de securitate sunt persoane care au deþinut grade
ºi funcþii, foºti condamnaþi pentru activitate contrarevoluþionarã, elemente fanatice
care la punerea în libertate au declarat cã nu renunþã la activitatea legionarã, persoane
trecute prin ºcoli de spionaj ºi diversiune care au colaborat cu armata hitleristã sau
cu diverse centre de spionaj, precum ºi alþii care prin activitatea lor prezentã se
manifestã ca duºmani ai regimului nostru. De menþionat cã majoritatea acestora sunt
intelectuali ce lucreazã în economie, în administraþia de stat, învãþãmânt ori deþin
funcþii pe linia unor culte ºi secte.
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Consiliul Securitãþii Statului, analizând în mai multe rânduri stadiul muncii de
urmãrire a legionarilor ce constituie baza de lucru a organelor noastre, a ajuns la
urmãtoarele concluzii cu privire la activitatea prezentã a acestora:

– Cu toate mãsurile represive luate împotriva legionarilor în decursul timpului ºi
mai cu seamã în anii regimului nostru, a demascãrii ºi compromiterii publice, atât
în þarã, cât ºi în strãinãtate, a concepþiilor politice retrograde ºi a metodelor fasciste
ale acestora, elementele de vârf ale Gãrzii de Fier, cum sunt: Horia Sima, Constantin
Papanace, Vasile Boldeanu, Gheorghe Costea, Viorel Trifa, Chirilã Ciuntu, Nicolae
Horodniceanu, Iosif Costea, Nistor Chioreanu, Ilie Nicolescu, Eugen Teodorescu,
Baciu Grigore, Sadovan Ion etc., continuã sã nutreascã speranþa cã organizaþia
legionarã nu a pierdut perspectiva ca într-o împrejurare internaþionalã favorabilã sã
ajungã din nou la guvernare în România.

Astfel, elementele legionare de vârf din exterior, cu mai multe ocazii, dar mai ales
la „congresul“ þinut în august 1967, la Madrid, au ajuns la concluzia cã organizaþia
legionarã trebuie întãritã din punct de vedere organizatoric ºi doctrinar.

În acest scop, au hotãrât sã depunã eforturi pentru gãsirea cãilor de reconciliere
ºi unificare a diferitelor grupuri care sã punã capãt sciziunii organizatorice ºi sã dea
un „un caracter mai combativ organizaþiei“; „sã se facã totul pentru menþinerea
influenþei legionare în cadrul emigraþiei române, prin polarizarea acesteia în jurul
bisericilor ºi organizaþiilor culturale aflate sub controlul legionarilor“; „sã intensifice
activitatea de îndoctrinare legionarã prin publicaþii, conferinþe, comemorãri, reuniuni“.

Aceste cãpetenii legionare considerã cã, realizând sarcinile stabilite cu acest prilej,
„organizaþia legionarã poate sã-ºi consolideze poziþia ºi sã desfãºoare o luptã
eficientã împotriva comunismului“.

Din datele obþinute de Consiliul Securitãþii Statului rezultã cã legionarii din exterior
au trecut efectiv la realizarea obiectivelor sus-menþionate. Între grupãrile lui Horia
Sima ºi Constantin Papanace se duc discuþii pentru a gãsi cãi de reconciliere. Ei
preconizeazã ca problema spinoasã a conducerii sã fie încredinþatã unor elemente mai
tinere, necompromise, care sã se bucure de încrederea tuturor grupãrilor ºi pe care
sã le uneascã sub „stindardul cãpitanului“. De altfel, în memoria lui Corneliu Zelea
Codreanu, dupã „congres“ au emis medalii comemorative de aur ºi de argint cu efigia
acestuia, i-au reeditat lucrãrile, cum sunt „Cãrticica ºefului de cuib“ ºi „Pentru
legionari“, au scris ºi publicat în acelaºi timp lucrãri despre activitatea ºi personalitatea
lui Corneliu Zelea Codreanu, cum sunt: „Corneliu Zelea Codreanu – prezent“,
„Cãpitanul, mit al poeþilor“, „Conducere ºi disciplinã“ ºi „Mãrturii despre legiune“.

Preocupãrile pentru întãrirea capacitãþii de acþiune a organizaþiei legionare
rezultã ºi din faptul cã vârfurile emigraþiei legionare ºi-au reluat ºi lãrgit legãturile
cu organizaþii neofasciste din diferite þãri, cum sunt: Miºcarea socialã italianã, Falanga
spaniolã, Partidul nazist american, organizaþiile de extremã dreaptã „John Birch
Society“ ºi „Minutemen“ din Statele Unite ale Americii.
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Din datele ce le deþinem, rezultã cã în prezent emigraþia legionarã este sprijinitã
activ de cãtre aceste organizaþii, atât financiar, cât ºi prin punerea la dispoziþia acestora
a mijloacelor lor de propagandã, se informeazã reciproc ºi îºi coordoneazã acþiunile
cu privire la diferite evenimente politice ce au loc pe arena internaþionalã, unindu-i
ideea luptei împotriva comunismului.

În þarã, din acþiunile informative „Cibinul“ ºi „Voiajorul“, care fac în prezent
obiectul cercetãrii penale, precum ºi din acþiunile „Contabilul“, „Macedoneanul“,
„Nicuºor“ ºi „Doctorul“, care se aflã în faza de definitivare a documentãrii, rezultã
cã persoanele în cauzã, ºi în mod deosebit elementele de vârf, nutresc aceeaºi idee
de preluare a puterii în anumite condiþii, ca ºi cei din emigraþia legionarã, acþionând
pentru „pãstrarea“ unitãþii legionare tot sub „stindardul cãpitanului“. Dacã pânã în
1964 se deþineau informaþii cã elementele legionare din þarã erau scindate în simiºti
ºi antisimiºti, din materialele obþinute rezultã cã în prezent nu se mai poate vorbi de
o divizare pe grupãri, toþi militând pentru menþinerea preceptelor codreniste.

Semnificativã este acþiunea legionarului Nicoarã Iulian, de a pãstra numeroase
materiale originale – inedite – aparþinând lui Corneliu Zelea Codreanu, descoperite
de organele de securitate în noiembrie 1968. Din declaraþiile lui Nicoarã Iulian rezultã
cã aceste materiale le pãstra, fiind considerate cã fac parte din „patrimoniul spiritual
al organizaþiei legionare“, cu scopul de a asigura în viitor organizaþiei un fond de arhivã
cu lucrãri originale, care sã constituie baza teoreticã pentru perpetuarea ideilor
legionare.

– Acþionând pentru îndeplinirea sarcinii date Consiliului Securitãþii Statului de
cãtre Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român din iunie 1967, de
a stabili cadrul organizatoric al activitãþii legionare din exterior ºi din þarã, în urma
mãsurilor întreprinse rezultã cã legionarii din emigraþie continuã sã-ºi desfãºoare
activitatea în cadrul organizatoric cunoscut – comandamente ºi garnizoane –, fiind
în continuare divizaþi în douã grupãri, respectiv a lui Horia Sima ºi Constantin
Papanace. Aceste grupãri se deosebesc între ele nu prin probleme de principiu, ci au
la bazã rivalitatea între vârfuri cu privire la conducerea organizaþiei. Adepþii lui
Constantin Papanace, care constituie majoritatea legionarilor din emigraþie, la
întrunirea ce a avut loc în oraºul Salo – Italia, în noiembrie 1968, analizând perspectiva
de unificare a tuturor grupãrilor legionare, au ajuns la concluzia cã aceasta se va putea
realiza numai dupã moartea lui Horia Sima. Din datele pe care le deþinem din ambele
grupãri rezultã cã sunt ºi comandanþi legionari care considerã cã unitatea organizaþiei
ar putea fi realizatã prin înlãturarea lui Horia Sima ºi aducerea la conducere a unei
persoane care sã se bucure de autoritatea ºi încrederea grupãrilor existente. Sunt vizaþi
în primul rând comandanþii legionari Vasile Boldeanu, Nicolae Horodniceanu ºi
Demostene Nacu, cele mai multe ºanse avându-le însã primul candidat, care se pare
cã este agreat de ambele grupãri.

În þarã, primii doi ani de la eliberarea legionarilor din detenþie au constituit pentru
aceºtia o perioadã de luare de contact cu realitatea, în care s-au preocupat de a stabili
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cãrui fapt [li] se datoreazã eliberarea, cât de consolidat este regimul nostru, care este
prestigiul României pe plan internaþional, ce posibilitãþi au de a se integra în câmpul
muncii ºi ce condiþii existã pentru continuarea activitãþii legionare clandestine.

În anul 1967, ºi îndeosebi în 1968, s-a constatat cã elementele legionare de vârf
cunoscute ca active ºi-au dat seama cã regimul nu poate fi rãsturnat prin forþã, cã
România se bucurã de un mare prestigiu pe plan internaþional, cã socialismul a învins
pe deplin ºi definitiv în þarã ºi cã preluarea puterii fãrã sprijinul unor state capitaliste
este exclusã. Pornind de la aceastã concluzie, legionarii ºi-au adaptat formele ºi
metodele de activitate clandestinã la condiþiile existente, cãutând sã pãtrundã în
sectoare importante din economie, institute de cercetare, organe de presã, sã
contacteze vechile legãturi, sã menþinã spiritul legionar, sã realizeze cãsãtorii între
familii de legionari ºi, în unele cazuri, sã facã educaþie legionarã descendenþilor.

Numai în industria chimicã, energia electricã, transporturi, industria de apãrare,
Academie ºi institutele de cercetare aparþinând acesteia lucreazã 5.279 legionari.

Pânã în prezent, cunoaºtem cã s-au realizat unele legãturi cu caracter permanent
între elemente legionare de vârf din acelaºi judeþ ºi chiar din judeþe diferite, cum sunt:
Sibiu, Dolj, Braºov, Constanþa, Alba, Timiº ºi Municipiul Bucureºti. Din datele
obþinute, rezultã cã legionarii respectivi, prin reluarea acestor legãturi, îºi propun
menþinerea spiritului legionar, cunoaºterea permanentã a situaþiei fiecãruia ºi a
posibilitãþilor de a lua contact reciproc în orice moment. Pânã în prezent nu s-au
materializat acþiuni de constituire a unei conduceri pe þarã sau pe judeþe, elementele
capabile sã întreprindã astfel de acþiune, considerând cã nu ar avea ºanse de reuºitã
ºi cã s-ar expune inutil la grave repercusiuni.

De altfel, gruparea lui Constantin Papanace, la întrunirea care a avut loc în luna
noiembrie în Italia, a ajuns la concluzia cã legãturile sporadice pe care le au cu þara
ºi lipsa unei conduceri îi pun în imposibilitatea sã coordoneze activitatea din exterior
cu cea din þarã. În consecinþã, Constantin Papanace considerã cã „o problemã cãreia
trebuie sã i se acorde importanþã deosebitã este reorganizarea activitãþii legionare din
þarã ºi stabilirea unor legãturi permanente între legionarii din þarã ºi cei din
strãinãtate“. El considerã ca o sarcinã a conducerii emigraþiei legionare de a numi
într-un viitor apropiat un comandant legionar pe þarã, care sã fie cel mai puþin
compromis faþã de ceilalþi legionari din interior. Abia dupã numirea acestuia –
apreciazã Constantin Papanace – „s-ar putea trece treptat la reorganizarea miºcãrii
legionare din þarã, organizarea unor grupuri clandestine în diferite oraºe, care într-o
primã fazã sã aibã sarcina recrutãrii de noi membri, analizarea stãrii de spirit a
populaþiei ºi realizarea unei informãri permanente a conducerii emigraþiei legionare
asupra situaþiei din þarã“.

Pericolul unei reorganizãri existã ºi din partea unor conducãtori legionari din þarã,
independent de cei din strãinãtate. Legionarii din acþiunea „Voiajorul“ considerã cã
Horia Sima, Constantin Papanace ºi toþi ceilalþi conducãtori legionari din strãinãtate
sunt compromiºi, nu reprezintã „miºcarea“, ºi cã activitatea legionarã trebuie
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reorganizatã ºi condusã de elementele legionare din interior, care „au suferit ºi cunosc
situaþia realã din þarã“.

Acest punct de vedere este exprimat ºi de un numãr restrâns de legionari din
exterior. Este semnificativã afirmaþia comandantului legionar C. Nagacevschi, care
susþine cã: „exilul, dupã 20 ani, a ajuns sã aibã legionari destui, dar nu are o miºcare
legionarã. Este un anacronism a concepe o miºcare legionarã autenticã în afara
graniþelor þãrii. Reînvierea organizaþiei legionare va putea veni numai din þarã, nu
din exil, deoarece cei din þarã au trãit zbuciumul neamului ºi au înfruntat toate
încercãrile soartei ºi durerile rãzboiului“.

– Caracteristicã în activitatea legionarilor de vârf din exterior ºi din þarã este
diversiunea ideologicã.

Activitatea legionarilor în acest domeniu se înscrie pe linia orientãrilor date de
C.I.A. ºi Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii organizaþiilor
emigraþiei reacþionare ºi unor posturi de radio ca „Europa Liberã“, „Vocea Americii“
ºi altele. În aceste orientãri se indicã sã se sugereze oamenilor de culturã din þãrile
socialiste sã scrie lucrãri care sã nu concorde cu linia promovatã de partidele ºi
guvernele comuniste, sã le demonstreze cã în condiþiile „libertãþilor din Occident“
se pot crea opere literare de valoare, în timp ce regimul ºi ideologia comunistã
împiedicã progresul culturii. Sã se militeze pentru crearea unei unitãþi între oamenii
de culturã din þãrile socialiste ºi cei din emigraþie, într-un front comun împotriva
comunismului, urmând ca pe calea culturii sã se ajungã la o subminare din interior
a regimurilor comuniste.

Prin intermediul unor oameni de culturã din emigraþia românã, aflaþi sub influenþa
lor, legionarii acþioneazã asupra intelectualilor din þara noastrã care se deplaseazã în
strãinãtate. Exploatând interesul pe care unii scriitori ºi artiºti români îl manifestã
pentru asigurarea succesului personal, legionarii acþioneazã foarte subtil ºi variat asupra
lor, în scopul îndoctrinãrii duºmãnoase, urmãrind sã-i influenþeze în spiritul ideologiei
burgheze ºi sã-i determine sã creeze opere de pe aceste poziþii.

În ultimii doi ani, atât în þarã, cât ºi în exterior, s-a rãspândit tot mai mult ideea
diversionistã cã legionarii aveau înscris în programul lor aceleaºi obiective social-
economice ca cele pe care le realizeazã Partidul Comunist Român. În felul acesta,
ei urmãresc pe de o parte sã diminueze originalitatea ideologiei comuniste de
construcþie a noii societãþi, iar pe de altã parte sã reabiliteze organizaþia legionarã,
compromisã prin caracterul ei distructiv ºi criminal.

De menþionat cã aceastã idee este însuºitã ºi propagatã atât de unii dintre foºtii
conducãtori ai organizaþiei, cât ºi de membrii de rând, indiferent de pregãtirea lor
intelectualã ori de mediul social în care se gãsesc.

Propaganda legionarilor este canalizatã ºi în direcþia subminãrii încrederii în
eficienþa mãsurilor de organizare ºtiinþificã a producþiei ºi a muncii, precum ºi a altor
mãsuri elaborate de partidul nostru în etapa actualã.
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Interpretând libertãþile democratice din þara noastrã drept rezultat al presiunilor
imperialiste ºi slãbiciunilor regimului nostru, au emis ideea creãrii legale a unei opoziþii
Partidului Comunist Român.

De aceasta este legatã iluzia unor legionari cã se va putea ajunge la schimbarea
regimului. Într-o asemenea situaþie, unii sunt de pãrere cã legionarii sunt singurii care
ar putea constitui un partid, iar alþii admit ipoteza coalizãrii împotriva regimului nostru
a rãmãºiþelor fostelor partide burgheze.

– Din urmãrirea informativã a legionarilor din interior, se desprinde cã activitatea
ostilã a acestora se desfãºoarã prin comiterea unor acte de sabotaj, diversiune, agitaþie
duºmãnoasã, instigare la neîncredere ºi nemulþumiri faþã de unele mãsuri întreprinse
de partid ºi guvern.

Deºi acþiunile elementelor legionare îndreptate împotriva bazei economice
îmbracã forme deosebit de subtile – plecând de la indicaþiile Plenarei Comitetului
Central al Partidului Comunist Român din iunie 1967, cã în cercetarea evenimentelor
deosebite ce au loc în sectoarele economice sã se aibã în vedere reaua intenþie –
aparatul de securitate a reuºit în acest an sã descopere ºi sã documenteze cazurile de
sabotaj din acþiunile „Voiajorul“ ºi „Poarta“, legionarii respectivi fiind cercetaþi în
stare de arest, urmând a fi trimiºi în justiþie.

– Activitatea îndelungatã clandestinã a legionarilor, timpul petrecut în detenþie,
fanatismul lor, le dau posibilitatea ca în acþiunile ostile sã foloseascã metode abile,
diversificate, adaptate condiþiilor actuale din þarã, sã acþioneze în acele locuri de muncã
unde sunt lipsuri organizatorice, oameni lipsiþi de rãspundere, slab pregãtiþi din punct
de vedere politic ºi profesional, în scopul de a gãsi justificãri cu uºurinþã pentru
ascunderea activitãþii lor duºmãnoase.

Ca metode folosite mai frecvent de legionari, cunoaºtem: legendarea întâlnirilor
ºi a discuþiilor în grup prin participarea la slujbe religioase, coruri bisericeºti,
sãrbãtorirea zilelor onomastice, nunþi, botezuri, înmormântãri, schimbarea frecventã
a locurilor de muncã pentru a se sustrage urmãririi de securitate, sprijin reciproc pentru
angajarea în diferite locuri de muncã, ocuparea unor funcþii care sã le permitã
deplasarea în þarã, pe care o folosesc pentru menþinerea legãturilor, cautã sã se
evidenþieze la locul de muncã, pentru a crea impresia unor oameni corecþi ºi a-ºi
ascunde astfel activitatea lor duºmãnoasã, organizeazã excursii în grup, activeazã în
cercuri literare în care se elogiazã reciproc etc.

– Sporindu-ºi combativitatea – în cursul anului 1968 – aparatul de securitate a
aplicat mãsuri tot mai diversificate împotriva legionarilor, þinând cont de gravitatea
acþiunilor întreprinse de aceºtia. Astfel, 5 au fost trimiºi în judecatã ºi condamnaþi,
9 se gãsesc în cercetare penalã, 543 au fost anchetaþi în stare de libertate sau de arest
în scopul compromiterii sau recrutãrii, 350 au fost avertizaþi ºi demascaþi, 226 au fost
chemaþi sistematic la securitate, în scopul determinãrii de a se abþine de la acþiuni
duºmãnoase.
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Concluziile prezentate cu privire la activitatea actualã a legionarilor din þarã ºi
exterior dau posibilitatea Consiliului Securitãþii Statului sã analizeze metodele folosite
în urmãrirea informativã a acestora, eficacitatea unor mãsuri folosite pentru a pãtrunde
în clandestinitatea lor, sã aprecieze modul în care securitatea statului va trebui sã
acþioneze în viitor pentru a zãdãrnici orice acþiune ostilã îndreptatã împotriva þãrii
ºi sã-ºi îndeplineascã în acest fel una din sarcinile date de partid ºi guvern.

În urmãrirea informativã a legionarilor, Consiliul Securitãþii Statului a antrenat
întregul aparat de securitate, socotind cã aceºtia, datoritã concepþiilor lor duºmãnoase,
pot comite infracþiuni de trãdare de patrie, sabotaj ºi diversiune, complot etc. Pentru
aceasta, s-au luat mãsuri de a dezvolta la ofiþerii de securitate simþul rãspunderii,
combativitatea, intransigenþa ºi spiritul ofensiv de care trebuie sã dea dovadã în
urmãrirea acestei categorii de elemente deosebit de duºmãnoase. În prezent apreciem
cã aparatul are o concepþie clarã de muncã ºi cã este în mãsurã sã acþioneze cu mai
multã eficienþã. Faþã de formele ºi metodele din ce în ce mai subtile folosite de
legionari în activitatea lor clandestinã, aparatul de securitate a aplicat metode mai
diversificate ºi se acþioneazã în continuare pe linia perfecþionãrii acestora.

Cazurile descoperite în ultimele luni au evidenþiat faptul cã, atunci când se
acþioneazã cu curaj, ingeniozitate, exploatând în mod operativ situaþiile favorabile
ce se creeazã, se pot obþine rezultate care sã previnã acþiunile duºmãnoase ºi sã creeze
posibilitatea aparatului de securitate sã pãtrundã în clandestinitatea legionarilor.

Din cazurile lucrate informativ ºi finalizate în acest an, Consiliul Securitãþii Statului
a desprins concluzii de muncã pentru activitatea de viitor, generalizând prin diferite
forme metodele bune, a combãtut neajunsurile ce s-au manifestat ºi a întreprins
continuu noi mãsuri care sã creeze atât cadrul organizatoric necesar, cât ºi mijloacele
adecvate de muncã.

Analizând critic munca desfãºuratã de aparatul de securitate în problema
legionarã, considerãm cã ceea ce s-a obþinut pânã în prezent reprezintã numai un
început, care va trebui dezvoltat pentru a îndeplini sarcina trasatã de conducerea
partidului, de a cunoaºte pas cu pas activitatea legionarilor din baza de lucru.

Din activitatea desfãºuratã se desprinde faptul cã în munca unor ofiþeri de securitate,
ºefi de unitãþi, ºi a Consiliului Securitãþii Statului au existat lipsuri care n-au fost
cunoscute la timp, pentru a se lua mãsuri de remediere, iar altele au ieºit în evidenþã
recent, cu prilejul anchetãrii legionarilor ce fac obiectul acþiunilor raportate în prezentul
material. Din lipsurile ce s-au manifestat în activitatea aparatului de securitate în
aceastã perioadã, în urmãrirea informativã a legionarilor, socotim ca fiind cele mai
importante urmãtoarele:

– Deºi s-a cunoscut cã mulþi dintre informatorii din problema legionarã sunt
nesinceri ºi ne dezinformeazã, cã o parte din aceºtia au fost recrutaþi în detenþie ºi
deconspiraþi, mãsurile întreprinse pentru verificarea reþelei informative au fost
sporadice ºi nu de naturã sã ne ducã la concluzia cã ar trebui sã se acþioneze pe un
plan mai larg ºi cu mijloace diversificate. Din anchetarea persoanelor ce fac obiectul
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acþiunilor „Cibinul“, „Voiajorul“ ºi „Poarta“, precum ºi din mijloacele speciale folosite
în acþiunile „Contabilul“, „Macedoneanul“, „Doctorul“ ºi altele, rezultã cã o mare
parte din reþeaua informativã este cunoscutã de elementele urmãrite, cã în multe cazuri
se pun de acord asupra problemelor cu care sã informeze Securitatea, iar alþii, fãrã
sã fi trãdat legãtura, fiind elemente fanatice, ascund în mod conºtient activitatea ilicitã
desfãºuratã de persoanele urmãrite ºi de ei înºiºi. Ca urmare, multe din informaþiile
furnizate de reþeaua internã se referã la comentarii, nemulþumiri sau alte fapte minore
ce nu întrunesc elementele constitutive ale unei infracþiuni împotriva securitãþii statului.

În acþiunea „Cibinul“, informatorii folosiþi de organele de securitate sunt coautori
la faptele lui Nicoarã Iulian, favorizatori ºi complici la activitatea lui duºmãnoasã.
Activitatea duºmãnoasã a acestor persoane a fost descoperitã prin mijloacele
speciale ale muncii de securitate ºi ulterior documentatã prin anchetã.

Din aceste constatãri s-a desprins necesitatea ca în problema legionarã informatorii
sã fie permanent verificaþi ºi, în acele cazuri în care sunt suspiciuni de nesinceritate,
sã li se deschidã acþiuni informative ºi sã fie lucraþi ca ºi elementele din baza de lucru,
concomitent cu menþinerea lor în reþea pentru dezinformare. De asemenea, rezultã
necesitatea folosirii pe o scarã cât mai largã a mijloacelor speciale, atât pentru
urmãrirea informativã, cât ºi pentru verificarea reþelei.

– O perioadã îndelungatã, un numãr însemnat de persoane din baza de lucru n-au
fost încadrate informativ. Abia la sfârºitul anului 1968 s-a realizat aceastã sarcinã.
Neîncadrarea acestor persoane nu a permis ca noi sã cunoaºtem acþiunile lor ostile
ºi sã intervenim cu mãsurile ce se impuneau.

– S-a desprins cu întârziere faptul cã legionarii din exterior ºi din þarã desfãºoarã
o intensã activitate de diversiune ideologicã ºi, în consecinþã, mãsurile luate nu au
fost de naturã sã ne ofere posibilitatea de a acþiona cu eficacitate ºi de a face propuneri
de contracarare.

– Cunoaºtem încã în micã mãsurã metodele ºi formele de acþiune ale legionarilor
din sectoarele economice ºi de aceea puþine cazuri au fost descoperite ºi documentate.
În prezent, Consiliul Securitãþii Statului reorganizeazã aparatul de securitate ce
desfãºoarã activitate de contrainformaþii în obiectivele economice.

– Socotim cã mãsurile întreprinse atât în þarã, cât ºi în strãinãtate, pe linia adâncirii
disensiunilor, compromiterii ºi izolãrii unor cãpetenii legionare, sunt încã insuficiente
ºi se impune ca acestea sã fie lãrgite, existând posibilitãþi multiple de acþiune.

– Neînarmarea aparatului de securitate de-a rândul anilor cu cunoaºterea
metodelor ºi formelor de activitate ale legionarilor în diferite etape nu a creat orizontul
necesar de acþiune pentru ofiþeri, aceºtia neputând sã acþioneze întotdeauna cu metode
adecvate ºi în perspectivã.

Consiliul Securitãþii Statului a întreprins mãsuri pentru lichidarea acestui neajuns,
dar apreciazã cã la rezolvarea acestei sarcini ºi-ar putea aduce aportul ºi alte instituþii
specializate.
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Pentru etapa urmãtoare, Consiliul Securitãþii Statului va lua în continuare mãsuri
care sã asigure îndeplinirea indicaþiilor date de conducerea partidului în problema
legionarã, va desprinde sarcinile de viitor ale aparatului de securitate, pe baza activitãþii
desfãºurate în acest an, ºi va completa planul de mãsuri cu problemele noi apãrute.

Rugãm conducerea partidului ca, în afarã de sarcinile ce ne revin – specifice muncii
noastre –, sã aprobe urmãtoarele propuneri:

– Cunoscând faptul cã unele autoritãþi din Franþa, Republica Federalã a Germaniei
ºi Spania susþin material ºi moral activitatea grupãrilor legionare, propunem sã se
analizeze oportunitatea iniþierii unor intervenþii diplomatice pe lângã guvernele
respective, pentru a nu le mai acorda sprijin ºi a le interzice desfãºurarea acþiunilor
ostile României pe teritoriul þãrii lor.

– Din sectoarele chimie, energie electricã, transporturi feroviare, navale ºi
aeriene, industria de apãrare, institutele de cercetãri ºtiinþifice ºi din Ministerul Forþelor
Armate, sã fie înlãturaþi legionarii a cãror prezenþã în aceste obiective constituie un
pericol pentru securitatea statului.

– Consiliul Securitãþii Statului, cu sprijinul Institutului de Istorie a Partidului ºi
Academia de ªtiinþe Sociale „ªtefan Gheorghiu“ sã organizeze în 1969 o sesiune de
comunicãri ºtiinþifice pentru aparatul de securitate, cu teme privind istoria organizaþiei
legionare, cu scopul de a-l informa multilateral asupra activitãþii criminale a
legionarilor.

– Editura Politicã ºi Consiliul Securitãþii Statului sã editeze în anul 1969 o lucrare
despre „Garda de fier“, prin care sã demaºte caracterul fascist ºi criminal al
organizaþiei legionare.

Preºedintele Consiliului Securitãþii Statului
Ion Stãnescu

Se anexeazã:
1. Documentarul privind activitatea ostilã statului nostru desfãºuratã de legionari*.
2. Planul de mãsuri al Consiliului Securitãþii Statului pentru intensificarea

muncii de urmãrire informativã a legionarilor din þarã ºi strãinãtate*.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 88, vol. 3, f. 252–265.
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1970 mai 5. Raportul de activitate al Direcþiei I pe anul 1969

Consiliul Securitãþii Statului Strict secret
Direcþia I

Nr. 111524 din 5 mai 1970

Cãtre
Cancelaria C.S.S.

La adresa dvs. nr. 13/090.137 din 29 ianuarie 1970, vã înaintãm alãturat raportul
de activitate al Direcþiei I pe anul 1969.

Adjunct ºef direcþie
Lt. colonel Iana Aurel

ªef secþie
Maior Peniu Gr.

Raport
cu privire la activitatea Direcþiei I pe anul 1969

Tovarãºi,
Activitatea Direcþiei I s-a desfãºurat în anul pe care l-am încheiat în condiþiile în

care întregul aparat de securitate, mobilizat de hotãrârile de partid, de prevederile
legilor þãrii ºi ale ordinelor preºedintelui Consiliului Securitãþii Statului, a obþinut o
seamã de realizãri în domeniul prevenirii, descoperirii ºi lichidãrii infracþiunilor contra
securitãþii statului, pe linia perfecþionãrii formelor, mijloacelor ºi metodelor sale de
muncã.

Recentul bilanþ anual care a avut loc la Consiliul Securitãþii Statului a relevat
revirimentul ce s-a produs în anul 1969 asupra calitãþii muncii în toate sectoarele
aparatului, eforturile mari pe care cadrele le-au depus pentru îndeplinirea multiplelor
sarcini care ne-au fost puse în faþã, stabilind totodatã obiectivele principale ale
activitãþii de securitate pentru anul 1970.

Aprecierile, concluziile ºi sarcinile ce au fost formulate cu ocazia bilanþului asupra
muncii de informaþii interne, ca de altfel asupra tuturor domeniilor muncii de securitate,
ne dau posibilitatea sã facem o analizã mai aprofundatã asupra modului în care ne-
am desfãºurat activitatea, sã desprindem ceea ce este pozitiv ºi necesar a fi dezvoltat,
neajunsurile ce se mai manifestã ºi care vor trebui cât mai grabnic înlãturate, precum
ºi direcþiile în care sã ne concentrãm eforturile în anul 1970.
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La baza activitãþii noastre au stat sarcinile principale pe care Consiliul Securitãþii
Statului ni le-a pus în faþã la bilanþul muncii pe 1968.

Acestea au fost urmãtoarele:
– Prevenirea oricãror încercãri de a organiza sau de a desfãºura individual acþiuni

îndreptate împotriva securitãþii statului din partea elementelor active din rândul
legionarilor ºi a altor organizaþii ºi partide de tip fascist, foºtilor condamnaþi, membrilor
fostelor partide ºi organizaþii politice burgheze, naþionalist-ºovine ºi iredentiste, a celor
care activeazã duºmãnos sub masca cultelor ºi sectelor, precum ºi a altor elemente
care se situeazã pe poziþii ostile din obiectivele de artã, culturã, ºtiinþã ºi învãþãmânt;

– Urmãrirea îndeaproape a evoluþiei manifestãrilor ºi acþiunilor elementelor ce
constituie baza de lucru a aparatului de informaþii interne, desprinderea concluziilor
corespunzãtoare cu privire la formele ºi metodele folosite de acestea în etapa actualã,
a modului nostru de acþiune ºi eficacitatea acestuia;

– Lichidarea activitãþilor cu caracter infracþional îndreptate împotriva securitãþii
statului prin administrarea mijloacelor de probã necesare în vederea trimiterii în justiþie
a elementelor periculoase.

Pentru realizarea acestor sarcini, pe baza ordinelor tovarãºului preºedinte al
Consiliului Securitãþii Statului, direcþia noastrã a întreprins un complex de mãsuri
ºi a depus un mare volum de muncã pentru a acorda sprijin concret ºi a controla munca
de informaþii interne în teritoriu, a coordona unele acþiuni mai importante desfãºurate
pe raza mai multor judeþe, precum ºi pentru executarea nemijlocitã de sarcini
informative legate de lucrarea elementelor de vârf ºi clarificarea cazurilor mai
deosebite din Capitalã.

În acest context se înscriu mãsurile ce au fost luate pentru executarea ordinelor
privind încadrarea pe douã sau mai multe linii a bazei de lucru, consolidarea din punct
de vedere calitativ a reþelei informative ºi verificarea acesteia, perfecþionarea
supravegherii informative generale ºi a urmãririi informative speciale, folosirea unor
metode ºi procedee de muncã mai diversificate pentru contracararea activitãþilor cu
caracter ostil, efectuarea experimentului în cele cinci judeþe ºi introducerea noului
sistem de muncã în mediul rural pe întreaga þarã, dezvoltarea pregãtirii ofiþerilor de
informaþii interne ºi perfecþionarea stilului ºi metodelor de muncã ale cadrelor cu
funcþii de conducere.

Baza de lucru pe linie de informaþii interne (24.990 elemente) este în prezent
complet încadratã informativ ºi aproape în totalitate pe douã sau mai multe linii (mai
sunt încã 215 elemente încadrate numai pe o singurã linie).

Executarea ordinului privind încadrarea informativã a bazei de lucru a avut drept
consecinþã exercitarea unui control mai riguros asupra poziþiei prezente, intenþiilor
ºi legãturilor cu caracter ostil ale elementelor de care ne ocupãm. Totodatã, au putut fi
trase cu mai multã certitudine concluzii în legãturã cu transformãrile pozitive survenite
în concepþiile politice ºi atitudinea unui numãr însemnat de persoane aflate la începutul
anului 1969 în baza de lucru ºi care au fost scoase pe parcurs. Aceasta a fãcut ca, cu
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toate includerile de noi persoane necunoscute anterior în sfera preocupãrilor noastre,
ca rezultat al activitãþii de supraveghere informativã generalã, baza de lucru actualã
a aparatului de informaþii interne sã fie mai micã, comparativ cu cea existentã la
sfârºitul anului 1968, cu 32,5%.

Delimitarea mai riguroasã a bazei de lucru a permis concentrarea eforturilor cãtre
elementele cele mai periculoase ºi realizarea unei îmbunãtãþiri calitative a muncii de
supraveghere informativã generalã ºi de urmãrire informativã specialã.

În prezent, unui ofiþer din aparatul de informaþii interne îi revin în medie 9
informatori, 24 persoane din baza de lucru, din care 22 fac obiectul supravegherii
informative generale, iar douã sunt urmãrite prin mape de lucru ºi prin dosare de
acþiune informativã. Sunt, deci, condiþii pentru a se desfãºura o muncã mai de calitate.

Concomitent cu încadrarea informativã a bazei de lucru s-a desfãºurat o activitate
mai susþinutã pentru îmbunãtãþirea, sub toate aspectele, a muncii cu reþeaua
informativã. Cu toate cã din punct de vedere numeric s-a înregistrat o reducere a reþelei
informative, aceasta datorându-se în principal predãrii la organele de miliþie a unei
mari pãrþi din informatorii existenþi pe linie de informaþii interne în mediul rural, în
realitate, ca urmare a recrutãrilor efectuate, a eliminãrii din reþea a persoanelor
necorespunzãtoare ºi a activitãþii de instruire ºi educare, potenþialul nostru informativ
s-a întãrit în mod simþitor, sfera lui de cuprindere fiind tot mai largã ºi mai bine
orientatã.

La aceasta a contribuit ºi preocuparea ce s-a manifestat pentru verificarea reþelei
informative, precum ºi faptul cã, în acele cazuri în care au existat indicii cã unii din
informatori au divulgat secretul colaborãrii cu securitatea, au fost luate mãsuri de
dezinformare a lor ºi a persoanelor pe lângã care erau folosiþi.

Totodatã, pe baza indicaþiilor primite s-a îmbunãtãþit sistemul de legãturã cu reþeaua
informativã, extinzându-se metoda legãturilor impersonale cu o parte din informatorii
mai valoroºi ºi temeinic verificaþi (912, din care 28 pe direcþie).

Îmbunãtãþirile aduse în organizarea ºi desfãºurarea muncii de informaþii interne
s-au rãsfrânt pozitiv asupra calitãþii informaþiilor obþinute în anul 1969, [asupra]
mãsurilor pe care noi le-am întreprins pentru contracararea activitãþii duºmanului.

Pe baza informaþiilor obþinute au putut fi desprinse concluzii valoroase referitoare
la activitatea ostilã a elementelor aflate în atenþia aparatului de informaþii interne.

Sintetizând într-o apreciere de ansamblu ceea ce este caracteristic categoriilor de
persoane din baza noastrã de lucru, tovarãºul preºedinte al Consiliului Securitãþii
Statului, cu ocazia bilanþului anual, a subliniat cã „trãsãtura dominantã a modului
de a gândi al elementelor din interior care se situeazã pe poziþii duºmãnoase, ºi care
reprezintã de altfel ºi mobilul manifestãrilor ºi acþiunilor acestora, o reprezintã speranþa
pe care o nutresc cã vor mai reveni în viaþa politicã a þãrii. O parte dintre ele continuã
sã-ºi lege aceste speranþe de ideea izbucnirii unui rãzboi al cãrui deznodãmânt sã le
fie favorabil, în timp ce altele, interpretând în mod eronat procesul de dezvoltare a
democraþiei în þara noastrã, precum ºi anumite evenimente ce au loc pe plan
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internaþional, considerã cã societatea româneascã va evolua în aºa fel încât ele se vor
putea afirma ca exponente ale partidelor ºi organizaþiilor din care au fãcut parte“.

Informaþiile obþinute au permis aparatului de informaþii interne sã întreprindã o
seamã de mãsuri eficiente în domeniul muncii de prevenire, descoperire ºi lichidare
a infracþiunilor contra securitãþii statului.

Astfel, au fost realizate 1.364 avertizãri, care au determinat cele mai multe elemente
sã înceteze cu manifestãrile ostile; au fost întreprinse mãsuri soldate cu compromiterea
a aproximativ 270 elemente de vârf fanatice, care exercitau influenþã negativã în jurul
lor; au fost dezmembrate 16 anturaje de elemente ostile, care puteau degenera în
grupuri cu caracter subversiv; au fost supuse, pe baza propunerilor fãcute, judecãþii
opiniei publice 21 elemente ostile.

În realizarea acestor mãsuri au fost folosite metode ºi procedee mai ingenioase,
punându-se accentul pe stabilirea acelor fapte despre persoanele în cauzã, care, aduse
la cunoºtinþã pe diferite cãi în mediile vizate, sã ducã la compromitere, izolare,
disensiuni, suspicionare reciprocã, apariþia sentimentelor de teamã în legãturã cu
consecinþele legale ce pot fi suportate dacã intenþiile respective ar fi materializate.

De asemenea, prin efectele lor s-au dovedit deosebit de utile chemãrile periodice
la securitate a anumitor legionari ºi a altor elemente ostile cunoscute ca pretabile la
acþiuni duºmãnoase, care în acest fel au fost þinute în dependenþã. Totodatã, în unele
cazuri a fost realizatã cu succes metoda documentãrii, în cooperare cu organele de
miliþie, a unor infracþiuni de drept comun sãvârºite de unele elemente duºmãnoase
aflate în urmãrirea aparatului de informaþii interne.

Aceste rezultate obþinute de aparatul de informaþii interne în domeniul contracarãrii
acþiunilor care puteau aduce prejudicii statului nostru ilustreazã cã s-au înþeles ºi
înfãptuit indicaþiile conducerii de partid ºi ordinele tovarãºului preºedinte Ion
Stãnescu cu privire la prevenirea infracþiunilor contra securitãþii statului.

Pentru noi este deosebit de mobilizatoare aprecierea fãcutã cu ocazia bilanþului
anual al Consiliului Securitãþii Statului, potrivit cãreia „principala caracteristicã a
modului în care s-a acþionat în domeniul muncii de informaþii interne a constat în
faptul cã, pe baza unor informaþii de mai bunã calitate obþinute, au fost luate o varietate
de mãsuri prin care s-a împiedicat materializarea intenþiilor, au fost destrãmate
anturajele ºi legãturile care puteau sã capete un caracter organizat, fiind prevenite
astfel în cazurile descoperite infracþiunile“ ºi cã „intervenþiile în faza incipientã a unor
stãri de lucruri existente în rândul elementelor aflate în baza de lucru, care pot evolua
spre infracþiuni contra securitãþii statului, în scopul prevenirii comiterii lor sunt în
conformitate cu legea, cu interesele partidului ºi statului, ale poporului nostru“.

În acelaºi timp, conform prevederilor legii, în cazurile în care activitatea
persoanelor urmãrite întrunea elementele constitutive ale unei infracþiuni date în
competenþa noastrã, au fost luate mãsuri de cercetare penalã în vederea trimiterii în
justiþie.

387



În cooperare cu Direcþia XIII-a, au fost trimise în justiþie 29 elemente. Sunt în
curs de cercetare, în stare de libertate sau de arest, 96+6 elemente, în vederea tragerii
lor la rãspundere penalã.

La rezultatele obþinute în anul încheiat recent, pe linie de informaþii interne, o
contribuþie pozitivã a adus-o ºi direcþia noastrã, în calitate de unitate centralã
specializatã în acest domeniu important al muncii de securitate.

Prin controalele efectuate în 9 inspectorate de securitate judeþene de cãtre
colective conduse de ºeful direcþiei sau adjuncþii sãi, prin trimiterea sistematicã în
judeþe a unor echipe de control ºi sprijin, precum ºi prin faptul cã ofiþerii din serviciile
direcþiei au acþionat în mai mare mãsurã pentru clarificarea anumitor cazuri ºi
rezolvarea problemelor de informaþii interne din teritoriu, unitatea noastrã a reuºit
sã cunoascã mai bine situaþia informativã pe þarã, sã sesizeze ºi sã ajute la înlãturarea
unor neajunsuri, sã-ºi aducã aportul la finalizarea unor acþiuni importante ºi sã
informeze mai operativ ºi cu probleme de fond conducerea Consiliului Securitãþii
Statului (s-au efectuat circa 3.500 zile deplasare).

Totodatã, direcþia a efectuat nemijlocit urmãrirea informativã a unor elemente de
vârf ale fostei organizaþii legionare ºi a altor organizaþii de tip fascist, partidelor
burgheze, organizaþiilor naþionalist-ºovine ºi iredentiste, a unor elemente duºmãnoase
active din rândul cultelor ºi sectelor, precum ºi din domeniul artei, culturii, ºtiinþei
ºi învãþãmântului. Ea a întreprins mãsuri menite sã previnã materializarea încercãrilor
de activitate ostilã.

Astfel, ofiþerii direcþiei noastre au realizat nemijlocit 66 avertizãri, 16 compromiteri,
5 destrãmãri de anturaje ºi legãturi care puteau degenera în grupuri cu caracter
subversiv.

Pe baza informãrilor pe care unitatea noastrã le-a fãcut au fost luate o serie de
mãsuri, fiind evitate unele consecinþe ºi implicaþii negative.

Raportãm cã în activitatea noastrã ne-am preocupat permanent sã asigurãm
respectarea legilor în toate mãsurile pe care le-am întreprins, nu am avut cazuri de
abuzuri ºi am militat ca persoanele cunoscute cã au acþionat împotriva statului sã nu
rãmânã nepedepsite.

Un volum însemnat de muncã finalizat cu rezultate pozitive a fost depus de cadrele
noastre în executarea ordinului tovarãºului preºedinte al Consiliului Securitãþii Statului
privind introducerea noului sistem de muncã în mediul rural. În acest sens, noi am
sprijinit realizarea experimentului în cele cinci judeþe, am participat la instruirea
cadrelor angrenate la aceastã muncã ºi am ajutat [la] desfãºurarea operaþiunii de
predare la organele de miliþie a bazei de lucru ºi reþelei informative din comune. În
continuare, aceastã problemã va rãmâne în centrul preocupãrilor noastre, astfel ca
supravegherea informativã generalã în mediul rural sã se efectueze în cele mai bune
condiþiuni. Conform ordinelor primite, vom lua mãsuri sã pregãtim convocarea de
analizã ºi schimb de experienþã cu ºefii serviciilor control posturi ºi cu adjuncþii lor
care se ocupã cu munca de securitate, ce va avea loc în martie-aprilie a.c.
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În anul 1969, efectivul direcþiei, alãturi de întregul aparat de securitate, a
participat la multiplele acþiuni iniþiate de Consiliul Securitãþii Statului, depunând
eforturi susþinute pentru executarea în bune condiþiuni a misiunilor încredinþate.

S-a îmbunãtãþit cooperarea cu celelalte unitãþi ale Consiliului Securitãþii Statului,
fãcându-se un schimb util de informaþii, întocmindu-se ºi realizându-se planuri de
mãsuri comune, ceea ce a permis o mai bunã urmãrire ºi finalizare a unor cazuri.

Raportez cã rezultatele pe care noi le-am obþinut în anul trecut, faptul cã a existat
o concepþie clarã ºi un cadru organizatoric adecvat, sunt strâns legate de orientãrile,
indicaþiile ºi sprijinul concret ce ne-au fost date de conducerea Consiliului Securitãþii
Statului, care a analizat în câteva rânduri laturi importante ale muncii noastre, ne-a
acordat un ajutor substanþial la reuºita convocãrii de analizã a muncii de informaþii
interne. Noi am primit un sprijin permanent din partea tovarãºului vicepreºedinte
general-maior Constantin Stoica ºi personal a tovarãºului preºedinte Ion Stãnescu.

Pe de altã parte, progresele realizate se datoresc spiritului de rãspundere,
conºtiinciozitãþii ºi competenþei sporite cu care cadrele noastre au înþeles sã execute
ordinele ce s-au dat ºi sã desfãºoare o muncã mai de calitate.

Un aport pozitiv în mobilizarea efectivului nostru la ridicarea calitãþii muncii, la
perfecþionarea pregãtirii cadrelor ºi la educarea lucrãtorilor noºtri în spiritul unei
atitudini înaintate faþã de muncã l-a avut organizaþia noastrã de partid.

Drept urmare a mãsurilor întreprinse, a rezultatelor obþinute în munca de control
ºi sprijin în judeþe ºi în rezolvarea nemijlocitã a cazurilor mai deosebite, direcþia noastrã
s-a afirmat mai mult ca unitate centralã a Consiliului Securitãþii Statului specializatã
în domeniul muncii de informaþii interne.

Tovarãºi,
Încheind prezentarea de ansamblu a muncii desfãºurate în cursul anului 1969 de

direcþia noastrã, voi raporta în continuare concluziile ce se desprind ºi sarcinile ce
ne stau în faþã în anul 1970, pe principalele linii de muncã.

Informaþiile pe care le-am obþinut în anul trecut despre concepþiile politice ºi
preocupãrile actuale ale legionarilor au confirmat întrutotul justeþea aprecierilor
conducerii de partid ºi de stat cu privire la periculozitatea socialã a acestor elemente
ºi necesitatea de a fi urmãrite pas cu pas ºi cu toate mijloacele de care dispunem.

Remarcãm faptul cã 45% din baza de lucru pe linie de informaþii interne este
alcãtuitã din legionari, ceea ce reflectã atenþia aparatului nostru de a reþine în sfera
preocupãrilor sale aceastã categorie periculoasã de elemente.

Nu mã voi mai referi la formele ºi metodele activitãþii prezente a legionarilor,
întrucât faþã de anul trecut nu au survenit schimbãri esenþiale, iar despre ele s-a vorbit
pe larg la convocarea de la sfârºitul lunii noiembrie 1969 a aparatului de informaþii
interne.

Þin sã subliniez doar faptul cã existenþa emigraþiei legionare, organizatã ºi activã,
având conduceri ºi mijloace materiale, posibilitatea de a edita fiþuici cu caracter

389



legionar ºi anticomunist, bucurându-se totodatã de sprijinul unor grupãri de extremã
dreaptã din þãrile capitaliste ºi chiar a unor guverne, constituie un serios sprijin moral
al legionarilor din interior.

În cadrul analizei ne vom ocupa îndeosebi de modul în care am aplicat în practicã
ordinele ce ni s-au dat, de a nu permite legionarilor sã se reorganizeze, de a anihila
în faza de început orice încercare de activitate ostilã din partea lor.

Pe baza planului de mãsuri aprobat de Consiliul Securitãþii Statului ºi a indicaþiilor
date ulterior, Serviciul 1 ºi compartimentele corespondente din judeþe au acþionat pe
un front mult mai larg, aplicând o varietate de mãsuri ce s-au soldat cu stãpânirea
în mai bune condiþiuni a situaþiei informative pe aceastã linie ºi cu intervenþii mai
ofensive în vederea curmãrii acþiunilor ostile ale legionarilor.

Trãgând învãþãminte din cazurile finalizate în anul 1968, în cursul anului trecut
s-a acordat o atenþie deosebitã verificãrii reþelei informative existente în rândul
legionarilor, reuºindu-se sã fie depistaþi o serie de informatori care au divulgat secretul
colaborãrii, au încercat sã ne dezinformeze sau care au favorizat activitatea
duºmãnoasã a legionarilor pe lângã care erau dirijaþi. În prezent, sunt în urmãrire
specialã 87 legionari ce au fãcut parte din reþeaua informativã, cazuri în care, pe lângã
stabilirea în detaliu a activitãþii lor duºmãnoase, se realizeazã ºi inducerea în eroare
a elementelor din anturajul lor.

Reþeaua informativã folositã în urmãrirea legionarilor a fost întãritã prin recrutarea,
atât în judeþe, cât ºi în Bucureºti, a unor legionari care au deþinut grade ºi funcþii în
organizaþie, necompromiºi în faþa legãturilor lor, cu putere de pãtrundere în mediul
legionarilor activi. Dintre recrutãrile fãcute de ofiþerii Serviciului 1, mai valoroase
sunt cele aparþinând mr. Nagy Tiberiu, lt. col. Ionescu Ion ºi cpt. Huluþã Gheorghe.

Totodatã, s-au înregistrat îmbunãtãþiri în instruirea reþelei informative din rândul
legionarilor ºi în conspirarea legãturilor cu aceasta. Ca urmare, au fost obþinute
materiale mai valoroase, care au permis aplicarea unor mãsuri de contracarare a
activitãþii lor duºmãnoase.

În acest sens, meritã sã fie amintite acþiunile „Tomis“, de la Constanþa, „Mureº“,
de la Arad, „Pãdurea“, de la Bacãu, „Guna“, de la Dolj, „Criºul“, de la Oradea, în
care, cu sprijinul mr. Mazilu Petre, lt. col. Diaconu Ion, cpt. Ghineþ Virgil, mr.
Chevereºan Iosif ºi cpt. Mitrea Ionel, din Serviciul 1, repartizaþi la aceste judeþe, a
fost documentatã activitatea ostilã a unor legionari, luându-se mãsuri de trimitere în
justiþie, destrãmare, compromitere ºi recrutare.

La acestea se adaugã faptul cã Serviciul 1 a realizat nemijlocit, în perioada de care
ne ocupãm, 17 avertizãri, 13 compromiteri ºi a þinut sub influenþã, prin chemarea
periodicã la securitate, un numãr de 21 legionari activi.

În realizarea unor astfel de mãsuri s-au evidenþiat mr. Popescu Nicolae, mr. Sârbu
Alexandrina, cpt. Goian Gheorghe ºi cpt. Mitrea Ionel.

În preocuparea Serviciului 1 a stat ºi stabilirea eventualelor legãturi între
legionarii din þarã ºi cei din emigraþie. În acest scop, au fost iniþiate mãsuri de

390



cunoaºtere a activitãþii celor 25 legionari cunoscuþi cã au venit în þarã, ca turiºti sau
vizitatori la rude, unii din ei fiind contactaþi în vederea influenþãrii ºi atragerii lor la
colaborare, întrezãrindu-se unele perspective în acest sens cu ocazia revenirii lor. De
asemenea, au fost folosite deplasãrile pe care unii dintre informatori le-au fãcut, în
interes de serviciu sau personal, în strãinãtate, pentru a descoperi intenþiile de
reactivizare a legionarilor din þarã ºi cãile ce se preconizeazã a fi utilizate în acest
scop. Ca urmare, au fost obþinute date din care rezultã interesul acordat unor foste
cãpetenii legionare din þarã, precum ºi preocuparea unor legionari din interior de a
intra în contact cu cei din exterior. Ceea ce s-a realizat în acest domeniu reprezintã
un început bun, însã acesta va trebui ºi mai mult concretizat în perioada urmãtoare.

Corespunzãtor sarcinilor ce le-am avut ºi forþelor repartizate sã lucreze pe linia
urmãririi legionarilor, s-a executat în general o muncã de calitate, de sprijin ºi control
la inspectoratele judeþene de securitate, Serviciul 1 fiind compartimentul din direcþie
cu cele mai multe realizãri în acest sens. Au fost executate numeroase controale ºi
s-a participat activ la analizarea în colectivele de conducere ale inspectoratelor de
securitate judeþene a stadiului muncii de urmãrire a legionarilor.

Cu toate rezultatele obþinute, în urmãrirea legionarilor s-au manifestat ºi unele
neajunsuri, care nu ne-au permis întotdeauna sã desfãºurãm o muncã de calitate.

Astfel, ordinul privind încadrarea informativã pe douã sau mai multe linii a bazei
de lucru nu a fost executat în mod ritmic de cãtre inspectorate ºi chiar de cãtre unii
ofiþeri ai Serviciului 1. Deºi cu ocazia deplasãrilor în judeþe s-au fãcut constatãri în
acest sens ºi s-au dat chiar indicaþii, nu s-a urmãrit îndeaproape aplicarea mãsurilor
stabilite. Aºa se explicã cã la analiza din noiembrie 1969 mai erau încã 576
legionari încadraþi doar pe o singurã linie informativã, o situaþie mai deosebitã fiind
la inspectoratele de securitate judeþene Ilfov (mr. Cristea Adrian), I.S.M.B. (lt. col.
Ionescu Ion), Constanþa (mr. Mazilu Petre) ºi Prahova (lt. col. Burcea Alexandru).

Pe de altã parte, au fost obþinute ºi informaþii de suprafaþã, pe baza cãrora nu se
pot trage concluzii cu privire la poziþia actualã a unor legionari.

Apreciem cã nu în toate cazurile legionarii veniþi în þarã au fost lucraþi
corespunzãtor, iar despre prezenþa unora din ei în þarã am aflat cu întârziere. Se impune
ca serviciul sã organizeze mai bine munca de cunoaºtere în timp util a activitãþii
legionarilor ce ne viziteazã þara ºi, în general, de descoperire a legãturilor cu caracter
ostil pe care nu este exclus sã le foloseascã emigraþia legionarã în þarã.

Aceasta cu atât mai mult cu cât, pe baza informaþiilor ce le deþinem, privind
preocupãrile grupãrilor legionare din strãinãtate, a creºterii numãrului de legionari
veniþi în þarã ca turiºti, ne aºteptãm ca, în anul 1970, sã fie în mai mare mãsurã folositã
calea turismului pentru realizarea unor legãturi de activitate cu legionarii din
interior.

Munca de control ºi sprijin desfãºuratã de Serviciul 1 în judeþe trebuie sã capete
un caracter mai concret, punându-se accent pe rezolvarea la faþa locului a unor cazuri
ºi totodatã pe urmãrirea modului în care sunt executate ordinele ºi respectate indicaþiile
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ce se dau. Este necesar ca toþi ofiþerii serviciului sã înþeleagã cã, fiind repartizaþi la
anumite judeþe, rãspund împreunã cu acestea de tot ceea ce se petrece în urmãrirea
legionarilor. În consecinþã, ei trebuie sã cunoascã în mod operativ toate schimbãrile
ce survin în situaþia informativã, evoluþia cazurilor luate în control, ºi sã participe
activ la iniþierea de mãsuri operative. Totodatã, trebuie sã se previnã interpretarea
denaturatã a ordinelor ºi instrucþiunilor de muncã, aºa cum s-a întâmplat anul trecut
la Dolj, unde s-au deschis câteva zeci de mape de lucru fãrã motive temeinice. Mr.
Chevereºan Iosif, care a fost în repetate rânduri la acest inspectorat, nu a sesizat aceste
abateri. Au fost ºi situaþii în care inspectoratele de securitate judeþene au trecut la
aplicarea unor mãsuri de finalizare a cazurilor aflate în lucru, fãrã ca ofiþerii serviciului
sã cunoascã ºi fãrã ajutorul lor. Într-o asemenea posturã s-a aflat în anul trecut lt. col.
Burcea Alex., când o bunã perioadã de timp nu a fost în mãsurã sã raporteze situaþia
existentã în judeþele ce i-au fost repartizate.

Sunt unele judeþe, ca Braºov, Iaºi, Caraº-Severin ºi Argeº, de care rãspund mr.
Ghiþã Ion, mr. Ioò Andrei, mr. Diaconu Ion ºi lt. maj. Soare Constantin, unde nu s-au
obþinut informaþii concludente despre vârfurile legionare ce se aflã pe raza acestor
judeþe.

Se impune deci ca activitatea de control ºi sprijin în judeþe sã fie mai bine
organizatã, iar ºefii lor ierarhici sã acþioneze pentru dezvoltarea rãspunderii ofiþerilor
faþã de îndeplinirea atribuþiunilor ce le revin pe aceastã linie.

Pe baza ordinelor date cu ocazia bilanþului anual pe Consiliul Securitãþii Statului,
în anul 1970, prevenirea, descoperirea ºi lichidarea activitãþilor ostile iniþiate de
legionari va continua sã reprezinte sarcina de bazã a întregului aparat de securitate
ºi cu atât mai mult a unitãþii noastre.

Vor trebui întreprinse mãsuri care sã ducã la îmbunãtãþirea calitãþii informaþiilor
printr-o dirijare ºi instruire mai concretã a informatorilor ºi prin lãrgirea câmpului
de acþiune în mediul legionar.

Concomitent, verificarea reþelei informative din rândul legionarilor va trebui sã
capete un caracter permanent, folosind pentru aceasta toate mijloacele muncii de
securitate.

Întrucât în anul anterior, datoritã neajunsurilor existente în cooperarea dintre
Serviciile 1 ºi 2, precum ºi între judeþe, unii legionari au scãpat controlului nostru
informativ pe anumite perioade de timp – cu ocazia schimbãrii locului de muncã ºi
chiar a domiciliului – este necesar ca în acest an sã se intervinã cu mai multã
operativitate pentru a se asigura continuitatea urmãririi informative a legionarilor care
se vor afla într-o asemenea situaþie.

O atenþie deosebitã va trebui sã acordãm executãrii ordinului ce ne-a fost dat, de
a acþiona pe linia descoperirii de noi materiale de arhivã legionarã ºi armament, întrucât
numai în anul 1969 s-au descoperit cantitãþi însemnate de materiale cu caracter
legionar, arme ºi muniþie.
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Mãsurile de avertizare, compromitere, destrãmare, chemare periodicã la securitate
ºi cooperarea cu organele de miliþie, în vederea exploatãrii unor infracþiuni de drept
comun comise de legionari, sã fie aplicate pe un front mai larg, folosindu-se experienþa
acumulatã anul trecut.

În situaþiile în care se va constata comiterea de infracþiuni contra securitãþii statului,
este necesar sã se dovedeascã fermitate ºi hotãrâre, trecându-se la administrarea
mijloacelor de probã necesare pentru ca elementele în cauzã sã fie trase la rãspundere
penalã, în conformitate cu prevederile legii.

Tovarãºi,
În anul 1969 au fost înregistrate îmbunãtãþiri importante ºi în munca de urmãrire

a elementelor active aparþinând fostelor partide burgheze, condamnate pentru
infracþiuni contra securitãþii statului sau care au fãcut parte din aparatul de represiune
burghez.

Ofiþerii din Serviciul 3 ºi din inspectoratele de securitate judeþene care lucreazã
pe aceastã linie au reuºit în anul trecut sã obþinã informaþii mai valoroase, care reflectã
concepþiile politice prezente, intenþiile ºi chiar unele activitãþi cu caracter ostil ale
acestor categorii de elemente.

ªi în acest sector, baza de lucru a fost încadratã informativ, au fost recrutaþi un
numãr însemnat de informatori, s-a pus accent mai mare pe calitatea muncii cu reþeaua
informativã ºi s-a desfãºurat, mai ales în ultima parte a anului, o activitate mai
organizatã pentru cunoaºterea situaþiei informative din judeþe, pentru sprijinirea ºi
controlarea acestora.

Pe baza informaþiilor obþinute, au fost efectuate 465 avertizãri, 45 compromiteri,
au fost destrãmate …* anturaje de foºti naþional-þãrãniºti ºi social-democraþi de dreapta
care puteau evolua spre activitãþi infracþionale cu caracter organizat, au fost
contactate periodic, în scop de influenþare, 92 foºti conducãtori ai partidelor
burgheze, foºti condamnaþi ºi foºti funcþionari superiori din aparatul represiv, mulþi
dintre aceºtia fiind astfel determinaþi sã nu mai aibã manifestãri ostile, sã întrerupã
legãturile dintre ei. De asemenea, prin mãsurile întreprinse au fost contracarate
încercãrile unor foºti fruntaºi ai partidelor burgheze de a scoate pe cãi ilicite în exterior
anumite materiale originale ori lucrãri pe care le-au elaborat cu intenþia „de a reabilita“
partidele din care au fãcut parte ori activitatea unor conducãtori ai acestora. În acest
sens, evidenþiem sprijinul acordat de mr. Diþulescu Nicolae la I.S.J. Cluj, în cazul
„Barbu“, mr. Badea Constantin la I.S.J. Iaºi, mr. Slãniceanu Nicolae la I.S.J.
Hunedoara.

Serviciul 3 a realizat în acest an 12 recrutãri de informatori, care se dovedesc în
majoritatea lor utili muncii de urmãrire a elementelor aflate în atenþia noastrã.
Evidenþiem recrutãrile efectuate de mr. Sbârcea Constantin ºi lt. maj. Cofan Roman.
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Totodatã, meritã sã fie relevate acþiunile întreprinse de Serviciul 3, soldate cu
destrãmarea anumitor anturaje din jurul unor politicieni burghezi ori de compromitere
a unora dintre ei. În acest sens s-au evidenþiat mr. Rãdulescu Petre, în cazul
„Traducãtorul“, cpt. Bica Nicolae, în cazul „Basarabeanul“. De asemenea, sunt în
curs de aplicare mãsuri menite sã ducã la accentuarea compromiterii ºi izolãrii unora
dintre elementele de vârf cu influenþã în acest mediu.

Pe baza planului de mãsuri aprobat de Consiliul Securitãþii Statului s-a reuºit ca
foºtii condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului, aflaþi în baza de lucru,
sã fie mai bine controlaþi informativ ºi sã se acþioneze pentru anihilarea încercãrilor
ostile întreprinse de cãtre unii dintre ei, aplicându-se mãsura avertizãrii în 173 de
cazuri.

Reconstituirea schemelor fostelor organizaþii cu caracter subversiv, identificarea
locului de muncã ºi a domiciliului foºtilor membri ai acestora, care au fost
condamnaþi, precum ºi accentul care a fost pus pe cunoaºterea legãturilor stabilite
încã din timpul detenþiei între anumiþi condamnaþi, au scos la ivealã o serie de date
care au permis organizarea în mai bune condiþiuni a urmãririi lor informative.

În ceea ce priveºte foºtii politicieni burghezi din emigraþie, prin informatorii care
au plecat în interes de serviciu sau personal în strãinãtate s-a activat în direcþia
determinãrii acelora care nu sunt angrenaþi în acþiuni concrete împotriva R.S. România
sã ia atitudine favorabilã þãrii noastre ºi sã tempereze zelul acelor emigranþi care fac
o propagandã ostilã activã. De asemenea, sã combatã propaganda iredentistã ºi sã
antreneze în aceastã acþiune ºi pe alþi foºti fruntaºi politicieni, în special ardeleni. În
acest fel au putut fi obþinute unele informaþii valoroase despre activitatea anumitor
fruntaºi politicieni burghezi din emigraþie ºi au fost iniþiate unele acþiuni în folosul
patriei noastre.

În activitatea Serviciului 3 s-au manifestat în cursul anului trecut ºi o serie de
neajunsuri, atât în ceea ce priveºte munca de control ºi sprijin în judeþe, cât ºi modul
în care au fost rezolvate unele din cazurile de care se ocupã în mod nemijlocit.

Astfel, în prima jumãtate a anului, îndeosebi pe linia problemei partide burgheze,
serviciul nu cunoºtea situaþia informativã pe þarã, deplasãrile ofiþerilor în judeþe se
fãceau sporadic, iar prezenþa lor acolo nu se fãcea îndeajuns simþitã.

Cu toate cã în ultimele luni s-au înregistrat progrese, activitatea desfãºuratã de
serviciu în judeþe având un caracter mai organizat ºi reuºindu-se sã se cunoascã situaþia
informativã pe þarã, totuºi, eficienþa ei nu se ridicã la nivelul cerinþelor. În insuficientã
mãsurã unii ofiþeri pãtrund în profunzimea lucrurilor, nu urmãresc modul în care se
aplicã indicaþiile date ºi nu se angajeazã în activitãþi concrete de sprijin a judeþelor.
De exemplu, în luna iulie 1969, pe baze unor informaþii din care rezulta intenþia unui
fost condamnat, angajat la Combinatul Siderurgic Galaþi, de a constitui o organizaþie
cu caracter subversiv, a fost întocmit cu participarea Serviciului 3 un plan cuprinzând
mãsuri ce trebuiau aplicate de Serviciile 1 ºi 2 din I.S.J. Galaþi, de I.S.J. Braºov ºi
I.S.J. Bacãu. În lunile ce au urmat, lt. maj. Dindelegan Gheorghe, care are repartizate
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pentru sprijin ºi control problemele Serviciului 3 din I.S.J. Galaþi, ºi mr. Murdariu
Dumitru, ºeful biroului pentru foºti condamnaþi ºi aparat represiv, nu au urmãrit
sistematic evoluþia acestui caz ºi nu au participat activ la clarificarea lui.

Este necesar ca în anul urmãtor activitatea de control ºi sprijin a serviciului sã
fie organizatã mult mai bine, astfel încât sã se afirme în judeþe ca un compartiment
specializat pe linia problemelor ce-i sunt date în rãspundere.

În exploatarea informaþiilor, în rezolvarea cazurilor ce le au în lucru, unii ofiþeri
din Serviciul 3 nu manifestã operativitatea necesarã ºi nu dovedesc suficientã iniþiativã
în gãsirea celor mai potrivite soluþii. Aºa, de exemplu, o informaþie obþinutã în prima
jumãtate a anului, din care rezultã cã un fost fruntaº naþional-þãrãnist din Capitalã
ar avea legãturi cu emigraþia reacþionarã ºi ar fi trimis în exterior un memoriu, nu a
fost nici pânã în prezent clarificatã pe deplin de cpt. Bica Nicolae, care are în lucru
cazul respectiv. Situaþii asemãnãtoare au fost ºi la mr. Rãdulescu Petre ºi cpt. Falcan
Ion.

În anul 1970 se impune ca munca informativã în rândul elementelor active din
rândul foºtilor membri ai partidelor burgheze, al foºtilor condamnaþi ºi al celor ce
au fãcut parte din aparatul de represiune burghez sã fie îmbunãtãþitã.

O atenþie mai mare va trebui acordatã prevenirii încercãrilor de reorganizare,
compromiterii elementelor ce exercitã influenþã negativã, contracarãrii acþiunilor de
a scoate în exterior lucrãri ºi documente care pot fi folosite în propaganda ostilã þãrii
noastre.

Mai multã preocupare va trebui sã fie manifestatã pentru urmãrirea informativã
a foºtilor condamnaþi, în rândul cãrora, aºa cum a rezultat în 1969, sunt elemente
înrãite, gata sã loveascã în orânduirea noastrã socialã ºi de stat.

Aºa dupã cum s-a ordonat cu ocazia bilanþului anual pe Consiliu, va trebui
îmbunãtãþitã cooperarea noastrã cu aparatul de contrainformaþii economice, pentru
a se efectua o supraveghere informativã riguroasã a foºtilor condamnaþi ºi la
locurile lor de muncã.

Tovarãºi,
În anul 1969 s-a desfãºurat o muncã mai de calitate în urmãrirea activitãþii

persoanelor duºmãnoase din rândul cultelor, sectelor ºi naþionaliºtilor ºovini ºi
iredentiºti. Sintetizând datele verificate acumulate pânã în prezent, reiese cã centrele
cultice ºi sectante din strãinãtate, în special Vaticanul ºi Centrala Mondialã a
„Martorilor lui Iehova“, ºi-au intensificat acþiunile în direcþia reactivãrii unor
persoane cu preocupãri politice ostile.

Cazurile rezolvate de Serviciul 4, în cooperare cu inspectoratele de securitate ale
judeþelor, vin sã demonstreze cã Vaticanul ºi Centrala Mondialã Iehovistã folosesc
emisari care, sub acoperirea turisticã, contacteazã clericii romano-catolici ºi preoþii
greco-catolici nereveniþi, episcopii clandestini, deservenþii iehoviºti, prin intermediul
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cãrora instigã în unele împrejurãri la activitãþi ostile ºi asigurã pãtrunderea în þara
noastrã a unor materiale de propagandã anticomunistã.

Serviciul 4, împreunã cu compartimentele corespondente de la Inspectoratele de
securitate judeþene Cluj, Suceava, Mureº, Bistriþa-Nãsãud ºi Arad au întreprins mãsuri
care au dus la destrãmarea unor grupãri sectante ce desfãºurau activitate clandestinã.
A fost documentatã activitatea infracþionalã a mai multor deservenþi ai sectei
„Martorii lui Iehova“, care au fost anchetaþi în stare de libertate, o parte fiind deferiþi
justiþiei, iar unii sunt în curs de cercetare. În aceste acþiuni s-au evidenþiat, prin sprijinul
acordat, mr. Banciu Ion ºi mr. Sãndulescu Nicolae.

Paralel cu acestea, au fost efectuate mai multe percheziþii domiciliare la iehoviºti,
confiscându-se o mare cantitate de literaturã cu conþinut duºmãnos ºi mijloace de
multiplicat, iar persoanele în cauzã au fost avertizate.

Spre deosebire de anii precedenþi, în 1969, în cazul câtorva emisari, pe baza unei
documentãri prealabile a acþiunilor lor duºmãnoase, s-a aplicat mãsura expulzãrii.

În anul care a trecut, colectivul serviciului a înregistrat o îmbunãtãþire pe linia
cunoaºterii ºi coordonãrii principalelor probleme din teritoriu, participând direct la
cele mai importante acþiuni.

Astfel, pe linia problemei iehoviste a organizat o întâlnire la Bistriþa cu 7
inspectorate de securitate judeþene interesate, încheiatã cu un plan de mãsuri dupã
care se acþioneazã ºi în prezent.

Serviciul 4 a coordonat în bune condiþiuni activitatea de urmãrire informativã dusã
de inspectoratele Arad, Timiº, Satu Mare, Bihor în grupul celor 4 emisari greco-catolici
din Franþa care au intrat în þarã în cursul anului trecut. Acþiunea s-a finalizat prin
interceptarea planurilor de reactivare a greco-catolicilor din þarã, recrutarea
elementului lor de legãturã, anchetarea, avertizarea ºi expulzarea emisarului ce
reprezenta un pericol mai mare. La aceste rezultate o contribuþie însemnatã a adus-o
mr. Marin Ion.

Pe linia urmãririi clericilor cu atitudine ostilã din cultul romano-catolic, precum
ºi a emisarilor trimiºi de Vatican la noi în þarã, s-au obþinut unele rezultate pozitive,
un aport însemnat în acest sens aducându-l mr. Wawiernia Mihai.

Cu toate rezultatele obþinute în urmãrirea elementelor duºmãnoase din rândul
iehoviºtilor, totuºi, anul care a trecut a scos în evidenþã unele carenþe privind
cunoaºterea operativã a acþiunilor preconizate de aceºtia. Dacã avem în vedere timpul
scurt în care au reuºit sã înlocuiascã pe unii deservenþi iehoviºti ce au fost arestaþi
ºi [faptul] cã sunt indicii cu privire la existenþa în þarã a unor legãturi ale Centralei
Mondiale rãmase neidentificate, rezultã cã activitatea noastrã nu este pe deplin
eficientã. De aceea, se impune întãrirea reþelei informative mai ales în rândul
iehoviºtilor, întreprinderea unor mãsuri ferme pentru confiscarea literaturii ºi a
mijloacelor de multiplicare, cooperarea cu organele de miliþie, informarea în
continuare ºi la timp a organelor de partid, pentru a se întreprinde mãsuri educative.

Nu mai puþin dãunãtoare este ºi secta „Adventiºti-reformiºti“, care are principii
dogmatice tot atât de periculoase pentru activitatea statului ca ºi cele ale iehoviºtilor.
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Deºi se cunoaºte acest lucru ºi sunt unele informaþii cã secta ºi-a intensificat
activitatea de regrupare, de reluare activã a legãturilor cu centrele din strãinãtate,
Serviciul 4 ºi compartimentele corespondente din judeþe, pe raza cãrora existã
concentrãri mai mari, n-au luat cele mai corespunzãtoare mãsuri în aceastã problemã.

Este necesar ca în viitor sã fim mult mai receptivi la astfel de informaþii ºi sã
manifestãm promptitudine în exploatarea lor.

Ca urmare a mãsurilor de realizare a unei mai bune pãtrunderi informative în rândul
elementelor active din rândul partidelor ºi organizaþiilor de tip fascist, naþionalist-
ºovine ºi iredentiste maghiare, au putut fi desprinse concluzii interesante privind
formele, metodele ºi legãturile lor de activitate ostilã ºi s-au luat mãsuri de
contracarare a acþiunilor ce le-au iniþiat.

Fãrã sã existe deocamdatã date certe cu privire la o continuitate, totuºi, o influenþã
asupra activitãþii duºmãnoase din rândul minoritãþii maghiare este exercitatã ºi de
cercurile naþionaliste din exterior. Aceasta a fost oarecum materializatã prin atitudinea
instigatoare a unor turiºti sau vizitatori la rude, precum ºi de anumite lucrãri cu conþinut
duºmãnos care au pãtruns ilicit în þarã.

Pentru a preveni extinderea unor activitãþi ostile, în cooperare cu inspectoratele
de securitate ale judeþelor Cluj ºi Mureº au fost aplicate mãsuri prin care s-au
contracarat unele acþiuni propagandistice cu caracter naþionalist-ºovin iniþiate de
„Barta“. În acelaºi caz, împreunã cu Inspectoratul Covasna, s-a preîntâmpinat
þinerea la Sfântu Gheorghe a întâlnirii pe care „Barta“ o preconiza pentru luna august
1969.

De asemenea, a fost îndrumatã acþiunea inspectoratelor de securitate Bihor ºi Satu
Mare în urmãrirea unui cetãþean strãin, prevenindu-se posibilitatea ca acesta sã
difuzeze un material cu conþinut naþionalist-iredentist, pe care îl introdusese ilicit în
þara noastrã.

Împreunã cu Secþia a V-a, Inspectoratele de securitate Cluj ºi Bihor, s-a acþionat
în cooperare ºi sunt în curs de clarificare unele semnalãri din care rezultã cã unii dintre
foºtii conducãtori ai organizaþiei subversive „Tinerii doritori de libertate“ poartã
discuþii cu privire la o eventualã reorganizare. Au fost concepute mãsuri de
preîntâmpinare a unei acþiuni organizate, prin destrãmare.

Ca urmare a îmbunãtãþirii activitãþii de sprijin ºi control desfãºuratã pe colective
ale serviciului ºi individual, Serviciul 4 a reuºit sã impulsioneze urmãrirea informativã
a bazei de lucru concentratã mai ales în judeþele Cluj, Mureº, Harghita, Bihor, Covasna.

Este necesar ca Serviciul 4 sã-ºi intensifice munca, pentru ca elementele active
din fostele partide naþionalist-fasciste maghiare sã fie urmãrite informativ îndeaproape,
pentru a putea preîntâmpina o acþiune duºmãnoasã organizatã din partea acestora.

Tovarãºi,
Un rol important în cadrul preocupãrilor noastre din perioada analizatã l-a ocupat

realizarea sarcinilor din planurile de mãsuri aprobate de Consiliul Securitãþii
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Statului, privind urmãrirea elementelor ostile din rândul scriitorilor, oamenilor de artã,
culturã, ºtiinþã, presã ºi poligrafii.

Se poate aprecia cã în prezent se stãpânesc mai bine problemele, se cunoaºte mai
temeinic, faþã de perioada anterioarã, situaþia operativã, iar ofiþerii dovedesc o mai
bunã orientare în selecþionarea ºi urmãrirea acelor fapte care constituie obiectul muncii
de securitate.

În anul trecut a existat o preocupare mai mare din partea ofiþerilor din Serviciul 2
pentru exploatarea ºi verificarea operativã a materialelor informative, pe baza
acestora întocmindu-se ºi prezentându-se informãri pentru conducerea Consiliului
Securitãþii Statului ºi pentru organele locale ºi superioare de partid.

În acest fel s-a reuºit sã se previnã unele acþiuni concepute de anumite elemente
ostile din rândul scriitorilor, iar factorii în drept au putut lua mãsuri corespunzãtoare
în diferite probleme ce au fãcut obiectul informãrilor prezentate.

Cele mai multe informãri s-au fãcut în legãturã cu activitatea unor scriitori ce se
aflã în atenþia noastrã, despre unele aspecte negative din cinematografie, din
„Agerpres“, Academie ºi sãnãtate. Serviciul 2 a prezentat peste 35 de informãri.

O altã mãsurã menitã sã previnã activitatea unor elemente cunoscute cu o poziþie
ostilã a fost aceea a avertizãrii acestor persoane. Pe aceastã linie, în anul 1969 s-au
fãcut 49 avertizãri, dintre care 7 de Serviciul 2.

În cele mai multe cazuri aceastã metodã s-a dovedit eficace, persoanele în cauzã
renunþând, aºa cum s-a stabilit ulterior informativ, la activitatea lor duºmãnoasã.

Cunoaºterea în mai bune condiþiuni a situaþiei din aceste sectoare s-a datorat ºi
îmbunãtãþirii muncii cu reþeaua informativã, reuºindu-se sã se obþinã unele informaþii
de valoare.

În scopul consolidãrii reþelei informative, au fost recrutaþi 92 informatori ºi 65
colaboratori pe þarã. Serviciul 2 a recrutat 20 informatori ºi 1 colaborator.

Pentru rezultate bune în munca cu reþeaua informativã ºi recrutarea de noi
informatori pot fi evidenþiaþi lt. maj. Dobre Alexandru, care a recrutat 4 informatori,
cpt. Dragoºin Adrian – 3 informatori, lt. Popa Marin ºi cpt. Huminiuc Alexandru câte
2 informatori.

Cu toate aceste rezultate obþinute, apreciem cã activitatea de lãrgire ºi întãrire a
reþelei informative mai are multe lacune, nereuºindu-se acoperirea tuturor nevoilor
muncii. Sunt sectoare unde ritmul recrutãrilor nu corespunde necesitãþilor efectuãrii
supravegherii informative generale în obiectivele pe care le deservim în domeniile
artei, culturii ºi ºtiinþei.

Trebuie scoasã în evidenþã activitatea pozitivã desfãºuratã de biroul condus de
mr. Albescu Mircea, care a reuºit în acest an sã obþinã rezultate mai bune în urmãrirea
informativã a unor elemente ostile din rândul scriitorilor, din presã ºi cinematografie.

Sunt încã sub posibilitãþi rezultatele biroului condus de mr. Dumitrescu Constantin,
care deserveºte informativ Academia, Ministerul Sãnãtãþii ºi institutele de cercetare
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ale acestora, de unde se obþin informaþii mai puþine, fapt ce nu ne permite sã stãpânim
în bune condiþiuni situaþia operativã din aceste obiective.

Din datele obþinute, rezultând cã unii oameni de culturã ºi artã din emigraþia românã
reacþionarã ºi-au intensificat activitatea de influenþare negativã a unor intelectuali ce
se deplaseazã în strãinãtate, Serviciul 2 a selecþionat ºi trimis cu sarcini contra-
informative informatori bine pregãtiþi, pentru a contracara astfel de activitãþi.

Pe linia prevenirii rãmânerii în strãinãtate a unor persoane valoroase din cercetarea
ºtiinþificã, a apãrãrii secretului unor teme de cercetare importante, s-au obþinut unele
rezultate bune în acest an.

Conform ordinului tovarãºului preºedinte al Consiliului Securitãþii Statului, s-au
verificat cu mai multã atenþie persoanele ce urmau sã facã deplasãri în strãinãtate.

În urma verificãrilor fãcute, Serviciul 2 a reuºit sã previnã rãmânerea în strãinãtate
a 80 persoane, care au fost avizate negativ, iar cu 144 persoane s-a discutat înainte
de plecare, conform prevederilor H.C.M. nr. 957 din 1966.

Cu toate acestea, în unele cazuri, ºi în mod deosebit la artiºtii plastici, sunt încã
multe persoane care au refuzat sã se întoarcã în þarã, aceastã situaþie datorându-se ºi
faptului cã nu dispunem de o reþea corespunzãtoare, cu posibilitãþi de pãtrundere, care
sã ne semnaleze la timp intenþiile acestora.

Nici în direcþia prevenirii apariþiei unor lucrãri cu conþinut tendenþios nu s-a acþionat
întotdeauna cu eficienþa necesarã. Aºa a fost cazul cu Antologia de poezie româneascã
contemporanã, al cãrei autor era un element aflat în atenþia noastrã. Lucrarea a trebuit
sã fie retrasã de pe piaþã, dupã ce s-a vândut jumãtate din tiraj.

În viitor, conform ordinelor existente, va trebui ca toþi ofiþerii Serviciului 2 sã
acorde o mai mare atenþie verificãrii persoanelor care urmeazã sã facã deplasãri în
strãinãtate, pentru a preveni rãmânerea lor ºi îndeosebi a elementelor valoroase.

Totodatã, se impune sã se acþioneze cu mai multã operativitate ºi fermitate pentru
prevenirea apariþiei unor lucrãri cu caracter tendenþios ori scoaterea din þarã a unor
valori artistice ºi literare.

Pentru îndeplinirea atribuþiunilor ce ne revin în legãturã cu H.C.M. 1.009 din 1969,
au fost luate mãsuri de verificare a modului cum se aplicã prevederile acestei hotãrâri,
dirijându-se reþeaua informativã sã ne semnaleze atât posibilitãþile unor elemente
duºmãnoase de a intra în posesia unor astfel de documente, cât ºi orice abatere de
la respectarea hotãrârii. De asemenea, au fost efectuate controale generale în toate
obiectivele, fiind scoase la ivealã o serie de nereguli care au fost semnalate
conducerii instituþiilor respective, luându-se mãsuri de remediere a lor.

ªi în viitor va trebui sã avem în atenþie aceastã problemã, concentrând toate forþele
noastre informative ºi de altã naturã, pentru a asigura ca nici un document cu caracter
secret, nici o lucrare ºtiinþificã importantã, sã nu ajungã în posesia unui serviciu de
spionaj strãin.

Cu ocazia diferitelor acþiuni cultural-artistice, sportive sau ºtiinþifice, au fost
întocmite planuri comune cu I.S.M.B., Direcþia III-a ºi inspectoratele de securitate
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judeþene cu principalele aspecte rezultate fiind informatã conducerea Consiliului
Securitãþii Statului.

În perioada anului 1969, Serviciul 2 a acordat mai mult sprijin ofiþerilor care
lucreazã la inspectoratele judeþene de securitate, în special în centrele culturale, cum
sunt: Cluj, Timiºoara, Braºov, Oradea, Craiova, Târgu Mureº, Galaþi, Ploieºti.

Cu acest prilej au fost analizate acþiunile, mapele de lucru ºi elementele luate în
supraveghere informativã generalã, fixându-se, împreunã cu ofiþerii respectivi,
mãsuri de lucrare a lor în continuare. Cele mai importante acþiuni au fost luate în
control, mergând apoi pentru a sprijini ofiþerii ce le au în lucru în clarificarea lor.

Deºi Serviciul 2 are multe sarcini în Capitalã, va trebui sã antreneze mai mulþi
ofiþeri în desfãºurarea ºi lãrgirea muncii de sprijin ºi control a ofiþerilor ce lucreazã
în aceste sectoare la inspectoratele judeþene de securitate.

Informaþiile obþinute în anul 1969 relevã faptul cã serviciile de spionaj, cercurile
reacþionare din strãinãtate ºi elementele duºmãnoase din interior îºi îndreaptã atenþia
tot mai mult cãtre tineri, pentru a strecura în conduita unora idei potrivnice orânduirii
noastre. Cel mai adesea, elementele duºmãnoase (pãrinþi, rude, prieteni sau chiar cadre
didactice) încearcã sã zdruncine încrederea anumitor elevi ºi studenþi în politica
partidului, le inoculeazã idei fasciste, înfãþiºeazã „meritele“ diverselor grupãri
politice reacþionare sau încearcã sã-i antreneze în acþiuni ostile ºi anarhice.

Pornind de la aceste concluzii, munca informativã a fost organizatã ºi desfãºuratã
în direcþia prevenirii instigãrii ºi angrenãrii unor tineri la activitate duºmãnoasã ºi
de a împiedica rãspândirea ideilor reacþionare în rândul lor. S-a acþionat cu mai multã
rãspundere ºi operativitate pentru a lichida în stare incipientã activitatea ostilã a unor
tineri. Au fost efectuate peste 100 avertizãri, 4 demascãri publice, iar 1 element a
fost tras la rãspundere penalã. De asemenea, s-a fãcut un mare numãr de informãri
cãtre organele de partid cu privire la atmosfera politicã din rândul studenþilor sau
despre unele elemente duºmãnoase.

S-a îmbunãtãþit supravegherea informativã generalã în instituþiile de învãþãmânt,
ca urmare a lãrgirii reþelei informative prin recrutarea unui numãr mare de informatori
ºi colaboratori pe ani de studii, cãmine, case de culturã ºi alte locuri frecventate de
studenþi. Au fost recrutaþi 102 informatori ºi 410 colaboratori.

În anul 1969, Secþia a V-a ºi-a intrat mai mult în atribuþiuni ºi a reuºit sã cunoascã
mai bine situaþia operativã din centrele universitare ºi sã acorde un sprijin sporit
ofiþerilor din teritoriu pentru ridicarea calitãþii muncii în acest sector ºi lucrarea activã
a unor cazuri. S-a pus un accent mai mare pe sprijinirea inspectoratelor judeþene de
securitate în care sunt centre universitare, ca: Timiº, Cluj, Iaºi, Braºov ºi Mureº. În
acest sens, scoatem în evidenþã sprijinul pe care mr. Gavrilã Gh., lt. maj. Dejeu Robert
ºi mr. Wagner Ion l-au acordat inspectoratelor în care au fost repartizaþi.
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Cu toate cã, aºa cum am menþionat, s-a înregistrat o creºtere a calitãþii muncii
informative în obiectivele de învãþãmânt, continuã sã se manifeste o serie de lipsuri
care trebuie sã stea în atenþia ofiþerilor Secþiei a V-a în vederea lichidãrii lor.

Ca urmare a faptului cã mai existã încã ani de studii ºi alte locuri în care nu avem
reþea ºi a unor deficienþe în instruirea ºi educarea reþelei informative, nu s-a reuºit
sã se cunoascã din timp ºi sã se previnã unele fenomene negative ºi am fost surprinºi
de anumite acþiuni întreprinse de studenþi. Aºa s-a întâmplat în ianuarie, la Braºov,
când studenþii au ieºit în stradã fãrã ºtirea ºi aprobarea organelor de partid.

De asemenea, apreciem cã era necesar sã se acorde un ajutor mai substanþial
ofiþerilor care se ocupã de problema învãþãmânt din cadrul I.S.M.B., avându-se în
vedere ponderea problemelor pe care le ridicã acest centru universitar.

Pentru anul 1970 se impune ca intervenþia noastrã în vederea prevenirii activitãþii
cu caracter ostil în rândul tineretului sã fie mai promptã ºi operativã.

În acest scop, vor trebui asigurate condiþii mai bune pentru desfãºurarea
supravegherii informative generale, intensificându-se ritmul de recrutãri de informatori
ºi colaboratori, precum ºi prin îmbunãtãþirea calitãþii muncii cu reþeaua informativã.

Tovarãºi,
Înþelegând rolul pregãtirii multilaterale a cadrelor noastre în dezvoltarea

competenþei profesionale ºi implicit în creºterea calitãþii muncii ºi executând
ordinele tovarãºului preºedinte al Consiliului Securitãþii Statului, direcþia noastrã a
depus în anul trecut eforturi sporite ºi a obþinut o serie de rezultate pozitive în
perfecþionarea pregãtirii ofiþerilor.

Pregãtirea de securitate a fost mai strâns legatã de particularitãþile muncii de
informaþii interne, un loc important în cadrul acesteia ocupându-l studierea individualã
a ordinelor ºi instrucþiunilor de muncã, a lucrãrilor de specialitate cu caracter de
învãþãmânt, precum ºi discuþiile iniþiate de conducerile serviciilor asupra unor
probleme specifice ale activitãþii noastre.

Totodatã, s-a continuat ºcolarizarea unor ofiþeri prin cursul superior (1), cursul
de perfecþionare (6, din care 3 la secþia fãrã frecvenþã).

Un numãr de 69 ofiþeri au fost atestaþi sã încheie acte de cercetare penalã.
Progrese însemnate au fost obþinute pe linia pregãtirii de luptã. Cadrele de

conducere au urmat cursurile de la Bran ºi Sãcele, cu restul ofiþerilor începându-se
pregãtirea militarã prin cursul de scurtã duratã în cadrul unitãþii. La tragerile cu
armamentul din dotare, datoritã exerciþiilor repetate s-a ajuns ca marea majoritate a
efectivului sã obþinã rezultate bune ºi foarte bune. Pregãtirea militarã a fost
completatã cu pregãtirea fizicã, la care a participat întregul efectiv al direcþiei. În
prezent, 2 ofiþeri din cadrul unitãþii urmeazã cursurile de pregãtire specialã pentru
învãþarea procedeelor de luptã corp la corp fãrã armã (judo) ºi a altor procedee de
pregãtire fizicã generalã, care vor fi folosiþi ca instructori pe aceastã linie în cadrul
unitãþii.
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În acest an, învãþãmântul de limbi strãine în unitate a fost mai bine organizat, fiind
incluºi 32 de ofiþeri. Se impune ca în special cadrele cu funcþii de conducere sã-ºi
îmbunãtãþeascã frecvenþa.

S-a organizat o grupã de 7 ofiþeri care se instruiesc în specialitatea de
radiotelegrafiºti.

Ca urmare a mãsurilor ce au fost luate, s-au realizat în bunã parte condiþiile pentru
ca unitatea noastrã sã poatã acþiona în mod eficient ºi în situaþii deosebite. Va trebui
ca aceastã problemã sã stea mai mult în atenþia noastrã, atât sub aspect organizatoric,
cât ºi pentru verificarea prin exerciþii a oportunitãþii mãsurilor concepute. De
asemenea, vom acorda o atenþie mai mare folosirii ofiþerilor rezerviºti.

Eforturi susþinute au fost depuse ºi pe linia pregãtirii multilaterale de culturã
generalã, faþã de anul trecut marcându-se o creºtere substanþialã.

În acest an, din cei 12 ofiþeri care au dat examene de admitere la facultate 8 au
fost admiºi, astfel cã situaþia pe unitate se prezintã dupã cum urmeazã: 36 ofiþeri au
studii superioare terminate, din care 3 fãrã examen de stat; 19 urmeazã institute de
învãþãmânt superior, iar restul sunt absolvenþi ai liceului. Mai sunt 3 ofiþeri care nu
au terminat aceste cursuri.

Tot pe linia instruirii multilaterale, ofiþerii unitãþii noastre s-au pregãtit, au dat
examen ºi au obþinut carnetele de conducere auto, astfel cã din totalul efectivului numai
6 nu au permis de conducere auto.

Atenþie s-a acordat ºi învãþãrii ºi deprinderii dactilografierii, reuºindu-se ca un
numãr de 32 ofiþeri sã poatã, în caz de nevoie, sã-ºi dactilografieze singuri unele
lucrãri.

În ceea ce priveºte starea disciplinarã a efectivului direcþiei, în perioada pe care
o analizãm poate fi apreciatã ca fiind corespunzãtoare.

Conducerea direcþiei ºi ceilalþi factori de rãspundere din cadrul unitãþii au militat
pentru întãrirea disciplinei, aplicând cu mai multã consecvenþã prevederile
regulamentelor militare generale.

La aceasta a contribuit în mare mãsurã ºi pregãtirea militarã realizatã cu ofiþerii.
De asemenea, o contribuþie însemnatã la întãrirea disciplinei militare ºi în muncã ºi-a
adus ºi organizaþia de partid, prin temele discutate în adunãrile generale ºi munca
individualã dusã cu membrii de partid.

Aceasta este reflectatã ºi de faptul cã în anul 1969, la notãrile de serviciu, 28 ofiþeri
au obþinut calificativul de foarte bine, 48 calificativul bine ºi numai 3 calificativul
satisfãcãtor.

Ca urmare a rezultatelor bune ºi foarte bune obþinute în muncã ºi a disciplinei de
care au dat dovadã, 77 ofiþeri, 1 subofiþer ºi 7 angajate civile au fost recompensaþi
prin: decernarea de ordine ºi medalii, înaintãri în grad înainte de termen, premiaþi
în bani sau obiecte. În acelaºi timp au fost promovaþi în funcþii un numãr de 12 ofiþeri.

Cele câteva cazuri de abateri cunoscute de dvs. nu sunt de naturã sã umbreascã
rezultatele obþinute în activitatea profesionalã.
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Conducerea direcþiei ºi a serviciilor a manifestat exigenþã faþã de aceste abateri,
în anul ce a trecut fiind aplicate ºi unele pedepse.

Astfel, 7 ofiþeri au fost pedepsiþi cu arest, însumând un total de 29 zile; 2 ofiþeri
au fost retrogradaþi din funcþii; 1 ofiþer a fost avertizat cã nu corespunde funcþiei; 3
ofiþeri au fost mutaþi disciplinar în alte unitãþi.

Dupã cum am subliniat la început, rezultatele obþinute în anul trecut sunt strâns
legate de îmbunãtãþirile aduse stilului ºi metodelor noastre de muncã.

Învãþând din documentele de partid ºi respectând indicaþiile date de Consiliul
Securitãþii Statului, principalele probleme de muncã au fost analizate în colectivul
de conducere al direcþiei, iniþiindu-se mãsuri pentru lichidarea lipsurilor constatate
ºi pentru impulsionarea activitãþii într-un domeniu sau altul. Aºa de exemplu, în
tematica ºedinþelor colectivului de conducere al direcþiei au fost dezbãtute probleme
ca: modul cum se respectã Hotãrârea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din martie
1968; stadiul executãrii ordinului privind încadrarea bazei de lucru în teritoriu ºi de
cãtre unitatea noastrã; modul în care ofiþerii din direcþie rezolvã cazurile ce fac obiectul
urmãririi informative speciale; sarcinile ce revin direcþiei pentru executarea ordinelor
privind noul sistem de muncã în mediul rural; activitatea de pregãtire a cadrelor din
direcþie; starea ºi practica disciplinarã din direcþie ºi altele.

Totodatã, ofiþerii din direcþie, precum ºi cei din inspectoratele de securitate judeþene,
au fost consultaþi asupra mãsurilor ce se impuneau a fi luate pentru ridicarea calitãþii
muncii de securitate pe linie de informaþii interne.

Conducerea direcþiei a urmãrit îndeaproape evoluþia celor mai importante cazuri
aflate în lucru ºi a participat nemijlocit la realizarea unor mãsuri mai deosebite în
vederea clarificãrii lor.

De asemenea, a þinut un contact mai strâns cu realitãþile informative din teritoriu,
fãcând dese deplasãri în judeþe, conducând colective de control ºi asigurând o mai
bunã cooperare cu alte unitãþi ale Consiliului Securitãþii Statului.

Acest stil de muncã a fost imprimat ºi în jos, în activitatea ºefilor de servicii ºi
a altor cadre cu funcþii de conducere.

Conducerea direcþiei a þinut o legãturã permanentã cu B.O.B., sprijinindu-se pe
ajutorul organizaþiei de partid în ceea ce priveºte mobilizarea ofiþerilor din direcþie
la o muncã susþinutã ºi de calitate, la educarea acestora.

Este pozitiv faptul cã în prezent toate cadrele cu funcþii de conducere din direcþie
au în legãturã personalã informatori ºi sunt angajate nemjlocit în rezolvarea unor cazuri
concrete mai deosebite.

S-a manifestat mai multã grijã pentru creºterea conspirativitãþii ºi respectarea
regulilor de compartimentare a muncii.

De asemenea, cadrele cu funcþii de conducere s-au ocupat mai mult de creºterea
ofiþerilor din subordine, au manifestat o exigenþã sporitã, îmbinatã cu o apropiere
principialã a subordonaþilor.

Aceste mãsuri au fãcut ca în unitate sã existe o atmosferã sãnãtoasã de lucru, un
simþ de rãspundere mai dezvoltat faþã de îndeplinirea sarcinilor ce ne-au revenit.
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Va trebui ca ºi în continuare sã militãm pentru perfecþionarea stilului ºi metodelor
noastre de muncã, punând un accent mai mare pe organizarea judicioasã a activitãþii,
controlul executãrii întocmai ºi la timp a odinelor ce se dau, muncii individuale cu
oamenii.

Tovarãºi,
Acestea au fost principalele rezultate ale muncii pe care noi am desfãºurat-o în

anul 1969. Dupã cum s-a dovedit, activitatea noastrã a fost pozitivã. S-au manifestat
ºi unele neajunsuri.

Le-am subliniat în cuprinsul raportului, pentru a lua mãsuri de înlãturare a lor în
cel mai scurt timp. Stã în putinþa noastrã sã facem acest lucru.

Pe baza concluziilor ºi orientãrilor date cu ocazia bilanþului pe Consiliul
Securitãþii Statului, ne-am oprit asupra celor mai importante sarcini ce ne stau în faþã
în anul 1970, pe linii de muncã.

Aºa cum a fost formulatã cu ocazia bilanþului anual pe aparatul de securitate,
sarcina principalã a întregului personal al Consiliului Securitãþii Statului în anul 1970
este de a spori continuu capacitatea de acþiune a tuturor unitãþilor ºi subunitãþilor,
pentru a putea interveni cu hotãrâre ºi competenþã în orice situaþie, a preveni, descoperi
ºi lichida activitãþile infracþionale îndreptate împotriva securitãþii statului ºi a
asigura o ordine interioarã desãvârºitã, precum ºi o disciplinã militarã fermã.

Îndeplinirea acestei sarcini presupune ca ºi personalul direcþiei noastre sã militeze
cu consecvenþã pentru însuºirea în profunzime a documentelor de partid, a legilor
þãrii, sã-ºi organizeze ºi sã-ºi desfãºoare activitãþile în cele mai bune condiþiuni, sã-ºi
perfecþioneze pregãtirea multilateralã, sã-ºi dezvolte permanent capacitatea de luptã,
spiritul de responsabilitate în îndeplinirea misiunilor, hãrnicia ºi pasiunea de muncã,
combativitatea ºi intransigenþa faþã de duºman, cinstea, corectitudinea ºi spiritul de
sacrificiu.

Pentru activitatea ce o vom desfãºura în acest an avem marele avantaj cã încã de
la început ne sunt clar stabilite sarcinile ce ne stau în faþã prin ordinul preºedintelui
Consiliului Securitãþii Statului.

În conformitate cu prevederile ordinului, conducerea direcþiei îºi propune, între
problemele principale, sã rezolve ºi urmãtoarele:

– Întocmirea planurilor de cãutare a informaþiilor pe linii de muncã ºi probleme,
obiective precise în jurul cãrora vor gravita planurile trimestriale ale direcþiei ºi
serviciilor;

– Organizarea unor convocãri interjudeþene pe linie de naþionaliºti-ºovini ºi pe
linia altor probleme, unde situaþia informativã va impune acest lucru;

– Pregãtirea ºi realizarea unor convocãri de analizã ºi schimb de experienþã pe
aparatul de informaþii interne, ce va avea loc în trimestrul IV;

– Luarea de mãsuri corespunzãtoare care sã asigure executarea în bune condiþiuni
a sarcinii de a studia eficienþa acþiunilor de arestare, compromitere ºi destrãmare,
precum ºi de a analiza toate mapele ºi acþiunile cu o vechime ce depãºeºte un an;
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– Continuarea cu mai multã intensitate a pregãtirii de securitate, de luptã ºi culturã
generalã a cadrelor unitãþii.

Avem convingerea cã, bucurându-ne ºi în continuare de sprijinul conducerii
Consiliului Securitãþii Statului, vom reuºi sã ridicãm calitatea muncii de informaþii
interne ºi cã la urmãtorul nostru bilanþ anual vom putea raporta rezultate ºi mai bune
în îndeplinirea misiunilor de rãspundere ce ne sunt încredinþate.

Cred cã sunt în asentimentul dvs. sã asigurãm pe tovarãºul preºedinte al
Consiliului Securitãþii Statului – Ion Stãnescu, pe tovarãºul vicepreºedinte, general-
maior Stoica Constantin, cã vom face tot ce depinde de noi pentru a fi la înãlþimea
încrederii ce ni se acordã, cã ne vom îndeplini cu cinste sarcinile ce ne-au fost
încredinþate.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 89, f. 2–37.

115522

1971 mai 26. Notã-raport privind articolul apãrut în „International Herald
Tribune“ referitor la înfiinþarea „Consiliului american pentru
comunicaþii private internaþionale“, organism creat pentru finanþarea
posturilor de radio „Europa Liberã“ ºi „Radio Libertatea“

N-125 Strict secret
26 mai 1971

Notã-raport

Prezentãm anexat un material de presã din care rezultã cã Administraþia Nixon a
luat mãsura de a oficializa finanþarea oficinei de propagandã anticomunistã „Europa
Liberã“, care pânã în prezent se face acoperit prin intermediul C.I.A.

Aºa cum rezultã din articol, în cadrul Congresului ar urma sã fie înfiinþat un
organism denumit: „Consiliul american pentru comunicaþii private inter-
naþionale“, cãruia i se va aloca de la buget 40 milioane dolari anual pentru
finanþarea activitãþii anticomuniste a celor douã staþii de radio.

Întrucât „Europa Liberã“ este unul din obiectivele ce le avem în preocupãri, propun:
1. Sã cerem la sucursalele de la Vâlcea ºi Cluj sã ne comunice tot ceea ce cunosc

despre aceste mãsuri ale Administraþiei Nixon privind noua formã de finanþare ºi
conducere a „Europei Libere“. În principiu, ar urma sã constituie pentru sucursale
ca preocupare urmãtoarele tematici:
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– cine sunt cei 11 directori care ar urma sã conducã „Consiliul directorilor“;
– cine dintre aceºtia vor rãspunde ºi coordona activitatea secþiilor române de la

New York ºi München;
– cât anume din suma de 40 milioane alocatã anual va reveni acestor secþii;
– în ce sens se va realiza în aceastã nouã formulã coordonarea activitãþilor de

propagandã ale postului cu Departamentul de Stat al S.U.A.;
– cum îºi exercitã C.I.A. – ca beneficiar principal al informaþiilor secrete ce se

obþin de la cei noi fugiþi sau de la cei intervievaþi oficial sau acoperit – controlul ºi
asupra altor activitãþi ale postului, cum ºi prin cine ºi în ce mod sunt retribuite
persoanele care concurã la rezolvarea sarcinilor C.I.A.?

2. Sucursalele sã aibã ca obiectiv permanent crearea de relaþii cu persoane care
vor face parte din conducerea „Consiliului“ organismului sus-menþionat ºi sã
dirijeze sursele sã-ºi facã relaþii cu asemenea persoane, spre a obþine informaþii
referitoare la activitãþile îndreptate împotriva þãrii noastre.

3. Sã informãm ºi Div.[izia] „M“ despre cele de mai sus, spre a lua mãsuri pe de
o parte de a cunoaºte reacþiile angajaþilor din München ai postului, iar pe de altã parte
de a stabili poziþia oficialitãþilor vest-germane faþã de existenþa pe teritoriul vest-
german a unor asemenea organizaþii finanþate de S.U.A.

4. Sã studiem cãile cele mai adecvate ca în raport de reacþiile vest-germane sã se
acþioneze oficial, pe cale de stat, la guvernul de la Bonn, pentru a determina scoaterea
acestor oficine din R.F.G.

5. Sã studiem posibilitatea unor acþiuni de compromitere a activitãþii postului faþã
de patronii lor americani, prin readucerea în þarã a unora dintre angajaþii de la secþiile
române, [pe] care sã-i folosim apoi pentru denunþarea ºi demascarea activitãþilor postului.

Ion Grigoraº

„International Herald Tribune“
24 mai 1971

Nixon prezintã programul sãu pentru finanþarea
a douã staþii de radio din strãinãtate

de Benjamin Welles

Washington, mai 23
Preºedintele Nixon a cerut Congresului sã înfiinþeze o corporaþie bugetarã – scutitã

de taxe – spre a finanþa ºi supraveghea radio „Europa Liberã“ ºi „Radio Libertatea“.
Propunerea-proiect a administraþiei, pe care Comitetul pentru relaþii externe al

Senatului o are programatã pentru discuþii mâine, marcheazã o concesie la criticile
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Congresului de finanþare secretã a celor douã staþii de cãtre Agenþia Centralã de
Informaþii [încã] de la crearea lor, la începutul anilor 1950.

În consecinþã, Congresul va atribui aproximativ 40 milioane dolari anual pentru
corporaþia propusã, care ar urma sã fie cunoscutã sub denumirea de „Consiliul
american pentru comunicaþii private internaþionale“. Consiliul va avea un „Comitet
al directorilor“, format din 11 cetãþeni americani, selecþionaþi dintre profesioniºti,
oameni ai vieþii culturale ºi de afaceri.

Aºa cum s-a propus – în mod curent – directorii, funcþionarii ºi angajaþii
corporaþiei nu vor fi consideraþi cã sunt angajaþi guvernamentali.

Rolul preºedintelui:
Directorii vor fi numiþi de preºedintele Statelor Unite, cu sfatul ºi consimþãmântul

Senatului. Iniþial, Consiliul va fi oprit sã canalizeze fondurile primite de la Congres
spre alte activitãþi, exceptând pe acelea ale celor douã staþii de radio.

Eventual, totuºi, spun surse ale Congresului, s-ar putea ca fonduri ºi asistenþã (din
partea organismului respectiv) sã fie extinse de cãtre Congres, pentru a include ºi
schimburi culturale ºi educative.

Senatorul Cliford P. Case, republican din New Jersey, a spus azi cã el a fost plãcut
impresionat cã Administraþia Nixon a acceptat propunerea sa de finanþare deschisã
de cãtre guvern a celor douã staþii de radio.

Controlul C.I.A. ºi finanþarea „Europei Libere“ ºi a postului „Radio Libertatea“
au fost totdeauna negate oficial. Dar acesta a fost totdeauna, timp de douã decade,
un secret cunoscut în Europa ºi a atras repetate proteste din partea guvernelor est-
europene.

„Radio Libertatea“, care transmite în Uniunea Sovieticã, ºi radio „Europa
Liberã“, care transmite în alte þãri est-europene, exceptând Iugoslavia, au sediile la
New York.

Conducerea lor de fiecare zi este totuºi exercitatã în München, unde ambele staþii
au facilitãþi de transmisie extensive.

Staþiile angajeazã un mare numãr de analiºti, scriitori ºi comentatori, spicheri de
origine etnicã ruºi sau est-europeni ºi transmit câteva ore de ºtiri zilnice ºi analize
– adesea critice la adresa oficialitãþilor comuniste ºi a politicii lor.

Prin contrast, „Vocea Americii“, ca armã de transmisie „oficialã“ a guvernului,
evitã comentariile critice.

Pentru conformitate:
I. Grigoraº

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 46, vol. 6, f. 38–41.
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115533

1971 iunie 10. Angajament-tip ce trebuia semnat de personalul Consiliului
Securitãþii Statului

Consiliul Securitãþii Statului Secret
Unitatea …

Angajament

Eu … (gradul, numele, prenumele), din U.M. … pe deplin conºtient de
rãspunderea ce-mi revine în calitate de … în Consiliul Securitãþii Statului ºi din aceea
de cetãþean al Republicii Socialiste România, cunoscând toate obligaþiile ce decurg
pentru mine din Constituþie, din legile þãrii, din jurãmântul militar, din ordinele
Comandantului Suprem al Forþelor Armate ale Republicii Socialiste România, din
regulamentele militare, precum ºi din odinele ºi instrucþiunile preºedintelui Consiliului
Securitãþii Statului, îmi iau angajamentul solemn ca în orice împrejurare sã-mi
îndeplinesc cu devotament, cinste ºi demnitate, datoria de credinþã faþã de patrie ºi
popor, luptând cu hotãrâre ºi fermitate pentru prevenirea, descoperirea ºi curmarea
oricãror acþiuni îndreptate împotriva securitãþii statului.

Îmi exprim hotãrârea de a consacra cauzei pe care o servesc toate cunoºtinþele,
întreaga mea putere de muncã ºi pricepere, neprecupeþind sângele ºi viaþa pentru
îndeplinirea pânã la capãt a obligaþiilor ce-mi revin.

Cunoscând periculozitatea deosebitã pe care o prezintã acþiunile îndreptate
împotriva conducãtorilor de partid ºi de stat, pãtrunderile prin forþã în instituþii publice,
deturnãrile de nave ºi aeronave, atacurile banditeºti, sechestrãrile ºi rãpirile de
persoane, actele de diversiune în obiectivele economice ºi pe cãile de comunicaþie,
precum ºi oricare alte fapte de naturã sã pericliteze securitatea statului, mã consider
mobilizat în orice moment, inclusiv în afara programului de lucru, fiind gata sã intervin
cu promptitudine pentru înlãturarea grabnicã a pericolului ºi reþinerea fãptuitorilor.

Îmi dau pe deplin seama cã numai acþionând astfel mã pot bucura de înalta cinste
ºi încredere de a face parte din cadrele Consiliului Securitãþii Statului ºi cã încãlcarea
acestui angajament îmi va atrage blamul ºi neîncrederea poporului, urmând sã suport
toate rigorile legilor Republicii Socialiste România.

Data 10 iunie 1971 (semnãtura)

Angajamentul a fost dat în prezenþa
(funcþia, gradul, numele, prenumele ºi semnãtura)

A.M.I., fond D.M.R.U., inventar nr. 7395, dosar nr. 26, nenumerotat.
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115544

1971 septembrie 8. Notã referitoare la obiectivul „Meliþa“

Scrisoarea nr. 34/A-124 din 8 septembrie 1971
priveºte obiectivul „Meliþa“

Pe viitor se va acþiona în vederea rezolvãrii urmãtoarelor sarcini:
– întreprinderea de acþiuni care sã ducã la anihilarea activitãþii Secþiei române din

cadrul „Meliþei“, în prima etapã urmând sã creãm condiþii pentru desfiinþarea completã
a acestei secþii;

– prin mãsurile luate sã influenþãm emisiunea acestui post.
Pentru realizarea acestor sarcini, se vor lua urmãtoarele mãsuri:
1. Folosirea agenturii:
a) „Kent“ va fi instruit în vederea:
– influenþãrii emisiunilor postului „Meliþa“ prin articolele scrise în revista sa, „East

Europe“;
– identificarea celor care lucreazã pentru aceasta ºi sursele de informare,

strângerea de informaþii ºi efectuarea de fiºe cu privire la acele elemente care prezintã
interes pentru noi, spre a fi lucrate în mod organizat.

b) Dirijarea legendatã a furnizorului „Eliade“ pe lângã elementele din cadrul Secþiei
române, spre a obþine date cu privire la acþiunile întreprinse de cãtre „Meliþa“ împotriva
R.S. România, care sunt cadrele de conducere, sursele de informare ºi date referitoare
la finanþarea acestui obiectiv.

c) SN-4 va fi instruit ca prin „Roza“ sã intre în contact cu prietena acesteia, care
lucreazã la Secþia românã, în vederea exploatãrii informative.

d) Prin SN-1 se va continua studiul ºi exploatarea informativã a lui „Erest“, salariat
în obiectiv, în vederea atragerii la recrutare.

e) Reactivizarea furnizorului „Brian“, cu posibilitãþi în acest obiectiv, de unde poate
obþine informaþii de valoare.

Termen: 15 noiembrie 1971.
f) Pânã la sfârºitul perioadei, fiecare economist îºi va crea câte o relaþie din acest

obiectiv.
g) Prin „Barbu“ se vor iniþia unele acþiuni de influenþã pe lângã unele personalitãþi

din Florida ºi Yowa, în direcþia diminuãrii emisiunilor ºi în final a desfiinþãrii lor.
Prin fiecare curier veþi raporta rezultatele obþinute ºi mãsurile ce le preconizaþi

cã le luaþi pe viitor.

A. Bãrbulescu

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 45, vol. 6, f. 50–51.
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115555

1972 iunie 20. Notã cu privire la apelul intitulat „Cãtre bisericile creºtine din toatã
lumea“ trimis în strãinãtate de reprezentanþii unor „secte religioase“
din România

Ministerul de Interne Strict secret
Nr. 121/0081406 din 20 iunie 1972

Notã
privind „apelul“ trimis în strãinãtate de unele elemente duºmãnoase din

rândul sectelor religioase din România

Cunoaºtem cã recent un grup de „reprezentanþi“ ai unor secte religioase din þara
noastrã a trimis în strãinãtate, pe cãi ilegale, un „apel“ intitulat „Cãtre bisericile creºtine
din toatã lumea“.

„Apelul“ are un accentuat conþinut duºmãnos la adresa regimului nostru, scoþând
în evidenþã „persecuþiile ºi oprimarea religioasã“ la care ar fi supuºi credincioºii din
România. El semnaleazã o pretinsã lipsã de libertãþi religioase, prigoana ºi persecuþiile
la care ar fi supuºi credincioºii din unele pãrþi ale þãrii, menþionându-se judeþele Satu
Mare, Maramureº, Bistriþa-Nãsãud, Mureº, Braºov, Bacãu, Gorj, Galaþi ºi partea de
nord a Moldovei. Se aratã cã au fost închise lãcaºurile cultelor baptist, creºtin dupã
evanghelie ºi penticostali, au fost arestaþi ºi condamnaþi: compozitorul de muzicã
religioasã Iacob Alecu din Sibiu, pastorii Caraman Constantin, Rãscol Victor, Mihai
Cornel, Rãscol Emanoil, fraþii Tarnavski etc. În material se aratã, de asemenea, cã
autoritãþile române ar fi dispus dãrâmarea unor lãcaºuri de cult în oraºele Dej ºi Lugoj
ºi ar fi concediat diferiþi predicatori, declanºându-se „o vastã campanie de reprimare
a religiei ºi activitãþilor de cult“.

„Apelul“ cere credincioºilor din toatã lumea, opiniei publice mondiale, „sã-ºi
uneascã eforturile, sã-ºi ridice glasul ºi sã facã presiuni pentru respectarea drepturilor
în România ºi pentru eliberarea cât mai grabnicã din închisori a tuturor deþinuþilor
pentru activitãþi religioase“.

De menþionat cã o parte din materialul amintit a intrat în posesia fugarului Richard
Wurmbrand, care l-a publicat în fiþuica pe care o editeazã, folosindu-l astfel în
campania ostilã þãrii noastre desfãºuratã în Anglia, pentru „a dovedi lipsa de
libertãþi religioase din România“, precum ºi „existenþa unei biserici clandestine în
þarã“. Menþionãm cã „apelul“ a fost difuzat congregaþiilor religioase din Marea
Britanie.

Raportãm cã „apelul“ sus-menþionat este semnat de un grup de nouã cetãþeni din
România, în numele „Comitetului de ajutorare a celor persecutaþi ºi de informare a
opiniei publice mondiale“.
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Cãtre,
Bisericile creºtine din toatã lumea

Aducem la cunoºtinþa creºtinilor din toatã lumea, opiniei publice mondiale, cãci
în România, þara sutelor de mii de credincioºi, puþina libertate de a se închina lui
Dumnezeu este din nou violatã în modul cel mai flagrant.

De pe la mijlocul anului 1970 autoritãþile au declanºat o vastã campanie de
reprimare a religiei ºi a activitãþilor religioase.

Aceasta a început cu publicarea unei legi care interzice orice adunare a bisericilor
neautorizate sau a grupurilor de credincioºi, sub motiv de trândãvie, pierdere de timp
etc., aplicându-se amenzi între 1.000–5.000 lei credincioºilor din judeþele: Satu Mare,
Bistriþa, Târgu Mureº, Baia Mare, Braºov, Bacãu, Târgu Jiu, Galaþi, nordul Moldovei
ºi altele. De menþionat este faptul cã Biserica Baptistã din Baia Mare posedã autorizaþie
de funcþionare ºi totuºi au fost amendaþi cu sume mari, aflându-se în judecatã cu
autoritãþile ºi în prezent.

Numai în primele ºase luni de la apariþia decretului s-au aplicat credincioºilor
amenzi în valoare de peste 500.000 lei. Persecuþiile au continuat sã creascã în
intensitate. La sfârºitul anului 1970 a fost judecat ºi condamnat la 8 ani închisoare
compozitorul de muzicã religioasã Iacob Alecu din oraºul Sibiu. Au fost închise
numeroase localuri de rugãciune ale cultelor: Baptist, Creºtini dupã Evanghelie,
Penticostal, din toate judeþele þãrii. Asemenea cazuri avem în Dej, Lugoj ºi altele,
unde ele au fost ºi dãrâmate. Numeroºi pastori ºi predicatori au fost scoºi din funcþii.
S-a limitat activitatea cu tineretul în biserici, autoritãþile amestecându-se chiar ºi în
fondurile bãneºti ale bisericilor, cu toate cã nu finanþeazã ei cu nimic.

Anul 1971 a început cu numeroase percheziþii domiciliare, soldate cu confiscarea
a numeroase Biblii, cãrþi de cântãri ºi alte cãrþi cu caracter religios. Persecuþiile au
crescut în intensitate, ºi în luna octombrie 1971 au fost arestaþi pentru activitate
religioasã ºi internaþi fãrã a fi judecaþi pastorii: Caraman Constantin, Rãscol Victor,
pastor pentru þigani, fostul dirijor de cor Mihai Cornel, fraþii Tarnavschi, Rãscol
Emanuel etc.

Cerem credincioºilor din toatã lumea, opiniei publice mondiale, tuturor oamenilor
de bunã credinþã, sã-ºi uneascã eforturile, sã-ºi ridice glasul ºi sã facã presiuni pentru
respectarea libertãþilor religioase din România ºi pentru eliberarea cât mai grabnicã
din închisoare a tuturor deþinuþilor pentru activitãþi religioase.

Comitetul de ajutorare a celor persecutaþi ºi de informare a opiniei publice
mondiale, România, 1971.

[semnãturi indescifrabile]

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 4, vol. 1, f. 252–254.
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1972 septembrie 27. Plan de mãsuri „pentru prevenirea ºi curmarea unor acþiuni
ce contravin politicii partidului ºi statului nostru“ (acþiunea
„Antidotul“)

Ministerul de Interne Strict secret
Nr. 13/088.267 din 27 septembrie 1972

Se aprobã
Ministerul de Interne
I. Stãnescu

Plan
cuprinzând mãsurile ce vor fi întreprinse de cãtre organele Ministerului 

de Interne pentru prevenirea ºi curmarea unor acþiuni ce contravin politicii
partidului ºi statului nostru1

Din datele pe care le deþin organele noastre rezultã cã în ultimul timp s-a intensificat
rãspândirea de literaturã mistico-religioasã ºi chiar duºmãnoasã ce este introdusã
clandestin în þarã de cãtre unele centre cultice, sectante ºi grupãri reacþionare din
strãinãtate.

Acestea acþioneazã pentru activarea unor grupãri ale sectelor interzise ºi chiar a
unor culte din þara noastrã, folosindu-se în acest scop de emisarii ºi turiºtii ce vin în
R.S. România.

În acelaºi timp se constatã o recrudenscenþã a activitãþii de prozelitism pe teritoriul
þãrii noastre.

În biblioteci ºi anticariate continuã sã se descopere publicaþii ºi cãrþi reacþionare,
legionare, fasciste, la care are acces marele public. Asemenea materiale se mai aflã
ºi în posesia unor persoane particulare.

Pãtrunde în þarã pe diferite cãi ilicite material pornografic, care este multiplicat
ºi difuzat în rândul tineretului, creând un climat favorabil imoralitãþii, parazitismului
social ºi comiterii unor infracþiuni.

Se menþine încã o stare infracþionalã ridicatã, precum ºi existenþa unei activitãþi
negative ºi antisociale a unor tineri scãpaþi de sub controlul factorilor responsabili
ºi care viciazã climatul sãnãtos ce existã în rândul tineretului din þara noastrã.
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Faþã de aceastã situaþie, conducerea superioarã de partid a hotãrât sã se întreprindã
o serie de mãsuri politico-educative, pe linie de partid ºi de stat, la aplicarea cãrora
organele Ministerului de Interne vor trebui sã-ºi aducã contribuþia în funcþie de
specificul activitãþii lor.

În acest scop se vor lua urmãtoarele mãsuri:

I. Descoperirea prin toate mijloacele muncii Ministerului de Interne a celor
care deþin materiale mistice ºi duºmãnoase în scopul difuzãrii lor, confiscarea
acestora ºi întreprinderea de mãsuri corespunzãtoare pentru curmarea unor
astfel de activitãþi.

– Unitãþile centrale ºi teritoriale ale Ministerului de Interne vor intensifica mãsurile
de descoperire ºi confiscare a materialelor mistice ºi duºmãnoase existente în posesia
unor conducãtori ai sectelor interzise (martorii lui Iehova, adventiºti-reformiºti,
penticostali disidenþi, nazarineni etc.).

– Se va intensifica munca informativã de cãtre toate inspectoratele judeþene ºi
îndeosebi [de cãtre] cele din Transilvania, pentru a stabili sectanþii care deþin ºi
difuzeazã materiale mistico-religioase introduse în mod clandestin în þarã în anul 1970,
odatã cu ajutoarele pentru sinistraþi.

– Pânã la 30 decembrie 1972 vor fi verificate informaþiile obþinute referitoare la
existenþa în anumite judeþe (Timiº, Cluj, Suceava) a unor cantitãþi de biblii depozitate,
introduse clandestin în þara noastrã, ce ar urma sã fie difuzate ºi în alte þãri
socialiste.

– Identificarea persoanelor care circulã prin diferite localitãþi ºi difuzeazã
literaturã misticã ºi duºmãnoasã, în vederea curmãrii acestei activitãþi.

– Organele de securitate ºi miliþie, centrale ºi teritoriale, vor intensifica munca
de identificare ºi destrãmare a grupãrilor sectante ilegale ºi vor lua mãsuri pentru
curmarea activitãþilor cultice ºi sectante desfãºurate în afara lãcaºurilor autorizate.

– Vor fi întreprinse mãsuri ferme pentru descoperirea ºi ridicarea dreptului de ºedere
în þarã a emisarilor veniþi în România sub diverse acoperiri, care introduc clandestin
literaturã mistico-religioasã în scopul difuzãrii ºi se dedau la manifestãri potrivnice
statului nostru.

– Organele de miliþie ºi securitate în termen de 10 zile vor lua mãsuri de depistare
a atelierelor cooperaþiei meºteºugãreºti ºi a persoanelor particulare care confecþioneazã
obiecte de cult destinate comercializãrii ºi vor informa operativ organele de partid
ºi de stat pentru a se sista producerea acestora.

II. Depistarea canalelor prin care se introduce în þarã literaturã duºmãnoasã,
mistico-religioasã ºi pornograficã (scrisã sau înregistratã), confiscarea ºi
distrugerea acestor materiale, luarea de mãsuri corespunzãtoare faþã de
persoanele în cauzã.

– Direcþia pentru paºapoarte, evidenþa strãinilor ºi controlul trecerii frontierei va
intensifica activitatea de control la punctele de frontierã asupra persoanelor ºi
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mijloacelor de transport, pentru a nu permite introducerea în þarã a unor asemenea
materiale.

– ªefii punctelor de frontierã vor instrui lucrãtorii vamali ca sã acorde atenþie sporitã
depistãrii persoanelor ce intrã în þarã ºi au asupra lor tipãrituri, benzi magnetice, plãci
cu înregistrãri mistice ºi ostile sau alte obiecte de acest gen.

– Persoanelor asupra cãrora se vor gãsi materiale cu conþinut duºmãnos, cu scop
de difuzare, nu li se va permite intrarea în þarã, iar materialele vor fi confiscate.

– Materialele mistico-religioase ºi pornografice declarate la intrarea în þarã vor
fi reþinute la punctele de frontierã, iar cetãþenilor strãini li se va permite intrarea în
þarã, urmând ca la ieºire sã le fie restituite.

– Materialele mistico-religioase sau pornografice nedeclarate, care vor fi gãsite
asupra cetãþenilor strãini, vor fi confiscate. De la caz la caz, acestor persoane nu li
se va permite intrarea în þarã.

– Unitãþile centrale ºi teritoriale ale Ministerului de Interne vor comunica
operativ Direcþiei pentru paºapoarte toate datele ce le obþin despre persoanele
cunoscute cu preocupãri de introducere în þarã a materialelor cu conþinut duºmãnos,
mistic ºi pornografic. Direcþia pentru paºapoarte, evidenþa strãinilor ºi controlul trecerii
frontierei va întocmi evidenþa acestor persoane, pentru a se efectua asupra lor un
control minuþios de cãtre P.C.T.F.

– Direcþia a VI-a ºi formaþiunile corespondente de la inspectoratele judeþene ale
Ministerului de Interne vor lua mãsuri de control asupra tuturor trimiterilor poºtale
din exterior, pentru a preveni introducerea în þarã pe aceastã cale a materialelor cu
conþinut duºmãnos, mistico-religios ºi pornografic.

III. Organizarea unor acþiuni pentru descoperirea locurilor unde mai sunt
depozitate materiale legionaro-fasciste reacþionare, în vederea scoaterii acestora
din circuitul public.

– Organele de miliþie ºi securitate centrale ºi teritoriale vor organiza mãsuri
informativ-operative complexe pentru depistarea persoanelor ce deþin publicaþii ºi
cãrþi interzise ºi determinarea lor sã le predea organelor de stat.

Pe aceastã linie vor fi menþinuþi în atenþie, cu prioritate, intelectuali foºti
legionari sau persoane care au deþinut funcþii în aparatul de stat burghez, cadre
didactice cunoscute cu antecedente politice sau penale.

– Organele de securitate, miliþie ºi Arhivele Statului vor sprijini pe reprezentanþii
Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste, precum ºi ai Ministerului Educaþiei ºi
Învãþãmântului, în efectuarea de controale în toate bibliotecile, muzeele, fondurile
arhivistice ºi anticariat, pentru depistarea cãrþilor ºi altor materiale cu conþinut
reacþionaro-fascist.

Mãsuri asemãnãtoare se vor lua în colaborare cu Departamentul Cultelor la
bibliotecile parohiilor, protopopiatelor ºi mãnãstirilor.
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Materialele descoperite cu prilejul acestei acþiuni vor fi ridicate ºi predate
filialelor Arhivelor Statului din judeþul respectiv.

Aceastã acþiune va fi realizatã pânã la data de 31 martie 1973.

IV. Vor fi luate mãsuri de intensificare a muncii informativ-operative pentru
prevenirea comiterii de infracþiuni, descoperirea ºi anihilarea în fazã incipientã
a tendinþelor unor tineri de constituire în grupãri, cluburi ºi organizaþii cu
caracter antisocial, a cãror activitate ar putea degenera în acþiuni ostile.

– Organele de miliþie ºi securitate vor lua mãsuri pentru o mai bunã organizare
a muncii informativ-operative în rândul tinerilor fãrã ocupaþie, pentru a cunoaºte în
fazã incipientã preocupãrile de sãvârºire a unor fapte ilicite ori antisociale.

Organele de miliþie vor lua mãsuri de cunoaºtere a atitudinii ºi comportãrii tinerilor
fãrã ocupaþie ºi împreunã cu organele locale vor exercita o influenþã pozitivã asupra
lor, spre a-i determina sã se încadreze în câmpul muncii.

– Va fi acordatã mai multã atenþie sprijinirii ºi supravegherii tinerilor eliberaþi din
institutele speciale de reeducare ºi din penitenciare, pentru a se asigura reintegrarea
lor socialã ºi prevenirea comiterii de cãtre aceºtia de noi infracþiuni.

– Organele de miliþie ºi securitate vor lua mãsuri pentru sprijinirea acþiunilor ce
se vor întreprinde de Ministerul Educaþiei ºi Învãþãmântului, de organizaþia U.T.C.
ºi [de] alte organizaþii obºteºti, pentru asigurarea supravegherii organizate a elevilor.

V. Intensificarea activitãþii de pregãtire contrainformativã ºi atragere a
tineretului la prevenirea ºi combaterea manifestãrilor ostile ºi antisociale.

– Se vor lua mãsuri ca ofiþerii cu funcþii de conducere din cadrul organelor de
securitate ºi miliþie sã facã expuneri pe aceastã linie, în cadrul programelor ºi taberelor
de pregãtire militarã a tinerilor.

– Prin intermediul ºi în colaborare cu organizaþiile de tineret, conducerile
instituþiilor (în special cele de învãþãmânt) ºi întreprinderilor se vor organiza
întâlniri ale cadrelor de securitate ºi miliþie cu studenþi, elevi ºi salariaþi tineri, pentru
prelucrarea unor acte normative, dezbaterea unor cazuri pozitive ºi negative din viaþa
tineretului, prezentarea unor preocupãri ale organelor noastre pe linia prevenirii
încãlcãrii legilor ºi respectãrii normelor de convieþuire socialã.

– Atragerea unui numãr mai mare de tineri la activitãþi specifice organelor noastre,
prin încadrarea lor în grupe de sprijin ale miliþiei, cercuri aplicative, patrule de
circulaþie, participarea la acþiuni pentru depistarea elementelor parazitare ºi huliganice,
de menþinere a ordinii la manifestaþii cultural-sportive.

Studioul Cinematografic al Ministerului de Interne va produce filme documentare
care sã reliefeze activitatea organelor de miliþie ºi securitate, pentru prevenirea unor
infracþiuni, acte antisociale ºi contribuþia directã a unor tineri în realizarea acestui
deziderat.
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Inspectoratele judeþene ºi Inspectoratul municipiului Bucureºti, în baza acestor
sarcini, îºi vor întocmi planuri de mãsuri detaliate, þinând seama de specificul ºi situaþia
operativã concretã.

Colectivele de conducere ale unitãþilor Ministerului de Interne chemate sã
realizeze aceste sarcini vor analiza semestrial modul de îndeplinire a prevederilor
prezentului plan de mãsuri ºi vor raporta conducerii ministerului rezultatele obþinute.

Inspectoratul general al miliþiei ºi Direcþia generalã de informaþii interne vor
informa la 15 decembrie a.c. conducerea ministerului asupra stadiului realizãrii
prevederilor cuprinse în prezentul plan.

Acþiunea va fi codificatã cu denumirea „Antidotul“.

Inspectoratul General al Miliþiei Direcþia Generalã de Informaþii Interne

Pentru conformitate
ªeful Direcþiei Secretariat
Lt. col. Ion Nicolae

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 93, vol. 5, f. 69–74.

115577

1972 decembrie 22. Notã a Serviciului 4 din Direcþia I referitoare la cultul
„Adventiºti de ziua ºaptea“ (A.Z.S.)

Ministerul de Interne Strict secret
Direcþia I

142/00134065 din 22 decembrie 1972

Notã
privind unele aspecte negative din cadrul

cultului „Adventiºti de ziua ºaptea“

În R.S. România „Adventiºtii de ziua ºaptea“ activeazã legal, potrivit statutului
de funcþionare aprobat prin Decretul Prezidiului Marii Adunãri Naþionale nr.
1203/1950, când sectei „adventiste“ i s-a aprobat prin lege recunoaºterea de cult egal
în drepturi cu toate celelalte culte.
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Potrivit unuia dintre principiile care stau la baza activitãþii sectei, adventiºtii
respectã ca zi de odihnã ºi deci ºi religioasã sâmbãta (sabat – „ziua a 7–a“), în loc
de duminicã.

Abuzând de acest principiu, unele elemente fanatice ºi ostile din rândul
adventiºtilor desfãºoarã o serie de activitãþi care vin în contradicþie cu legile statului
nostru.

– Una dintre aceste activitãþi negative este cea referitoare la netrimiterea
copiilor lor la cursurile ºcolare în zilele de sâmbãtã, motivând cã este sãrbãtoare
pentru ei ºi un „pãcat“ a nu respecta „Sabatul“.

Aceastã situaþie determinã copiii acestor adventiºti sã desfãºoare o slabã activitate
ºcolarã ºi culturalã; sã se perpetueze în gândirea lor unele concepþii mistico-
religioase contrare celor predate în ºcoli de cadrele didactice.

Datele ce le deþinem atestã faptul cã numai în anul ºcolar 1971/1972 ºi începutul
anului 1972/1973, în unele judeþe din þarã au fost identificaþi aproximativ 400 de copii
ai cãror pãrinþi – adventiºti – nu-i lasã sâmbãta la ºcoalã, cu toate încercãrile de
lãmurire ale organelor competente.

Printre judeþele în care au fost identificate un numãr mare de asemenea cazuri,
exemplificãm: Sibiu – 90, Cluj – 86, Iaºi – 60, Bacãu – 50, Tulcea – 35, Suceava –
35, Vaslui – 30, Prahova – 20 ºi altele.

Cazul comunitãþii „adventiste de ziua a 7–a“ din comuna Rãzboieni, judeþul Iaºi,
îl considerãm edificator. De exemplu, în cursul lunii septembrie a.c. au fost
identificaþi circa 60 de copii pe care pãrinþii nu-i lasã sã urmeze cursurile ºcolare în
ziua de sâmbãtã.

Deºi organele locale de partid ºi de stat au acþionat în direcþia lãmuririi pãrinþilor
pentru a-ºi lãsa copiii la ºcoalã, aceºtia au rãmas intransigenþi datoritã fanatismului
excesiv de care dau dovadã.

O situaþie asemãnãtoare se prezintã ºi în comuna Sic, judeþul Cluj, unde sunt 36
de copii ce absenteazã de la cursuri în ziua de sâmbãtã.

Sondajele efectuate de cãtre împuterniciþii judeþeni ai cultelor în mai multe localitãþi
din judeþele menþionate au scos în evidenþã faptul cã aproape la toate ºcolile generale
au fost identificate cazuri de elevi care absentau sâmbãta de la ºcoalã din cauza
pãrinþilor care sunt adventiºti.

– Tot în sensul celor arãtate sunt frecvente cazurile în care adventiºtii îºi lasã
copiii în zilele de sâmbãtã la ºcoalã, dar nu le permit sã desfãºoare nici o activitate
ºcolarã.

Spre exemplu, numita Szogyor Veronica, elevã la un curs postliceal pentru
pregãtirea educatoarelor din cadrul Liceului nr. 1 Miercurea Ciuc, judeþul Harghita,
în vara acestui an a devenit membrã a sectei „Adventiºti de ziua a 7–a“. Ca urmare,
nu s-a mai dus în ziua de sâmbãtã la ºcoalã. Dupã ce a fost trasã la rãspundere de
conducerea liceului, a început sã frecventeze ºcoala sâmbãta, însã nu face nimic (nu
pune mâna pe carte, nu scrie, nu rãspunde la lecþii etc.).
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– Au fost identificate ºi cazuri în care copiii adventiºtilor, deºi sunt lãsaþi de
pãrinþii lor la ore în zilele de sâmbãtã, nu le permit sã participe efectiv la unele
activitãþi care au un caracter practic, în mod deosebit legate de obiectul
„agriculturã“. Acest lucru s-a constata la comunitãþile A.Z.S. din comunele Pueºti,
Ghergheºti ºi Poneºti, judeþul Vaslui, precum ºi Peretu, judeþul Teleorman.

– Sunt ºi situaþii în care pãrinþii – adventiºti – s-au opus trimiterii copiilor
sâmbãta la ºcoalã, însã în urma mãsurilor corespunzãtoare luate de organele
competente cei în cauzã au renunþat. Aºa, de exemplu, în comuna Ghergheºti,
judeþul Vaslui, existã o comunitate de „adventiºti de ziua a 7–a“ unde pânã în toamna
anului 1970 un numãr de 6 familii, care aveau 26 de copii de vârsta ºcolarã, nu-i
trimiteau sâmbãta la ºcoalã.

Fiind informate organele de partid, s-au întreprins unele mãsuri educative care
au avut o influenþã pozitivã, în sensul cã s-a ajuns ca numai douã familii în prezent
sã nu-ºi lase copiii sâmbãta la ºcoalã, aceºtia fiind Cazacu Constantin (6 copii) ºi
Postolache Vasile (3 copii).

Paralel cu aceastã acþiune au fost luate ºi alte mãsuri, aºa cum ar fi: contactarea
pentru compromiterea numitului Cazacu Constantin ºi de influenþare a secretarului
comitetului de adunare al comunitãþii, pe nume Mangalagiu Constantin.

De remarcat faptul cã, contactarea lui Mangalagiu Constantin a avut o influenþã
pozitivã, deoarece pe lângã faptul cã el a început sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã, a
determinat ºi pe alþii sã facã acelaºi lucru. 

Un alt caz este cel din comuna Laslea, satul Noul Sãsesc, judeþul Sibiu, unde la
începutul anului ºcolar 1972/73 exista un numãr de 18 ºcolari pe care pãrinþii lor –
adventiºti – nu-i lãsau la cursuri în zilele de sâmbãtã.

În urma mãsurilor eficiente întreprinse de organele de partid ºi de stat, cât ºi prin
activitatea de influenþare desfãºuratã de reþeaua informativã, s-a reuºit ca un numãr
de 8 pãrinþi cu 13 copii sã fie determinaþi sã ºi-i trimitã la ºcoalã. Cu toate acestea,
un numãr de 3 adventiºti, respectiv: Müller Frederich (2 copii), Rojen Michael (2
copii) ºi Maurer Simion (1 copil) refuzã ºi în prezent, pe considerentul cã trei ani
consecutiv au fost lãsaþi repetenþi pentru lipsuri nemotivate de la cursurile ºcolare,
iar acum sunt prea mari faþã de restul elevilor.

Prin munca informativã s-a stabilit cã vinovat de aceastã stare de lucruri este
numitul Prosch Gheorghe, fost pastor A.S.Z. în municipiul Mediaº – în prezent
pensionat –, care a instigat pãrinþii copiilor în cauzã sã nu le permitã frecventarea
cursurilor sâmbãta.

Asupra numitului Prosch Gheorghe au fost luate mãsuri de atenþionare prin organele
competente, i s-a interzis sã mai facã deplasãri sau sã contacteze adventiºtii din aceastã
localitate.

– Se constatã, de asemenea, cã unii adventiºti iau cu ei la serviciile religioase
copiii de vârstã preºcolarã, în scopul îndoctrinãrii ºi fanatizãrii lor.
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Acest aspect este frecvent la toate comunitãþile adventiste din Bucureºti, cât ºi
din þarã.

*

Din analiza acestor aspecte negative se desprind ºi unele cauze care le determinã.
– Una dintre aceste cauze este fanatismul exagerat al predicatorilor adventiºti

de ziua a 7–a, cât ºi a unor credincioºi fanatici, ostili, din rândul membrilor de
rând.

Exemplificãm astfel faptul cã, din cele 21 de comunitãþi adventiste existente pe
teritoriul judeþului Cluj, 12 au fost vizitate recent de împuternicitul judeþean al cultelor,
care a remarcat în comunitãþile deservite de pastorii: Borbath Zoltan (Gherla ºi Sic),
Blenesi Adalbert (Chesãu) ºi Nosner Gottfried (Vaida-Cãmãraº) – 65 de copii ai
adventiºtilor care nu sunt lãsaþi sâmbãta la ºcoalã.

Deºi aceºti pastori au fost atenþionaþi ºi avertizaþi în mod repetat de cãtre
împuternicitul cultelor, [de] conducerea Conferinþei A.Z.S. Cluj, cât ºi [de] conducerea
Uniunii A.Z.S. (personal de preºedintele Tachici Ioan ºi de secretarul general Popa
Dumitru), totuºi situaþia a rãmas aceeaºi, pastorii respectivi motiveazã cã nu-i pot
convinge pe pãrinþi.

Tot din sondajul efectuat în comunitãþile de mai sus, de cãtre împuternicitul
judeþean, au mai rezultat ºi alte aspecte, ºi anume: comunitãþile mai mici sunt mai
rar vizitate de pastori, iar copiii frecventeazã ºcoala. De aici concluzia cã prezenþa
pastorilor nu impulsioneazã pãrinþii sã-ºi trimitã copiii la ºcoalã, dimpotrivã, îi
stimuleazã sã nu facã acest lucru.

De asemenea, din analiza absenþelor pe clase se constatã cã elevii din clasele mai
mici nu sunt opriþi de a frecventa ºcoala, dar, pe mãsurã ce cresc, absenþele se
înmulþesc. Acest aspect, responsabilii A.Z.S. locali din comunitãþile Vaida-Cãmãraº
ºi Sic îl motiveazã prin aceea cã „cei mici ºi aºa nu înþeleg prea mult“ ºi cã „aceºtia
mici nu sunt prinºi în organizarea structuralã a corurilor, orchestrelor ºi nu au un rol
activ în bisericã, dar, pe mãsurã ce cresc, ei devin membri activi ºi prezenþa lor este
obligatorie la activitãþile religioase“.

Influenþa negativã a pastorilor reiese ºi din urmãtoarele exemple:
Astfel, în comunitatea A.Z.S. Fundu Moldoveai, satul Botoº, judeþul Suceava, nu

sunt lãsaþi sã se ducã la ºcoalã un numãr de 18 copii de la clasele I-VIII, în frunte
cu copiii pastorului comunitãþii, numitul Iftimie Ion.

În comuna Mãluºteni, judeþul Vaslui, funcþioneazã ca pastor al comunitãþii
A.Z.S. numitul Liga Laurenþiu – casier la C.A.P. Acesta are trei copii pe care nu-i
lasã sã meargã sâmbãta la ºcoalã, cu toate insistenþele organelor locale de partid ºi
de stat.
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Sus-numitul, tot datoritã fanatismului, a refuzat ca sã-ºi trimitã copiii într-o excursie
organizatã de ºcoalã într-o sâmbãtã, deºi plãtise costul excursiei. La aceeaºi comunitate,
Diaconu P. Ioan, cu 2 copii – elevi –, adoptã aceeaºi poziþie ca ºi pastorul sus-menþionat.

În municipiul Ploieºti, judeþul Prahova, pastorii A.Z.S. Sibeanu Petre ºi Ionescu
Mihai pretind de la adventiºti ca ziua de sâmbãtã sã fie respectatã prin predici, iar
asupra celor care nu se supun se iau mãsuri disciplinare, ca „cenzuri sau excluderea
din cult“.

Influenþa negativã a pastorilor A.Z.S., cât ºi a pãrinþilor adventiºti, este foarte
puternicã, încât atunci când acestor elevi li se atrage atenþia sã participe la activitãþile
practice sâmbãta încep sã plângã, afirmând cã pãrinþii îi îndrumã sã nu lucreze, întrucât
„fac mare pãcat“ ºi vor fi pedepsiþi.

– Netrimiterea copiilor de cãtre unii adventiºti de ziua a 7–a la ºcoalã în zilele
de sâmbãtã se datoreazã ºi propagandei ostile desfãºurate de cãtre adventiºtii
reformiºti – disidenþi ai acestui cult, ai cãror copii de asemenea nu li se permite
sã frecventeze ºcoala.

Situaþii de acest gen sunt aproape în toate judeþele unde sunt semnalaþi adventiºti-
reformiºti cu activitate prezentã.

Spre exemplu, la comunitãþile A.Z.S. Oneºti ºi Oituz, judeþul Bacãu, din cauza
propagandei reformiste, sunt 50 de copii pe care pãrinþii lor, adventiºti de ziua a 7–a,
nu-i trimit în zilele de sâmbãtã la ºcoalã.

Un alt caz este cel al numitului Alexandru Gheorghe, din Ploieºti, judeþul Prahova,
adventist-reformist, recent eliberat din penitenciar, care nu-ºi trimite cei 4 copii la
ºcoalã în ziua de sâmbãtã, desfãºoarã totodatã activitate de propagandã pentru a-i
determina ºi pe alþii sã procedeze la fel.

În aceeaºi situaþie se gãseºte ºi fiica adventistului-reformist Gavrilã Ion din
localitatea Cocarãºtii Colþ din acelaºi judeþ.

Apreciem cã activitatea clandestinã ºi ostilã desfãºuratã de adventiºtii-reformiºti,
care are efecte negative asupra „adventiºtilor de ziua a 7–a“, se datoreazã ºi faptului
cã Departamentul Cultelor nu a luat nici o mãsurã pentru limitarea influenþei
reformiste.

– O altã cauzã care duce la o asemenea situaþie este ºi aceea cã conducerea
cultului „adventist de ziua a 7–a“ nu a exercitat o permanentã influenþã
asupra credincioºilor adventiºti pentru a-i determina sã-ºi trimitã copiii sâmbãta
la ºcoalã ºi nu a luat mãsuri disciplinare împotriva pastorilor care instigã la astfel
de activitãþi.

În acest sens, dupã cum reiese ºi din discuþiile purtate de împuternicitul judeþean
al cultelor din judeþul Cluj cu unii adventiºti ai cãror copii se duc în ziua de sâmbãtã
la ºcoalã, a rezultat cã aceºtia sunt desconsideraþi chiar ºi de pastorul A.Z.S. ºi pãrerea
lor este cã, dacã din partea conducerii cultului „adventist de ziua a 7–a“ s-ar imprima
linia generalã obligatorie pentru adventiºti, de a-ºi trimite copiii la ºcoalã, toate ar
decurge normal.
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Remarcãm faptul cã conducerea cultului A.Z.S. a intervenit într-un numãr mic de
cazuri pentru a elimina asemenea aspecte negative, dar atunci când a fãcut acest lucru
rezultatele au fost pozitive.

Spre exemplu, în comunitatea A.Z.S.-6 Martie, judeþul Tulcea, la începutul anului
ºcolar 1972/1973 au fost identificaþi un numãr de 35 de copii de vârstã ºcolarã care
nu erau lãsaþi de pãrinþi în zilele de sâmbãtã la ºcoalã. Conducerea cultului A.Z.S.
intervenind prin consilierul Niculescu Teodor, pãrinþii acestor copii au consimþit sã-i
trimitã la ºcoalã.

Se constatã ºi un alt fenomen: la recomandãrile ce se fac de cãtre împuterniciþii
judeþeni ai cultelor, atât conducerilor de la Conferinþele A.Z.S., cât ºi pastorilor, pentru
a elimina astfel de stãri negative, aceºtia la început par receptivi, dar în practicã
dovedesc contrariul. Astfel, este scos în evidenþã faptul cã nici unul din conducere
sau pastori nu s-au afirmat în faþa credincioºilor prin a da îndrumãri acestora de ordin
social-obºtesc sau sã prelucreze anumite evenimente apãrute pe plan intern ºi extern,
mergând pe linia terorizãrii credincioºilor cu apropierea sfârºitului lumii ºi pregãtirea
în vederea acestui sfârºit, fanatizându-i în scopul abaterii lor de la problemele actuale
ale vieþii sociale.

– Cazurile prezentate persistã nu numai pentru faptul cã în cadrul sectei
„adventiºti de ziua a 7–a“ unii dau dovadã de mult fanatism în educarea copiilor, dar
nici nu existã o preocupare mai intensã din partea cadrelor didactice; faptul cã
unii lipsesc de la ºcoalã îl considerã uneori întâmplãtoare. Mai mult decât atât,
se constatã cã existã chiar unele cadre didactice ce sunt adventiºti ºi lipsesc ºi
ei în zilele de sâmbãtã de la cursurile ºcolare, folosind diferite pretexte legale.

Este edificator în acest sens sondajul efectuat recent de cãtre împuternicitul judeþean
al cultelor de la Cluj, împreunã cu un inspector judeþean din învãþãmânt, la un numãr
de ºcoli din judeþ, prilej cu care s-a constatat cã la toate ºcolile controlate cadrele
didactice n-au fost în stare sã cunoascã situaþia copiilor de adventiºti ºi nu ºi-au pus
întrebarea niciodatã de ce aceºti copii au lipsurile cele mai multe în zilele de sâmbãtã,
rãmânând surprinºi de ce li se cere acest lucru.

Sunt ºi situaþii în care conducerea ºcolilor a încercat sã remedieze aceste stãri
negative, dar, vãzând cã nu au reuºit, au renunþat sã mai adopte ºi alte mãsuri. Aºa, de
exemplu, în comuna Pueºti, judeþul Vaslui, un numãr de 4 familii (Duca Vasile, Zaharia
Emil, Mereuþã Petrache ºi Furceanu Ioan) care au 7 copii-elevi refuzã sã-i lase ºi în
prezent sâmbãta la ºcoalã, cu toate insistenþele pe care cadrele didactice le-au fãcut.

Aceeaºi situaþie se prezintã ºi în judeþul Covasna, unde au fost identificaþi un numãr
de 15 copii ai cãror pãrinþi, „adventiºti de ziua a 7–a“, nu-i lasã la ºcoalã în zilele
de sâmbãta (comunele: Ojdula – 5, Lemnia – 5 ºi or. Tg. Secuiesc – 3).

Cu toate mãsurile luate de cãtre cadrele didactice, pentru lãmurirea ºi influenþarea
pozitivã a pãrinþilor, aceºtia au rãmas ºi în prezent pe aceeaºi poziþie.

Din datele ce le deþinem, se constatã cã sunt situaþii în care chiar cadrele didactice
faciliteazã absenþa copiilor de la cursuri. Un caz elocvent este cel din comuna Ceptura,
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judeþul Prahova, unde însuºi directorul ºcolii, în virtutea unor relaþii cu câþiva adventiºti
(cum ar fi Costel Gheorghiþã), a facilitat absenþa motivatã a mai multor copii de la
ºcoalã, ceea ce a nemulþumit pe acei adventiºti care ºi-au lãsat copiii la ºcoalã. 

În urma acestui fapt, directorul ºcolii a fost atenþionat de cãtre organele
competente.

Mai grav este faptul cã sunt ºi cadre didactice adventiste care sub diferite pretexte
absenteazã de la ore în zilele de sâmbãtã. Aºa este cazul profesorului de muzicã Orban
Adalbert din cadrul ªcolii generale de artã din Miercurea Ciuc, judeþul Harghita, care
este membru al sectei „Adventiºti de ziua a 7–a“.

Cel în cauzã a aranjat cu conducerea ºcolii ca în zilele de sâmbãtã sã fie lãsat liber
ºi în aceste zile frecventeazã adunãrile sectei, þinând ºi predici.

Legat de acest caz, s-au fãcut informãri la Comitetul judeþean P.C.R., însã pânã
în prezent nu s-au luat mãsuri corespunzãtoare.

Trebuie menþionat însã cã în multe cazuri intervenþia operativã ºi eficientã a
cadrelor didactice a dus la rezultate pozitive.

Aºa, de exemplu, în comunitatea A.Z.S. Oituz, judeþul Bacãu, la începutul anului
de învãþãmânt 1972/1973 erau 46 de copii care în zilele de sâmbãtã nu erau lãsaþi
sã frecventeze ºcoala. În prezent, dupã repetate intervenþii ºi lãmuriri din partea
cadrelor didactice, a pãrinþilor adventiºti, au mai rãmas 26 de copii care încã se aflã
în aceeaºi situaþie.

*

Apreciem cã pentru remedierea acestor aspecte din cadrul cultului „Adventist de
ziua a 7–a“ este necesar ca Departamentul Cultelor sã exercite o influenþã mai mare
asupra conducerii cultului, pentru a interveni mai eficient în scopul îmbunãtãþirii
situaþiei.

De asemenea, împuterniciþii judeþeni ai cultelor, în baza ordinului nr. 9128 din 18
aprilie 1972, sã acþioneze mai operativ în direcþia depistãrii unor astfel de cazuri, luând
mãsuri de informare a organelor de partid ºi de înlãturare a acestor situaþii negative.

Totodatã, apreciem cã este necesar ca ºi organele de partid ºi de stat competente
sã acþioneze mai operativ în luarea unor mãsuri corespunzãtoare pentru prevenirea
unor asemenea cazuri, având în vedere crearea în ºcoli a unei activitãþi didactice-
cultural-atractive, pentru a atrage mai mult copiii adventiºtilor la cursurile ºcolare
ºi în zilele de sâmbãtã.

ªeful serviciului
Lt. colonel,
Banciu I.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 141, vol. 1, f. 41–50.
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115588

1974 martie 15. Referat întocmit de U.M. 0920/F cu privire la organizaþiile
emigraþiei române din Anglia

Ministerul de Interne Strict secret
U.M. 0920/F 

Nr. F. 600/0018836
din 15 martie 1974

Emigraþia românã din Anglia

Înainte ºi dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, în Anglia s-au stabilit cca 2 000
de emigranþi originari din România. Majoritatea au plecat din þarã în mod legal, prin
cãsãtorii cu cetãþeni englezi ºi la rude. La aceºtia se adaugã cei rãmaºi ilegal, fiind
în misiune, la studii, ca turiºti sau în vizite particulare.

Emigranþii români sunt concentraþi îndeosebi în Londra ºi suburbiile sale. Unii
dintre ei ocupã poziþii social-politice ºi economice relativ importante în Anglia. În
acest sens pot fi exemplificaþi urmãtorii:

– Constantin Michael (Mihãilescu) Titus, profesor, scriitor ºi ziarist, director
al unei secþii de limbi moderne dintr-un colegiu din Londra ºi redactorul publicaþiei
„The Reminder“.

– Cãlinescu Barbu, fiul fostului prim-ministru Armand Cãlinescu, arhitect la
Universitatea din Cambridge, preºedinte al „Clubului Românesc“ din Londra.

– Cârciog Mihai, jurist, proprietarul firmei „Stemet Ltd.“, care aprovizioneazã
cãile ferate din Anglia cu oþeluri speciale ºi metale neferoase.

– Daponte Dinu, proprietarul bãncii „Daponte and Company“.
– Zevedei Barbu, profesor de sociologie la Universitatea din Sussex.
– Cantacuzino ªerban, arhitect, redactor executiv la revista „Arhitectural

Review“ din Londra.
– Tiplic Valer, inginer, vicepreºedinte al „Clubului Românesc“ din Londra.
– Lupu Radu, pianist de renume, stabilit în Anglia prin cãsãtorie cu fiica fostului

ambasador englez la Moscova.
– Mircea Carol Lambrino, jurist, fiul nelegitim al ex-regelui Carol al II-lea.
– Raþiu Iancu, avocat, proprietarul Companiei de transporturi maritime „Regent-

Line“ º.a.
În marea lor majoritate emigranþii români au o atitudine apropiatã þãrii noastre,

apreciind progresul multilateral realizat dupã rãzboi.
Unii îºi aduc aportul la realizarea intereselor României în Anglia, viziteazã sau

intenþioneazã sã viziteze þara, desfãºoarã – în cadrul „Clubului Românesc“ ºi a Parohiei
române din Londra – activitate de popularizare a culturii ºi tradiþiilor româneºti.
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Existã, totuºi, un numãr restrâns de emigranþi români care au o atitudine
duºmãnoasã faþã de þara de origine. Este vorba, mai ales, de persoane în vârstã,
provenite din fostele partide politice burgheze (P.N.L., P.N.Þ.), dintre care cele mai
reprezentative sunt: Raþiu Iancu, fost membru P.N.Þ., preºedinte al „Asociaþiei
Culturale a Românilor din Anglia“; Georgescu Horia, secretarul acestei asociaþii;
Cornea Victor, jurist, membru de frunte al P.N.Þ., în prezent funcþionar la „B.B.C.“
ºi alþii.

Important de subliniat este faptul cã în Anglia nu existã concentrãri de elemente
legionare ºi, ca urmare, nu sunt cunoscute activitãþi în acest sens.

Emigraþia românã din Anglia este grupatã în urmãtoarele organizaþii mai
importante:

1. „Clubul românesc“ din Londra

A fost creat în aprilie 1972, din iniþiativa unor emigranþi cu poziþie apropiatã þãrii
noastre. Pânã în prezent, la acest club au aderat peste 200 de persoane. Funcþioneazã
pe lângã Parohia ortodoxã românã „Sf. Gheorghe“ din Londra.

Scopul pentru care a fost înfiinþat este:
– promovarea ºi dezvoltarea legãturilor culturale ºi spirituale ale emigranþilor cu

þara;
– propagarea culturii, tradiþiilor ºi limbii poporului român;
– strângerea legãturilor dintre emigranþii români ºi determinarea lor sã viziteze

þara.
Periodic, „Clubul românesc“ iniþiazã acþiuni cultural-patriotice în cadrul cãrora

sunt prezentate diverse materiale privind istoria patriei noastre; organizeazã
aniversarea unor zile istorice (24 Ianuarie, 23 August, 1 Decembrie), cu care prilej
se þin conferinþe, se proiecteazã filme documentare sau se organizeazã programe
artistice (dansuri ºi cântece populare, poezii etc.).

Comitetul de conducere al clubului este format din:
– preºedinte: Cãlinescu A. Barbu
– vicepreºedinte: Tiplic Valer
– consilieri culturali: Bogdãnescu Aurel

Tambakis Haralambie
– membri: Balica Gheorghe 

Anderson Robert
Dr. Ionescu Pierre
Dragalina Petre
Dr. Masca Tiberiu
Ing. Harry McCormick
Stoe Mircea
Cristea Liviu
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– membri supleanþi: Straton Gheorghe
Prof. C. Michael Titus
Petre Lazãr

În acelaºi timp, pe lângã club funcþioneazã ºi un comitet de femei, compus din:
Page Viorica, Palica Coca, B. Bogdãnescu, H. McCormick, H. Pop, Pavyn, C. Davies,
A. Manu, C. Masca, A. Palic ºi R. Grant.

Dintre realizãrile ºi activitãþile mai importante ale „Clubului Românesc“
menþionãm:

– Organizarea în luna octombrie 1973 a festivalului românesc de la Londra;
– Înfiinþarea (cu concursul prof. C. Michael Titus) a „Societãþii pentru studierea

folclorului ºi dialectelor în lumea românã“, al cãrei scop este propagarea ideii de
romanitate a poporului nostru;

– Traducerea ºi editarea unui volum de poezii de Tudor Arghezi, de cãtre
C. Michael Titus;

– Înfiinþarea „Clubului Turistic“ (pe lângã „Clubul Românesc“), cu scopul
dezvoltãrii turismului ºi popularizãrii frumuseþilor, bogãþiilor ºi avantajelor pe care
le prezintã România pentru orice vizitator strãin.

Acest club îºi propune sã faciliteze emigranþilor români din Anglia vizitarea þãrii
noastre, sens în care va activa în strânsã legãturã cu Biroul O.N.T. din Londra.

„Clubul Turistic“ a fost înregistrat la 14 ianuarie 1974, ca organizaþie „voluntarã
ºi caritabilã“ pentru promovarea turismului româno-englez.

Secretarul acestui club este prof. Harry McCormick, iar sediul se aflã la adresa:
55 Holland Parck, London W11, telefon 7276675 (locuinþa emigrantei Inglessis
Eugenia);

– Înfiinþarea unei societãþi de binefacere („Charity Trust“), al cãrui scop este
organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi pentru sprijinirea materialã a Parohiei
ortodoxe române din Londra, pe lângã care funcþioneazã.

Societatea primeºte donaþii, poate asigura publicitate în vederea strângerii de
fonduri, are posibilitatea sã organizeze magazine etc., toate acestea fiind scutite de
impozite, datoritã faptului cã scopul ei este „promovarea activitãþii bisericeºti“.
Societatea a fost înregistratã la „Charity Commissioner“ din Londra.

Sediul societãþii se aflã la adresa: 39, Green Street, Londra, într-un imobil
aparþinând numitei W. Aylween, soþia fostului lord primar al Londrei, scriitoare,
prietenã apropiatã a familiei Mircea Carol Lambrino.

Conducãtorii societãþii de binefacere sunt:
– Episcopul de St. Albans, Robert Luncie;
– Episcopul de York, dr. Coogan;
– Judecãtorul Curþii regale, F.A. Lincoln;
– Avocatul Bisericii Londrei, M. Faull;
– Prinþul Mircea Carol Lambrino (care s-a angajat sã conducã trustul).
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– Organizarea de festivitãþi cu ocazia unor aniversãri importante din istoria
poporului român.

Astfel, împlinirea a 55 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România a fost
sãrbãtoritã într-un cadru festiv în ziua de 2 decembrie 1973, la sediul Parohiei ortodoxe
române din Londra. Cu aceastã ocazie, C. Michael Titus a þinut o conferinþã, urmatã
de un program artistic. În cuvântul sãu, conferenþiarul a evocat împrejurãrile istorice
în care a avut loc evenimentul sãrbãtorit, prezentând totodatã situaþia actualã a
minoritãþilor naþionale din Transilvania, pe care a calificat-o „model de convieþuire
a oamenilor de diferite naþionalitãþi, nãscut din internaþionalismul ºi omenia
românilor – oriunde s-ar afla – în jurul patriei de origine ºi a pãmântului strãmoºesc“.

În ziua de 20 ianuarie 1974 a avut loc, în localul Bisericii române din Londra,
aniversarea zilei de 24 Ianuarie. Cu aceastã ocazie a fost prezentat un program cultural-
patriotic susþinut de corul „Clubului Românesc“, recitãri, cântece închinate actului
Unirii de la 1859 etc. Cuvântarea evocatoare a fost þinutã de emigrantul Herbay Radu,
care a scos în evidenþã capacitatea de luptã ºi tenacitatea poporului român în fãurirea
statului unitar naþional.

La ambele manifestãri au participat peste 60 de emigranþi români.
Dupã cum se poate constata, o parte din activitatea clubului se realizeazã în

colaborare cu Parohia românã din Londra, împreunã cu care se scoate ºi o publicaþie
comunã intitulatã „Altarul“. Comitetul de conducere ºi-a propus sã transforme treptat
„Altarul“ într-un mijloc de popularizare a culturii, istoriei ºi realizãrilor R.S.
România.

Comitetul de redacþie al buletinului de ºtiri „Altarul“ este format din: dr. C. Michael
Titus, Stoe Mircea, Mann Anca, Claphan Ingrid ºi Nicolae Mihãiþã. Editorul
buletinului este preotul Gafton Lucian.

2. Parohia Ortodoxã Românã „Sf. Gheorghe“ din Londra

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, Consiliul Britanic al bisericilor a pus la
dispoziþia românilor ortodocºi din Londra ºi împrejurimi o capelã ºi fonduri bãneºti.
Pânã în anul 1955 preot la aceastã capelã a fost emigrantul Gâldãu Florian, element
cu activitate ostilã R.S. România.

Problema înfiinþãrii unei parohii ortodoxe române la Londra, sub jurisdicþia
Patriarhiei române, este pusã pentru prima datã în 1962, când patriarhul Justinian a
trimis o delegaþie în Anglia, în frunte cu pr. prof. Popescu Vintilã. Acesta obþine de
la autoritãþile bisericii anglicane asigurarea unui locaº de cult în Londra.

Ca o reacþie la contactele Patriarhiei din Bucureºti cu ortodocºii români din Londra,
episcopul Viorel Trifa din America, însoþit de un preot de la Paris, a venit în 1963
la Londra ºi a solicitat locaº de cult sub jurisdicþia lui, dar Biserica Angliei n-a acceptat.

La 7 noiembrie 1963, arhiepiscopul Ramsey a pus la dispoziþia parohiei române
– pentru a þine slujbe –, Biserica anglicanã „Sf. Dunstan în the West“, situatã în Fleet
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Street, Londra, ºi douã camere adiacente pentru întâlniri parohiale, recepþii ºi repetiþii
de cor.

În ziua de 1 decembrie 1964, pr. prof. Popescu Vintilã, de la Institutul Teologic
din Bucureºti, a fost numit preot la Parohia românã „Sf. Gheorghe“ din Londra ºi a
funcþionat în aceastã calitate pânã la 1 august 1969, când a fost înlocuit cu preotul
actual Gafton Lucian. Postul de cântãreþ este ocupat de doctorandul în teologie Mihãiþã
Nicolae.

Comitetul parohial este format din 15 membri, dintre care menþionãm:
– preºedinte: Cãlinescu Barbu
– vicepreºedinte: Tiplic Valer
– epitropi parohiali: Bogdãnescu Aurel ºi 

Tambakis Haralambie.
Membrii comitetului parohial se deplaseazã la diferite biserici, parohii, mãnãstiri

ºi colegii anglicane pentru discuþii, prezentãri de filme, audiþii muzicale ºi
popularizarea realitãþilor româneºti.

Parohia românã, împreunã cu „Clubul Românesc“, iniþiazã acþiuni cu caracter
educativ-patriotic, pregãtesc ºi susþin programe artistice cu ocazia unor sãrbãtori. De
asemenea, Parohia românã reprezintã Biserica Ortodoxã Românã pe lângã Arhi-
episcopul de Canterbury ori de câte ori este nevoie sã participe la diferite întâlniri
sau conferinþe teologice interconfesionale.

3. Asociaþia Culturalã a Românilor din Anglia
(A.C.A.R.D.A.)

A fost creatã la 15 mai 1965, la iniþiativa emigrantului român Raþiu Iancu. Cuprinde
cca 50 de membri ºi are sediul la adresa: Londra, W1 Wimpole Street 9.

Pentru a putea atrage cât mai mulþi emigranþi români la aceastã organizaþia, Raþiu
Iancu ºi adepþii lui au introdus în statutul Asociaþiei ºi unele principii care sã fie în
concordanþã cu tendinþa de apropiere ºi stabilire de contacte cu þara, manifestatã de
românii din Anglia.

Astfel, ºi-au trecut în statut principii ca:
– promovarea ºi apãrarea tradiþiilor ºi intereselor permanente româneºti;
– organizarea de contacte cu românii care vin în Anglia pe timp limitat, în cadrul

unor delegaþii economice, culturale, religioase etc.;
– apãrarea culturii, civilizaþiei, religiei ºi structurii etnice româneºti;
– sprijinirea ºi lãrgirea legãturilor culturale ºi comerciale ale României cu

Anglia;
– lupta pentru afirmarea aspiraþiilor de independenþã ºi suveranitate ale poporului

român.
Activitatea concretã desfãºuratã de „A.C.A.R.D.A.“ constã în: întocmirea de

memorii adresate autoritãþilor laice ºi religioase engleze, aniversarea unor date istorice
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(24 Ianuarie, 10 Mai, 1 Decembrie), când se dau interpretãri duºmãnoase unor acte
de politicã internã ºi externã ale statului nostru, determinarea unor cetãþeni români,
aflaþi temporar în Anglia, sã rãmânã în aceastã þarã etc.

De asemenea, prin fiþuica „Presa liberã românã“ (editatã la Londra de Raþiu Iancu),
Asociaþia promoveazã idei ostile R.S. România.

Comitetul de conducere al „A.C.A.R.D.A.“ este format din:
– preºedinte: Raþiu Iancu
– vicepreºedinte: Iliescu Ecaterina
– secretar: Georgescu Horia
– membri: Bloch Lionel

Crãciunaº Silviu
Buzdugan Dumitrie
Cocoº Florea.

În ultimii ani, în cadrul Comitetului de conducere au apãrut divergenþe. Astfel,
în octombrie 1972 Pascu Alexandru, fost membru în conducerea „A.C.A.R.D.A.“ ºi
secretar de redacþie al publicaþiei „Presa liberã românã“, l-a pãrãsit pe Raþiu Iancu
ºi organizaþia sa din cauza unor interese materiale opuse.

În prezent numãrul membrilor acestei organizaþii este în continuã scãdere, ceea
ce a dus la restrângerea activitãþii ei. O parte din foºtii membri ai „A.C.A.R.D.A.“
activeazã în prezent la „Clubul Românesc“.

4. Secþia românã a postului de radio „B.B.C.“ 
(British Broadcasting Corporation)

A luat fiinþã în septembrie 1939, în urma hotãrârii guvernului britanic de a extinde
emisiunile atât pentru þãrile temporar ocupate de hitleriºti, cât ºi pentru alte þãri.

Primii funcþionari (colaboratori, crainici etc.) au fost recrutaþi din rândul
studenþilor români ce studiau în acea perioadã în Anglia. Pânã în anul 1944, Secþia
românã a acestui post de radio a desfãºurat o vastã propagandã antihitleristã.

Din anul 1945 aceastã secþie a început sã fie încadratã cu o serie de fugari români,
fiind astfel transformatã în instrument de calomniere a regimului din þara noastrã.

Secþia românã a B.B.C. face parte din „Serviciul pentru Europa de Est“, care la
rândul sãu intrã în componenþa „Diviziei Serviciilor pentru Europa Centralã ºi de
Est“.

În cadrul secþiilor (serviciilor) externe lucreazã persoane cunoscãtoare a limbii
þãrilor cãrora le este adresatã emisiunea, care de obicei sunt originare din aceste þãri.
Fiecare secþie are redactori ºi traducãtori care pregãtesc buletinele pentru emisiune,
adaptând materialele primite de la centru – Serviciul extern pentru emisiunile de
buletin.
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În prezent, secþia românã este încadratã cu urmãtorul personal: Campbel George,
ºeful secþiei, Galea Clarance, adjunct al ºefului de secþie, Bogdãnescu Aurel, Roiu
Anca, Baranga Hary, Stoe Mircea, Balica Gheorghe ºi alþii.

De subliniat cã în atitudinea actualã a B.B.C. faþã de R.S. România se observã o
schimbare. Dacã în anii precedenþi postul desfãºura o propagandã vãdit duºmãnoasã
la adresa þãrii noastre, în ultima perioadã de timp a adoptat o poziþie mai moderatã,
ca urmare a dispoziþiilor primite de la organele engleze.

S-a observat, de asemenea, o diversificare a emisiunilor. Au apãrut astfel,
emisiuni cu caracter cultural, sportiv, tehnico-ºtiinþific, program de muzicã de jazz,
cronici medicale etc., care ocupã un spaþiu tot mai mare al timpului afectat
emisiunilor cu caracter politic. Tot în cadrul emisiunilor pentru R.S. România se
transmit ºtiri ºi evenimente interne din Anglia.

5. Grupul European de Legãturã
(The European Laison Group)

A fost constituit la 19 ianuarie 1971, la iniþiativa emigranþilor reacþionari
proveniþi din þãrile socialiste. Grupul cuprinde reprezentanþii „organizaþiilor naþionale“
ale emigraþiei din Albania, Cehoslovacia, Letonia, Ucraina, Estonia, Iugoslavia,
Bulgaria, Grecia, Polonia, Bielorusia, Ungaria ºi România.

Emigraþia românã este reprezentatã de Raþiu Iancu.
La ºedinþa de constituire a „Grupului European de Legãturã“ a fost adoptatã o

„declaraþie de principii ºi credinþã“, care printre altele cuprinde urmãtoarele:
– „reprezentanþii politici ai exilului din cele 12 naþiuni europene au drept

obligaþie moralã sã acþioneze ca purtãtori liberi de cuvânt ai popoarelor reduse la tãcere
din þãrile est-europene“;

– scopul urmãrit este de a instaura demnitatea ºi libertatea individualã,
autodeterminarea naþionalã, independenþa ºi dobândirea de drepturi egale a tuturor
minoritãþilor;

– sprijinirea emigranþilor din þãrile membre ale Grupului.
„Grupul European de Legãturã“ întreþine relaþii ºi colaboreazã cu „Adunarea

Naþiunilor Europene Captive“ ºi cu alte organizaþii reacþionare ale emigraþiei.
Printre activitãþile mai importante ale acestei organizaþii menþionãm: întocmirea

la 1 ianuarie 1972, a unui memorandum privind securitatea europeanã, care a fost
difuzat primului-ministru britanic, unor membri ai Camerei Comunelor ºi Camerei
Lorzilor; organizarea, la 25 iunie 1973, a „sãptãmânii naþiunilor captive“. Cu
aceastã ocazie s-au prezentat douã memorii (unul la cabinetul primului-ministru, iar
altul la Foreign Office), prin care se atrãgea atenþia oficialitãþilor engleze asupra
aºa-ziselor naþiuni captive ºi a necesitãþii întreprinderii „unor mãsuri menite sã ducã
la eliberarea popoarelor din þãrile respective“; organizarea unei demonstraþii la care
au luat parte cca 300 de persoane care cereau „libertate pentru naþiuni“.
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Grupul organizeazã spectacole de muzicã ºi dansuri populare din þãrile est-
europene, destinate strângerii de fonduri.

Sediul Grupului este la adresa: Londra, 188 Cromwell Road, ºi are ca secretar
general pe dr. Ramsvili.

6. Evanghelismul Subteran
(„Underground Evanghelism“)

Are sediul la adresa: 16 Morden Road, London S.W. 193 B 7, desfãºoarã
propagandã religioasã, anticomunistã, folosind însemnate fonduri materiale ºi
resurse umane. Astfel, existã un numeros personal în diferite þãri care selecteazã,
traduce, tipãreºte ºi introduce literaturã religioasã ºi de propagandã în þãrile socialiste.

În anul 1973 s-au tipãrit în mai multe limbi 2,5 milioane exemplare de astfel de
cãrþi, broºuri, manifeste etc., care au fost difuzate în þãrile socialiste.

De asemenea, „Evanghelismul Subteran“ traduce ºi tipãreºte rapoarte ºi lucrãri
primite – pe cãi ilegale – de la diverºi „credincioºi ºi persecutaþi din þãrile
comuniste“. În acest sens a fost tipãritã o carte scrisã de un „credincios“ din U.R.S.S.,
pe nume Serghei Kourdakov. Din R.S. România au primit ºi prelucrat douã scrisori
cu caracter duºmãnos, referitoare la situaþia religiei ºi a bisericii din þara noastrã în
general. Una din aceste scrisori, pretinsã a fi redactatã în numele „comitetului de
ajutorare a celor persecutaþi ºi de informare a opiniei publice mondiale“, se adreseazã
bisericilor creºtine din întreaga lume, iar cealaltã se intituleazã „scrisoare deschisã,
România 1971“ ºi este destinatã secretarului general al O.N.U.

Aceastã organizaþie tipãreºte ºi rãspândeºte literaturã de propagandã religioasã ºi
pentru Occident, prin care atrage atenþia asupra „persecuþiilor din þãrile comuniste“.

Organizeazã emisiuni de radio cu conþinut religios-propagandistic în toate limbile
ºi cãtre toate þãrile socialiste. În 1973 s-au efectuat 2.656 de astfel de emisiuni, fiecare
a câte un sfert de orã, cheltuindu-se suma de 150.000 lire sterline. Emisiunile se fac
din Portugalia, cea adresatã „credincioºilor“ din România având loc duminica
dimineaþã.

O altã cale de transmitere a materialelor întocmite o reprezintã poºta internaþionalã.
Din raportul prezentat de D. Smith (directorul pentru operaþiunile continentale) la
ºedinþa anualã din 10 noiembrie 1973 a rezultat cã în prezent organizaþia are peste
500.000 de adrese prelucrate în computere, la care se trimit biblii, literaturã
religioasã etc.

Organizaþia acordã o atenþie deosebitã delegaþiilor ansamblurilor artistice,
echipajelor unor nave – unde se gãsesc „persoane de încredere“ – pentru introducerea
unor astfel de materiale.

„Evanghelismul Subteran“ este preocupat ºi de asigurarea unui „fond de ajutorare
a bisericilor ºi cultelor ilegale“, a conducãtorilor acestora ºi a familiilor celor
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„persecutaþi“. În acest scop se folosesc forme ºi metode legale. Organizaþiile
comerciale trimit cadouri, inclusiv automobile, ajutoare bãneºti etc.

În ce priveºte þara noastrã, o activitate susþinutã desfãºoarã teologii Hunter ºi David
Hatwai, care viziteazã R.S. România, unde aduc o cantitate însemnatã de biblii ºi
scot o serie de materiale.

Fondurile acestei organizaþii provin în special din colete publice. Numai cu ocazia
ºedinþei anuale din 1973 au fost strânse fonduri de mii de lire sterline.

Preºedinte ºi fondator al „Evanghelismului Subteran“ este preotul L.J. Bass.
Existã semnalãri cã Richard Wurmbrand organizeazã acþiuni ostile þãrii noastre

ºi prin intermediul organizaþiei menþionate.

7. Organizaþii iredentiste maghiare

În Anglia sunt cunoscute urmãtoarele organizaþii iredentiste maghiare:
– „Miºcarea pentru independenþa Transilvaniei“, condusã de un comitet

format din: Ernest Kiraly, fost general hitlerist, Pal Ignatus, ziarist, Ana Khethly, fost
ministru în guvernul Nagy Imre, Marfi Mantuanc Judith, contesa Listowel, ziaristã.
Aceºtia, datoritã poziþiei lor sociale de frunte, cât ºi influenþei pe care o au în cercurile
politice engleze, reuºesc sã iniþieze acþiuni iredentiste de instigare în problema
Transilvaniei. Astfel a procedat contesa Listowel, care, dupã o vizitã în România (la
rudele din Tg. Mureº ºi Cluj), a publicat mai multe articole tendenþioase ºi a prezentat
un material la postul de radio B.B.C., intitulat „Cazul unei minoritãþi“.

– „Asociaþia profesorilor ºi oamenilor de ºtiinþã englezi de origine maghiarã“,
condusã de Nicholas Kaldor, consilier al fostului premier englez Harold Wilson.

– „Prietenii Transilvaniei“
– „Comitetul pentru Transilvania“
Dintre publicaþiile organizaþiilor emigraþiei maghiare din Anglia menþionãm: „From

Hungary“ (ªtiri din Ungaria) ºi ediþia în limba englezã a ziarului „Nemzetör“ –
„Hungarian Guardian“.

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 4, vol. 1, f. 14–26.
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1975 martie 17. Hotãrârea de deschidere a dosarului de obiectiv „Meliþa“ privind
postul de radio „Europa Liberã“

Indicativul F-117 Nr. 30782/I

Se aprobã,
[indescifrabil]

Hotãrâre
de deschidere-închidere

Având în vedere existenþa în cadrul acestui compartiment a unor materiale privind
postul de radio „Europa Liberã“ din „Ograda“, precum ºi necesitatea pãstrãrii lor în
scopul exploatãrii, am hotãrât deschiderea dosarului de obiectiv sub numele
conspirativ „Meliþa“*.

Întocmit de:
Lt. col. [indescifrabil]

Data 17 martie 1975.

[Rezoluþie:]

Dosarul vechi dat la „RO“. Avea nr. 12.047.

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 34, vol. 1, f. 11.

432

* Din anul 1981 a devenit „ETERUL“. Prin ordinul Ministerului de Interne, D.S.S.–C.I.D.
nr. 1/00721060 din 09.05.1981 la Direcþia I ºi inspectorate se înfiinþeazã dosarul de problemã
„Persoane care întreþin legãturi cu posturi de radio strãine (ETERUL)“, iar la celelalte unitãþi
informative centrale ºi compartimentele lor corespondente din inspectorate se organizeazã, în cadrul
dosarului de obiectiv–problemã, câte un capitol separat privind problema respectivã. (A.C.N.S.A.S.,
fond documentar, dosar nr. 21, vol. 42, f. 3). Dosarul de obiectiv „Eterul“ a fost închis în iulie 1991
(A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 34, vol. 3, f. 183).
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1976 aprilie 14. Plan de mãsuri în acþiunea „Construcþia“ (verificarea ºi asigurarea
contrainformativã a cetãþenilor români trimiºi la muncã în
strãinãtate)

Ministerul de Interne Strict secret
Nr. 0063060 din 14 aprilie 1976

Se aprobã
Nicolae Doicaru

Plan de mãsuri
în acþiunea „Construcþia“1

Ca urmare a extinderii ºi diversificãrii relaþiilor economice externe ale R.S.
România, întreprinderile de comerþ exterior ARCOM, INDUSTRIALEXPORT,
ROMPETROL, CONTRANSIMEX, ROMENERGO, ROMAGRIMEX ºi GEOMIN
contracteazã cu partenerii din strãinãtate lucrãri de construcþii-montaj, obiective social-
culturale, prestãri de servicii, asistenþã tehnicã, exploatãri miniere ºi petrolifere etc.

Pentru executarea unor asemenea lucrãri au fost deschise ºantiere în mai multe
þãri, unde în prezent lucreazã peste 15.000 de muncitori, tehnicieni ºi ingineri, iar în
viitor numãrul acestora va continua sã creascã.

Pentru asigurarea creºterii continue a calitãþii muncii de apãrare a intereselor þãrii
noastre ºi a grupurilor de cetãþeni români trimiºi sã lucreze în strãinãtate, ca urmare
a acordurilor încheiate de R.S. România pe linia cooperãrii economice internaþionale
cu alte state, în conformitate cu prevederile ordinului nr. 000235/1973, se vor lua
urmãtoarele mãsuri:

1. Verificarea persoanelor propuse sã lucreze pe ºantierele din strãinãtate

a. Unitatea militarã 0920/F, împreunã cu U.M. 0625/C.P., U.M. 0617 ºi U.M. 0200
– conform atribuþiilor ce le sunt încredinþate – rãspund de executarea mãsurilor de
securitate necesare prevenirii trimiterii la lucru pe ºantierele din strãinãtate a
persoanelor cu situaþii ºi comportãri necorespunzãtoare, ca: rude în strãinãtate, intenþii
de evaziune, legãturi neoficiale cu diverºi strãini, antecedente politice aflate în curs
de cercetare penalã, sectanþi, descompuse moral, situaþii familiale deosebite etc.
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b. Verificarea complexã a celor propuºi a fi trimiºi sã lucreze în strãinãtate o vor
executa acele unitãþi de securitate, centrale ºi teritoriale, ce au în rãspundere
informativã obiectivele în care lucreazã persoanele respective, avizele pozitive privind
plecarea lor urmând a fi date dupã ce materialele administrate în timpul verificãrilor
vor fi analizate împreunã cu U.M. 0920/F.

– Pentru asigurarea timpului necesar verificãrilor, unitãþile respective vor lua mãsuri
de cunoaºtere a celor desemnaþi a fi trimiºi la lucru în strãinãtate din momentul
nominalizãrii lor de cãtre întreprinderile sau instituþiile care i-au selecþionat.

– În acele cazuri în care din primele verificãri se constatã cã printre persoanele
selecþionate a fi trimise sã lucreze în strãinãtate figureazã elemente cu situaþii evident
necorespunzãtoare, prin conducerea întreprinderilor în care lucreazã cei în cauzã se
vor lua mãsuri de înlocuire a lor.

c. Dupã obþinerea aprobãrii de plecare în strãinãtate, toate materialele de
verificare ºi de cunoaºtere a persoanelor propuse a lucra în exterior vor fi trimise la
U.M. 0920/F-400 în termen de 10 zile.

La înapoierea definitivã în þarã a celor în cauzã, materialele vor fi restituite unitãþilor
interesate.

d. U.M. 0920/F va continua în strãinãtate procesul verificãrii activitãþii ºi
comportãrii cetãþenilor români trimiºi sã lucreze pe ºantierele din exterior ºi, în raport
de constatãri, va lua mãsuri corespunzãtoare.

2. Asigurarea contrainformativã a grupurilor de cetãþeni români 
care sunt detaºaþi pe ºantierele din strãinãtate.

a. Unitãþii militare 0920/F îi revine obligaþia de a asigura cunoaºterea din timp a
perspectivei deschiderii noilor ºantiere de construcþii în strãinãtate ºi de a coordona,
împreunã cu U.M. 0625 C.P. ºi U.M. 0617, executarea mãsurilor ce se impun a fi
luate în þarã pentru organizarea muncii contrainformative pe ºantierele respective.

b. În raport de volumul, valoarea ºi dificultãþile lucrãrilor, de numãrul ºi
componenþa grupurilor de cetãþeni români ce urmeazã a le executa, þinând seama de
amploarea ºi dispersarea grupurilor de lucru ºi de situaþia operativã din spaþiul
respectiv, U.M. 0920/F va stabili necesarul de reþea informativã pe fiecare ºantier
ºi, împreunã cu U.M. 0625/C.P., U.M. 0617 ºi inspectoratele teritoriale, va lua mãsuri
de asigurare a acesteia.

c. Necesarul de informatori, colaboratori ºi rezidenþi ce va fi stabilit de cãtre U.M.
0920/F va fi asigurat în primul rând prin introducerea în grupurile de constructori
români desemnate a lucra în strãinãtate a unor persoane capabile, verificate ºi cu
experienþã îndelungatã în munca informativã din reþeaua existentã.

d. În acelaºi timp, unitãþile de securitate centrale ºi teritoriale care au în
rãspundere informativã obiectivele ce trimit angajaþi la lucru pe ºantierele din exterior,
în strânsã conlucrare cu U.M. 0920/F, vor verifica, studia ºi atrage la colaborare
informatori, rezidenþi ºi colaboratori capabili sã asigure din punct de vedere
contrainformativ grupurile ce urmeazã a fi detaºate în strãinãtate.
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e. Prin grija U.M. 0920/F ºi a unitãþilor interne centrale ºi teritoriale pe raza lor
de competenþã, în cadrul grupurilor compacte de constructori români care urmeazã
a fi trimise pe ºantierele din strãinãtate, se vor forma rezidenþe care vor fi puse în
poziþie de lucru încã din þarã, urmând ca în strãinãtate sã-ºi continue activitatea sub
îndrumarea U.M. 0920/F.

f. Pânã la plecarea în strãinãtate, reþeaua informativã recrutatã pe aceastã linie va
fi folositã în rezolvarea sarcinilor de securitate în obiectivele unde îºi desfãºoarã
activitatea, acordându-se o atenþie deosebitã verificãrii, educãrii ºi instruirii ei în
problemele muncii specifice.

g. Cu cel puþin 30 de zile înaintea plecãrii în strãinãtate, fiecare rezident,
informator ºi colaborator va fi preluat de la unitãþile centrale ºi teritoriale în
legãturã nemijlocitã de cãtre U.M. 0920/F-400, în vederea continuãrii pregãtirii lor
pe linia activitãþii ce urmeazã sã o desfãºoare în exterior.

h. Unitãþile centrale ºi teritoriale ale Ministerului de Interne sunt obligate sã anunþe
ºi sã predea din timp în legãtura U.M. 0920/F ºi pe acei informatori, colaboratori ºi
rezidenþi care sunt selecþionaþi ºi trimiºi în mod izolat, pe timp ce depãºeºte 60 zile,
sã lucreze pe ºantierele din strãinãtate.

i. Reþeaua informativã care se întoarce definitiv în þarã dupã terminarea misiunii
va fi predatã de cãtre U.M. 0920/F unitãþilor care rãspund de obiectivele de unde
provine, împreunã cu o apreciere a activitãþii ºi comportãrii pe care a avut-o în perioada
cât s-a aflat în strãinãtate.

3. Pregãtirea contrainformativã a cetãþenilor români care urmeazã 
sã lucreze pe ºantierele din strãinãtate

a. În vederea preîntâmpinãrii eventualelor comportãri necorespunzãtoare a
cetãþenilor români trimiºi la lucru în exterior, unitãþile centrale ºi teritoriale ale
Ministerului de Interne vor asigura instruirea contrainformativã – individualã sau în
grup – a acestora, în care sens vor pune la dispoziþia organizaþiilor socialiste respective
materiale documentare conform prevederilor Legii nr. 23/1971, iar de la caz la caz
vor participa direct la instruire ºi ofiþerii care rãspund de obiective.

b. În timpul concediilor sau chemãrilor temporare în þarã a persoanelor semnalate
în exterior cu activitate suspectã, U.M. 0920/F va iniþia ºi împreunã cu unitãþile centrale
ºi teritoriale va executa mãsuri de verificare ºi clarificare a cazurilor respective.

4. Schimbul de informaþii

a. Materialele informative obþinute de cãtre U.M. 0920/F privind comportarea
necorespunzãtoare a angajaþilor care lucreazã în exterior ºi a delegaþilor trimiºi
temporar în strãinãtate vor fi comunicate spre exploatare unitãþilor care rãspund de
obiectivele unde aceºtia îºi desfãºoarã activitatea dupã înapoierea lor în þarã.
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b. U.M. 0920/F va transmite, de asemenea, operativ unitãþilor interne centrale ºi
teritoriale acele informaþii obþinute în strãinãtate ce se referã la persoane ºi fapte de
naturã sã intereseze securitatea statului ºi care trebuie verificate ºi elucidate în þarã.

c. În cazurile deosebite în care se impun mãsuri comune de verificare ºi
documentare în þarã ºi strãinãtate a activitãþii suspecte de sabotaj sau de subminare
a economiei naþionale a unor persoane, U.M. 0920/F împreunã cu unitãþile interne
interesate vor întocmi planuri de cooperare ce vor fi prezentate spre aprobare
conducerii Ministerului de Interne, iar acþiunile informative vor fi continuate pânã
la finalizare ºi tragerea la rãspundere penalã a celor vinovaþi.

d. În baza informaþiilor obþinute cu privire la aspecte deosebite din activitatea
ºantierelor ºi a angajaþilor acestora din exterior, U.M. 0920/F va întocmi informãri
pentru conducerea Ministerului de Interne ºi instituþiile centrale interesate.

e. Pentru realizarea prevederilor prezentului plan, U.M. 0617, U.M. 0625/C.P. ºi
U.M. 0920/F vor coopera cu celelalte unitãþi informativ-operative ºi tehnico-
operative din Ministerul de Interne, în scopul îndeplinirii în cât mai bune condiþii a
sarcinilor prevãzute.

*
* *

Unitãþile centrale 0625/C.P., 0617, 0920/F ºi inspectoratele Ministerului de
Interne, procedând în spiritul ordinului nr. 000235/1973 al tovarãºului ministru, vor
organiza ºi executa mãsurile din prezentul plan, astfel încât sã asigure prevenirea
oricãror fapte menite sã afecteze derularea normalã a acordurilor ºi contractelor
încheiate de R.S. România cu alte state pe linia cooperãrii economice internaþionale,
precum ºi contracararea acþiunilor întreprinse de serviciile de spionaj ºi contraspionaj
strãine împotriva cetãþenilor români trimiºi sã lucreze în strãinãtate.

În procesul muncii, unitãþile Ministerului de Interne care concurã la realizarea
planului se vor informa reciproc asupra aspectelor de interes comun rezultate ºi se
vor pune de acord asupra mãsurilor impuse de situaþia operativã datã.

Semestrial ºi ori de câte ori este nevoie, U.M. 0920/F, 0625/C.P. ºi 0617 vor analiza
situaþia operativã existentã în acþiunea „Construcþia“ ºi vor raporta conducerii
Ministerului de Interne concluziile ce se desprind ºi mãsurile întreprinse pentru
continua îmbunãtãþire a muncii.

Vechiul plan de mãsuri în acþiunea „Construcþia“, cu nr. 13/0090040 din 25 mai
1973, se anuleazã.

ªeful U.M. 0920/F ªeful U.M. 0617 ªeful U.M. 0625
General-maior General-maior General-maior

Bolânu Gheorghe Macri Emil Moga Gheorghe

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 125, vol. 12, f. 55–58.
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1976 iulie 1. Hotãrâre a Consiliului de conducere al Ministerului de Interne
referitoare la îmbunãtãþirea muncii informativ-operative în mediul
rural

Ministerul de Interne Strict secret
Direcþia secretariat-juridicã
Nr. 0090362 din 1 iulie 1976

Aprob
Teodor Coman

Hotãrâre
a Consiliului de conducere al Ministerului de Interne din 22 iunie 1976

privind îmbunãtãþirea muncii informativ-operative în mediul rural1

Consiliul de conducere al Ministerului de Interne, analizând în ºedinþa din 22 iunie
1976 propunerile privind îmbunãtãþirea muncii informativ-operative în mediul rural
a hotãrât urmãtoarele:

I. Cu privire la organizarea ºi îndrumarea muncii informativ-operative 
la posturile de miliþie.

1. ªefii inspectoratelor judeþene ale Ministerului de Interne rãspund de organizarea
ºi desfãºurarea muncii informativ-operative, de securitate ºi miliþie, în mediul rural,
conform ordinelor în vigoare.

2. Supravegherea informativã de securitate în mediul rural se executã de cãtre
ofiþerii ºi subofiþerii posturilor de miliþie, cu excepþia obiectivelor ºi locurilor a cãror
asigurare informativ-operativã se realizeazã nemijlocit de cãtre ofiþeri ai serviciilor
informativ-operative de securitate ale inspectoratelor.

3. Îndrumarea ºi sprijinirea cadrelor de la posturile de miliþie, în buna organizare
ºi desfãºurare a supravegherii informative de securitate, se asigurã de cãtre serviciile
de informaþii interne ale inspectoratelor prin ofiþeri anume desemnaþi. Aceºtia, pe lângã
îndrumarea activitãþii de supraveghere informativã vor lucra dosare de urmãrire
informativã ºi vor avea informatori în legãturã personalã pe raza comunelor respective.
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Ofiþerii desemnaþi pot fi degrevaþi de alte sarcini în cadrul serviciilor, numai dacã
prin aceasta nu se afecteazã cuprinderea calitativã, la nivelul întregului judeþ, a tuturor
problemelor de informaþii interne.

Rãspund: ºefii inspectoratelor judeþene
ºefii securitãþilor judeþene

4. Sprijinul ºi îndrumarea de specialitate la posturi, pe linie de miliþie, se asigurã
prin ofiþeri anume desemnaþi ai serviciilor de pazã, ordine ºi miliþie ruralã, care vor
avea informatori în legãturã nemijlocitã în comunele date în rãspundere, vor lucra
dosare de verificare ºi de urmãrire informativã pe linie de miliþie ºi vor contribui la
buna desfãºurare a supravegherii informative de securitate.

Rãspund: ºefii inspectoratelor judeþene
ºefii miliþiilor judeþene

5. Ofiþerii de securitate ºi miliþie desemnaþi a asigura îndrumarea ºi sprijinul de
specialitate la posturi vor desfãºura aceastã activitate în mod coordonat ºi diferenþiat
în raport de situaþia operativã, capacitatea ºefilor de posturi în organizarea ºi
conducerea muncii, astfel încât fiecare post de miliþie sã fie cuprins cel puþin o datã
pe lunã. Vor acþiona în comun pentru îmbunãtãþirea potenþialului informativ,
analizarea reþelei informative, efectuarea unor controale ºi studii, asigurarea ordinii
ºi disciplinei, aprecierea activitãþii ºi comportãrii cadrelor de la posturi, în care scop
vor þine o legãturã permanentã, informându-se ºi sprijinindu-se reciproc în toate
problemele de interes comun.

Rãspund: ºefii securitãþilor judeþene 
ºefii miliþiilor judeþene

6. Serviciile informativ-operative de securitate ºi de miliþie din cadrul
inspectoratelor, exercitându-ºi atribuþiile specifice pe raza întregului judeþ, vor sprijini
concret atât ofiþerii cu sarcini permanente în mediul rural, cât ºi posturile de miliþie
în rezolvarea problemelor ºi a cazurilor pe profilul lor de muncã. În raport de situaþia
operativã de profil, ofiþerii acestor servicii vor avea în legãturã nemijlocitã informatori
în anumite localitãþi, obiective, locuri ºi medii ºi vor lucra dosare de urmãrire
informativã

Rãspund: ºefii inspectoratelor judeþene 
ºefii securitãþilor judeþene
ºefii miliþiilor judeþene

7. Ofiþerii ºi subofiþerii posturilor de miliþie vor avea în legãturã o reþea
informativã unicã, cu posibilitãþi de informare atât pe linie de securitate, cât ºi pe
linie de miliþie.

Numãrul informatorilor necesari fiecãrui post de miliþie se stabileºte anual de cãtre
ofiþerii de securitate ºi de miliþie care îndrumã munca în mediul rural ºi se aprobã
de cãtre ºefii serviciilor de informaþii interne ºi celor de pazã, ordine ºi miliþie ruralã,
care aprobã ºi propunerile de recrutare ºi înregistrare a informatorilor fãcute de posturi,
cu acordul ofiþerilor sus-menþionaþi.
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8. Conducerea inspectoratelor va asigura ca planurile de cãutare a informaþiilor
sã cuprindã problemele specifice mediului rural. De asemenea, va lua mãsuri pentru
consolidarea potenþialului informativ prin noi recrutãri, inclusiv în mediile obiectivelor
militare, în zona de frontierã ºi în sectoarele de sãnãtate, învãþãmânt, culturã, care
– în prezent – nu sunt asigurate corespunzãtor. Se va acþiona pentru îmbunãtãþirea
verificãrii, instruirii, educãrii ºi lãrgirii posibilitãþilor de informare a reþelei, în scopul
cuprinderii tuturor problemelor ce intereseazã aparatul Ministerului de Interne.
Totodatã, se vor asigura verificarea ºi exploatarea în mod operativ ºi calificat a
informaþiilor ce se obþin.

II. În legãturã cu activitatea de control la posturile de miliþie

9. Controalele de fond executate de inspectorate la posturile de miliþie vor fi
efectuate de comisii mixte (ofiþeri de securitate ºi miliþie) sub îndrumarea nemijlocitã
a cadrelor din conducerea inspectoratelor ori a serviciilor de informaþii interne sau
celor de pazã, ordine ºi miliþie ruralã. Acestea se vor desfãºura pe bazã de grafic (anexã
la planul de muncã al conducerii inspectoratelor), în care se prevãd ºi activitãþile de
îndrumare ºi sprijin din partea formaþiunilor de specialitate, pentru a se evita deplasarea
la posturi, în acelaºi timp sau la intervale prea scurte, a mai multor cadre de la judeþ.
Prin controale de fond vor fi cuprinse, cel puþin o datã pe an, toate posturile de miliþie.

Rãspund: ºefii inspectoratelor judeþene
10. Periodic, conform planului de muncã ºi evoluþiei situaþiei operative, ºefii

inspectoratelor vor organiza ºi conduce nemijlocit analize cu privire la modul în care
posturile ºi serviciile informativ-operative ale inspectoratelor îndeplinesc sarcinile
de securitate ºi miliþie în mediul rural.

Anual, conducerea inspectoratelor va face bilanþul întregii activitãþi a posturilor
de miliþie, cu participarea ºefilor de post ºi a ofiþerilor de miliþie ºi securitate cu atribuþii
în mediul rural.

Rãspund: ºefii inspectoratelor judeþene
11. Unitãþile ºi formaþiunile centrale de securitate ºi miliþie, în exercitarea

atribuþiilor de control ºi îndrumare în teritoriu, vor asigura cuprinderea întregii activitãþi
de profil la inspectorate, inclusiv cea desfãºuratã în mediul rural.

Direcþia de informaþii interne ºi Direcþia pazã, ordine ºi miliþie ruralã vor efectua în
comun controale, analize ºi studii asupra activitãþii informativ-operative în mediul rural
ºi vor raporta conducerii ministerului concluziile ºi mãsurile pentru îmbunãtãþirea muncii.

Rãspund: Inspectoratul General al Miliþiei
ºefii unitãþilor centrale de profil

III. Referitor la unele probleme pe linie de cadre ºi învãþãmânt

12. Vor fi completate cele 12 funcþii vacante din serviciile pazã, ordine ºi miliþie
ruralã ale inspectoratelor precum ºi cele 251 de la posturile de miliþie.
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Se vor lua mãsuri care sã previnã pe viitor folosirea cadrelor de miliþie prevãzute
pentru munca la posturi în rezolvarea altor sarcini decât cele ce le revin potrivit
funcþiilor ce ocupã în statul de organizare.

Rãspund: Inspectoratul General al Miliþiei 
ºefii inspectoratelor judeþene

Termen: 30 septembrie 1976
13. Vor fi luate mãsuri pentru îmbunãtãþirea organizãrii ºi conþinutului activitãþilor

de pregãtire profesionalã a cadrelor de la posturi, a celor din serviciile pazã, ordine
ºi miliþie ruralã, precum ºi a ofiþerilor de securitate cu atribuþii de îndrumare ºi sprijin
în mediul rural. Aceste activitãþi vor cuprinde – de fiecare datã – teme de securitate
ºi respectiv de miliþie ºi vor fi conduse nemijlocit de cadre din conducerea
inspectoratelor, care vor asigura instruirea unitarã ºi temeinicã în problemele pe care
le ridicã munca informativ-operativã în mediul rural.

Rãspund: ºefii inspectoratelor judeþene
ºefii securitãþilor judeþene
ºefii miliþiilor judeþene

14. Se vor asigura condiþiile necesare pentru ca toþi subofiþerii cu posibilitãþi sã-ºi
completeze studiile liceale, astfel încât sã se poatã executa întocmai sarcina prevãzutã
în Programul de mãsuri privind perfecþionarea activitãþii miliþiei, ca pânã în anul 1980
aceºtia sã absolve cel puþin prima treaptã a liceului.

Rãspund: ºefii inspectoratelor judeþene
ºefii miliþiilor judeþene

15. În întreaga activitate de educaþie ºi de perfecþionare a pregãtirii cadrelor de
la posturi se va urmãri sistematic sporirea rãspunderii acestora pentru exercitarea
ireproºabilã a atribuþiilor, adoptarea unei conduite exemplare în orice împrejurare.
Factorii de conducere vor acþiona cu exigenþã pentru cunoaºterea temeinicã a
subordonaþilor în activitatea profesionalã, viaþa de familie ºi în societate, în vederea
prevenirii abaterilor, întãririi ordinii ºi disciplinei.

Rãspund: ºefii inspectoratelor judeþene
ºefii securitãþilor judeþene
ºefii miliþiilor judeþene

16. Se vor îmbunãtãþi planurile de învãþãmânt ale ºcolilor de ofiþeri ºi subofiþeri
de miliþie, asigurându-se sporirea numãrului de ore afectate ºi a temelor referitoare
la activitatea informativ-operativã pe linie de miliþie ºi securitate în mediul rural.

Rãspund: Inspectoratul General al Miliþiei
Direcþia cadre ºi învãþãmânt
Conducerea ºcolilor militare de ofiþeri ºi subofiþeri

Termen: 1 septembrie 1976
17. În buletinele periodice ce se editeazã pe linie de securitate ºi de miliþie se vor

publica cu regularitate materiale privind munca informativã în mediul rural, întocmite
de cadrele din conducerea unitãþilor centrale ºi inspectoratelor.
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IV. Cu privire la unele reglementãri specifice

18. Îmbunãtãþirile privind organizarea ºi desfãºurarea muncii informativ-operative în
mediul rural vor fi avute în vedere la definitivarea regulamentelor de organizare ºi
funcþionare ale Inspectoratului General al Miliþiei, Direcþiei de informaþii interne ºi ale
inspectoratelor, precum ºi la elaborarea mãsurilor de îmbunãtãþire a evidenþelor operative.

Rãspund: Inspectoratul General al Miliþiei
Direcþia de informaþii interne
Corpul de control al ministrului
Centrul de informaticã ºi documentare
ªefii inspectoratelor judeþene

19. Formaþiunile din Inspectoratul General al Miliþiei vor prezenta propuneri pentru
perfecþionarea ºi simplificarea tuturor evidenþelor ce se þin la posturi pe linie de miliþie.

Unitãþile centrale de specialitate vor stabili datele ºi evidenþele de securitate ºi
miliþie ce trebuie sã fie cuprinse în dosarul de comunã.

Rãspund: Inspectoratul General al Miliþiei
Direcþia de informaþii interne
Centrul de informaticã ºi documentare

Termen: 31 decembrie 1976
20. Vor fi retrase la inspectorate toate materialele acumulate în decursul timpului

la posturile de miliþie despre persoanele din cartoteca generalã documentarã care nu
mai prezintã interes operativ.

Rãspund: Direcþia de informaþii interne
ªefii securitãþilor judeþene

Termen: 30 octombrie 1976
21. Inspectoratul General al Miliþiei ºi Direcþia de informaþii interne vor asigura

în cursul semestrului II/1976 instruirea temeinicã a ºefilor serviciilor pazã, ordine
ºi miliþie ruralã ºi ai serviciilor de informaþii interne în baza concluziilor ºi mãsurilor
hotãrâte de Biroul executiv al Consiliului de conducere al Ministerului de Interne,
privind activitatea informativ-operativã în mediul rural.

22. Ordinul nr. 00130165 din 11 iulie 1972 referitor la organizarea, desfãºurarea,
îndrumarea ºi controlul muncii de miliþie ºi de securitate în mediul rural se abrogã.

ªefii de unitãþi vor lua mãsuri pentru executarea întocmai a mãsurilor de mai sus.

Pentru conformitate:
Pentru ºeful direcþiei
Locþiitor ºef direcþie
Lt. colonel
Dobre Constantin 

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 125, dosar nr. 12, f. 79–81.
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116622

1976 octombrie 29. Notã-raport a Direcþiei I referitoare la cultul „Penticostali de
ziua a ºaptea“

Ministerul de Interne Strict secret
Direcþia I

Nr. 140/SGH/00128584 din
29 octombrie 1976

Notã-raport
cuprinzând aspecte din rândul sectei ilegale „Penticostali de ziua a ºaptea“

Din datele existente, rezultã cã în ultimul timp membrii sectei ilegale „Penticostalii
de ziua a ºaptea“ ºi-au intensificat activitatea. Astfel, au organizat un comitet de
conducere care a redactat un memoriu, un proiect de statut ºi o scurtã expunere de
principii de credinþã pe care le-au înaintat la Departamentul Cultelor, în vederea
obþinerii aprobãrii de a funcþiona legal.

Preceptele sectei expuse în aceste materiale sunt împrumutate de la cultele legale
penticostal ºi adventiºti de ziua a ºaptea. În practicã, ele au un pronunþat caracter
antisocial ºi sub acoperirea practicãrii circumciziunii – folositã în cadrul cultului
mozaic ºi mahomedan – unele elemente ca: Puiac Ion ºi Pop Dumitru din jud. Mureº
ºi Grama Ion din municipiul Tg. Jiu, propagã ideea emigrãrii în Israel, unde pretind
cã Isus Christos este întruchipat în poporul evreu ºi a hotãrât victoriile în luptele cu arabii.

Prin mãsuri informativ-operative, s-a reuºit sã se creeze unele disensiuni între
conducãtorii acestei secte, pe tema unor practici ºi precepte cu caracter antisocial,
au fost aplicate sancþiuni contrarevoluþionare pe linie de miliþie ºi avertizate unele
elemente pentru activitate ostilã sub acoperire culticã, însã cu toate acestea nu a fost
neutralizatã ºi anihilatã activitatea lor clandestinã.

În viitor, se va acþiona în sensul adâncirii disensiunilor între conducãtori ºi prin
reþea, se va exercita o influenþã asupra membrilor în vederea determinãrii lor de a
renunþa la aceastã activitate ºi a se încadra în cultele legale de la care au plecat.

Faþã de cele raportate mai sus,

Propunem:

A se aproba informarea Departamentului Cultelor cu aceste aspecte, care urmeazã
sã se pronunþe în soluþionarea memoriului conducerii sectei ilegale „Penticostali de
ziua a ºaptea“.

ªeful direcþiei
General-maior,
Dumitru Borºan
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[Rezoluþie:]

Tov. lt. col. ªtefan
Cuprindeþi problema într-o notã, inclusiv alte aspecte din celelalte probleme, pe

care sã le discutaþi la Departamentul Cultelor. 
Lt. col. [indescifrabil]

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 149, vol. 1, f. 14.

116633

1977 noiembrie 1. Program de mãsuri elaborat de Serviciul 5 din Direcþia I
privind desfãºurarea muncii de securitate în Radioteleviziunea
Românã

Ministerul de Interne Strict secret
Direcþia I

Nr. 152/TC/VG/00327843 din 1 noiembrie 1977

Program de mãsuri
privind desfãºurarea muncii de securitate în Radioteleviziunea Românã

Analizând stadiul muncii informativ-operative în obiectivele Radioteleviziunii
Române ºi având în vedere importanþa, vulnerabilitatea ºi sensibilitatea lor, apreciem
cã se impun noi mãsuri pe linia îmbunãtãþirii muncii de securitate, pentru realizarea
unei cunoaºteri multilaterale a tuturor persoanelor pretabile la acþiuni duºmãnoase,
cu scopul prevenirii unor fapte de naturã sã afecteze securitatea statului ori sã aducã
prejudicii bunei desfãºurãri a activitãþii instituþiilor.

Întreaga activitate informativã ºi de cunoaºtere se va desfãºura pe principiul muncii
în obiectiv, având la bazã hotãrârile de partid ºi indicaþiile secretarului general al
P.C.R., din care rezultã sarcini pentru organele de securitate, ordinele conducerii
ministerului ºi actele normative (Legea 23/1971 ºi H.C.M. 19/1972, precum ºi H.C.M.
nr. 18/1972 etc.), ca ºi legile ºi instrucþiunile privind activitatea Radioteleviziunii
Române.

Pe aceastã linie se va asigura o supraveghere informativã atotcuprinzãtoare. Prin
prezenþa permanentã a ofiþerilor în obiectiv ºi în principalele locuri unde se fac
transmisii în direct se va urmãri cunoaºterea ºi informarea (prin reþea ºi direct), iar
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de la caz la caz se va acþiona nemijlocit ºi imediat, prin factorii competenþi, în vederea
prevenirii comiterii unor fapte de naturã sã afecteze bunul mers al instituþiei.

Pentru crearea unui climat mai bun de respingere a celor care ar fi pretabili la fapte
ori manifestãri care afecteazã interesele statului, se va acþiona mai ofensiv, prin
cercetarea de cãtre organele noastre a celor care comit asemenea fapte ºi punerea lor
în dezbaterea colectivelor de muncã.

Pentru realizarea celor de mai sus, ne propunem atingerea urmãtoarelor obiective:

I. Îmbunãtãþirea supravegherii informative exercitatã în cadrul obiectivului.

1. Completarea reþelei informative pentru acoperirea tuturor locurilor ºi mediilor,
în care sens vor fi efectuate 69 recrutãri, dintre care 61 surse în studiourile centrale
(12 recrutãri se vor efectua de cãtre ofiþerii din problema artã-culturã) ºi 8 surse la
studiourile teritoriale, eºalonat astfel: în trimestrul IV/1977 se vor efectua 24
recrutãri (5 în octombrie, 6 în noiembrie ºi 13 în decembrie); în trimestrul I/1978 se
vor efectua 32 de recrutãri (11 în ianuarie, 11 în februarie ºi 10 în martie); iar în luna
aprilie ºi mai 1978 se vor mai efectua 13 recrutãri (8 surse ºi respectiv 5). Conform
planificãrii anexate*.

– Se va extinde metoda stabilirii de relaþii cu toþi factorii de conducere, precum
ºi cu alte persoane care ne pot fi utile pentru informarea ºi rezolvarea altor sarcini
de securitate în obiectiv.

Termen: permanent.
2. Reinstruirea întregii reþele informative cu sarcini precise, în funcþie de locul

de muncã ºi problemele de securitate ce se pot ivi, în direcþia cunoaºterii tuturor
factorilor de naturã sã lezeze interesele statului, cât ºi acelor stãri de lucruri negative
care pot afecta buna îndeplinire a sarcinilor complexe ce revin instituþiei.

Aceastã reinstruire se va face eºalonat, într-un termen de douã luni, la majoritatea
urmând sã participe ºeful problemei ºi ºeful serviciului în Capitalã ºi ºefii serviciilor
1 la judeþe.

În activitatea cu reþeaua informativã, vom urmãri educarea informatorilor ºi
colaboratorilor pentru transmiterea în timpul cel mai scurt a informaþiilor pe care le
obþin în urma instruirii fãcute ºi sã acþioneze direct în situaþii deosebite pentru a preveni
ori remedia situaþiile nedorite.

Reþeaua informativã va fi folositã pentru:
a) Mai buna cunoaºtere ºi influenþare pozitivã a elementelor cuprinse în evidenþa

dosarelor de obiectiv (evident, aceasta se va realiza diversificat).
b) Asigurarea punctelor vulnerabile.
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c) Identificarea ºi a altor persoane pretabile la acþiuni ostile. Avem în vedere ºi
persoanele cunoscute cu nemulþumiri pe care intenþioneazã sã ºi le rezolve altfel decât
pe cãile legale.

d) Se va extinde activitatea de cunoaºtere ºi în afara instituþiei, cu precãdere asupra
acelor persoane semnalate cu atitudini ori comportãri necorespunzãtoare ori
frecventeazã cercuri viciate din punct de vedere politic.

e) Vom avea permanent în preocupare cunoaºterea stãrii de spirit ºi disciplinare
a personalului. Pe baza informaþiilor primite, vom acþiona prin factorii competenþi,
în vederea creãrii unui climat propice desfãºurãrii în bune condiþiuni a activitãþii.

f) Va sta în atenþia noastrã cunoaºterea unor aspecte economice, ca:
– deficienþe în ce priveºte dotarea cu aparaturã ºi folosirea raþionalã a celei existente;
– efectuarea unor importuri dezavantajoase;
– încheierea unor contracte de coproducþie cu parteneri strãini.
3. Vom acþiona ºi în direcþia folosirii reþelei informative din alte probleme ale

serviciului, ca ºi informatorii altor compartimente, conform anexei 2*.
De asemenea, vom folosi reþeaua informativã a Inspectoratului Municipiului

Bucureºti din problema „artã-culturã“, conform anexei 3*.
4. Evidenþa dosarului de obiectiv.
a) Se va acþiona pe linia verificãrii operative a informaþiilor cu privire la cele 40

persoane semnalate cu manifestãri ostile la adresa regimului (16 în studiourile centrale
ºi 24 în studiourile teritoriale). În cazurile în care semnalãrile iniþiale vor fi
confirmate, se vor întreprinde mãsuri diversificate de neutralizare, prin acþiuni directe
ale organelor noastre ori prin organele de partid ºi conducerea instituþiei. 

Termen: 15 ianuarie 1978.
b) Se vor lua mãsuri de clarificare a naturii legãturilor pe care le au cu cetãþeni

strãini un numãr de 48 persoane semnalate cã întreþin asemenea relaþii neoficiale. Din
acestea, 33 persoane sunt în Capitalã, 15 persoane în judeþe.

Termen: 15 februarie 1978.
c) În atenþia noastrã se aflã 40 persoane (din care 38 în Bucureºti ºi 2 în provincie),

semnalate cu intenþii de rãmânere ilegalã în strãinãtate. Vor fi clarificate toate aceste
cazuri ºi se vor întreprinde mãsuri de influenþare ºi neutralizare.

Termen: 15 februarie 1978.
d) Se va acþiona în vederea unei mai bune cunoaºteri a atitudinii, comportãrii

ºi relaþiilor ce le au cei 11 cetãþeni strãini de la Redacþia emisiunilor pentru
strãinãtate. În realizarea acestei sarcini vom coopera cu serviciile competente din
Direcþia a III-a.

Termen: permanent.
e) Se va continua supravegherea prin reþeaua informativã ºi alte mijloace a celor

10 persoane cu antecedente politice, pentru a li se cunoaºte intenþiile ºi a neutraliza
eventualele acþiuni ostile ale acestora.

Termen: permanent.
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f) Vom avea în vedere ca, în mod treptat, folosind mijloace ºi forme adecvate, sã
se insiste la conducerea Radioteleviziunii ºi organelor centrale ºi locale de partid pentru
a acþiona în vederea înlãturãrii acelora care nu corespund exigenþelor profilului
ideologic al instituþiei.

5. Îmbunãtãþirea activitãþii de supraveghere a cetãþenilor strãini care vin la
Radioteleviziune sau în mod frecvent cautã a avea contacte cu persoane din obiectiv,
precum ºi a celor care întreþin legãturi cu reprezentanþele diplomatice, cu sau fãrã
aprobãrile necesare.

a) Prin Oficiul de relaþii internaþionale al Radioteleviziunii ºi persoanele desemnate
cu atribuþii de protocol la Studiourile teritoriale, vom asigura cunoaºterea din timp
a cetãþenilor strãini care vor vizita instituþiile, scopul ºi programul vizitei, locurile
de cazare, persoanele care îi vor însoþi etc.

Termen: permanent.
b) Se vor lua mãsuri de cunoaºtere a tuturor persoanelor din afara Radioteleviziunii

care sunt folosite ca translatori ºi însoþitori ai cetãþenilor strãini. În prezent sunt
cunoscute 18.

Toate aceste persoane vor fi verificate ºi recrutate ca surse ale organelor de
securitate ori înlocuite dacã nu corespund.

Termen: 15 decembrie 1977.
c) Se va asigura prelucrarea contrainformativã individualã de cãtre ofiþerii de

securitate a tuturor persoanelor care:
– vin în contact cu cetãþeni strãini;
– viziteazã oficiile diplomatice cu avizul conducerii instituþiei;
– fac cãlãtorii în strãinãtate.

Termen: permanent.
d) Vom avea permanent în atenþie conlucrarea în toate aceste cazuri cu organele

pe profil de contraspionaj.
e) Se va þine o evidenþã strictã a persoanelor care sunt invitate la diverse manifestãri

ale reprezentanþelor diplomatice din Bucureºti, urmãrind limitarea numãrului
acestora. O evidenþã similarã se va face ºi în privinþa deplasãrilor în strãinãtate.

Termen: permanent.
f) Prin reþeaua proprie, cât ºi prin colaborarea cu Direcþia a III-a, vom urmãri

depistarea persoanelor care viziteazã ambasadele fãrã a avea aprobãrile necesare, în
scopul lucrãrii lor informative.

Termen: permanent.
6. Colaboratori externi:
a) Se vor lua mãsuri de identificare a colaboratorilor externi folosiþi în realizarea

programelor de radioteleviziune. 
Termen: 30 noiembrie 1977.
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b) Inspectoratul municipiului Bucureºti va efectua verificãri în evidenþele
organelor de securitate, asigurând supravegherea lor informativã ºi la locurile de
muncã.

Termen: 15 februarie 1978.
c) Prin reþeaua informativã din obiectiv vom supraveghea poziþia lor pe timpul

cât se aflã în instituþie ºi concomitent vor fi daþi în supraveghere la serviciile
competente din Inspectoratul Municipiului Bucureºti.

Termen: permanent.
d) În mãsura în care apar cazuri deosebite se va acþiona prin conducerea

instituþiei sã se renunþe la folosirea lor în realizarea programelor.
Termen: permanent.

e) Vom sesiza conducerea Radioteleviziunii pentru a lua mãsurile ce se impun cu
toþi colaboratorii externi (compozitori, interpreþi, actori, regizori) care în prezent se
aflã în strãinãtate ºi adoptã o atitudine potrivnicã intereselor þãrii noastre.

Termen: permanent.

II. Asigurarea bunei desfãºurãri a transmisiilor în direct de la manifestãrile
la care participã conducerea de partid ºi de stat.

a) Prin factorii de rãspundere ai instituþiei, vom urmãri cunoaºterea din timp a
locurilor de unde se vor efectua transmisiile directe.

b) Se va asigura cunoaºterea permanentã, verificarea, selecþionarea ºi avizarea
persoanelor desemnate sã îndeplineascã atribuþiuni în asemenea acþiuni, având în
vedere înlocuirea acelora care se aflã în atenþia organelor Ministerului de Interne,
nu prezintã garanþii moral-politice ori sub raportul competenþei profesionale.

c) Prin conducerea instituþiei se va urmãri ca formaþiile amintite sã aibã, de regulã,
o componenþã stabilã, cu atribuþiuni ºi responsabilitãþi precise.

d) În aceste ocazii se va asigura participarea ofiþerilor la locurile de transmisie ºi
în sectoarele de emisie, alertând ºi antrenând factorii responsabili din inspectoratele
pe raza cãrora se realizeazã transmisiile.

e) În cadrul supravegherii informative vom acorda atenþie prioritarã urmãtoarelor
aspecte:

– asigurarea din timp a documentaþiei necesare pentru realizarea în bune
condiþiuni a transmisiilor din orice punct al þãrii;

– modul de pregãtire ºi instruire a echipelor cu atribuþiuni în cadrul unor astfel
de acþiuni;

– starea tehnicã, de funcþionalitate ºi de alimentare cu energie, a tuturor
mijloacelor tehnice, fixe ºi mobile;

– cunoaºterea atitudinii ºi comportãrii persoanelor selecþionate sã participe la
asemenea acþiuni;
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– prevenirea oricãror fapte de naturã sã influenþeze negativ realizarea
transmisiunilor.

f) La toate aceste manifestãri vom conlucra cu celelalte organe ale Ministerului
de Interne, care concurã la asigurarea în bune condiþiuni a efectuãrii transmisiei.

III. Îmbunãtãþirea pazei ºi securitãþii în obiectiv ºi în punctele vulnerabile.

a) Vom asigura o conlucrare permanentã cu organele pazei militare din
Radioteleviziune, în vederea creºterii exigenþei în ce priveºte respectarea normelor
de acces în instituþie ºi în punctele vulnerabile, apãrarea sediului ºi a valorilor materiale
existente.

b) La studiourile centrale se va introduce un registru de evenimente, în care se
vor consemna toate încãlcãrile la normele de acces ºi care, periodic, vor fi prelucrate
cu întregul personal.

– Se va urmãri atragerea ofiþerilor ºi subofiþerilor din formaþiunea de pazã la
activitatea de cunoaºtere a cazurilor de încãlcare a actelor normative, a stãrii de spirit
din rândul personalului, precum ºi a altor fapte sau situaþii negative ce pot apãrea în
incinta obiectivului.

– Reinstruirea organelor de pazã militarã cu privirea la exigenþa ce trebuie acordatã
accesului cetãþenilor strãini care viziteazã instituþia, îndeosebi a echipelor dotate cu
aparaturã ºi materiale, în scopul prevenirii comiterii unor acte de sabotaj ºi
diversiune.

– În scopul prevenirii unor acte de diversiune, cu sprijinul U.M. 0625/R.P.,vor fi
luate mãsuri de reinstruire a subofiþerilor, precum ºi a personalului serviciului
secretariat, cu privire la posibilitãþile de sesizare a scrisorilor, coletelor ºi pachetelor
sosite pe linia corespondenþei, care pot conþine materiale explozive, substanþe
toxice, radioactive etc.

IV. Îmbunãtãþirea activitãþii de cunoaºtere ºi respectare 
a legislaþiei în vigoare.

a) În vederea întãririi disciplinei în instituþie, cu ajutorul factorilor de rãspundere,
vom iniþia mãsuri de reprelucrare pe compartimente a actelor normative ce stau la
baza activitãþii instituþiei, Regulamentului de ordine interioarã, prevederilor Legii
23/1971 ºi H.C.M. 18 ºi 19 din 1972, acþiune ce se va încheia pânã la 30 martie 1978.

b) Vom urmãri modul cum se respectã prevederile Legii patrimoniului cultural-
naþional pe linia instituirii mãsurilor speciale de depozitare ºi conservare a acelor
materiale, filme, înregistrãri video sau benzi de magnetofon, ce fac parte din
„filmoteca ºi fonoteca de aur“ a Radioteleviziunii.
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c) Prin controale lunare, vom urmãri modul cum sunt respectate prevederile H.C.M.
nr. 19/1972 ºi Legii nr. 23/1971, referitoare la întocmirea, evidenþa, pãstrarea ºi
manipularea documentelor secrete de stat.

În cazurile de încãlcare a prevederilor legale, vor fi aplicate sancþiunile cores-
punzãtoare, concomitent cu informarea conducerii Radioteleviziunii.

d) Pânã la 30 ianuarie 1978 vom întreprinde mãsuri de reactualizare a listelor
cuprinzând personalul Radioteleviziunii care are acces la documente secrete de stat ºi
se va urmãri modul în care ºi-au însuºit prevederile Legii 23/1971 ºi H.C.M. nr. 19/1972.

Vom lua mãsuri pentru pregãtirea contrainformativã, în grup sau individual, a tuturor
persoanelor care se deplaseazã în strãinãtate, fie în interes de serviciu ori în scopuri
personale, diferenþiat în raport de individ, cât ºi de specificul þãrii unde se deplaseazã.

ªeful serviciului
Colonel
Nicolae Mihai

[Rezoluþie:]

Se aprobã. Prima analizã la 20 martie 1978.
Gl. mr. Tãbãcaru Dumitru

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 135, vol. 1, f. 90–94.
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1977 noiembrie 17. Raport privind acþiunea „Riposta II“ (contracararea intenþiilor
de emigrare ale cetãþenilor români)

Ministerul de Interne Strict secret
Nr. 0090510 din 17 noiembrie 1977

Aprob
Ministru de Interne

Teodor Coman

Raport

Recent s-a analizat activitatea organelor Ministerului de Interne pe linia cunoaºterii,
prevenirii ºi combaterii tendinþelor emigraþioniste ºi de evaziune, precum ºi a faptelor
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ostile comise de anumite persoane, ca urmare a propagandei ºi acþiunilor întreprinse
împotriva þãrii noastre de cãtre serviciile de spionaj, organizaþiile ºi cercurile reac-
þionare din strãinãtate.

Analiza a reliefat cã unitãþile centrale ºi teritoriale ale Ministerului de Interne,
acþionând în spiritul ordinelor, au reuºit, în special în ultima perioadã, sã previnã mai
operativ anumite manifestãri negative ºi fapte contrare ordinii de drept.

Totodatã, s-a scos în evidenþã cã, în executarea ordinelor ºi îndeplinirea atribuþiilor
lor, unitãþile de securitate ºi de miliþie nu au analizat sistematic ºi sub toate aspectele
fenomenul intensificãrii activitãþii de propagandã pe plan internaþional prin care se
urmãreºte crearea unui climat politic necorespunzãtor în þãrile socialiste, inclusiv în
România.

S-a apreciat, de asemenea, cã aparatul nu a cunoscut pe deplin situaþia operativã,
nu s-a asigurat coordonarea mãsurilor de prevenire ºi neutralizare ºi din aceste cauze
au fost numeroase cazurile când organele de securitate ºi miliþie au fost surprinse de
anumite acþiuni ostile.

În vederea înlãturãrii efectelor unor asemenea acþiuni duºmãnoase, precum ºi a
lipsurilor manifestate în modul de lucru al organelor de securitate ºi miliþie, s-au stabilit
o serie de mãsuri pentru desfãºurarea unei activitãþi unitare de cunoaºtere ºi
prevenire care sã aibã un pronunþat caracter ofensiv.

În contextul mãsurilor de perfecþionare a muncii, s-a considerat necesarã
organizarea, la nivelul Ministerului de Interne, a unui comandament care sã aibã
misiunea de a organiza ºi coordona întreaga activitate a organelor Ministerului de
Interne împotriva acþiunilor ºi propagandei duºmãnoase desfãºurate contra þãrii noastre.

În realizarea misiunii sale, comandamentul va îndeplini, cu prioritate, urmãtoarele:
– studierea organizatã a fenomenului în complexitatea sa, în scopul sesizãrii

tendinþelor ºi depistãrii cauzelor ce pot favoriza astfel de acþiuni pe teritoriul þãrii,
desprinderii de concluzii ºi prezentãrii de propuneri conducerii ministerului;

– coordonarea unitarã a activitãþii organelor de securitate ºi miliþie în vederea
cunoaºterii, prevenirii ºi neutralizãrii acþiunilor ce fac obiectul prezentului raport;

– urmãrirea modului în care se executã mãsurile stabilite ºi îndeosebi eficienþa acestora.
Pentru îndeplinirea acestor sarcini, comandamentul va acþiona în urmãtoarele

direcþii principale:

I. Mãsuri informativ-operative ºi de neutralizare. Analiza principalelor
aspecte ale situaþiei operative

1. Unitãþile centrale vor intensifica activitatea de îndrumare, control ºi sprijin în
unitãþile teritoriale asupra îndeplinirii sarcinilor stabilite la ultima convocare cu ºefii
unitãþilor, privind organizarea ºi desfãºurarea muncii de supraveghere ºi urmãrire
informativã, acordând atenþie deosebitã:

a) strãinilor care se aflã în þarã cu misiuni oficiale, la studii, ca turiºti, precum ºi
legãturilor acestora din rândul autohtonilor;
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b) cetãþenilor români care au rude ºi relaþii în strãinãtate; vizitatorilor la
ambasade; ascultãtorilor care colporteazã ºtirile transmise de postul de radio „Europa
Liberã“ ºi alte oficine de propagandã duºmãnoase; celor ce-ºi manifestã dorinþa de
a emigra sau sunt cunoscuþi cu intenþii de evaziune; elementelor care au concepþii
ºi manifestãri iredentiste; celor cu antecedente politice sau penale, inclusiv de drept
comun, precum ºi celor care duc un mod de viaþã parazitar;

c) obiectivelor, locurilor ºi mediilor ce se aflã în atenþia cercurilor reacþionare ºi
a serviciilor de spionaj din strãinãtate, în scopul cunoaºterii stãrii de spirit ºi prevenirii
unor manifestãri negative;

d) descoperirii cãilor ascunse de penetrare a propagandei reacþionare, precum ºi
de trimitere din þarã a unor date ºi materiale cu conþinut ostil, denigrator, în vederea
anihilãrii lor.

Rãspund: ºefii unitãþilor centrale de linie
2. Pe baza activitãþii de cunoaºtere, a acþiunilor operative ce se vor întreprinde

de organele de securitate ºi miliþie ºi în vederea coordonãrii activitãþii acestora,
comandamentul va analiza, în mod special, urmãtoarele:

a) concluziile privind situaþia operativã de ansamblu în problemã, rezultate din
analiza informaþiilor obþinute pe toate liniile de muncã;

Termen: trimestrial.
Rãspund: unitãþile centrale de linie ºi C.I.D.

b) acþiunile diversioniste ale posturilor de radio reacþionare din strãinãtate, în mod
special „Europa Liberã“, precum ºi mãsurile de contracarare a acestora;

Termen: trimestrial.
Raporteazã: unitãþile centrale de linie, U.M. 0920 ºi C.I.D.

c) acþiuni naþionalist-iredentiste întreprinse din strãinãtate, cãile ascunse de
penetrare a unor asemenea concepþii în þara noastrã, precum ºi mãsurile luate de
contracarare a lor;

Termen: decembrie 1977, aprilie 1978.
Raporteazã: unitãþile centrale de linie, U.M. 0920 ºi C.I.D.

d) efectele propagandei emigraþioniste, a celei întreprinse de cercuri reacþionare
din strãinãtate privind „drepturile omului“, „libertãþile religioase“ etc., în rândul unor
cetãþeni români, mãsurile de prevenire întreprinse de organele Ministerului de Interne
ºi eficienþa acestora;

Termen: decembrie 1977, mai 1978.
Raporteazã: unitãþile centrale de linie, U.M. 0920 ºi C.I.D.

e) acþiunile ziariºtilor strãini, aflaþi în þara noastrã, de incitare a unor cetãþeni români
la acte ostile, precum ºi de informare eronatã a opiniei publice mondiale despre
realitãþile din România; mãsurile de influenþare ºi de dezinformare întreprinse de
organele de Securitate.

Termen: februarie 1978.
Raporteazã: Direcþia I, a III-a ºi Serviciul „D“.
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II. Acþiuni de influenþare pozitivã ºi de contrapropagandã iniþiate 
de mai multe unitãþi ºi controlate de comandament

1. Se vor selecþiona persoane de încredere din rândul oamenilor de ºtiinþã, artã
ºi culturã, al naþionalitãþilor conlocuitoare ºi reprezentanþi ai cultelor, în vederea
pregãtirii lor sã acþioneze pe lângã relaþiile ce le au în strãinãtate împotriva
acþiunilor de propagandã ostilã þãrii noastre. Vor fi astfel solicitaþi sã adreseze
scrisori, apeluri ºi memorii de protest, în nume personal sau în numele
organizaþiilor, a categoriilor sociale sau al cultelor pe care le reprezintã, cãtre
delegaþiile S.U.A. ºi R.F. Germania la Reuniunea de la Belgrad, Secretariatului
acestei reuniuni, unor oficialitãþi americane ºi vest-germane, ambasadelor acestor
state la Bucureºti etc.

Termen: perioada Reuniunii de la Belgrad.
Rãspund: unitãþile centrale ºi inspectoratele judeþene antrenate în

acþiune, în conlucrare cu U.M. 0920 ºi Serviciul „D“.
2. Dirijarea reþelei informative cu posibilitãþi sã exercite influenþã pozitivã

asupra diplomaþilor, în special americani ºi vest-germani, ziariºtilor, scriitorilor,
oamenilor de ºtiinþã ºi afaceri, precum ºi asupra altor cetãþeni strãini influenþi în þãrile
lor, pentru ca aceºtia sã înþeleagã ºi sã prezinte în mod corespunzãtor realitãþile din
România.

Serviciul „D“, împreunã cu unitãþile centrale de profil, va coordona acþiunea,
asigurând elaborarea materialelor necesare care sã fie folosite de sursele antrenate
în aceastã activitate.

3. Asigurarea instruirii selective a cetãþenilor români care pleacã în strãinãtate,
în interes de serviciu sau personal, pentru a prezenta obiectiv realitãþile din þara noastrã
ºi a respinge acþiunile de propagandã ostilã.

În cazurile mai deosebite se vor prezenta conducerii ministerului planuri speciale
de instruire.

Rãspund: unitãþile centrale de linie ºi inspectoratele judeþene, în
conlucrare cu Serviciul „D“ ºi U.M. 0920.

4. Vor fi selecþionate noi persoane reprezentative ºi de încredere din rândul
emigraþiei române, care sã adreseze, în continuare, memorii ºi scrisori de protest
Secretariatului Conferinþei de la Belgrad, faþã de acþiunile propagandistice din
strãinãtate împotriva României. În acest scop, se vor elabora ºi trimite din þarã noi
materiale documentare ºi vor fi folosite unele lucrãri apãrute în strãinãtate, care trateazã
de pe poziþii corecte rezolvarea problemei naþionale în România, drepturile ºi libertãþile
naþionalitãþilor conlocuitoare.

De asemenea, prin „Comitetele pentru apãrarea Transilvaniei“ din strãinãtate se
va organiza trimiterea rãspunsului la Memorandumul „Asociaþiei maghiarilor
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americani“, adresat Secretariatului Conferinþei de la Belgrad ºi unor personalitãþi
politice internaþionale.

Se va intensifica apariþia în diferite publicaþii occidentale ºi în presa emigraþiei
a unor articole în care vor fi prezentate realitãþile din R.S. România în problema
respectãrii drepturilor omului.

Rãspund: U.M. 0920 Bucureºti ºi Serviciul „D“, cu sprijinul
unitãþilor centrale.

5. Vor fi pregãtite, pentru a fi trimise reprezentanþelor noastre din strãinãtate,
dinamica vizelor acordate dupã Conferinþa de la Helsinki, germanilor, evreilor ºi
persoanelor aparþinând celorlalte naþionalitãþi din þara noastrã, pentru a demonstra
guvernelor ºi diferitelor personalitãþi politica justã a României privind „reunificarea
familiei“.

Rãspund: U.M. 0920 ºi U.M. 0200
6. Se va continua acþiunea de invitare în þarã a unor oameni de ºtiinþã ºi culturã,

ziariºti strãini de prestigiu ºi reprezentanþi ai unor culte, pentru a cunoaºte nemijlocit
realitãþile cu privire la drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti, religioase ºi ale naþionalitãþilor
conlocuitoare, în vederea publicãrii unor materiale pe aceastã temã.

Rãspund: Direcþiile I, a III-a ºi U.M. 0920 Bucureºti ºi Serviciul „D“.
7. Pe baza ordinelor în vigoare, unitãþile centrale ºi teritoriale vor intensifica

participarea la activitatea de pregãtire contrainformativã a populaþiei, demascarea ºi
contracararea propagandei ostile din exterior. În acest scop, cu sprijinul ºi sub
îndrumarea organelor de partid, vor acþiona pentru:

a) punerea în dezbaterea colectivelor de oameni ai muncii a celor care se abat de
la prevederile normelor legale privind relaþiile cu strãinii ºi a celor care, sub influenþa
propagandei ostile, sãvârºesc fapte antisociale pentru demascarea, compromiterea ºi
anihilarea activitãþii lor;

b) dezvoltarea conlucrãrii cu celelalte organe de stat, instituþiile de învãþãmânt,
organizaþiile de tineret, copii, femei ºi sindicat, cu gãrzile patriotice ºi formaþiunile
de pregãtire a tineretului pentru apãrarea patriei în scopul intensificãrii ºi diversificãrii
mãsurilor de prevenire ºi neutralizare a influenþelor nocive din exterior asupra tinerilor
ºi celorlalþi cetãþeni;

c) sprijinirea continuã a organelor de presã, radio, televiziune, a editurilor ºi altor
instituþii cultural-artistice, în realizarea unor acþiuni de naturã sã contribuie la
demascarea propagandei strãine duºmãnoase þãrii noastre.

Rãspund: Direcþia I, a II-a, a III-a ºi Serviciul editorial, presã ºi propagandã în
rândul populaþiei

Prezentul raport va fi difuzat de Direcþia Secretariat-Juridicã unitãþilor centrale
interesate ºi inspectoratelor judeþene ale Ministerului de Interne, în pãrþile care le
privesc, urmând ca pe baza lui sã se completeze, cu sarcini detaliate, planurile de
muncã pe compartimente.
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Similar comandamentului central, la nivelul inspectoratelor judeþene ºi al
municipiului Bucureºti se va constitui o grupã operativã condusã de inspectorul ºef.

Acþiunea se codificã cu indicativul „Riposta II“.

Secretar de stat Secretar de stat
General-locotenent, General-locotenent,
Mihai Pacepa Iulian Vlad

De acord

Prim adjunct al ministrului Prim adjunct al ministrului
de Interne de Interne

General-colonel, General-locotenent,
Doicaru Nicolae Nicolae Pleºiþã

Comandamentul acþiunii „Riposta II“

Comandant: general-locotenent Vlad Iulian – secretar de stat
Membri: 1. general-maior Tãbãcaru Dumitru – Direcþia I

2. general-maior Macri Emil – Direcþia a II-a
3. general-locotenent Moga Gheorghe – Direcþia a III-a
4. general-maior Nuþã Constantin – Direcþia a IV-a
5. general-maior Caraman Mihai – U.M. 0920
6. general-maior Popescu Romeo – Direcþia Paºapoarte
7. general-maior Grigore Gheorghe – Unitatea Specialã „F“
8. general-maior Bucur Nicolae – Unitatea Specialã „T“
9. general-maior Borºan Dumitru – Serviciul „D“

10. general-maior Pop Octavian – I.G.M.
11. colonel Iosif Constantin – U.M. 0920
12. colonel Vasile Gheorghe – Direcþia a VI-a
13. colonel Radu Gheorghe – Unitatea Specialã „T“
14. colonel Brestoiu Horia – C.I.D.
15. colonel Geagla Ion – Serviciul presã-edit.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 95, vol. 5, f. 152–156.
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1977 decembrie 3. Notã a Direcþiei I referitoare la urmãrirea persoanelor din
România care au legãturi cu grupul Radu Câmpeanu din
Franþa

Ministerul de Interne Strict secret
Direcþia I

132/DN/00324387 din 23 decembrie 1977

Notã
privind mãsurile ce se vor lua pentru urmãrirea informativ-operativã 

a persoanelor din þarã, ce apar ca legãturi ale lui Câmpeanu Radu 
ºi a celorlalte elemente din grupul sãu, stabilite în Franþa

1. Pe lângã mãsurile prevãzute în dosarul de urmãrire informativã, deschis asupra
lui Câmpeanu Radu, se va definitiva studiul ºi recruta ca informator candidatul M.V.,
din Bucureºti, cunoscut cã a activat în aceeaºi organizaþie P.N.L. cu sus-numitul ºi
alte elemente din anturajul acestuia, aflate în þarã ºi strãinãtate.

Termen: 15 ianuarie 1978
Rãspunde: col. Sporea Ion

2. Se va proceda la încadrarea informativã a numiþilor Vintu Iorgu, Dobriceanu
Alexandru, Sladec Mircea ºi Slavu Mircea din Bucureºti, foste legãturi apropiate ale
lui Câmpeanu Radu ºi se va stabili dacã acesta exercitã influenþã negativã asupra lor.

Termen: 30 ianuarie 1978
Rãspunde: col. Sporea Ion

3. Se vor întreprinde mãsuri de verificare ºi supraveghere informativã a rudelor
numitei Lãcãtuºu Didina, domiciliate în judeþul Sibiu; sus-numita aflându-se
temporar în Franþa, a refuzat sã se mai înapoieze în þarã, cãsãtorindu-se cu Radu
Câmpeanu.

Termen: 20 ianuarie 1978
Rãspunde: col. Sporea Ion
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4. În ce priveºte legãturile din þarã ale lui Zamfirescu Toma Nicolae, zis Dinu,
se vor aplica mãsurile prevãzute în planul întocmit în D.U.I., deschis recent de cãtre
I.M.B. – Securitate. În acest caz va fi dirijat ºi informatorul „Georgescu“, din legãtura
lt. col. Diþulescu N., cunoscut cu posibilitãþi pe lângã familia emigrantului Zamfirescu
Dinu.

Dintr-o notã informativã furnizatã de informatorul „Georgescu“ rezultã cã
bãtrânul Zamfirescu din Bucureºti, tatãl emigrantului Zamfirescu Dinu, cunoaºte
despre activitatea duºmãnoasã a fiului sãu ºi nu este de acord cu acesta.

Prin aceeaºi sursã „Georgescu“ vom acþiona pentru a-l determina pe Zamfirescu
Gabriel sã scrie fiului sãu sã renunþe la activitatea sa ostilã regimului nostru.

Termen: 15 ianuarie 1978
Rãspunde: lt. col. Diþulescu N. ºi lt. col. Ciudin Gheorghe din I.M.B.-S.

5. Prin Inspectoratul Municipiului Bucureºti – Securitate, se va asigura
supravegherea informativã a rudelor ºi legãturilor numiþilor Boiþeanu Florin, Oprescu
Adrian-Paul ºi Damian Dan, foºti membri P.N.L., stabiliþi în Franþa, cunoscuþi cã
desfãºoarã activitate duºmãnoasã împreunã cu Câmpeanu Radu.

6. Prin Inspectoratul judeþean Olt vor fi lucraþi informativ numiþii: Bãlãnescu Silviu,
Niþu Ion ºi Zamfirescu Manole din Caracal, care au desfãºurat activitate în aceeaºi
organizaþie subversivã, împreunã cu fugarul Oprescu Adrian-Paul, precum ºi rudele
acestuia din judeþ, în scopul de se stabili dacã menþin legãturi ºi încearcã sã-i
influenþeze în scop duºmãnos pe aceºtia. Analiza rezultatelor obþinute se va face la
30 martie 1978.

Rãspunde: lt. col. Diþulescu N.

7. Dupã identificarea ºi lucrarea informativã a lui Hogaº Aurel, inginer la I.A.S.
Mãrculeºti, judeþul Ialomiþa, cumnat cu fugarul Oprescu Adrian-Paul, va fi contactat
ºi determinat sã-l influenþeze pozitiv pe acesta.

Termen: 15 martie 1978
Rãspunde: col. Sporea Ion

8. Se va comunica la U.M. 0920 despre activitatea duºmãnoasã a lui Câmpeanu
Radu ºi legãturile sale din Franþa, menþionate în prezenta notã, ºi se va coopera pentru
contracararea acþiunilor lor ostile statului nostru.

Termen: 30 decembrie 1977
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9. Pentru stabilirea tuturor legãturilor suspecte din þarã, se va pune sub control ºi
corespondenþa numiþilor: Oprescu Adrian-Paul, Boiþeanu Florin ºi Damian Dan – toþi
stabiliþi în Franþa.

În raport de situaþia operativã apãrutã se vor lua ºi alte mãsuri corespunzãtoare.
Periodic vor fi analizate aceste cazuri ºi raportate conducerii direcþiei.

Lt. col. Diþulescu N.

[Rezoluþie:]

24 decembrie 1977.
De acord cu mãsurile propuse ºi cu termenele pe care le-am stabilit pentru

executare.
Prima analizã la 25 ianuarie 1978.
Col. [indescifrabil]

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 4, f. 284–285.
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1978 ianuarie 10. Program de mãsuri elaborat de Direcþia I privind activitatea
informativ-operativã în problema „presã“

Ministerul de Interne Strict secret
Direcþia I

Nr. 152/SV/… 10 ianuarie 1978

Program de mãsuri
privind desfãºurarea muncii de securitate în problema „Presã“

Analizând stadiul muncii informativ-operative în problemã ºi având în vedere
importanþa, vulnerabilitatea ºi sensibilitatea instituþiilor aferente, apreciem cã se impun
noi mãsuri pe linia îmbunãtãþirii muncii de securitate, în vederea realizãrii unei
cunoaºteri multilaterale a tuturor persoanelor pretabile la acþiuni duºmãnoase, în scopul
prevenirii unor fapte de naturã sã afecteze securitatea statului ori sã aducã prejudicii
bunei desfãºurãri a activitãþii instituþiilor din problemã.

Activitatea informativã de cunoaºtere se va desfãºura pe principiul muncii în
problemã ºi în obiectiv la Radioteleviziune, având la bazã hotãrârile de partid ºi
indicaþiile secretarului general al P.C.R., din care rezultã sarcini pentru organele de
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securitate, ordinele conducerii ministerului ºi actele normative (Legea 23/1971, H.C.M.
18 ºi 19/1972 etc.), precum ºi Legea presei, cât ºi regulamentele ºi instrucþiunile cu
privire la activitatea instituþiilor de presã.

În vederea imprimãrii unui caracter mai unitar al activitãþii în problemã pe întreaga
þarã, vom întocmi un documentar care se va difuza la inspectorate.

Termen: 30 aprilie 1978.
Vom acþiona pentru asigurarea unei supravegheri informative atotcuprinzãtoare.

Prin reþeaua informativã ºi relaþii personale, se vor lua mãsuri de cunoaºtere ºi
prevenire a unor fapte de naturã sã lezeze securitatea statului ori sã afecteze bunul
mers al instituþiilor de presã.

Pentru crearea unui climat mai bun, de respingere a celor care ar fi pretabili la
manifestãri ori fapte care ar putea afecta securitatea statului, se va acþiona mai ofensiv,
atât prin cercetarea de cãtre organele noastre a celor care comit asemenea fapte, cât
ºi punerea lor în dezbaterea colectivelor de muncã.

I. Îmbunãtãþirea supravegherii informative exercitatã în cadrul problemei.

În cadrul supravegherii informative vom acorda atenþie prioritarã locurilor ºi
sectoarelor mai vulnerabile din problemã ºi obiectiv, sectoarelor de emisie ºi
recepþie, grupurilor energetice de la Radioteleviziune ºi „Agerpres“, redacþiilor care
intrã în legãturã directã cu ziariºti ºi presa din strãinãtate, redacþiilor care se ocupã
cu culegerea de date pentru a fi date publicitãþii, din sectoarele de cercetare ºi
economice.

1. Completarea reþelei informative pentru acoperirea tuturor locurilor ºi mediilor,
în care sens vor fi efectuate 173 recrutãri (127 din rândul personalului redacþional
ºi tehnico-redacþional din presã ºi la Radioteleviziune, iar 46 în cadrul poligrafiilor),
din care 7 recrutãri se vor efectua în cadrul instituþiilor din rãspunderea nemijlocitã,
1 la post central presã ºi 1 la Centrala industriei poligrafice, 12 la I.M.B. Securitate,
iar 116 la inspectoratele judeþene, eºalonate astfel:

În lunile noiembrie ºi decembrie 1977 se vor efectua 9 ºi respectiv 7 recrutãri,
iar în primul semestru al anului 1978 se vor efectua 173 recrutãri (86 în trimestrul
1 ºi 87 în trimestrul 2), conform graficului anexat*.

2. Se va extinde metoda stabilirii de relaþii cu toþi factorii de conducere, precum
ºi cu alte persoane care ne pot fi utile pentru informarea ºi rezolvarea altor sarcini
de securitate în problemã.

3. Se va acþiona în direcþia instruirii multilaterale a reþelei informative, în scopul
cunoaºterii tuturor faptelor ºi fenomenelor de naturã sã afecteze securitatea statului,
cât ºi acelor stãri de lucruri negative care pot afecta buna îndeplinire a sarcinilor
complexe ce revin instituþiilor de presã.

Sarcinã permanentã.
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4. În activitatea cu reþeaua informativã, vom urmãri educarea acesteia pentru
transmiterea în timpul cel mai scurt a informaþiilor pe care le obþin ºi sã acþioneze
direct în situaþii deosebite pentru a preveni ºi remedia unele stãri de lucruri care pot
împiedica buna desfãºurare a activitãþii instituþiei.

5. Reþeaua informativã va fi folositã pentru:
a. În mod diferenþiat, efectuarea unei mai bune cunoaºteri a elementelor cuprinse

în evidenþa dosarului de problemã.
b. Identificarea ºi altor persoane pretabile la acþiuni ostile sau contrare legilor în

vigoare. Avem în vedere ºi pe cei cunoscuþi cu nemulþumiri, pe care intenþioneazã
sã ºi le rezolve altfel decât pe cãi legale.

c. Se va extinde activitatea de cunoaºtere ºi în afara instituþiei, cu precãdere asupra
acelor persoane semnalate cu atitudini ori comportãri necorespunzãtoare; întreþin relaþii
neoficiale cu cetãþeni strãini ori emigraþia reacþionarã sau frecventeazã cercuri viciate
din punct de vedere politic.

d. Vom avea permanent în preocupare cunoaºterea stãrii de spirit ºi disciplinare
a personalului muncitor. Pe baza informaþiilor obþinute, vom acþiona prin factorii
competenþi, în vederea creãrii unui climat propice desfãºurãrii în bune condiþiuni a
activitãþii.

e. În cadrul poligrafiilor, concomitent cu sarcinile de mai sus, se va urmãri
asigurarea punctelor de vedere vulnerabile, precum ºi cunoaºterea unor aspecte
economice, cum ar fi:

– anomalii ºi abateri de la folosirea eficientã a maºinilor ºi utilajelor;
– prevenirea multiplicãrii unor materiale neavizate de cãtre forurile competente;
– modul de evidenþiere ºi distrugere a deºeurilor.
f. Cunoaºterea atitudinii ºi poziþiei ziariºtilor strãini pe timpul cât se aflã în

instituþiile din problemã.
6. Vom acþiona ºi în direcþia folosirii reþelei informative din alte probleme ale

serviciului, ca ºi informatorii altor compartimente.

II. Urmãrirea informativã.

1. Se va acþiona în vederea clarificãrii operative a celor 19 elemente verificate
prin D.U.I. (dintre care 10 în sectorul poligrafii), cu prioritate a celor 6 cazuri semnalate
cu manifestãri denigratoare ºi a 4 cazuri cunoscute cã întreþin relaþii neoficiale cu
cetãþeni strãini, cât ºi cu emigraþia reacþionarã, conform tabelului anexat*.

Termen: 30 mai 1978.
2. Vom acþiona pe linia verificãrii operative a informaþiilor cu privire la cele 187

persoane din evidenþa dosarului de problemã, conform situaþiei nominalã anexatã*, astfel:
a) Verificarea informaþiilor cu privire la cele 64 persoane semnalate cu manifestãri

ostile la adresa regimului. În cazurile în care semnalãrile iniþiale vor fi confirmate,
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se vor întreprinde mãsuri diversificate de neutralizare, prin acþiuni directe ale organelor
noastre ori prin organele de partid ºi conducerea instituþiei. 

Termen: 30 aprilie 1978.
b) Clarificarea naturii legãturilor neoficiale cu cetãþenii strãini a celor 74 de elemente.

Termen: 30 martie 1978.
c) În atenþia noastrã se aflã 49 persoane, semnalate cu intenþii de rãmânere ilegalã

în strãinãtate. Vor fi clarificate toate aceste cazuri ºi se vor întreprinde mãsuri de
influenþare ºi neutralizare.

Termen: 30 aprilie 1978.
d) Se va continua supravegherea prin reþeaua informativã ºi alte mijloace a celor

61 persoane cunoscute cu antecedente politice ori penale, pentru a li se cunoaºte
intenþiile ºi a neutraliza eventualele acþiuni ostile.

Sarcinã permanentã.
e) Vom avea în vedere ca, în mod treptat, folosind mijloace ºi forme adecvate,

sã se insiste la conducerea instituþiilor, în special la redacþiile ziarelor, cât ºi la organele
centrale ºi locale de partid, pentru a acþiona în vederea acelora care nu corespund
exigenþelor profilului ideologic ºi moral al instituþiilor din presã.

III. Diversificarea activitãþii de supraveghere a personalului care prin natura
serviciului intrã în relaþii cu cetãþeni strãini, efectueazã frecvente deplasãri în
strãinãtate, cât ºi a acelora selecþionaþi pentru a participa la acþiuni de protocol.

1. Se va þine o evidenþã strictã a persoanelor care sunt invitate la diverse manifestãri
ale reprezentanþelor diplomatice, urmãrind limitarea numãrului acestora. O evidenþã
similarã se va face ºi în privinþa deplasãrilor în strãinãtate.

Termen: 28 februarie 1978.
2. Îmbunãtãþirea activitãþii de supraveghere a cetãþenilor care vin în instituþiile

din problemã sau în mod frecvent cautã sã intre în relaþii cu persoane, în scopul
depistãrii acelora care au misiuni de racolare, influenþare negativã ori lucreazã pentru
postul de radio „Europa Liberã“.

– Prin reþeaua informativã ºi relaþiile personale, vom acþiona în direcþia influenþãrii
pozitive a unor ziariºti strãini, cât ºi pentru obþinerea unor date de interes operativ.

3. Identificarea ºi cunoaºterea poziþiei prezente a rudelor ºi prietenilor din þarã a
redactorilor ºi colaboratorilor secþiei române de la postul de radio „Europa Liberã“,
cât ºi a acelora care au lucrat în instituþiile din presã ºi au rãmas clandestin în
strãinãtate, în vederea întreprinderii unor mãsuri de contracarare a acþiunilor ostile
desfãºurate de cãtre acest post.

– Situaþia nominalã a celor rãmaºi în þãri strãine – 30 aprilie 1978.
Continuarea acþiunilor de publicare în presa centralã ºi localã a unor articole

demascatoare, sub semnãtura unor oameni de prestigiu. De asemenea, trimiterea unor
scrisori de protest faþã de emisiunile postului, atât pe adresa acestuia, cât ºi la unele
organisme ºi personalitãþi din þãrile occidentale.
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– Vor intra în preocuparea noastrã ziariºtii strãini care ne-au vizitat ºi care au
dovedit atitudine inamicalã faþã de þara noastrã, au contactat elemente din atenþia
organelor de securitate.

Pânã la 20 martie 1978 vom întocmi o situaþie nominalã a ziariºtilor strãini din
aceastã categorie.

– În cadrul problemei se vor concentra date ºi persoane în legãturã cu postul de
radio „Europa Liberã“, urmãrind modul cum se realizeazã sarcinile prevãzute în
programul de mãsuri.

IV. Cooperarea cu Direcþia a III-a în ce priveºte supravegherea informativã a
cetãþenilor strãini, a persoanelor din problemã care prin natura serviciului intrã
în contact cu oficiile diplomatice, cât ºi acelora care au rude ºi relaþii în emigraþia
reacþionarã.

V. Îmbunãtãþirea activitãþii de cunoaºtere ºi respectare a legislaþiei în vigoare.

1. În vederea întãririi disciplinei, cu ajutorul factorilor de rãspundere din redacþii
ºi poligrafii, vom iniþia acþiuni de reprelucrare a Legii 23/1971, precum ºi H.C.M.
nr. 18 ºi 19/1972, precum ºi a regulamentelor de ordine interioarã din fiecare instituþie,
acþiune ce se va încheia la 30 martie 1978.

2. Se va asigura prelucrarea contrainformativã individualã de cãtre ofiþerii de
securitate a tuturor persoanelor care prin natura serviciului intrã în contact cu cetãþeni
strãini.

De asemenea, individual sau colectiv, a tuturor celor care se deplaseazã în
strãinãtate, în interes de serviciu ori personal, diferenþiat în raport de individ, cât ºi
de specificul þãrii unde se deplaseazã.

3. Pânã la 30 ianuarie 1978 vom întreprinde mãsuri de reactualizare a listelor
cuprinzând personalul care are acces la date ºi documente ce constituie secret de stat
ºi se va urmãri modul în care ºi-au însuºit prevederile Legii 23/1971 ºi H.C.M.
19/1972.

4. Prin controale lunare, vom urmãri modul cum sunt respectate prevederile Legii
23/1971, H.C.M. 18 ºi 19/1972.

În cazurile de încãlcare a prevederilor legale, vor fi aplicate sancþiuni
corespunzãtoare, concomitent cu informarea conducerii instituþiilor.

Ofiþer specialist I
Colonel
V. Salapa

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 1, vol. 1, f. 81–87.
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1978 februarie 6. Plan de mãsuri pentru intensificarea muncii informativ-operative
în rândul ziariºtilor strãini care viziteazã R.S. România

Ministerul de Interne Strict secret
Direcþia Secretariat-Juridicã
Nr. 009511 din 6 februarie 1978

Rog a aproba
Gl. N. Pleºiþã

Se aprobã
Teodor Coman

Plan de mãsuri
pentru intensificarea muncii informativ-operative în rândul ziariºtilor strãini,

în scopul cunoaºterii ºi prevenirii acþiunilor ostile puse la cale de aceºtia
împotriva þãrii noastre1

Din mãsurile informativ-operative întreprinse rezultã cã R.S. România este
vizitatã de un numãr tot mai mare de ziariºti, corespondenþi de presã, radio ºi
televiziune strãini. În marea lor majoritate, aceºtia au informat corect opinia publicã
internaþionalã despre unele aspecte ale politicii interne ºi externe a partidului ºi statului
nostru. Au fost însã identificaþi ºi unii ziariºti preocupaþi sã culeagã informaþii secrete
din diferite domenii de activitate ori sã realizeze contacte cu elemente ostile din rândul
cetãþenilor români, de la care sã obþinã date false ºi tendenþioase, pe care sã le
foloseascã în acþiunile de denigrare a þãrii noastre puse la cale de serviciile de spionaj
ºi organizaþiile reacþionare din strãinãtate.

Deºi în procesul muncii au fost prevenite sau anihilate încercãrile unor ziariºti
de a desfãºura astfel de activitãþi, s-au manifestat ºi neajunsuri care nu au permis
realizarea unui control permanent ºi eficace asupra activitãþii lor: lipsuri în dispunerea,
instruirea, dirijarea ºi verificarea reþelei informative; ineficienþa mãsurilor luate pentru
prevenirea realizãrii de contacte între unii ziariºti strãini ºi elemente ostile din rândul
cetãþenilor români; deficienþe în coordonarea, pe þarã, de cãtre Direcþia a III-a, a muncii
contrainformative în rândul acestei categorii de strãini.

Pentru eliminarea neajunsurilor existente, realizarea unui control mai eficient asupra
ziariºtilor pe timpul ºederii lor în România ºi în scopul prevenirii, descoperirii ºi
contracarãrii oricãror acþiuni duºmãnoase puse la cale de elemente ostile din rândul
acestora, se vor întreprinde urmãtoarele mãsuri:
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1. Aparatul de contraspionaj, în conlucrare cu celelalte unitãþi ale Ministerului de
Interne, va organiza ºi desfãºura supravegherea informativã sistematicã a tuturor
ziariºtilor strãini, în vederea cunoaºterii ºi controlãrii activitãþii lor, identificãrii ºi
luãrii în lucru a celor suspecþi de spionaj sau cu alte preocupãri ostile. În acest scop:

a) În termen de 30 de zile vor fi analizate toate informaþiile existente despre
corespondenþii de presã, radio ºi televiziune acreditaþi permanent în R.S. România
sau care ne-au vizitat temporar þara, selecþionând ºi luând în lucru elementele suspecte
despre care se deþin date cã:

– sunt preocupate sã culeagã informaþii secrete ori întreþin legãturi cu diplomaþi
spioni aflaþi la post în Bucureºti;

– ºi-au creat legãturi în rândul unor cetãþeni români cunoscuþi cu manifestãri
duºmãnoase, de la care au cules date cu caracter denigrator referitoare la aºa-zisa
problemã a drepturilor ºi libertãþilor omului;

– în timpul sau dupã vizitele lor în România au transmis ºi publicat materiale cu
caracter ostil þãrii noastre;

– întreþin legãturi cu postul de radio „Europa Liberã“, din însãrcinarea cãruia culeg
date folosite în campania de denigrare sau contacteazã elemente duºmãnoase din
rândul cetãþenilor români, pe care le instigã la acþiuni protestatare.

b) Pânã la data de 25 februarie 1978, va fi analizatã situaþia operativã a celor 204
ziariºti aflaþi în preocupãrile aparatului de contraspionaj, hotãrându-se mãsuri
concrete în funcþie de datele existente ºi scopul urmãrit în fiecare caz (includerea în
urmãrirea informativã, luarea în studiu în vederea recrutãrii, stabilirea de mãsuri de
influenþare, dezinformare sau compromitere).

2. Pentru a cunoaºte la timp despre sosirea în þarã a unor corespondenþi de presã,
radio ºi televiziune ºi programul acestora, Direcþiile I ºi a III-a – potrivit competenþelor
lor – vor asigura legãturi permanente cu Direcþia presei ºi culturii din Ministerul
Afacerilor Externe, Ministerul Turismului, „Agerpres“, Institutul român pentru
relaþii culturale cu strãinãtatea, Radioteleviziunea românã ºi alte instituþii care
organizeazã activitãþi cu ziariºtii strãini.

3. U.M. 0920 va comunica în timp util, Direcþiei a III-a, informaþii despre ziariºtii
strãini care intenþioneazã sã vinã în þarã ºi sunt cunoscuþi sau suspecþi de apartenenþã
la serviciile de spionaj ori manifestã preocupare pentru obþinerea de date pe care sã
le foloseascã în scop denigrator.

4. Direcþia de paºapoarte, evidenþa strãinilor ºi controlul trecerii frontierei va lua
mãsuri pentru stabilirea ºi comunicarea cu operativitate la Direcþia a III-a, prin Centrul
de informaticã ºi documentare, a tuturor strãinilor din ale cãror documente de identitate
sau declaraþii verbale rezultã cã sunt corespondenþi de presã, radio ºi televiziune, pentru
a se putea organiza, încã de la intrarea în þarã, mãsuri de urmãrire activã a acestora.

5. Pe baza datelor obþinute, Direcþia a III-a va informa unitãþile centrale ºi teritoriale
despre vizitele pe care corespondenþii strãini urmeazã sã le facã în diferite instituþii
din sectoarele lor de responsabilitate, pentru a lua mãsuri de supraveghere a acestora
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pe timpul cât se aflã în locurile respective, de pregãtire contrainformativã a
persoanelor care urmeazã sã poarte discuþii oficiale cu ziariºtii, de identificare ºi
urmãrire informativã, pe principiul muncii în obiectiv, a elementelor suspecte din
rândul cetãþenilor români preocupaþi sã-ºi creeze legãturi neoficiale cu aceºtia.

6. Toate unitãþile Ministerului de Interne vor contribui la depistarea ºi
supravegherea informativã a ziariºtilor strãini care, ascunzându-ºi adevãrata calitate,
încearcã sã pãtrundã în diferite instituiþii sau sã-ºi creeze legãturi în rândul cetãþenilor
români de la care sã culeagã datele ce-i intereseazã. Asemenea cazuri vor fi
semnalate operativ la Direcþia a III-a, pentru a coordona munca de urmãrire
informativ-operativã a lor.

7. Pânã la 28 februarie 1978, unitãþile centrale ºi teritoriale vor lua mãsuri ca
întreaga reþea informativã din instituþiile, locurile ºi mediile frecventate de ziariºtii
strãini sã fie reinstruitã cu sarcini concrete pentru a semnala operativ apariþia acestora
în locurile respective, domeniile care îi intereseazã, cãile prin care intenþioneazã sã
se documenteze, categoriile de cetãþeni români vizaþi, în scopul prevenirii ºi
contracarãrii încercãrilor de a realiza contacte cu cetãþeni români cunoscuþi cu
manifestãri duºmãnoase sau ale cãror nemulþumiri ar putea fi exploatate în obþinerea
de informaþii ori realizarea de reportaje cu caracter denigrator.

Informatorii ºi colaboratorii din hoteluri, moteluri, restaurante ºi alte locuri vor
sesiza operativ apariþia unor strãini ce au preocupãri ziaristice, precum ºi a tuturor
contactelor particulare ale corespondenþilor de presã, radio ºi televiziune cu cetãþeni
români, pentru a verifica dacã acestea se realizeazã în conformitate cu normele legale
sau au loc în cadru neoficial.

Informaþiile obþinute despre ziariºtii strãini vor fi comunicate, dupã caz, Direcþiei
a III-a sau serviciilor de contraspionaj din inspectoratele judeþene.

8. În instituþiile de învãþãmânt, artã ºi culturã, în sectoarele de presã ºi publicitate,
în alte locuri vizate de ziariºtii strãini – potrivit competenþelor lor – Direcþiile I, a
II-a ºi a III-a vor crea o reþea de interpunere, formatã din specialiºti ºi alþi oameni
de valoare, capabili sã rãspundã documentat la întrebãrile corespondenþilor strãini
ºi sã-i influenþeze în direcþia informãrii obiective a opiniei publice internaþionale cu
realitãþile din R.S. România.

O atenþie deosebitã se va acorda selecþionãrii persoanelor care urmeazã sã
însoþeascã, în cadrul programelor organizate, corespondenþii de presã strãini. Acestea
trebuie sã aibã o bunã pregãtire politicã ºi profesionalã, putere de convingere ºi
influenþã asupra ziariºtilor strãini.

9. Pe lângã corespondenþii de presã care, necunoscând realitãþile din þara noastrã,
se aflã sub influenþa propagandei occidentale, vor fi interpuse surse capabile sã prezinte
în mod obiectiv preocupãrile partidului ºi statului nostru pe plan intern ºi în domeniul
relaþiilor internaþionale, exercitând asupra lor o influenþã pozitivã. Concomitent, se
vor lua mãsuri de prevenire a intrãrii în contact a unor astfel de ziariºti cu elemente
cunoscute cu manifestãri duºmãnoase, care i-ar putea influenþa în sens negativ.
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10. În scopul cunoaºterii ºi controlãrii activitãþii ziariºtilor strãini, a stãpânirii în
cât mai bune condiþii a situaþiei informative din problemã, Direcþia a III-a, în cooperare
cu U.M. 0920, va lua în studiu în vederea recrutãrii unele persoane cu posibilitãþi
informative reale din rândul acestei categorii de strãini.

11. Direcþia a III-a va lua mãsuri pentru cunoaºterea ºi controlarea legãturilor dintre
corespondenþii strãini ºi misiunile diplomatice din Bucureºti, urmãrind sã stabileascã
dacã acþiunile acestora sunt coordonate sau sprijinite de ambasade, dacã între
diplomaþii spioni ºi ziariºti are loc un schimb reciproc de informaþii ori îi folosesc
în acþiuni de diversiune ideologicã, în funcþie de care va întreprinde mãsurile ce se
impun.

12. Unitãþile centrale ºi teritoriale vor acþiona, în sectoarele de responsabilitate,
pentru a preveni ca unele elemente ostile sau nemulþumite din rândul cetãþenilor români
sã predea corespondenþilor strãini materiale cu conþinut denigrator. În cazurile în care
s-a stabilit cã astfel de materiale au fost totuºi predate, vor fi întreprinse mãsuri
diversificate pentru a preveni scoaterea lor din þarã.

13. Pentru exercitarea unui control mai eficient asupra conþinutului discuþiilor
purtate de unii ziariºti strãini cu cetãþeni români în condiþii ºi împrejurãri suspecte
ºi anihilarea acþiunilor ostile, unitãþile informative vor folosi în mai mare mãsurã
mijloacele tehnice din dotare.

14. Comandamentul pentru tehnicã operativã ºi transmisiuni va intensifica con-
trolul comunicãrilor transmise de corespondenþii de presã prin telex, reþeaua telefonicã
internaþionalã ºi pe calea poºtei, pentru cunoaºterea operativã a conþinutului lor, în
scopul organizãrii de mãsuri vizând anihilarea efectului nociv al ºtirilor tendenþioase.

15. Unitãþile Ministerului de Interne, cu sprijinul instituþiilor române specializate,
vor stabili ziariºtii strãini care dupã vizitele fãcute în R.S. România au publicat articole
cu caracter denigrator la adresa þãrii noastre ori au furnizat agenþiilor de presã, radio
ºi televiziune ºtiri ºi informaþii denaturate ºi vor lua mãsuri de identificare ºi urmãrire
a surselor folosite de strãini în obþinerea datelor respective.

16. Asupra ziariºtilor stabiliþi cã desfãºoarã acþiuni de spionaj sau sunt preocupaþi
sã culeagã date ºi materiale pe care sã le foloseascã în publicarea de articole sau repor-
taje cu un profund conþinut denigrator, vor fi întreprinse mãsuri diversificate, vizând:

– limitarea activitãþii lor ºi dezinformarea sistematicã;
– compromiterea celor care sãvârºesc acte infracþionale sau alte fapte dezonorante

faþã de ziarul, agenþia pe care o reprezintã, opinia publicã ori de membri familiei;
– atenþionarea, prin „Agerpres“ sau instituþiile care i-au invitat, asupra

neconcordanþei datelor publicate cu realitãþile din þara noastrã;
– combaterea, prin intermediul mijloacelor de informare româneºti, a materialelor

prin care se prezintã în mod denaturat situaþia din România;
– informarea ºefilor misiunilor diplomatice, prin Ministerul Afacerilor Externe,

despre faptul cã preocupãrile unor ziariºti conaþionali contravin legilor române ºi nu
sunt de naturã sã contribuie la dezvoltarea relaþiilor bilaterale;
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– refuzarea cererilor unor corespondenþi de presã suspecþi de spionaj sau
cunoscuþi cu manifestãri ostile împotriva þãrii noastre, prin care solicitã acreditarea
permanentã ori temporarã în R.S. România.

– declararea unor ziariºti ca persoane indezirabile.
17. Unitãþile Ministerului de Interne vor aplica cu mai multã fermitate sancþiunile

prevãzute de Legea nr. 23/1971 ºi H.C.M. 18/1972 împotriva cetãþenilor români care:
– intrã în orice fel de legãturã cu posturile de radio ºi televiziune ori cu organe

de presã din strãinãtate, care, prin acþiunile lor, desfãºoarã o activitate de defãimare
sau contrarã intereselor statului român;

– acordã interviuri organelor de presã, agenþiilor de ºtiri ori posturilor de radio
sau televiziune, în þarã sau pe timpul cât se aflã în strãinãtate în interes de serviciu
sau personal, pentru probleme ce privesc interese politice, social-economice, de apãrare
ºi tehnico-ºtiinþifice ale statului român, fãrã aprobarea factorilor competenþi stabiliþi
prin lege.

18. Direcþia a III-a coordoneazã ºi controleazã – pe þarã – problema ziariºti, iar
urmãrirea acestora se va realiza pe spaþii geografice în cadrul serviciilor de linie.

Pentru o mai bunã organizare a muncii, în cadrul Serviciului 14 (analiza ºi sinteza
informaþiilor de contraspionaj, prelucrarea automatã a datelor ºi control) din Direcþia
a III-a s-a constituit un colectiv care asigurã: evidenþa nominalã centralizatã a tuturor
ziariºtilor strãini care vin în România; semnalarea operativã a intrãrii lor în þarã;
concentrarea de date despre ziariºtii care publicã materiale de denigrare a þãrii;
valorificarea informaþiilor referitoare la preocupãrile suspecte ale acestora; formularea
de concluzii privind eficienþa activitãþii de urmãrire a corespondenþilor de presã, radio
ºi televiziune strãini.

19. Semestrial ºi ori de câte ori este nevoie, conducerea Direcþiei a III-a va analiza
stadiul ºi modul în care se desfãºoarã, pe þarã, activitatea informativã în rândul ziariº-
tilor strãini ºi va dispune mãsuri care sã ducã la intensificarea muncii în acest domeniu.

ªeful Direcþiei a III-a ªeful Direcþiei I
General-locotenent General-maior
Moga Gheorghe Tãbãcaru Dumitru

ªeful Direcþiei a II-a ªeful U.M. 0920/F
General-maior General-maior
Macri Emil [indescifrabil]

ªeful Direcþiei Paºapoarte ªeful Comandamentului pentru
General-maior Tehnica Operativã ºi Transmisiuni
Popescu Romeo General-locotenent

Diaconescu Ovidiu

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 113, vol. 2, f. 43–50.

466



116688

1978 mai 6. Raport al Serviciului 5 din Direcþia I privind stadiul activitãþii
informativ-operative în obiectivul Radioteleviziunea Românã

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

152/SV/001635 din 9 mai 1978

Raport cu privire la stadiul activitãþii informativ-operative în obiectivul
Radioteleviziune

La 4 mai 1978 s-a analizat la nivelul conducerii direcþiei, col. Nãstase Gheorghe,
stadiul executãrii ordinelor date la 20 octombrie 1977 de cãtre conducerea ministerului,
cu prilejul analizei muncii operativ-informative din cadrul Radioteleviziunii Române.

Pe baza concluziilor desprinse ºi a ordinelor date, s-a întocmit un program de
mãsuri. Stadiul realizãrii sarcinilor se prezintã astfel:

a) S-au fãcut progrese în ce priveºte activitatea, care se desfãºoarã pe principiul
muncii în obiectiv. A crescut capacitatea ofiþerilor de cuprindere, sesizare ºi prevenire
a unor fapte ºi fenomene care puteau degenera în acþiuni ºi activitãþi potrivnice
orânduirii sociale ºi de stat sau care puteau aduce prejudicii bunei activitãþi în cadrul
acestei importante instituþii.

– Întreaga activitate de securitate s-a bazat pe o concepþie mai clarã de muncã,
vizând realizarea în bune condiþiuni a unor sarcini impuse de necesitãþile imediate
ale muncii – completarea reþelei, verificarea operativã a informaþiilor. Totodatã,
activitatea a fost orientatã ºi organizatã în vederea studierii unor fenomene în evoluþia
lor, cât ºi pronosticarea unor fapte ºi fenomene cu consecinþe negative, luându-se
mãsuri în vederea prevenirii acestora, aºa cum a fost cazul persoanelor restructurate
de la Radioteleviziune.

S-a acþionat în direcþia aducerii unor corective în ce priveºte ponderea activitãþii
ofiþerilor, în sensul ca aceasta sã se desfãºoare cu precãdere în obiectiv, în munca
cu reþeaua informativã, cât ºi participarea nemijlocitã la toate transmisiunile de
importanþã excepþionalã ce au avut loc.

– Ca urmare, s-a fãcut o delimitare mai riguroasã a tuturor punctelor vulnerabile
din obiectiv, totodatã acþionându-se în direcþia organizãrii activitãþii informative în
acestea.

b) În urma concluziilor desprinse de la analizã cu privire la deficienþele existente
în activitatea de supraveghere informativã, au fost luate mãsuri concrete de
remedierea lipsurilor ºi ridicarea eficienþei acestei activitãþi, punând accent pe
acoperirea informativã a tuturor locurilor ºi mediilor, astfel:
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– Din cele 48 recrutãri prevãzute în aceastã perioadã, s-au realizat 45. Au fost create
condiþiile ca întregul plan de recrutãri prevãzut pânã la sfârºitul lunii mai a.c. sã fie
realizat în întregime (61 recrutãri).

– S-a insistat ca noile recrutãri sã se facã în acele redacþii, servicii, echipe de lucru,
puncte vulnerabile, unde nu am avut reþea sau era insuficientã.

– Noile recrutãri s-au fãcut din rândul persoanelor care, prin poziþia ºi pregãtirea
lor, au reale posibilitãþi de informare sau lucreazã în puncte vulnerabile.

– La realizarea acestor recrutãri au concurat marea majoritate a ofiþerilor
serviciului. Din cele 45 de recrutãri efectuate, 18 au fost realizate de alþi ofiþeri din
serviciu, cu precãdere din rândul persoanelor care au posibilitãþi de informare ºi pe
linia problemei în care lucreazã aceºti ofiþeri.

– Capacitatea de cunoaºtere ºi rezolvare operativã a unor aspecte negative se
mãreºte ºi prin aceea cã s-au extins relaþiile operative cu toþi factorii de conducere
din obiectiv, începând de la secretar general de redacþie, pânã la conducerea
Radioteleviziunii. Aceºtia au fost sesizaþi cu unele aspecte care puteau avea
consecinþe negative asupra bunului mers al instituþiei.

De asemenea, conducerea Radioteleviziunii a fost sensibilizatã cu privire la
personalul angajat necorespunzãtor din punct de vedere al profilului moral, luându-
se mãsuri pentru desfacerea contractului de muncã celor care au refuzat sã revinã
asupra cererilor de plecare definitivã.

Legãtura permanentã cu conducerea obiectivului s-a þinut în vederea remedierii
operative a unor deficienþe în ce priveºte realizarea emisiunilor de importanþã
excepþionalã.

– S-a acþionat în direcþia reinstruirii reþelei informative, atât în raport de specificul
locului sãu de muncã, cât ºi cu problematica de securitate ce o ridicã întregul obiectiv.
De asemenea, reþeaua a fost instruitã ºi folositã pentru a acþiona în mod direct în
vederea influenþãrii pozitive a unor elemente care aveau tendinþa ca, în urma unor
nemulþumiri personale, sã treacã la acþiuni necugetate, ca de exemplu: cazul lui Bãlan
Eufrosina, care, fiind schimbatã dintr-o anumitã funcþie, intenþiona sã treacã la anumite
manifestãri deschise de nemulþumire. Au fost duse acþiuni de temperare a atitudinii
numiþilor Carp Sorin ºi Tömöry Peter Gyula, care au depus formele pentru plecare
definitivã din þarã.

c) S-a acordat atenþie sporitã în vederea cuprinderii în supravegherea informativã
a tuturor persoanelor pretabile la acþiuni ostile, locurilor ºi mediilor unde se pot
produce fapte ºi fenomene de naturã sã afecteze securitatea statului ori a bunului mers
al instituþiei. În acest context, s-a acordat o atenþie permanentã cunoaºterii stãrii de
spirit a personalului, în vederea prevenirii amplificãrii unor manifestãri negative.

În vederea menþinerii unui climat propice de muncã, cât ºi pentru prevenirea
transformãrii unor nemulþumiri personale în acte iresponsabile cu consecinþe asupra
securitãþii statului ori asupra bunului mers al instituþiei, s-a acþionat în vederea
clarificãrii situaþiei acestora, cu sprijinul conducerii instituþiei. De exemplu, li s-a
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desfãcut contractul de muncã la cele 9 elemente de la Televiziune care au depus cererile
pentru plecare definitivã din þarã.

d) S-a acþionat mai operativ în vederea clarificãrii situaþiei elementelor care se
aflã în evidenþa dosarului de obiectiv, astfel:

Dintre cele 16 elemente din studiourile centrale semnalate cu manifestãri ostile,
4 au fost scoºi din preocupãri prin neconfirmarea materialului de primã sesizare; 12
rãmân în continuare în atenþia noastrã; asupra a 2 elemente s-a deschis D.U.I., întrucât
au apãrut elemente noi cu privire la atitudinea ºi comportarea acestora.

În evidenþa dosarului de obiectiv se aflã 33 de elemente, semnalate cã întreþin relaþii
neoficiale cu cetãþeni strãini; 9 cazuri au fost scoase din preocupãri, nerezultând date
cã asemenea legãturi erau de naturã suspectã.

Se acþioneazã în continuare în vederea clarificãrii naturii legãturilor la cele 24 de
elemente rãmase în atenþie.

Dintre cele 38 de elemente aflate în atenþie, de la studiourile centrale, semnalate
cu intenþii de rãmânere ilegalã în strãinãtate, 12 cazuri au fost scoase din preocupãri
prin neconfirmarea materialului de primã sesizare.

S-a acordat atenþie cunoaºterii poziþiei ºi atitudinii celor 11 cetãþeni strãini care
lucreazã în cadrul redacþiei Emisiunilor pentru strãinãtate, nerezultând date de interes
operativ.

De asemenea, rãmân în atenþia noastrã, în cadrul supravegherii informative, cele
10 elemente cunoscute cu antecedente politice reacþionare.

e) În prezent se aflã în verificare prin D.U.I. un numãr de 6 cazuri, semnalate cu
unele manifestãri ostile. În perioada la care se referã raportul, au fost închise 2 D.U.I.
prin neconfirmarea materialului de primã sesizare ºi deschise 4.

f) Au fost luate mãsuri pentru o mai bunã organizare a supravegherii cetãþenilor
strãini pe timpul cât se aflã în obiectiv. Pe aceastã linie, împreunã cu U.M.
0625/C.P., s-a efectuat un control de fond, stabilind un program de mãsuri concret
în vederea remedierii unor lipsuri constatate.

De comun acord cu conducerea instituþiei, s-a introdus o evidenþã strictã a strãinilor
care intrã în instituþie. De asemenea, pentru ziariºti s-a început introducerea unor fiºe
care pot fi folosite ºi pentru nevoi operative.

g) Au fost luate mãsuri în vederea verificãrii în evidenþele Ministerului de Interne
a celor 13 translatori ºi însoþitori din afara instituþiei, folosiþi de cãtre Radioteleviziune.
De asemenea, am sensibilizat conducerea instituþiei pentru completarea acestui corp
de translatori ºi însoþitori cu oameni de încredere, în raport de nevoile ce le au, în
aºa fel încât sã nu se mai apeleze la serviciile O.N.T.

h) Un numãr de aproximativ 92 persoane care au efectuat cãlãtorii în strãinãtate,
în interes de serviciu sau individual, au fost pregãtite contrainformativ de cãtre ofiþerii
care rãspund de obiectiv.

Se þine o evidenþã nominalã a celor care se deplaseazã în strãinãtate.
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i) S-a depus un volum mare de muncã pe linia pregãtirii ºi desfãºurãrii celor 25
transmisiuni de importanþã excepþionalã, acþionându-se conform metodologiei de lucru
aprobatã de conducerea ministerului.

Ofiþerii care rãspund de obiectiv, au participat direct, atât în perioada pregãtirii,
cât ºi pe timpul efectuãrii transmisiunilor în direct, informând operativ conducerea
direcþiei ºi uneori conducerea ministerului cu privire la unele situaþii negative care
puteau periclita acþiunea.

j) A stat în atenþia noastã ºi problema îmbunãtãþirii pazei ºi securitãþii obiectivului,
a punctelor vulnerabile.

S-au efectuat controale periodice, cât ºi ocazia unor evenimente mai deosebite.
De asemenea, s-au organizat teste pentru pãtrunderea clandestinã în obiectiv, cu care
ocazie s-au constatat deficienþe cu privire la controlul accesului în instituþie; de
asemenea, au fost depistate unele legitimaþii care nu aveau viza la zi.

Lipsurile constatate au fost aduse la cunoºtinþa comandantului subunitãþii de pazã,
comandantului brigãzii de securitate, cât ºi conducerii Radioteleviziunii Române, care
au luat mãsuri de remedierea acestora ºi sancþionarea celor vinovaþi.

La fiecare punct de intrare în instituþie s-a introdus un registru în care sunt
consemnate neregulile cu privire la accesul în obiectiv. Angajaþii care au comis abateri
au fost atenþionaþi de cãtre conducerea Radioteleviziunii în prezenþa ofiþerului. 

Deºi, în comparaþie cu perioada precedentã, activitatea de securitate în obiectiv
a cunoscut îmbunãtãþiri, atât sub raportul cantitãþii, cât ºi calitãþii muncii, apreciem
cã aceasta nu se ridicã la nivelul necesitãþilor.

Se mai menþin serioase lipsuri în ce priveºte cunoaºterea multilateralã a
elementelor aflate în atenþia noastrã. Aceasta se realizeazã cu precãdere la locul de
muncã. S-au întreprins puþine acþiuni în vederea stabilirii atitudinii ºi comportãrii
acestora în cercul lor de relaþii.

De asemenea, acþiunile întreprinse în vederea cunoaºterii mai complete a
colaboratorilor externi au fost sporadice ºi au vizat numai o parte dintre aceºtia.

În activitatea de viitor, vom urmãri în principal realizarea urmãtoarelor obiective:
– în ce priveºte munca cu reþeaua informativã, vom acþiona în vederea unei

temeinice instruiri a surselor nou recrutate. De asemenea, punctarea ºi recrutarea de
noi elemente se va realiza numai din rândul persoanelor cu multiple posibilitãþi de
informare;

– asupra persoanelor semnalate cu anumite manifestãri negative vom efectua
verificãri complexe în vederea stabilirii cercurilor de relaþii în afara instituþiei;

– se va pune un accent mai mare în verificarea tuturor informaþiilor cu privire la
atitudinea negativã a unor angajaþi ai instituþiei, în scopul de a ne edifica asupra
atitudinii ºi comportãrii acestora;

– aprofundarea verificãrilor asupra colaboratorilor externi folosiþi de
Radioteleviziune. De asemenea, terminarea verificãrilor începute asupra traducãtorilor
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folosiþi de instituþie, pentru a însoþi delegaþii veniþi din strãinãtate ºi înlocuirea celor
necorespunzãtori;

– în ce priveºte activitatea studiourilor teritoriale, vom acþiona în direcþia
dinamizãrii muncii ºi ridicãrii eficienþei acesteia la nivelul cerinþelor. De asemenea,
vom sensibiliza conducerea studiourilor centrale cu privire la personalul angajat
semnalat cu atitudine necorespunzãtoare.

ªeful serviciului
Colonel,

Nicolae Mihai
De acord

Locþiitor ºef direcþie
Colonel,
Nãstase Gheorghe 

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 135, vol. 1, f. 87–89.

116699

1978 noiembrie 6. Notã a Departamentului Securitãþii Statului privind atitudinea
ºi situaþia foºtilor condamnaþi pentru „infracþiuni contra
securitãþii statului“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Nr. 00390600 din 6 noiembrie 1978

Notã

Din analiza datelor existente în legãturã cu situaþia ºi atitudinea prezentã a foºtilor
condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului, rezultã urmãtoarele:

În þarã, numãrul acestora se ridicã la 14.463, dintre care 151 au fost conducãtori
de bande ºi organizaþii subversiv-teroriste.

Dupã vârstã, 3.026 au pânã la 50 ani, 2.910 între 50–55 ani, 2.625 între 55–60
ani ºi 8.561 peste 60 ani.

Circa 6.000 foºti condamnaþi sunt încã în activitate. Dintre aceºtia, lucreazã în
organizaþii economice 83%, în sectoarele sãnãtate 3,5%, culte-secte 3,1%, învãþãmânt
2,7%, cercetare-proiectare 1,9%, artã-culturã 0,9%.
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Informaþiile obþinute în procesul supravegherii informative a acestor persoane atestã
faptul cã o bunã parte au renunþat la concepþiile lor ostile ºi s-au încadrat în activitatea
de edificare a socialismului în patria noastrã. Pânã în prezent, circa 30% au obþinut
reabilitarea juridicã.

Sunt însã circa 200 dintre ei, îndeosebi foºti conducãtori de bande sau organizaþii
subversiv-teroriste, precum ºi din rândul celor ce au suferit condamnãri repetate, care
se menþin pe poziþie duºmãnoasã. Aceºtia comenteazã ostil evenimentele politice
interne ºi mãsurile luate de conducerea partidului ºi statului în diverse domenii de
activitate, denigreazã orânduirea socialistã ºi colporteazã ºtiri tendenþioase audiate
la posturile de radio occidentale. De asemenea, cautã sã menþinã legãturi între ei ºi
cu cei care au pãrãsit ilegal þara, sunt preocupaþi de a emigra, preamãrind modul de
viaþã occidental, iar în situaþii conjuncturale, apreciate ca fiindu-le favorabile, îºi
manifestã deschis ostilitatea faþã de regim.

Astfel, luând cunoºtinþã despre atitudinea lui Paul Goma, 17 foºti condamnaþi au
aderat la acþiunea duºmãnoasã a acestuia, iar alþi 72 s-au declarat de acord cu el, îi
urmãresc activitatea în strãinãtate ºi o popularizeazã în cercul lor de relaþii.

Datoritã fanatismului, 19 foºti condamnaþi îºi menþin convingerile ostile, pe care
le exprimã deschis, încercând sã acþioneze în diverse moduri împotriva statului,
lanseazã zvonuri de naturã a crea neîncredere în trãinicia orânduiri noastre socialiste,
menþin legãturi cu alþi foºti condamnaþi ºi îºi exprimã intenþia ca în anumite situaþii
sã se rãzbune pe cei ce i-au condamnat.

Alþi 25 sunt cunoscuþi cu preocupãri de a elabora memorii sau creaþii literare cu
conþinut ostil, pe care intenþioneazã sã le scoatã din þarã pentru a le publica în
strãinãtate.

În strãinãtate se aflã peste 60 foºti condamnaþi, plecaþi pe diferite cãi, stabiliþi în
principal în R.F. Germania, Franþa ºi S.U.A. Dintre aceºtia, 29 au fãcut declaraþii
calomnioase la adresa þãrii noastre ori au aderat la grupãrile emigraþiei reacþionare,
14 sunt folosiþi de posturile de radio occidentale în propaganda ostilã statului nostru,
8 fac parte din „Asociaþia foºtilor deþinuþi politici din România“, cu sediul la Paris,
iar 8 au întreprins în diferite împrejurãri acþiuni de protest în faþa reprezentanþelor
diplomatice ale þãrii noastre din S.U.A. ºi R.F. Germania. De asemenea, ei exercitã
o influenþã nefastã asupra foºtilor condamnaþi din þarã, cât ºi asupra rudelor sau altor
legãturi.

Organele de securitate continuã mãsurile de prevenire, cunoaºtere ºi neutralizare
a eventualelor acþiuni ostile din partea foºtilor condamnaþi pentru infracþiuni contra
securitãþii statului.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 1, f. 7–8.
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117700

1979 august 14. Plan de mãsuri pentru realizarea misiunilor ce revin Direcþiei I
pe linie de securitate ºi gardã

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. 0068.174 din 14 august 1979
Aprob

Gl. mr. Tãbãcaru Dumitru

Plan de mãsuri (cadru)
pentru realizarea misiunilor ce revin Direcþiei I pe linie de securitate ºi gardã

Premergãtor acþiunilor la care participã conducerea de partid ºi de stat ori vizitelor
unor înalþi oaspeþi de peste hotare în þara noastrã, precum ºi pe timpul desfãºurãrii
acestora, vor fi întreprinse urmãtoarele mãsuri:

I. Organizarea activitãþii informativ-operative în problemele, locurile ºi mediile
din competenþa aparatului de informaþii interne, îndeosebi în zonele unde au loc
acþiunile respective, pentru:

1. Intensificarea muncii compartimentelor corespondente din inspectoratele
judeþene (municipiul Bucureºti) în vederea asigurãrii controlului informativ complet
asupra tuturor persoanelor din sfera de preocupare a aparatului de informaþii interne,
pretabile sã aducã atingere intereselor politice ale statului nostru ori a impieta buna
desfãºurare a acþiunilor, acordându-se atenþie deosebitã:

a) Persoanelor care:
– sunt semnalate cu intenþii de a întreprinde acþiuni turbulente, aºa-zis protestatare,

cãrora sã le dea sensuri politice necorespunzãtoare;
– abordeazã în mod tendenþios probleme referitoare la drepturile omului;
– au încercat ori intenþioneazã sã rezolve probleme personale pe cãi neoficiale;
– sunt cunoscute cu preocupãri de naturã ostilã ori de a rãspândi zvonuri

duºmãnoase pentru a influenþa negativ starea de spirit a populaþiei;
– au fost identificate ca autori de înscrisuri cu conþinut duºmãnos ori sunt cunoscute

cu astfel de preocupãri;
– suferã de afecþiuni neuro-psihice ºi au manifestãri violente;
– duc mod de viaþã parazitar ºi anarhic.
b) Cetãþenilor români aflaþi la studii în R.S. România, din baza de lucru a

informaþiilor interne, îndeosebi celor din statele arabe ºi africane, precum ºi celor
originari din statele ai cãror ºefi participã la vizita respectivã.
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c) Legionarilor ºi altor persoane din emigraþie, emisarilor organizaþiilor reacþionare
din strãinãtate, ziariºtilor invitaþi de instituþiile din zona de responsabilitate a apara-
tului de informaþii interne ºi altor strãini care se aflã în þara noastrã în perioadele
respective, semnalaþi cu preocupãri de a instiga la acþiuni ostile persoane din baza
de lucru a aparatului din profilul Direcþiei I.

2. Stabilirea, sub controlul ºefilor de servicii, de cãtre ofiþerii Direcþiei I, a mãsurilor
ce trebuie luate de compartimentele corespondente din inspectorate, asupra categoriilor
de persoane sus-menþionate ºi coordonarea activitãþilor interjudeþene pentru a se
preveni orice acþiuni de naturã sã lezeze interesele statului nostru, precum ºi sosirea
persoanelor respective în Capitalã ori în alte locuri unde se vor desfãºura activitãþi
prilejuite de acþiune.

În raport de complexitatea situaþiei operative pe linia problemelor din competenþã,
ºefii serviciilor vor trimite la inspectorate ofiþeri care sã acorde sprijin pe linia
problemelor respective pentru: 

– analiza persoanelor din sfera de preocupare a problemei, pretabile la fapte de
naturã sã impieteze buna desfãºurare a acþiunii;

– instruirea reþelei informative în legãturã cu acþiunea ºi realizarea de întâlniri mai
frecvente pentru cunoaºterea stãrii de spirit în rândul persoanelor, locurilor ºi
mediilor din competenþa problemei;

– asigurarea supravegherii ºi urmãririi strãinilor aflaþi în judeþe, cunoscuþi cu
preocupãri de a instiga la acþiuni ostile persoane din baza de lucru a problemei;

– verificarea persoanelor din sfera de preocupare a aparatului din profilul
Direcþiei I, participante la acþiune ori la diferite activitãþi protocolare legate de aceasta
ºi înlocuirea celor necorespunzãtoare;

– centralizarea ºi analiza informaþiilor, stabilirea mãsurilor corespunzãtoare de
prevenire ºi raportarea la comandamentul acþiunii ºi la Direcþia I a celor ce prezintã
interes pentru acþiune;

– stabilirea celor mai eficiente mãsuri de neutralizare prin:
– semnalarea la organele de partid a nemulþumirilor justificate pentru a se

lua mãsuri de rezolvare a lor;
– antrenarea colectivelor de oameni ai muncii la prevenirea ºi neutralizarea

acþiunilor celor în cauzã;
– alte mãsuri de prevenire.

Aceleaºi sarcini revin ºi ofiþerilor care se vor deplasa la inspectoratele judeþene
(municipiul Bucureºti), premergãtor ºi în perioada acþiunii, pentru rezolvarea unor
misiuni pe linia problemei în care lucreazã.

În cazul când ofiþerii Direcþiei I se deplaseazã la inspectorate, în cadrul unor grupe
constituite special pentru acþiune, vor sprijini serviciile 1 din inspectorate pentru
realizarea sarcinilor ce le revin pe linia tuturor problemelor din competenþã.

Rãspund: ºefii de servicii.
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3. Verificarea împreunã cu Direcþia a III-a, U.S.L.A. ºi I.G.M. a modului cum
asigurã inspectoratele judeþene (municipiul Bucureºti) controlul în cãminele
studenþeºti, precum ºi conlucrarea în acest sens cu factorii educaþionali ºi obºteºti,
în vederea prevenirii acþiunilor de naturã sã lezeze interesele statului nostru ºi deplasãrii
spre Capitalã ori în alte locuri unde se desfãºoarã activitãþi legate de acþiune, a
cetãþenilor strãini aflaþi la studii în R.S. România.

Rãspunde: ºeful Serviciului 6.
II. Asigurarea controlului informativ complet asupra tuturor persoanelor, locurilor

ºi mediilor din rãspunderea nemijlocitã a ofiþerilor Direcþiei I, unde se pot produce
fapte de naturã sã aducã atingere securitãþii statului, în care scop:

1. Se va asigura instruirea reþelei informative din legãtura nemijlocitã a ofiþerilor
Direcþiei I de a culege informaþii privind starea de spirit ºi comentariile ce se fac în
legãturã cu acþiunea, combãtându-se cu fermitate zvonurile tendenþioase ori alarmiste.
Întâlnirile cu reþeaua informativã vor avea caracter mai intens ºi se vor realiza conform
graficelor ce se vor afla la ºefii serviciilor.

Rãspund: ºefii de servicii.
2. Se va analiza, sub controlul ºefilor de servicii, situaþia tuturor persoanelor

cuprinse în baza de lucru la fiecare problemã ºi mediu din rãspunderea ofiþerilor
Direcþiei I, stabilindu-se mãsuri concrete pentru fiecare caz în parte, în vederea
prevenirii oricãror fapte de naturã sã impieteze buna desfãºurare a acþiunii1.

Rãspund: ºefii de servicii.
3. Se vor asigura mãsuri de apãrare a secretului de stat în instituþiile în care Direcþia

I desfãºoarã muncã contrainformativã, intensificându-se în acest sens controalele
inopinate asupra modului cum sunt pãstrate documentele secrete de stat ºi se respectã
mãsurile de pazã ºi securitate. Atenþie deosebitã se va acorda locurilor din instituþiile
respective unde se pãstreazã ori manipuleazã armament, substanþe toxice, explozive
ori radioactive, precum ºi pazei contra incendiilor.

Rãspund: ºefii de servicii.
4. Se va asigura cunoaºterea, verificarea ºi avizarea persoanelor desemnate sã

îndeplineascã sarcini în cadrul acþiunii, din domeniul presei, Radioteleviziunii ºi
Ministerului Sãnãtãþii, luându-se mãsuri pentru înlocuirea celor necorespunzãtoare.

Rãspund: ºefii de servicii.
5. Împreunã cu Comandamentul pentru tehnicã operativã ºi transmisiuni ºi Inspec-

toratul General al Miliþiei – prin grupa „Selector“ – vor fi asigurate mãsurile de
securitate a transmisiilor radio ºi televiziune ce se vor efectua în legãturã cu acþiunea.

Rãspunde: ºeful Serviciului 5.
6. Toate informaþiile care prezintã interes operativ pentru acþiune vor fi centralizate

pe probleme ºi raportate ºefului unitãþii sau locþiitorului la comandã, asigurându-se
mãsurile necesare de prevenire ºi transmiterea cu operativitate la comandamentul
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acþiunii. În cazuri deosebite ori la ordin, se va constitui în cadrul Direcþiei I o grupã
operativã care sã centralizeze, analizeze ºi sintetizeze informaþiile, precum ºi
mãsurile de prevenire luate, raportându-le cu operativitate conducerii unitãþii ºi la
comandamentul acþiunii.

Rãspunde: conducerea unitãþii.
7. Conducerea Direcþiei I va numi cadre cu funcþii de rãspundere care sã

participe la activitatea comandamentelor constituite pentru coordonarea mãsurilor de
securitate ºi gardã ce se vor stabili în cadrul fiecãrei acþiuni.

8. În cazurile când se introduce una din situaþiile prevãzute în Ordinul nr. 230/1973,
permanenþa la comanda unitãþii ºi personalul de serviciu se vor stabili prin ordin de
zi pe unitate.

Rãspunde: ºeful Serviciului 8.
9. ªefii de servicii vor asigura ca, pe timpul executãrii misiunilor de securitate ºi

gardã încredinþate, cadrele din subordine sã manifeste înalt spirit de rãspundere,
conºtiinciozitate ºi disciplinã.

Rãspund: ºefii de servicii.
10. În raport cu specificul ºi complexitatea sarcinilor fiecãrei acþiuni, se vor stabili

ºi alte mãsuri care vor fi cuprinse într-o notã anexã la prezentul plan.

Locþiitor al ºefului direcþiei,
Col. [indescifrabil]

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 1, f. 212–214.

117711

1979 octombrie 12. Plan de mãsuri al Direcþiei I privind desfãºurarea muncii de
securitate în problema „Persoane ostile din sectoarele de
presã, radioteleviziune ºi poligrafii“ în anul 1980

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

152/SV/001635 din 12 octombrie 1979

Plan de mãsuri
privind desfãºurarea muncii de securitate în anul 1980 în problema

„Persoane ostile din sectoarele de presã, radioteleviziune ºi poligrafii“

La baza organizãrii ºi desfãºurãrii activitãþii de securitate în problemã, pe anul 1980,
vor sta obiectivele ºi sarcinile cuprinse în planul de mãsuri al unitãþii, rezultate din:
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– Concluziile, orientãrile ºi ordinele date cu ocazia convocãrii activului de partid
ºi de comandã pe Departamentul Securitãþii Statului din 8 octombrie 1979;

– Concluziile rezultate cu ocazia analizei activitãþii desfãºurate în problemã în anul
1979 ºi a ordinelor conducerii direcþiei.

Activitatea va fi organizatã ºi în raport de stadiul muncii în problemã, mutaþiile
în baza de lucru.

În raport de aceºti factori, în anul 1980 activitatea în problemã va fi orientatã în
vederea realizãrii urmãtoarelor obiective ºi sarcini:

I. Activitatea de supraveghere informativã
1. Perfecþionarea activitãþii de supraveghere informativã în locurile ºi mediile date

în competenþã în vederea cunoaºterii ºi prevenirii oricãrei acþiuni de naturã sã afecteze
securitatea statului ori sã afecteze grav buna funcþionare a instituþiilor, astfel:

– Continuarea acþiunilor de supraveghere informativã asupra elementelor
cunoscute cu antecedente politice reacþionare, pentru a controla ºi cunoaºte în
permanenþã atitudinea ºi poziþia lor prezentã.

Vom acorda atenþie sporitã pentru cunoaºterea sãrii de spirit din obiectivele ºi
mediile din competenþã, acþionând în vederea înlãturãrii cauzelor ºi anihilãrii
elementelor care ar putea determina o înrãutãþire a acesteia.

– De asemenea, diversificarea supravegherii informative în punctele vulnerabile
de la Radioteleviziune, „Agerpres“ ºi întreprinderi poligrafice, în vederea limitãrii
accesului persoanelor strãine, prevenirii degradãrii ori scoaterii din uz a aparaturii
ºi instalaþiilor tehnice;

– Realizarea unei mai cuprinzãtoare supravegheri informative în cadrul colectivelor
de creaþie literar-artistice de la Radioteleviziune, în vederea cunoaºterii aspectelor
ce se ridicã încã din faza elaborãrii concepþiei, pentru a preveni difuzarea unor
materiale având un conþinut potrivnic liniei politice a partidului ºi statului nostru;

– La studiourile centrale ºi teritoriale de Radioteleviziune, cât ºi în sectorul
poligrafic, vom acorda în continuare atenþie cunoaºterii ºi prevenirii unor aspecte
negative din sectoarele economice, în mod deosebit cu privire la:

– utilizarea fondurilor de investiþii la construirea noului studio de emisie
pentru Radio ºi Televiziune, de asemenea, la construirea studiourilor de
televiziune din Iaºi ºi Cluj;

– perfecþionarea activitãþii de supraveghere informativã în sectoarele de
Radioteleviziune ºi Centrala Industriei Poligrafice, care se ocupã cu
importul de aparaturã ºi utilaje. Pe aceastã linie vom efecua un schimb
operativ de informaþii cu U.M. 0625/C.P.;

– cunoaºterea stãrii tehnice a aparaturii ºi instalaþiilor folosite la transmisii radio
ºi emisiuni de televiziune, pentru a preveni unele cãderi în timpul emisiunilor;

– cauzele care genereazã folosirea sub capacitate sau nefolosirea unor maºini
în sectoarele poligrafice, consecinþele economice;
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– de asemenea, cauzele care au dus la scoaterea prematurã din circuitul
economic a unor maºini ºi utilaje, la întreprinderile poligrafice.

În luna iulie 1980 vom efectua o analizã a informaþiilor existente, cu referire la unele
aspecte economice, în vederea desprinderii unor concluzii ºi stabilirea de noi mãsuri.

– Vom intensifica acþiunile în vederea cunoaºterii permanente a activitãþii
ziariºtilor strãini pe timpul cât se aflã în instituþie, acþionând în continuare în vederea
limitãrii deplasãrilor în incinta instituþiei.

2. În termen de 45 zile, vom efectua o analizã a tuturor informaþiilor furnizate de
reþeaua informativã din legãtura nemijlocitã, în scopul de a desprinde date ºi
concluzii cu referire la unele activitãþi clandestine desfãºurate de elemente ostile din
problemã.

– De asemenea, pânã la data de 30 martie 1980, vom efectua analize similare ºi
asupra reþelei din inspectorate.

Pe baza acestor analize vom trece la restructurarea bazei, reþinând în atenþia noastrã
acele elemente identificate cã desfãºoarã asemenea activitãþi ori sunt suspecte cã
intenþioneazã sã se angreneze la astfel de acþiuni, accentul fiind pus cu prioritate asupra
urmãtoarelor categorii de elemente:

a) Semnalaþi cã instigã la opoziþie faþã de politica partidului ºi statului nostru ori
a orânduirii sociale ºi de stat din þara noastrã;

b) Identificarea acelor elemente din sectorul de creaþie al Radioteleviziunii, personal
angajat ori colaboratori externi care, fie în faza de concepþie ori de realizare,
intenþioneazã ori au realizat strecurarea unor idei potrivnice orânduirii sociale ºi de
stat din þara noastrã, conlucrând în acest scop cu colectivul de la artã-culturã;

c) De asemenea, din sectorul redacþional al presei centrale ºi teritoriale, cât ºi din
redacþiile Radioteleviziunii, identificarea acelor elemente care se eschiveazã de la
publicarea ori difuzarea unor articole ºi comentarii cu tematicã angajantã, situându-
se pe poziþia de aºa-ziºi ziariºti neutri, cât ºi pe acei redactori care publicã materiale
având un caracter simbolic, prin care în mod subtil se adoptã poziþie ostilã faþã de
unele realitãþi din þara noastrã.

Pânã la data de 30 martie 1980 vom întocmi o situaþie nominalã a acestor categorii
de elemente, care se vor centraliza la problemã.

d) Prin reþeaua informativã, cât ºi prin alte mijloace ale muncii de securitate, vom
acþiona în continuare pentru identificarea unor grupuri ºi colective formate ca urmare
a unor preocupãri comune. Informaþiile ºi datele obþinute vor face obiectul unei analize
din care vom desprinde concluzii ºi mãsuri ce se impun a fi luate.

Termen: 30 aprilie 1980.
Rãspunde: cpt. Oancea Traian.

e) Identificarea redactorilor care se ocupã cu lucrãri de sertar, pãstreazã articolele
respinse la publicare ori difuzare. Analiza informaþiilor ºi datelor existente în
vederea desprinderii de concluzii ºi stabilirea de mãsuri.

Termen: 30 mai 1980.
Rãspunde: lt. col. Dinu Gheorghe.
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f) Pânã la data de 30 martie 1980 vom efectua o analizã a datelor ºi materialelor
existente cu privire la personalul redacþional ºi tehnico-redacþional care, dat fiind
atribuþiunile de serviciu, viziteazã frecvent ambasadele ºi oficiile diplomatice din þarã
sau au relaþii cu cetãþeni strãini, reþinând în preocuparea noastrã acele elemente care
au avut comportãri ºi atitudini incorecte. De asemenea, pânã la 20 decembrie 1979,
împreunã cu conducãtorii instituþiilor, se vor lua mãsuri de a efectua o nouã redu-
cere a numãrului de persoane care au asemenea îndatoriri de serviciu, cât ºi pentru
înlocuirea acelora care au asemenea obligaþii de serviciu de o perioadã mai îndelungatã.

Rãspunde: col. Salapa Vasile.
– De asemenea, se vor continua acþiunile de supraveghere informativã în rândul

persoanelor care efectueazã frecvente deplasãri în strãinãtate, în interes de serviciu,
cât ºi a celor care au fost în misiune în exterior pe o perioadã mai îndelungatã.

g) Întocmirea unei situaþii nominale a personalului muncitor din instituþiile din
problemã, la care se ridicã unele aspecte negative pe linie de cadre. În raport de
gravitatea antecedentelor, cât ºi de atitudinea ºi poziþia prezentã a celui în cauzã, vom
hotãrî pentru fiecare caz în parte.

Termen: 30 ianuarie 1980.
Rãspunde: fiecare ofiþer pe linia compartimentului sãu.

h) Continuarea acþiunilor de verificare ºi clarificare asupra elementelor depistate
cã au efectuat tipãrirea, în poligrafii, a unor materiale interzise ori au executat
operaþiuni de tipãrire în mod clandestin. Avem în vedere în special cazurile cunoscute
de la I.M.B. – Securitate, Ploieºti, Sibiu, Bihor, Cluj, Argeº, Timiº, Arad, Râmnicu
Vâlcea, Ialomiþa, Tulcea ºi Iaºi.

i) În urma acþiunii Z.1975 a fost depistat un grup de elemente din presã, care pe
fondul unor activitãþi imorale au desfãºurat acþiuni defãimãtoare cu referire la
conducerea superioarã. Vezi anexa*.

– Mãsuri de reactivizarea supravegherii informative asupra acestora, în scopul de
a stabili atitudinea ºi poziþia lor prezentã.

II. Munca cu reþeaua informativã
1. Având în vedere cã peste 90% din totalul reþelei existente a fost creatã în perioada

anilor 1978–1979, vom lua mãsuri de a reanaliza ºi verifica întreaga reþea din problemã
din punct de vedere al randamentului, loialitãþii ºi conspirativitãþii, în scopul de a
aprofunda cunoaºterea valorii informaþiilor furnizate pânã în prezent, îndeosebi în
anul 1979; folosirea fiecãrei surse la valoarea ºi posibilitãþile ce le are. De asemenea,
împreunã cu sursa, vom identifica noi posibilitãþi de folosire atât la locul de muncã,
cât ºi în cercul de relaþii.

– Reþeaua din legãtura nemijlocitã va fi analizatã de cãtre coordonatorul din
problemã, pânã la 20 ianuarie 1980;
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– Reþeaua din inspectoratele cu pondere pe linia problemei se va analiza de cãtre
ofiþerii din colectivul problemei, pânã la 30 martie 1980, conform graficului anexat*,
iar din celelalte inspectorate de cãtre ofiþerii din serviciu, pânã la data de 30 mai 1980.

2. Pe baza concluziilor rezultate din analizã, cu fiecare sursã se va efectua un
instructaj concret, accentul va fi pus asupra urmãtoarelor aspecte:

– Convingerea fiecãrei surse cã activitatea ce o desfãºoarã are un caracter politic-
militant;

– Toatã reþeaua va fi dirijatã ca în cadrul supravegherii informative sã aibã în atenþie
categorii de persoane pretabile la acþiuni potrivnice;

– Aspectele ce ne intereseazã despre elementele din atenþie, pe lângã care este
dirijat;

– În raport de posibilitãþile ºi calitãþile fiecãrei surse, va fi dirijatã pentru a include
în cadrul supravegherii ºi urmãririi informative ºi alte elemente, urmãrind ca, pe cât
posibil, toate persoanele care fac obiectul muncii noastre sã fie repartizate pe sursele
de informare.

a) De asemenea, întreaga reþea din problemã va fi dirijatã ºi instruitã în vederea
procurãrii ºi furnizãrii de informaþii cu privire la urmãtoarele persoane ºi aspecte:

– Identificarea elementelor care instigã la emigrare, dezordini, atitudini protestatare,
colporteazã ºtirile transmise de posturile de radio ºi presa reacþionarã din strãinãtate
ori denigreazã orânduirea socialã ºi de stat din þara noastrã;

– Atitudinea ºi comportarea ziariºtilor ºi a altor persoane venite din strãinãtate,
pe timpul cât se aflã în obiectivele din responsabilitate;

– Semnalarea elementelor cu intenþii de a pãrãsi þara, pe cãi ilegale sau legale;
– Abateri cu privire la apãrarea secretului de stat, relaþii cu cetãþeni strãini, accesul

în instituþii;
– Starea de spirit în colectivele în care lucreazã, cauze sau elemente care

acþioneazã în vederea deteriorãrii acesteia.
b) Reþeaua din sectorul presã ºi televiziune va fi instruitã ºi în direcþia semnalãrii

persoanelor care, sub diferite pretexte, nu se angajeazã în publicarea sau difuzarea
unor materiale prin care sã combatã diversele teorii burgheze, preferã sã stea în
expectativã; ori, cu predilecþie, publicã sau difuzeazã materiale prin care, în mod subtil,
se face o propagandã favorabilã unor asemenea teorii; semnalarea ºi prevenirea
publicãrii ori difuzãrii unor materiale având un conþinut potrivnic ori interpretativ,
cu referiri la politica partidului ºi statului nostru; depistarea elementelor cu preocupãri
de a multiplica, în scop de difuzare, unele materiale apãrute în presa din strãinãtate,
având un conþinut de defãimare a þãrii noastre.

c) La studiourile centrale ºi teritoriale de Radioteleviziune, tipografii ºi poligrafii,
reþeaua va fi dirijatã sã semnaleze ºi aspecte cu referire la: nereguli privind
exploatarea ºi folosirea instalaþiilor ºi tehnicilor din dotare; încheierea unor contracte
dezavantajoase la importul de materiale, aparaturã ºi utilaje; încãlcarea normelor cu
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privire la accesul în punctele vulnerabile; încercãri de a se executa lucrãri de tipãrire
în mod clandestin sau a unor materiale interzise.

d) Continuarea acþiunii de a stabili posibilitãþile informative ale reþelei pe raza
altor judeþe. Acestora li se va face un instructaj general cu privire la aspectele ce
intereseazã în timpul deplasãrilor. Pentru fiecare deplasare, pe baza instrucþiunilor
ofiþerilor din problemã, li se va face un instructaj concret.

e) Instruirea reþelei informative cu posibilitãþi în strãinãtate, înaintea fiecãrei
deplasãri, se va efectua de cãtre ofiþerii din problemã, pe baza unor planuri tematice.

f) Dupã efectuarea analizei, pentru fiecare sursã se va întocmi o notã cu privire
la modul de folosire, sarcinile permanente ce le au de rezolvat, cât ºi cele imediate
ºi de perspectivã.

3. Vom continua acþiunea de verificare a reþelei informative, accentul fiind pus
asupra surselor din locuri ºi medii unde au avut loc evenimente mai deosebite; au
efectuat frecvente deplasãri în strãinãtate; cei care, dat fiind atribuþiunile de serviciu,
frecventeazã oficiile diplomatice ori întreþin relaþii cu cetãþeni din strãinãtate. De
asemenea, asupra acelor surse care de o perioadã mai îndelungatã nu furnizeazã
informaþii de valoare.

În acest scop, pentru sursele din legãtura nemijlocitã, pânã la data de 30 mai 1980
se vor prevede mãsurile ce se vor întreprinde.

– Acelaºi lucru vom urmãri ºi la inspectorate.
4. Activitatea pentru completarea reþelei informative va fi orientatã astfel:
a) Pânã la 30 martie 1980 vom stabili toate elementele din atenþia nemijlocitã unde

nu se realizeazã o supraveghere ori urmãrire informativã corespunzãtoare, atât la locul
de muncã, cât ºi în cercul de relaþii ºi în raport de aceasta se va acþiona în vederea
efectuãrii de noi recrutãri.

b) Efectuarea de noi recrutãri în punctele vulnerabile sau în locurile unde se pot
produce evenimente deosebite, la Radioteleviziune ºi la „Agerpres“.

c) Efectuarea de noi recrutãri va fi orientatã cu precãdere asupra unor persoane
din locurile frecventate de cãtre ziariºtii strãini, în mediile care au relaþii de serviciu
cu ziariºtii, alte persoane din strãinãtate, efectueazã frecvente deplasãri în strãinãtate.

d) De asemenea, vom acþiona în vederea creãrii nemijlocit a unor surse de
informare la ziarele ºi publicaþiile centrale, din zona de responsabilitate, cât ºi la
Centrala industriei poligrafice.

Completarea reþelei se va realiza conform graficului anexat*.
Pe aceleaºi principii va fi orientatã ºi activitatea inspectoratelor.

III. Urmãrirea informativã
Vom lua mãsuri în vederea clarificãrii operative a celor 27 dosare de urmãrire

informativã existente în problemã ºi a celor 148 de elemente cuprinse în evidenþa
dosarului de problemã, din care 7 ºi respectiv 23 în rãspunderea nemijlocitã, astfel:
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1. În ce priveºte cazurile din rãspunderea nemijlocitã, pânã la 30 ianuarie 1980
vom analiza eficienþa mãsurilor întreprinse ºi ce acþiuni se vor întreprinde în
continuare pentru clarificarea operativã a cazurilor.

a) Prioritar, se va acþiona prim mãsuri diversificate asupra cazurilor lucrate prin
D.U.I.:

– „Vlãduþ“, din rãspunderea cpt. T. Oancea, urmând ca pânã la 20 decembrie 1979
sã stabilim cercul sãu de relaþii de la locul de muncã ºi din afarã, de asemenea,
propuneri pentru introducerea de mijloace T.O.;

– „Barbu“, din rãspunderea cpt. T. Oancea, la care, dacã nu se aprobã transferul
cazului la Direcþia a III-a, pânã la data de 20 ianuarie 1980 vom întreprinde aceleaºi
mãsuri;

– „Carmen“, caz aflat în lucru la cpt. G.A. Florea, întrucât obiectivul manifestã
multã prudenþã în discuþiile purtate la locul de muncã.

b) Vom lua mãsuri urgente pentru deschiderea de D.U.I. asupra unui numãr de 3
elemente semnalate recent cu atitudini ºi manifestãri ostile mai deosebite, astfel:

– Drãgãnescu Elena, funcþionarã la Televiziune, care incitã la emigrare din þarã,
atitudine adoptatã în urma unei vizite turistice efectuatã în R.P. Ungarã;

– Efimov Gavrilã, redactor la „Agerpres“, semnalat cã întreþine relaþii apropiate
cu ziariºti strãini, fãrã ºtirea ºi acordul instituþiei.

c) De asemenea, vom continua acþiunile de verificare asupra celor 5 cazuri
semnalate cã întreþin relaþii cu postul de radio „Europa Liberã“. Pânã la 30 ianuarie
1980 vom efectua analiza eficienþei mãsurilor întreprinse, ce concluzii se desprind
ºi mãsuri în scopul finalizãrii.

Rãspunde: colonel V. Salapa.
2. În urma mãsurilor întreprinse în anul 1979, a rezultat cã în unele locuri ºi medii

din problemã, îndeosebi la Radioteleviziune ºi întreprinderi poligrafice din Bucureºti,
au fost identificate elemente, care, pe fundalul unor nemulþumiri personale, au
intenþionat sau sunt pretabili la acþiuni protestatare ori alte acte turbulente. Vezi anexa*.

Vom continua acþiunea de verificare ºi neutralizare a intenþiilor acestora.
Periodic, vom raporta conducerii cu privire la stadiul mãsurilor întreprinse,

rezultatele obþinute ºi concluziile desprinse.
În continuare, vom acorda atenþie depistãrii ºi altor elemente pretabile la acþiuni

protestatare ori acte turbulente, îndeosebi în rândul persoanelor care au depus cerere
de plecare definitivã din þarã, întreþin relaþii neoficiale cu elemente reacþionare din
strãinãtate.

3. Pe baza mãsurilor întreprinse, pânã în prezent a rezultat un numãr de 123
persoane de la Radioteleviziune care au rude în strãinãtate ºi un numãr de 65 persoane
din presa centralã.

– Pânã la data de 20 ianuarie 1980, vom analiza rezultatele mãsurilor întreprinse,
concluzii ce se desprind, cu privire la natura ºi frecvenþa legãturilor.
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Ca urmare, vom efectua o selecþie a elementelor asupra cãrora vom întreprinde
mãsuri complexe de verificare.

Pe timpul vizitelor în þara noastrã a rudelor din strãinãtate, se vor întreprinde mãsuri
diversificate de supraveghere a acestora, pe toatã perioada.

4. Întrucât în ultimii ani ne-am confruntat cu o tendinþã mereu crescândã din partea
unor elemente de a pleca definitiv din þarã, în special la Orchestra Simfonicã a
Radioteleviziunii ºi în mai micã mãsurã la poligrafii, vom întreprinde urmãtoarele:

a) Diversificarea mãsurilor de supraveghere informativã în vederea depistãrii
elementelor care, într-o formã sau alta, incitã la emigrare, organizarea unei urmãriri
informative complexe asupra acestora, vizând în special identificarea celor care duc
acþiuni organizate pentru a influenþa plecãri definitive.

b) Cunoaºterea ºi prevenirea din timp a acelor fapte ºi fenomene care în evoluþia
lor pot determina anumite elemente de a acþiona în vederea plecãrii definitive din
þarã, legal sau ilegal.

c) Vom întreprinde mãsuri diversificate de cunoaºtere a poziþiei ºi atitudinii
elementelor care au depus cererea de a pleca definitiv din þarã ori au asemenea intenþii.
Vezi anexa cu persoanele semnalate cu atitudini protestatare*.

5. Pânã la 30 martie 1980 vom efectua [o] analizã asupra mãsurilor întreprinse
de inspectorate asupra elementelor urmãrite prin D.U.I., cât ºi asupra celor din evidenþa
dosarului de problemã, determinând noi acþiuni în vederea finalizãrii cazurilor.

IV. Apãrarea secretului de stat, în care scop vom întreprinde urmãtoarele:
1. Continuarea mãsurilor de verificare ºi cunoaºtere complexã a persoanelor care

lucreazã la compartimentele documente secrete ºi protocol, cât ºi la cabinete. Pânã
la 20 ianuarie 1980 vom analiza rezultatele mãsurilor întreprinse, concluzii ce se
desprind.

2. Împreunã cu conducerea instituþiilor, în termen de 45 zile, vom reactualiza lista
cu datele ºi documentele ce constituie secret de stat, reþinând numai pe acelea care
se încadreazã în prevederile legale.

3. La toate persoanele care efectueazã deplasãri în strãinãtate, în interes de serviciu
ori particular, vom efectua o pregãtire C.I., individual sau în grup, diversificat, în raport
de persoana care efectueazã deplasarea, specificul þãrii ºi durata misiunii. De
asemenea, pânã la 20 ianuarie 1980 vom efectua pregãtirea C.I. individualã a
persoanelor care lucreazã la compartimentele de documente secrete ºi la protocol,
cât ºi celor de la cabinete.

4. Periodic, vom organiza controale sondaj ºi, cel puþin o datã pe an, se vor efectua
controale de fond cu privire la apãrarea secretului de stat ºi a regulilor de acces a
persoanelor din strãinãtate.

5. În toate instituþiile din competenþã, vom lua mãsuri de reprelucrare a Legii
nr. 23/1971 ºi H.C.M. 18 ºi 19/1972, la specificul ºi particularitãþile mediilor.
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V. Activitãþi de sprijin, îndrumare ºi control
La inspectoratele cu pondere pe linia problemei, trimestrial ofiþerii vor efectua

deplasãri, iar restul inspectoratelor vor fi cuprinse o singurã datã.
Concluziile desprinse din analiza cazurilor ºi fenomenelor pe þarã vor fi aduse ºi

la cunoºtinþa ofiþerilor corespondenþi din inspectorate.
La inspectoratele unde ofiþerii din problemã au competenþã generalã pe linia

serviciului, pânã la data de 25 decembrie 1979 vom acorda îndrumarea necesarã la
întocmirea planurilor de mãsuri în probleme.

– Ofiþerilor din compartimentele corespondente din inspectorate li se va aduce
la cunoºtinþã concluziile desprinse în urma analizelor efectuate la problemã, mãsurile
ce urmeazã a fi luate în vederea perfecþionãrii continue a muncii.

În urma concluziilor rezultate din activitãþi de sprijin, îndrumare ºi control, vom
face propuneri cu privire la necesitatea organizãrii unei consfãtuiri pe þarã cu ofiþerii
din problemã.

VI. Întocmirea de materiale de studii ºi documentare
Întocmirea unui material cu privire la frecvenþa deplasãrilor în strãinãtate a unor

persoane din sectoarele de responsabilitate, þãrile în care au fost, scopul ºi durata
misiunii, semnalãri negative cu privire la comportarea acestora.

Termen: 30 martie 1980.
Rãspunde: coordonatorul de problemã.

De asemenea, se va întocmi o informare cu privire la persoanele care întreþin relaþii
frecvente cu oficiile ºi reprezentanþele diplomatice din þarã ori cu ziariºtii strãini.

Termen: 30 ianuarie 1980.
Rãspunde: lt. col. Dinu Gheorghe.

– Vom întocmi un material cu referire la elementele care au rude ºi relaþii apropiate
în strãinãtate, pe naþionalitãþi ºi genuri de manifestare.

Termen: 30 ianuarie 1980.
Rãspunde: cpt. Florea A. Gh.

Orice fenomen negativ apãrut va face obiectul unei informãri pe þarã ºi pe aceastã
bazã se vor efectua studii cu referire la cauze ºi evoluþia în perspectivã.

Colonel,
Salapa Vasile

De acord
ªef serviciu
Colonel,
Nicolae Mihai

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 1, vol. 1, f. 74–80.
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117722

1979 noiembrie 30. Program de mãsuri pe anul 1980 în problema „Activitatea
duºmãnoasã desfãºuratã de unele persoane din sectoarele artã
ºi culturã“ întocmit de Direcþia I

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

151/WM/001603 din 30 noiembrie 1979

Se aprobã
[indescifrabil]
9 decembrie 1979

Program de mãsuri
pe anul 1980 în problema „Activitatea duºmãnoasã desfãºuratã

de unele persoane din sectoarele de artã ºi culturã“

Pornind de la stadiul actual al muncii în problemã ºi având în vedere sarcinile
rezultate din ºedinþa conducerii ministerului cu activul de partid ºi de comandã, la
analiza muncii din unitatea noastrã, ºi prevederile programului de mãsuri al direcþiei,
în anul 1980 activitatea noastrã va fi orientatã prioritar în urmãtoarele direcþii:

1. Prevenirea oricãror fapte ce ar putea aduce atingere politicii culturale a partidului
ºi statului nostru.

2. Cunoaºterea ºi prevenirea ca unele persoane periferice din sectoarele creaþiei
literar-artistice, stimulate de cecuri reacþionare din Occident, sã dea nemulþumirilor
lor o coloraturã politicã.

3. Sporirea potenþialului informativ – îndeosebi prin ridicarea calitativã a acestuia
– astfel încât sã-ºi creascã contribuþia la activitatea de securitate în domeniile de artã
ºi culturã.

4. Obþinerea de informaþii cu privire la intenþiile cercurilor emigraþiei reacþionare
în scopul descifrãrii preocupãrilor ºi intenþiilor acestora, vizând mediul creatorilor
de literaturã ºi artã din þara noastrã; intensificarea mãsurilor informativ-operative
pentru descoperirea canalelor de legãturã folosite de organismele reacþionare din
strãinãtate cu elemente ostile din sectoarele noastre.

În vederea realizãrii acestor sarcini ºi ridicãrii calitative a întregii munci, vom
întreprinde urmãtoarele mãsuri:

I. Activitatea de cunoaºtere
a) Pentru cunoaºterea elementelor din emigraþia reacþionarã care incitã unii oameni

de artã ºi culturã la activitãþi ostile, modalitãþile în care se realizeazã aceasta, atenþia
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principalã va fi acordatã în continuare supravegherii rudelor ºi legãturilor apropiate
din þarã ale intelectualilor din emigraþie cunoscuþi cu atitudine ostilã R.S. România
ºi a oamenilor de litere ºi artã cãrora postul de radio „Europa Liberã“ le face
publicitate.

O atenþie deosebitã se va acorda ºi creatorilor de literaturã ºi artã care au beneficiat
de burse în strãinãtate ori cãlãtoresc frecvent în Occident, îndeosebi în Franþa, R.F.G.
ºi Italia. Pânã la 30 decembrie 1979 vor fi identificate toate aceste persoane ºi se va
organiza munca informativã în rândul lor. Vor fi stabilite responsabilitãþile fiecãrui
inspectorat faþã de aceste categorii de elemente. Semestrial vom analiza modul în care
se desfãºoarã aceastã activitate atât la nivelul serviciului cât ºi al inspectoratelor.

b) De asemenea, vom spori preocupãrile pentru realizarea unei pãtrunderi mai
eficiente în intimitatea elementelor de vârf ale emigraþiei reacþionare, în scopul
cunoaºterii din timp a intenþiilor acestora ºi a altor date care sã poatã fi exploatate
în elaborarea unor mãsuri de descurajare, compromitere, izolare, dezinformare,
influenþare.

c) În acelaºi timp, vom intensifica activitatea informativ-operativã pentru
descoperirea ºi anihilarea canalelor prin care se scurg în exterior date ºi informaþii
din sectoarele de artã ºi culturã, folosite în propaganda ostilã R.S. România, ori diverse
scrieri literare în manuscris, cu conþinut duºmãnos sau interpretativ.

d) O atenþie ºi mai mare vom acorda persoanelor din sectoarele de artã ºi culturã
care, în virtutea relaþiilor de serviciu ori în afara lor, intrã în contact cu diplomaþi ori
alþi cetãþeni strãini.

Pânã la 25 decembrie a.c. se vor analiza din nou, cu conducerile instituþiilor de
artã ºi culturã, persoanele care participã la acþiuni protocolare ºi se vor lua mãsuri
de înlãturare a celor necorespunzãtoare.

De asemenea, pânã la 30 ianuarie 1980 vom analiza toate informaþiile privind
creatorii de literaturã ºi artã care au relaþii cu diplomaþi, ziariºti ºi alþi cetãþeni strãini
ºi vom pune în lucru pe toþi aceia care ridicã suspiciuni.

Concomitent, pânã la aceeaºi datã, vom identifica ºi lua în lucru toþi oamenii de
literaturã ºi artã care, pe timpul deplasãrilor efectuate în strãinãtate, au avut
comportãri suspecte, au intrat în contact cu emigraþia reacþionarã ori alte cercuri ºi
organizaþii anticomuniste.

e) În contextul proliferãrii fascismului pe plan mondial, vom intensifica
preocupãrile pentru identificarea în sectoarele de artã ºi culturã a tuturor persoanelor
care împãrtãºesc ºi propagã idei fasciste ºi neofasciste. În acest context, ne vom orienta
în primul rând spre elementele foste legionare, cele care au executat pedepse privative
de libertate pentru infracþiuni contra securitãþii statului, cele care au fãcut parte din
alte partide politice burghezo-moºiereºti.

Pânã la 20 aprilie 1980 vom analiza toate informaþiile de acest gen obþinute despre
categoriile de persoane menþionate mai sus, în scopul desprinderii concluziilor
operative ce se impun.
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f) În scopul îmbunãtãþirii cunoaºterii în sectoarele de artã ºi culturã, vom acorda
o atenþie mai mare pãtrunderii informative în diversele grupãri de creatori, în rândul
scriitorilor, dar mai ales al cineaºtilor, muzicienilor, artiºtilor plastici, cât ºi în sectoarele
care graviteazã în jurul instituþiilor de creaþie artisticã (cenacluri ºi cercuri artistice,
case de culturã, case de creaþie etc.).

În acest scop, împreunã cu factorii responsabili din inspectorate, se va analiza
necesarul de recrutãri, eºalonarea lor lunarã ºi se va urmãri modul de realizare. Se
vor face analize la 30 mai ºi 30 noiembrie 1980.

g) Pentru prevenirea difuzãrii unor lucrãri literare cu conþinut ostil ori interpretativ,
prin posibilitãþile de care dispunem, vom identifica toate manuscrisele cu asemenea
conþinut depuse spre publicare. Autorii unor astfel de lucrãri vor fi semnalaþi
inspectoratelor pentru a fi luaþi în lucru în vederea stabilirii cauzelor care au determinat
atitudinea lor.

Termen: 15 iunie 1980.
Rãspunde: Mr. Munteanu Ion.

II. Urmãrirea informativã
a) Intensificarea activitãþii în cazurile aflate în lucru („Cosmin“, „Manuc“,

„Lectorul“, „Dina“, „Tulceanu“) pentru clarificarea informaþiilor din care rezultã
suspiciuni de activitate clandestinã ºi legãturi ascunse cu angajaþi ai postului de radio
„Europa Liberã“ sau elemente din emigraþia reacþionarã.

În acest scop, fiecare dosar va fi analizat ori de câte ori este nevoie, cel puþin odatã
la trei luni, prilej cu care se va pune accent pe elaborarea unor mãsuri combinative
capabile sã conducã la soluþionarea lor.

Având în vedere complexitatea unora dintre aceste cazuri, în funcþie de evoluþia
situaþiei operative, vom acþiona cu forþe concentrate în ideea clarificãrii lor într-un
timp cât mai scurt posibil. Pentru început, se procedeazã în acest mod la cazul
„Cosmin“. Similar vom concepe ºi executa mãsurile corespunzãtoare ºi în cazul
„Lectorul“.

Ne vom aduce o contribuþie mai mare la soluþionarea cazurilor lucrate de
inspectorate („Tudorache“, „Soare“, „Mira“, „Veneticul“, „Horia“, „Banu“, „Viola“,
– I.M.B.-Securitate; „Emilian“ – I.J. Argeº, „Horaþiu“ – I.J. Arad, „Rarãu“ – I.J. Cluj
º.a.), privind elemente care cu prilejul deplasãrilor efectuate în Occident au avut
comportãri suspecte, au primit burse sau ajutoare materiale de la organizaþii sau cercuri
anticomuniste. Contribuþia noastrã va trebui sã se concretizeze atât în impulsionarea
muncii în aceste cazuri, coordonarea mãsurilor luate, cât ºi în participarea efectivã
la rezolvarea unor sarcini deosebite.

Rãspunde: lt. col. Wawiernia Mihai ºi ofiþerii care le au în lucru sau în
control
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b) Informaþiile ce vor fi obþinute privind activitãþi clandestine sau legãturi
suspecte cu cercurile reacþionare din Occident vor fi puse operativ în lucru,
acþionându-se prioritar pentru verificarea ºi soluþionarea lor.

Rãspunde: lt. col. Wawiernia Mihai
c) Atenþie deosebitã se va acorda în continuare verificãrii operative a tuturor

informaþiilor din care rezultã intenþia unor elemente din sectoarele de artã ºi culturã
de a comite acte de protest public. Vom verifica permanent modul în care
inspectoratele controleazã situaþia celor 18 persoane care în ultimii doi ani s-au dedat
la acþiuni de ºantaj.

Rãspunde: mr. Achim Victor, cpt. Mãlureanu Vasile, mr. Mincu Emil ºi
lt. Cusak Ion

III. Munca cu reþeaua informativã
a) Pentru sporirea eficienþei activitãþii cu întreaga reþea informativã, în anul 1980

vom pune un accent deosebit pe ridicarea calitãþii acesteia, perfecþionarea muncii de
instruire ºi dirijare. În acest scop, pânã la 28 februarie 1980 vom elabora un instructaj
– îndrumar care sã cuprindã în detaliu aspectele prioritare spre care trebuie sã orientãm
reþeaua din problemã, ca urmare a mutaþiilor produse în situaþia operativã, document
ce va fi difuzat la inspectorate.

Rãspunde: maior Achim Victor
b) Vom reanaliza cele 41 surse pretabile ce au posibilitãþi informative în exterior

ºi vom selecþiona pe cele care pot în mod real contacta vârfuri ale emigraþiei
intelectuale reacþionare, cu ºanse de a obþine date de interes operativ ºi a rezolva alte
sarcini.

În acest scop, pânã la 28 februarie 1980 vom face o analizã a tuturor informatorilor
care au efectuat deplasãri în 1979 în Franþa, R.F.G., Italia, Anglia ºi S.U.A., ocazie
cu care vom desprinde concluzii pentru activitatea de viitor. Se vor avea în vedere
modul în care au fost instruiþi, cu cine au intrat în legãturã în exterior, datele obþinute,
aportul adus la descifrarea activitãþilor ostile desfãºurate de cercurile reacþionare din
strãinãtate sau la rezolvarea altor sarcini în legãturã cu acestea.

Rãspunde: lt. maj. Florea Lucian
c) Sursele selecþionate pentru a rezolva sarcini cu ocazia deplasãrilor în exterior

vor fi instruite cu participarea ofiþerilor din centralã, respectându-se ordinele care
reglementeazã munca cu reþeaua.

Pânã la 30 noiembrie 1980 vom analiza din nou eficienþa acestor trimiteri cu sarcini
în exterior.

d) O atenþie deosebitã vom acorda în continuare verificãrii complexe a reþelei
informative din problemã, atât din legãtura nemijlocitã, cât ºi de la inspectorate. Pânã
la 30 iunie 1980 vom realiza verificarea întregii reþele ºi vom îndepãrta acele surse
care sunt deconspirate ori ridicã suspiciuni de nesinceritate.

Rãspund: mr. Achim Victor, mr. Mincu E., cpt. Mãlureanu Vasile, lt.
Cusak I.
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e) Pânã la aceeaºi datã vor fi analizate toate sursele din legãtura noastrã nemijlocitã.
Rãspunde: lt. col. Wawiernia Mihai

IV. Soluþionarea operativã a informaþiilor
a) Vom continua mãsurile de neutralizare, descurajare, compromitere, izolare a lui

„Bãrbosu“, „Traian“, „Tomis“ ºi de influenþare a lui „E.I.“ – elemente de vârf ale
emigraþiei intelectuale revoluþionare, conform planurilor existente în cazurile respective.

Sarcinã permanentã
Rãspunde: maior Achim Victor ºi lt. maj. Florea Lucian

b) O preocupare deosebitã vom acorda în continuare efectuãrii unor analize privind
fenomenele specifice muncii de securitate în sectoarele de artã ºi culturã.

1. Informativ, cât ºi prin alte posibilitãþi, ne vom documenta asupra preþului ºi
utilitãþii utilajelor ºi aparaturii importate în ultimii ani de Centrul de producþie
cinematograficã „Buftea“, precum ºi a modului în care sunt exploatate acestea. Dacã
rezultatele obþinute vor impune, vom informa organele competente.

Termen: 25 februarie 1980
Rãspunde: lt. Cusak Ion

2. Analiza informaþiilor din care rezultã prezentarea unor piese de teatru cu conþinut
politic necorespunzãtor secretariatelor literare ale teatrelor în vederea punerii lor în scenã.

Termen: 30 aprilie 1980
Rãspunde: mr. Mincu Emil

3. Analiza cauzelor pentru care unii redactori de la edituri ºi reviste se eschiveazã
de la publicarea unor materiale cu conþinut militant.

Termen: 30 septembrie 1980
Rãspunde: maior Munteanu Ion

4. Analiza eficienþei mãsurilor de contracarare a acþiunilor externe de incitare la
activitãþi ostile prin emisari ºi alte modalitãþi.

Termen: 15 octombrie 1980
Rãspunde: lt. maj. Florea Lucian

5. Analiza eficienþei activitãþii de pregãtire contrainformativã a persoanelor care
au efectuat cãlãtorii în strãinãtate, în interes de serviciu ori particular.

Termen: 30 octombrie 1980
Rãspunde: cpt. Mãlureanu Vasile, lt. Cusak Ion, mr. Mincu Emil

6. De asemenea, în cazul filmelor pentru producerea cãrora urmeazã a se face
cheltuieli mari, vom face verificãri pentru a stabili dacã se irosesc sume de bani
nejustificat ºi dacã este vorba de o intenþie ostilã ori de însuºire necuvenitã de fonduri.

– În acelaºi scop, vor fi avute în vedere coproducþiile cinematografice ºi prestãrile
de serviciu care se vor realiza în anul 1980 pentru a stabili dacã nu afecteazã interesele
politice ori economice ale þãrii noastre.

Termen: 15 noiembrie 1980
Rãspunde: lt. Cusak Ion
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c) Vom pregãti un nou material, documentat cu exemple concrete la zi, pe care
îl vom pune la dispoziþia conducerii C.C.E.S. ºi Uniunii Scriitorilor, în vederea
prelucrãrii contrainformative a personalului muncitor din aceste instituþii.

Termen: 30 iunie 1980
Rãspunde: lt. col. Wawiernia Mihai ºi mr. Achim Victor

d) Vom efectua un control de fond pe linia secretului de stat la Consiliul Culturii
ºi Educaþiei Socialiste în luna octombrie 1980 ºi controale sondaj ori de câte ori situaþia
operativã va impune aceasta.

Rãspunde: lt. col. Wawiernia Mihai

V. Perfecþionarea pregãtirii profesionale
a) Vom întocmi, în vederea difuzãrii la inspectorate, un documentar cu privire la

activitatea externã de incitare la acþiuni ostile a unor persoane din sectoarele de artã
ºi culturã ºi canalele de legãturã cu emigraþia reacþionarã ori unele cercuri
anticomuniste din Occident.

Termen: 30 decembrie 1979
Rãspunde: lt. maj. Florea Lucian

b) Pe lângã temele cuprinse în planul de învãþãmânt profesional ºi politic al
serviciului, ofiþerii din problemã vor participa la întâlniri cu personalitãþi ale vieþii
noastre literar-artistice care vor dezbate fenomenele nou apãrute în aceste sectoare,
implicaþiile lor social-politice ºi alte teme care sã completeze cunoºtinþele necesare
executãrii sarcinilor profesionale în cât mai bune condiþiuni.

c) Vor fi invitaþi la direcþie pentru documentare ofiþerii coordonatori de problemã
din inspectoratele cu pondere în privinþa cazurilor cu suspiciuni de activitate
clandestinã, cât ºi a legãturilor ºi rudelor elementelor active din emigraþia intelectualã
reacþionarã.

Ofiþer specialist I
Lt. colonel

Wawiernia Mihai
De acord
ªef serviciu
Colonel
Nicolae Mihai

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 1, f. 208–211.
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117733

1980 aprilie 12. Notã a Direcþiei I referitoare la organizaþia „Forþa III“

Ministerul de Interne Strict Secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. 0063413 din 12 aprilie 1980

Notã
privind concluziile desprinse din cercetarea de securitate

în referire la organizaþia subversivã „Forþa III“

Încarcerarea deþinuþilor fãrã antecedente politice la un loc cu foºti politicieni
(P.N.Þ.-iºti, P.N.L.-iºti, legionari), a constituit prilejuri de încercãri de îndoctrinarea
lor reacþionarã din partea unor elemente fanatice. În funcþie de locul de detenþie ºi
ponderea coloraturii politice, s-a acþionat asupra lor în a-i „forma“ ideologic ºi a le
prevedea perspective de „guvernare“.

Bujoiu Ioan, încarcerat la Jilava, a transmis cãtre alte locuri de detenþie sã se treacã
la prelucrarea ºi îndoctrinarea duºmãnoasã sub raport ideologic a celor fãrã platformã
politicã, pentru a-i forma ºi din acest punct de vedere. Tot în Jilava, Coposu Cornel
se orienteazã asupra celor condamnaþi fãrã antecedente politice, insistând în a-i atrage
la activitate P.N.Þ.

În penitenciarele Aiud, Gherla, Oradea, Galaþi, Botoºani, Cavnic etc. au loc
încercãri de atragere la ideologia reacþionarã a unor tineri încarceraþi pentru activitãþi
subversiv-teroriste, deosebit de activi dovedindu-se legionarii. S-a acþionat în special
asupra celor cu condamnãri mari, care au comis fapte „deosebite“ sau care se dovedesc
refractari în a respecta regulamentul detenþiei.

Având la bazã propria lor concepþie subversiv-teroristã ºi încurajarea politicienilor
cã „ei reprezintã ceva în perspectivã“, are loc o selectare ºi chiar unii îºi arogã titlul
de conducãtori ai acestei categorii (indiferent de grupãrile în care acþioneazã) sub
denumirea de „fortiºti“.

Dintre aºa-ziºii conducãtori ai „fortiºtilor“ se remarcã urmãtorii, cu ºi fãrã
antecedente politice: Bontilã Gheorghe, Anton Marin, Bourceanu Ion, Lãþea
Constantin, Þepelea Gabriel, Ticu Dumitrescu, Gabrielescu Valentin (Bucureºti),
Nicanor Chelsoi (Suceava), Florin Voiculescu (Teleorman), Mureºan Ion (Cluj),
Moldovan Vasile (Mureº), Arnãutu Jan (Bihor) ºi alþii.

Foºtii deþinuþi mai sus-nominalizaþi ºi alþii au elaborat o platformã politicã ce
trebuie sã stea la baza activitãþii „fortiºtilor“ ºi criteriile de selecþionare.
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Criterii de selecþionare

– cei fãrã antecedente politice, dornici sã se afirme cu ceva nou, care nu au mai
fost pe scena politicã româneascã;

– cei care au fãcut parte din formaþiile politice vor putea fi primiþi în grupare, dar
numai dupã o minuþioasã verificare.

S-a preconizat sã se adopte ca ideologie a grupãrii, urmãtoarele principii:
– de la legionari – creºtinismul ºi supremaþia elitelor;
– de la comuniºti – contactul cu masele ºi modul de a face propagandã;
– de la P.N.L. – economia liberalã ºi selectarea valorilor pe bazã de concurenþã;
– de la P.N.Þ. – legãturile cu þãrãnimea.
Ca sistem de organizare îl preconizau pe cel al „organizaþiilor de rezistenþã

francezã“, iar ca scop principal – lupta împotriva sistemului social politic din þara
noastrã prin toate mijloacele ºi îndeosebi difuzarea de ºtiri false în rândul populaþiei
pentru a crea stãri de confuzii.

Între fondatorii ideii de grupare au loc mai multe discuþii, dintre care redãm:
– Tudor Nicolae solicitã ca gruparea sã se numeascã „Partidul Naþional Inde-

pendent“, iar în perioada detenþiei activitatea sã se limiteze la selectarea ºi formarea
membrilor partidului.

– Florin Dobre Voiculescu afirma: „singura forþã politicã sau partid, cum vrei sã-i
spui, deja numãrã mii de membri, tineretul formeazã majoritatea, adicã tocmai cei
care au viitorul în faþã“.

– ªtefãnescu Lazãr afirma „în toate penitenciarele fortiºtii se manifestã ca o grupare
de sine stãtãtoare. În libertate nu va fi nevoie decât de un congres al fortiºtilor ºi noul
partid se va naºte mai puternic decât tot ce a existat pânã acum“.

– Þepelea Gabriel afirma: „Partidul lui Maniu aparþine istoriei, iar viitorul
fortiºtilor“.

Având în vedere pericolul ce-l reprezenta influenþa în sens negativ din partea
foºtilor politicieni asupra condamnaþilor fãrã antecedente politice, în 1959, din ordinul
conducerii ministerului, aceastã categorie de persoane este separatã prin încarcerarea
lor la Grindu – Periprava.

Lipsa de supraveghere informativã, condiþiile slabe de încarcerare, sub aspectul
regimului restricþiilor, au favorizat în continuare ca aceºtia sã reia discuþiile cu privire
la continuarea activitãþii duºmãnoase împotriva orânduirii dupã punerea lor în libertate,
de aceastã datã pe un plan evoluat, inclusiv acreditând titulatura organizaþiei „Forþa
III“, argumentând:

a) fostele partide burgheze, fiind compromise, nu mai pot candida la conducerea
þãrii;

b) acþiunile ostile ale „Forþei a III-a“, conjugate cu sprijinul din exterior, vor
determina înlocuirea de la conducerea þãrii a P.C.R.,

c) gruparea „Forþei a III-a“, fiind element de noutate, va prelua puterea în stat.
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Cu privire la modul de acþiune în schimbarea orânduirii sociale ºi de stat din þara
noastrã se emit mai multe pãreri, dintre care subliniem:

– unii erau pentru lupta directã în rãsturnarea prin violenþã a regimului socialist,
dupã modelul cum s-a preluat puterea în Cuba;

– alþii susþineau acþiunea pe cale paºnicã, de recunoaºtere a „Forþei a III-a“ ca partid
de opoziþie ºi care, prin participarea la alegeri libere, datoritã programului lor, vor
ieºi victorioºi ºi implicit preluarea puterii în stat.

Elementele fanatice, printre care subliniem: Botez Teodor, Bourceanu Ion,
Ionescu Romulus, Horia Mãcellariu, Jianu Gheorghe, Munþiu Nicolae ºi Matei Marin
nu împãrtãºesc cea de-a doua ipotezã ºi trec la fixarea conducãtorilor pe atribuþii,
mod de acþiune ºi legãtura cu Occidentul.

Astfel, este redactat în detenþie un material în care s-au consemnat cei peste 100
de conducãtori ai organizaþiei, sarcinile de perspectivã ale foºtilor condamnaþi aderenþi
la ideea „Forþa a III-a“, acþiuni conjugate cu exteriorul, material ce urma a fi transmis
în Occident ºi din care citãm:

– „pãstrarea legãturii între foºtii deþinuþi politici dupã punerea în libertate, recrutarea
de noi membri din rândul elementelor ostile regimului, [cu] care la momentul potrivit
conjunctural sã se treacã direct [la acþiune] împotriva regimului“;

– „plecarea din þarã pe cãi frauduloase a unor foºti condamnaþi pentru a crea un
nucleu ºi cu ajutorul legionarilor sã constituie în þarã o reþea de diversiune care sã
acþioneze împotriva regimului“.

Din informaþiile ce le posedãm ºi probatorul realizat cu ocazia anchetãrii ºi trimiterii
în justiþie a douã oarã a celor 19 elemente din gruparea Botez Teodor, a lui Munþiu
Nicolae, Volcinschi Raul, Matei Marin ºi alþii, se desprinde faptul cã elementele
aventuriere, iniþiatoare sau susþinãtoare a ideii „Forþa a III-a“ sunt active pe planul
celor stabilite în detenþie. De fapt, cu mici excepþii, exemplele prezentate în raportul
cu concluzii asupra muncii în problemã sunt din aceastã categorie de persoane.

Va trebuie sã militãm activ în cunoaºterea prioritarã a acestei categorii de persoane
ºi sã nu considerãm acþiunea lor din detenþie ca „pãlãvrãgeli ale momentului“.

Sursele devotate ºi cu posibilitãþi de penetrare în clandestinitate sã fie pregãtite
în a ne informa operativ cu orice faptã de naturã sã atingã securitatea statului.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 2, f. 152–153.
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1980 septembrie 20. Scurt istoric al postului de radio „Europa Liberã“ întocmit
de U.M. 0544

Ministerul de Interne Strict secret
U.M. 0544

Nr. 225/f2/0030782/20 septembrie 1980

Scurt istoric privind postul de radio „Europa Liberã“

Postul de radio „Europa Liberã“ constituie principalul mijloc de spionaj ºi
propagandã anticomunistã al „Comitetului Naþional pentru Europa Liberã“, organism
înfiinþat în 1949 la New York, din iniþiativa C.I.A., care a finanþat ºi folosit acest post
de radio conform intereselor sale militaro-strategice ºi politicii de diversiune în þãrile
socialiste est-europene.

Sediul central al postului de radio a fost stabilit în R.F.G., pe baza unui contract
cu autoritãþile vest-germane, fiind amplasat în oraºul München-Oettingenstrasse 67
am Englischen Garten – unde funcþioneazã redacþiile ºi studiourile de înregistrare
pentru cele cinci secþii naþionale ale postului, care transmit emisiuni radio dedicate
Poloniei, Cehoslovaciei, Ungariei, României ºi Bulgariei, având angajaþi peste 1.000
de cadre de specialitate.

Transmisiunile radio ale „Europei Libere“ au început în iulie 1950, iar cele în limba
românã, la 29 octombrie 1951.

Potrivit documentelor de constituire, radio „Europa Liberã“ se declara a fi o
„organizaþie neguvernamentalã care îºi desfãºoarã activitatea pe baza unui buget
realizat din donaþii de stat ºi particulare, având ca scop preocuparea pentru
«eliberarea popoarelor din Europa rãsãriteanã de sub dominaþia comunismului»“.

În perioada iniþialã a activitãþii postului, preºedinte al „Comitetului Naþional pentru
Europa Liberã“ a fost Josef E. Grew, fost ambasador al S.U.A. la Tokyo, iar Allan
Dalles, preºedinte al biroului executiv.

În decursul timpului din acest comitet au fãcut parte personalitãþi marcante ale
vieþii politice, economice ºi culturale din S.U.A., ca: Arthur Lane, fost ambasador
al S.U.A. în Polonia, Adolf Perle, fost subsecretar al Departamentului de Stat, generalul
Eisenhower, fost preºedinte al S.U.A., generalul Lucius Clay, amiralul Harold Hiller,
Dewitt Poole, unul din întemeietorii C.I.A., William Green, lider al Uniunii sindicale etc.

În perioada rãzboiului rece, „Europa Liberã“ urmãrea cu fidelitate planul strategic
al C.I.A., care avea ca obiectiv declarat „incitarea maselor din þãrile Europei rãsãri-
tene la rãzvrãtire sub toate formele împotriva puterii populare ºi orânduirii socialiste“.

Evenimentele din 1956 din Ungaria ºi Polonia, la incitarea cãrora „Europa Liberã“
a avut un rol important, au dus la compromiterea acestui post de radio diversionist,
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întrucât intervenþia militarã a Occidentului, propagatã de „Europa Liberã“, s-a dovedit
a fi un adevãrat bluf.

Aceste evenimente, determinate de zelul orb anticomunist al C.I.A. ºi al
redactorilor postului „Europa Liberã“, care au pus S.U.A. într-o situaþie penibilã, i-au
determinat pe politicienii americani sã recunoascã cã politica de diversiune deschisã
nu a dat rezultat ºi sã adopte forme acoperite ºi perfide de acþiune împotriva þãrilor
socialiste.

A urmat o perioadã de cãutãri a unor forme propagandistice adecvate, care sã punã
la adãpost autoritãþile S.U.A. ºi s-a creat în cadrul „Europei Libere“ o vastã reþea de
redactori, colaboratori, corespondenþi, emisari ºi tehnicieni, care, sub îndrumarea
C.I.A., sã asigure obþinerea de informaþii ºi realizarea unor emisiuni de propagandã
anticomunistã mai subtile ºi cu o notã de „obiectivitate“, abþinându-se de la atacuri
directe la adresa conducãtorilor de stat din þãrile socialiste.

O datã cu politica de destindere din anii 1970, s-a constatat o oarecare diminuare
a caracterului ostil al emisiunilor postului de radio „Europa Liberã“, iar în urma
scandalului politic Wattergate s-a trecut la scoaterea formalã a acestui post de radio
de sub tutela C.I.A.

Din anul 1971, „Europa Liberã“ a „trecut“ sub controlul nemijlocit al Congresului
S.U.A., care stabileºte bugetul ºi direcþiile de activitate ale acestui post de radio. S-a
instituit ca organ de conducere ºi control un comitet special al Senatului american
denumit „Comitetul pentru transmisiunile internaþionale de radio“ (Board for
International Broadcasting), cu sediul la Washington.

Preºedinte al acestui comitet a fost numit John A. Gronawski, fost cadru C.I.A.,
care coordoneazã atât activitatea „Europei Libere“, cât ºi a postului „Radio Liberty“,
ce transmite pentru U.R.S.S. 

Unificarea acestor douã posturi de radio în 1976 ºi concentrarea întregului personal
în sediul central din München (R.F.G.) a constituit o încercare de a induce în eroare
opinia publicã, rãspândindu-se ideea cã aceste posturi au fost scoase de sub controlul
C.I.A. ºi cã activitatea lor va fi atenuatã substanþial atât prin reducerea personalului
cu 30%, cât ºi prin statuarea unor restricþii propagandistice ºi de funcþionare, mãsuri
care nu au fost însã puse în aplicare.

În anul 1978, la conducerea „Europei Libere“ este numit Glenn Ferguson,
cunoscut cadru C.I.A., sub care se întreprind noi mãsuri de organizare a postului în
scopul impulsionãrii activitãþii „Europei Libere“, care cunoscuse o oarecare
moderaþie.

Activitatea „Europei Libere“ este concentratã, cu precãdere, asupra unor probleme
care se înscriu în sfera apãrãrii drepturilor omului, platformã politicã ºi propagandisticã
lansatã ºi promovatã de preºedintele Jimmy Carter.

În ultimii ani, sub administraþia Carter, activitatea „Europei Libere“ a cunoscut
o nouã fazã de avânt, obþinându-se o sporire substanþialã a fondurilor alocate postului
de radio care s-au ridicat în anul 1980 la suma de 84.700.000 dolari.
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În contextul politic actual, datoritã unor dificultãþi survenite în relaþiile S.U.A. cu
U.R.S.S., conducerea americanã a „Europei Libere“ a dat mai multã mânã liberã
secþiilor naþionale pentru intensificarea propagandei anticomuniste ºi folosirea unui
„ton mai dur“ în emisiunile pe care le difuzeazã.

Activitatea postului de radio „Europa Liberã“ este reglementatã de Legea
emisiunilor de radio internaþionale aprobatã de Congresul S.U.A. în 1973, prin care
se stabilesc urmãtoarele:

„Radio «Europa Liberã» ºi-a demonstrat eficienþa în promovarea circulaþiei libere
de idei ºi informaþii în rândul popoarelor Europei Rãsãritene, private de la o informare
obiectivã datoritã cenzurii comuniste.

Continuarea activitãþii postului de radio «Europa Liberã», ca mijloc de informare
în masã independent, prin metode care nu contravin obiectivelor politicii externe a
S.U.A., constituie o problemã de interes naþional. «Europa Liberã» nu se face
exponentul nici unui ideal politic, economic sau religios. Ea nu are nici o legãturã
cu partide politice sau organizaþii în exil ºi nu este purtãtoarea de cuvânt a nici unei
organizaþii de opoziþie sau grup situat în interiorul sau din exteriorul zonei pentru
care transmite.

Politica S.U.A. urmãreºte asigurarea dreptului la libertate de opinii ºi exprimare,
inclusiv a dreptului de a rãspândi idei ºi informaþii prin orice mijloace ºi indiferent
de frontiere, în conformitate cu articolul 19 din Declaraþia universalã pentru
drepturile omului.

«Europa Liberã» trebuie sã respecte aceste drepturi ºi principii ale democraþiei,
sã militeze împotriva discriminãrilor de orice fel ºi sã promoveze pacea ºi soluþionarea
paºnicã a conflictelor internaþionale.

Radio «Europa Liberã» cautã sã se identifice cu interesele ascultãtorilor sãi ºi
acordã o atenþie deosebitã mutaþiilor care afecteazã popoarele din Europa de est sau
evenimentelor ce au loc în interiorul acestor þãri“.

În prevederile statutului de funcþionare a „Europei Libere“ sunt incluse ºi
interdicþii exprese, printre care:

– Evitarea sentimentalismului, tonului vindicativ, injuriilor, stridenþei, aroganþei,
pompei ºi condescendenþei;

– Evitarea unor evaluãri sau generalizãri exhaustive, argumentãri propagandistice
sau orientative, judecãþi de valoare gratuite, criticã nedocumentatã sau folosirea unor
terminologii învechite, neadecvate;

– Evitarea polemicilor ºi a emisiunilor care sã conducã la incitarea unor acþiuni
sau crearea de psihozã iredentistã;

– Evitarea oricãrui comentariu sau difuzarea vreunui material care ar putea fi
interpretat ca incitare la revoltã sau ca sprijin pentru acþiuni ilegale sau violente;

– Evitarea difuzãrii de zvonuri sau informaþii neverificate;
– Evitarea unor emisiuni care ar putea fi interpretate ca încurajãri ale actelor de

pãrãsire ilegalã a þãrii;
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– Evitarea oricãror aluzii care i-ar face pe ascultãtori sã creadã cã, în eventualitatea
unei crize internaþionale, Occidentul ar putea interveni din punct de vedere militar;

– Evitarea difuzãrii oricãrui material care ar putea fi interpretat ca bârfã, calom-
nie, dispreþ sau atac asupra vieþii particulare a conducãtorilor guvernamentali, de partid
sau a familiilor lor etc.

În activitatea sa, postul de radio „Europa Liberã“ a încãlcat ºi continuã sã încalce
în mod grosolan aceste interdicþii, urmãrind instrucþiunile C.I.A. ºi ale cercurilor
reacþionare care exercitã control asupra activitãþii „Europei Libere“.

Noua orientare a C.I.A. în ceea ce priveºte emisiunile acestui post de radio constã
în „înlocuirea strategiei directe a rãzvrãtirii populare cu strategia indirectã a luptelor
psihologice ºi ideologice împotriva socialismului“.

Pentru realizarea efectului psihologic scontat, propagarea noii orientãri se face
de pe „poziþii progresiste“ de cãtre elemente necompromise, angajând în acest scop
chiar foºti membri ai partidelor comuniste sau ai unor organizaþii fasciste. În acest
context se înscriu eforturile actuale ale secþiilor naþionale ale „Europei Libere“ de a
„împrospãta“ cadrele de redactori ºi colaboratori cu elemente noi.

Sub aparenþa unei „obiectivitãþi desãvârºite“ ºi printr-un aflux neîntrerupt de
informaþii, comentarii ºi „noutãþi senzaþionale“, „Europa Liberã“ urmãreºte sã
minimalizeze ºi [sã] denigreze realizãrile din þãrile socialiste, sã submineze influenþa
ºi autoritatea partidelor comuniste ºi sã compromitã opera de construire a
socialismului, încercând sã „dovedeascã“ prin orice argumente cã partidele comuniste
de la putere nu au reuºit sã rezolve problemele fundamentale ale societãþii, respectiv
realizarea organizãrii superioare a economiei, crearea de instituþii statale, politice,
culturale, ºtiinþifice, cu adevãrat democratice, sã rezolve problemele naþionale sau
sã asigure drepturile omului ºi libertãþile cetãþeneºti. De asemenea, urmãreºte sã
acrediteze ideea cã în þãrile socialiste ar exista „un nivel de trai scãzut ºi o stare
generalã de nemulþumire“.

Încercând sã argumenteze aceste idei, angajaþii ºi colaboratorii „Europei Libere“
falsificã realitãþile politice ºi social-economice ale þãrilor socialiste, difuzeazã ºtiri
ºi scrisori fabricate, date distorsionate cu caracter diversionist, dând o interpretare
vãdit denaturatã, tendenþioasã ºi ostilã realitãþilor ºi evenimentelor majore din aceste
þãri.

Postul de radio „Europa Liberã“ are, din anul 1978, o conducere unicã cu postul
de radio „Libertatea“, destinat U.R.S.S., în persoana lui Gleen Ferguson, profesor,
fost ambasador ºi cadru C.I.A., care îºi are sediul la München – R.F. Germania.

Postul este organizat pe secþii naþionale ºi servicii funcþionale care asigurã buna
desfãºurare a activitãþii secþiilor naþionale.

Principalele servicii din structura filialei din München sunt:
– Serviciul de informaþii, condus de David F. Grozier, care constituie un adevãrat

organism de spionaj pentru þãrile socialiste, încadrat cu specialiºti în domeniile politic,
economic, tehnic ºi militar, care se ocupã de culegerea de informaþii din þãrile est-
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europene. Serviciul deþine o arhivã ºi cartoteci cu fiºe ale personalitãþilor din þãrile
socialiste ºi ale surselor folosite, iar de curând sistemul informaþional al „Europei
Libere“ a fost dotat cu aparaturã electronicã ºi cuplat la sistemul computerizat de
evidenþã al S.U.A. 

– Serviciul de cercetare ºi analizã, condus de James F. Brown, promovat recent
în postul de director executiv al „Europei Libere“, se ocupã de verificarea ºi evaluarea
informaþiilor, precum ºi cu pregãtirea materialelor de analizã ºi întocmirea unor sinteze
ºi documentaþii pe diverse teme.

– Serviciul de cercetare a opiniei publice, condus de Henry O. Hart, care are ca
atribuþii testarea poziþiei ascultãtorilor ºi în general a opiniei publice faþã de
emisiunile „Europei Libere“, prin interviuri, completarea de chestionare ºi alte
mijloace.

– Serviciul de programe ºi ºtiri, al cãrui ºef este Shub Anatole, care se ocupã cu
întocmirea programelor, redactarea emisiunilor ºi transmiterea lor secþiilor naþionale
pentru difuzare.

– Serviciul tehnic, condus de John H. Gurr, care asigurã funcþionarea staþiilor de
emisie-recepþie.

– Serviciul personal se ocupã de angajarea ºi problemele salariaþilor „Europei
Libere“, este condus de Rusel Poole ºi Richard Whist, cadre C.I.A. (Richard Whist
a fãcut studii în R.S. România).

– Serviciul de securitate, al cãrui director este Lawrence G. Parr, cadru C.I.A.,
are ca sarcini principale urmãrirea ºi verificarea permanentã a salariaþilor postului
ºi asigurarea securitãþii sediilor „Europei Libere“.

În sprijinul acestui serviciu s-a constituit un corp de poliþie propriu „Europei
Libere“, care efectueazã paza ºi supravegherea imobilelor postului de radio ºi
locuinþelor unor angajaþi.

Secþia pentru România a postului de radio „Europa Liberã“

Secþia pentru România a fost înfiinþatã în 1951.
Emisiunile în limba românã însumeazã 80 de ore sãptãmânal, fiind difuzate între

orele 600–1000 ºi 1700–100 pe lungimile de unde scurte 16; 19; 25; 31; 41 ºi 49.
În prezent secþia este condusã de Noel Bernard (fost Bercovici) ºi este încadratã

cu peste 80 de angajaþi ºi colaboratori proveniþi din rândul fugarilor ºi emigranþilor
români, în mare majoritate de naþionalitate evrei, precum ºi nemþi, armeni, greci,
italieni, cunoscuþi cu vederi anticomuniste ºi cu manifestãri ostile faþã de R.S.
România.

Programul secþiei pentru România se axeazã pe douã grupe mari de probleme ºi
anume: probleme internaþionale ºi probleme româneºti.
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Materialele privind problemele internaþionale sunt, în general, comune pentru toate
secþiile naþionale ºi se bazeazã pe buletinele de actualitãþi redactate de serviciile
americane.

Raþiunea existenþei secþiei pentru România este aceea de a difuza programe cu
specific naþional orientate pe situaþia din România, însã redactate în mod critic,
duºmãnos, tendenþios ºi diversionist.

Principalele grupe de tematici ale secþiei sunt grupate pe emisiuni speciale, dupã
cum urmeazã:

– „Actualitatea româneascã“, condusã de Emil Georgescu, element deosebit de
înrãit ºi ostil, la care mai participã Neculai Constantin Munteanu ºi Angelescu Ioana
(pseudonim Raluca Bogdan);

–„Tinerama“, emisiune pentru tineret redactatã de Max Bãnuº, la care colaboreazã
Petratu Cornelia (pseudonim Sanda Faur), precum ºi alþi colaboratori sau cores-
pondenþi externi;

– „Problemele economice“, redactor Robert Braun (pseudonim Constantin Tomescu);
– „Programul politic“, redactat de Mihai Cismãrescu (pseudonim Radu Gorun),

Mircea Carp (pseudonim Mihai ªoimu), Lemonidis Romilã (pseudonim Victor
Cernescu) ºi Mircea Vasiliu;

– „Lumea creºtinã“, redactor Octavian Vuia (pseudonim Lucian Loca), Acker Hans
(pseudonim Mircea Ioanid);

– „De vorbã cu ascultãtorii“, redactor Noel Bernard;
– „Comentariul sãptãmânii“, redactat de Noel Bernard;
– „Comentarii sportive“, redactor Nicolae Munteanu (fost Grumberg Solomon);
– Emisiunea muzicalã „Metronom“, editatã de Radu Maltopol (pseudonim Radu

Teodoru);
– „Din lumea comunistã“, redactor Nicolae Stroescu (pseudonim N. Stâniºoarã),

Dorina Schneider (pseudonim Doina Alexandru);
– „Magazin“, emisiune redactatã de Sorin Cunea, Lemonidis Ciorãnescu Galateea

(pseudonim Anca Petrescu);
– „ªtiri cenzurate în România“, redactor Ianatoº Cornel (pseudonim Radu

Vrancea);
– „Teze ºi antiteze la Paris“, emisiune culturalã realizatã de Monica Lovinescu;
– „Povestea vorbei“, „Cronica pesimistului“ ºi „Analiza revistelor culturale“,

redactate de Virgil Untaru (pseudonim Virgil Ierunca);
– „Comentarii din Washington“, redactor Nestor Rateº (fost Stesel Nathan) ºi C.

Alexandroaie;
– „Comentarii din New York“, redactor Liviu Floda (fost Leibovici – pseudonim

Andrei Brânduº).
Pentru redactarea acestor programe, redactorii secþiei au la dispoziþie centrul de

documentare pentru România, dotat cu cele mai moderne mijloace de ascultare ºi
înregistrare a tuturor posturilor ce emit în limba românã, publicaþiile româneºti ce
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apar în þarã ºi în strãinãtate, precum ºi date ºi informaþii obþinute direct de angajaþii
ºi colaboratorii „Europei Libere“ sau de organele de informaþii occidentale.

Ca ºi celelalte secþii naþionale, secþia pentru România este organizatã pe servicii,
cum sunt: serviciul redacþional, condus de director adjunct al secþiei, Mihai
Cismãrescu, cuprinzând redactorii emisiunilor ºi coordonatorii de programe; serviciul
de evaluare a informaþiilor, dirijat de Ion Gheorghe; serviciul de înregistrare a
emisiunilor ºi arhivã, având ca ºef pe Ion Boaca (comandantul garnizoanei legionare
din R.F.G.); serviciul producþie, condus de Guri Armand (pseudonim Ion Turcu) ºi
serviciul administrativ, condus de Pop Valeriu (pseudonim Valter Popan),
administratorul secþiei pentru România.

Pe lângã personalul acreditat la sediul central din München, secþia pentru
România a „Europei Libere“ cuprinde douã subsecþii, una la Paris ºi cealaltã la
Washington, precum ºi birouri cu corespondenþi pentru România la New York (Liviu
Floda), Londra (Iancu Spiegler), Roma (Horia Roman), Viena (Dorina Gabor), Atena
(Kondulis Kiriakos) ºi Tel Aviv (Liviu Damian).

1. Subsecþia de la Paris îºi are sediul în 33, Avenue des Champs Elysee, etajul 3,
telefon ELY-13.53–1355, iar studioul tehnic în 20, Avenue Ropp, telefon 705.70.28.

Subsecþia este condusã de Monica Lovinescu ºi coordonatã de americanul James
Edwards, cunoscut cã aparþine de C.I.A. În cadrul subsecþiei pariziene s-a organizat
un grup de acþiune al „Europei Libere“, încadrat cu angajaþi ºi colaboratori, printre
care cei mai activi ºi ostili sunt: Virgil Ierunca, Virgil Tãnase, Paul Goma, George
Banu, Iosif Flavius, Dan Ulyse Grigorescu, Solomon Edmond Liviu, Mioara
Cremene, Miron Niculescu, Marie-France Ionescu, Sanda Stolojan ºi alþii.

În ansamblul activitãþii „Europei Libere“, subsecþia parizianã ocupã o poziþie
particularã, adresându-se cu precãdere intelectualilor români, categorie socialã
consideratã a fi cea mai sensibilã ºi receptivã la argumentele ºi mijloacele de
comunicare în masã.

Prin imixtiuni directe în viaþa ºi activitatea culturalã a þãrii noastre, grupul de la
Paris foloseºte un întreg arsenal de intrigi ºi dezbinãri în scop de diversiune
ideologicã în domeniul literar-artistic.

Caracterul diversionist al emisiunilor difuzate de redacþia parizianã a „Europei
Libere“ este relevat ºi de faptul cã, în materialele folosite, o serie de oameni de artã
ºi culturã din þarã sunt astfel prezentaþi, încât sã fie discreditaþi ca „demagogi“ ºi
„conformiºti sociali în slujba marxismului“, iar cei neangajaþi politic flataþi, încurajaþi
ºi apreciaþi drept „antidogmatici ºi nonconformiºti“.

În elaborarea „judecãþilor lor de valoare“, redactorii „Europei Libere“ se folosesc
de numele ºi prestanþa unor oameni de culturã din strãinãtate, de origine românã, cum
sunt: Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran ºi alþii.

Monica Lovinescu ºi soþul ei, Virgil Ierunca, nu acþioneazã niciodatã în calitate
de salariaþi ai „Europei Libere“, ci ca „oameni de culturã“, organizând contacte ºi
„schimburi de opinii“ cu intelectualii români care se deplaseazã în strãinãtate. Sub
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aceastã mascã, folosind relaþiile de care dispun ºi posibilitãþile „Europei Libere“, soþii
Ierunca cautã sã-i cointereseze pe cetãþenii români prin oferirea de burse, bani, condiþii
de cazare, acces la diverse instituþii de culturã ºi alte facilitãþi, sensibilizându-i ºi
atrãgându-i în activitãþi cu caracter ostil României.

Subredacþia „Europei Libere“ de la Paris conlucreazã cu postul de radio francez,
cu organizaþiile Amnesty International ºi Pen Club, precum ºi cu cele mai reacþionare
cercuri autohtone ºi ale emigraþiei române din Franþa ºi din alte þãri occidentale.
Editeazã revistele „Limite“ ºi „Ethos“, colaboreazã ºi controleazã revistele „Destin“,
„Caietele din Est“, „B.I.R.E.“ ºi alte publicaþii cu caracter anticomunist în care sunt
introduse materiale ostile þãrii noastre.

Sunt folosite intens cenaclurile literare româneºti din strãinãtate ºi îndeosebi
„Cenaclul de la Paris“ ºi Cenaclul „Apoziþia“ din München, patronate de „Europa
Liberã“, unde se elaboreazã ºi difuzeazã materiale cu caracter duºmãnos pe linie literar-
artisticã ºi se selecþioneazã viitorii angajaþi ºi colaboratori ai secþiei române a postului.

2. Redacþia din S.U.A. a secþiei pentru România a „Europei Libere“ îºi are sediul
la Washington ºi este condusã [de] Nestor Rateº, sub coordonarea directorului
american James Brown.

Ca angajaþi ai subsecþiei funcþioneazã Constantin Alexandroaie, la Washington,
ºi Liviu Floda, la New York, care dispun de o reþea de colaboratori externi din rândul
emigranþilor români din S.U.A., Canada ºi alte þãri, antrenaþi în acþiunile „Europei
Libere“.

În activitatea sa, subsecþia din S.U.A. coopereazã cu Agenþia americanã de
informaþii (U.S.I.A.), cu secþia românã a postului de radio „Vocea Americii“, cu
„Institutul de relaþii internaþionale“ al Universitãþii Stanford, care are o arhivã despre
România cu memoriile politicienilor români stabiliþi în strãinãtate ºi cu alte instituþii
americane care au tangenþã cu România.

Totodatã, menþine legãturi de colaborare cu fundaþia „Tolstoy“, care are filiale în
þãrile europene profilate pe probleme ale emigranþilor din þãrile socialiste, cu
„Comitetul adevãrul despre România“, „Comitetul pentru întregirea familiilor“ ºi alte
organizaþii ostile ale emigraþiei române din S.U.A., precum ºi cu redacþiile ziarelor
„Micromagazin“ din New York ºi „Cuvântul românesc“ din Canada, care publicã ºi
unele materiale antiromâneºti întocmite ºi semnate de angajaþi ºi colaboratori ai
„Europei Libere“.

3. Secþia românã de la München ºi filialele din celelalte þãri colaboreazã cu
numeroase centre ºi institute de cercetãri specializate în probleme româneºti, cum
sunt: „Centrul romanologilor“ de pe lângã Universitatea din Glasgow, „Asociaþia
Academicã Românã“, „Institutul pentru cercetarea pieþei ºi opiniei publice“
(INTORA) din Viena, „Institutul Franco-Bavarez“ din München. De asemenea,
„Europa Liberã“ are legãturi strânse cu cercurile clericale din Occident, cu organizaþia
„Caritas“, cu posturile de radio „Deutsche Welle“ (R.F.G.) ºi B.B.C. (Anglia), instituþii
ºi organizaþii de la care obþin informaþii prin care organizeazã acþiuni antiromâneºti.
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Angajaþii ºi colaboratorii secþiei pentru România a „Europei Libere“ ºi-au creat
relaþii cu un numãr mare de cetãþeni români care pe timpul deplasãrilor în strãinãtate
îi viziteazã la domiciliu sau la sediul „Europei Libere“, ceea ce constituie pentru secþia
românã o cale facilã de obþinere de date ºi informaþii din þara noastrã.

Potrivit noilor indicaþii primite de la conducerea americanã, secþia pentru
România a postului de radio „Europa Liberã“ îºi orienteazã activitatea în urmãtoarele
direcþii: comentarea ºi interpretarea duºmãnoasã a hotãrârilor P.C.R. ºi ale guvernului
R.S. România, în domeniile politicii interne, conducerii economiei, ºtiinþei ºi
culturii, în scopul „discreditãrii“ orânduirii noastre socialiste; denigrarea politicii
privind situaþia cultelor, naþionalitãþilor, tineretului, literaturii, artei, ºtiinþei ºi
învãþãmântului, încercându-se acreditarea ideii cã în R.S. România nu ar exista libertate
de creaþie ºi opinie, fãcând apologia modului de viaþã occidental, încercând sã genereze
nemulþumiri, acþionând pe linia organizãrii în þarã a unor grupãri contestatare ºi
disidente; culegerea de date ºi informaþii privind drepturile omului, pe baza cãrora
sã iniþieze acþiuni antiromâneºti care sã inducã în eroare opinia publicã internaþionalã
cã în România nu s-ar respecta prevederile Acordului final de la Helsinki, în special
în probleme privind reîntregirea familiilor, libera circulaþie a persoanelor, libertãþile
religioase etc.

În fapt, scopul real al activitãþii secþiei române ca ºi al celorlalte secþii naþionale
ale „Europei Libere“, este incitarea populaþiei ºi crearea unei situaþii care vizeazã
rãsturnarea regimurilor actuale din þãrile socialiste. Acest fapt rezultã clar din declaraþia
recentã a directorului executiv al „Europei Libere“, James Brown, fãcutã cu prilejul
aniversãrii a 30 de ani de la înfiinþarea postului de radio, care a subliniat: „obiectivul
nostru final este acela de a facilita dezvoltarea în þãrile rãsãritene a unei situaþii în
cadrul cãreia oamenii, populaþiile acestor þãri – Bulgaria, România ºi celelalte – sã-
ºi poatã alege forma de guvernãmânt care le va conveni, iar cu ajutorul acestui guvern,
forma de viaþã pe care o doresc“.

Acest scop declarat al postului de radio „Europa Liberã“ se înscrie în dezideratele
majore ale C.I.A. ºi ale politicii externe a S.U.A., de un profund caracter anticomunist,
fapt care explicã interesul autoritãþilor americane de a întãri ºi dezvolta activitatea
„Europei Libere“, în ciuda protestelor unor congresmeni americani ºi a opiniei publice
împotriva acestei oficine de propagandã duºmãnoasã ºi de spionaj a C.I.A.

Reacþii împotriva „Europei Libere“ s-au înregistrat ºi în R.F.G., ceea ce a
determinat autoritãþile vest-germane sã exprime rezerve în ceea ce priveºte menþinerea
acestui post de radio pe teritoriul R.F. Germania.

Ca urmare, conducerea americanã analizeazã eventualitatea mutãrii sediului central
al „Europei Libere“ ºi în prezent se preocupã de posibilitatea transferãrii treptate a
postului în S.U.A. sau în altã þarã occidentalã.

Aceastã perspectivã de mutare a creat serioase frãmântãri în rândul angajaþilor
secþiei române, care ºi-au vãzut ameninþate posturile ºi privilegiile de care se bucurã
în prezent în R.F. Germania.
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Pânã în prezent, americanii au reuºit sã-ºi menþinã instalaþiile „Europei Libere“
din Portugalia, unde sunt amplasate principalele staþii de emisie ale postului, aflate
în curs de modernizare.

Instalaþiile de la Gloria, unde este situatã ºi antena ce emite pentru România, vor
fi modernizate în întregime pânã în anul 1981, ceea ce va amplifica considerabil
puterea de emisie ºi implicit calitatea recepþionãrii postului de radio „Europa
Liberã“.

În dezvoltarea de perspectivã a activitãþii „Europei Libere“, autoritãþile americane
au în vedere introducerea unor mijloace de propagandã audio-vizuale prin organizarea
unor programe speciale de televiziune, prin satelit, destinate þãrilor socialiste,
inclusiv România.

În concluzie, se poate spune cã postul de radio „Europa Liberã“ constituie un
instrument de bazã al politicii S.U.A., care îºi dezvoltã ºi modernizeazã continuu
activitatea în scopul intensificãrii acþiunilor de diversiune politico-ideologicã ºi de
propagandã ostilã României ºi celorlalte þãri socialiste.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 21, vol. 42, f. 16–29.

117755

1980 octombrie 12. Notã documentarã referitoare la acþiunile foºtilor condamnaþi
stabiliþi în strãinãtate

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. 131/M.I./0063413/12 octombrie 1980

Notã documentarã
cu privire la unele concluzii pe linia cunoaºterii ºi contracarãrii

acþiunilor foºtilor condamnaþi stabiliþi în emigraþie

Din datele ºi informaþiile ce le deþinem pe þarã în problemã, rezultã cã în strãinãtate
s-au stabilit, pânã în prezent, un numãr de circa 245 foºti condamnaþi, din care 102
au trecut fraudulos frontiera sau au rãmas ilegal.

503



Unii dintre aceºtia, dupã ce au ajuns în strãinãtate, s-au pus în slujba posturilor
de radio „Europa Liberã“, „Deutsche Welle“ ºi „Vocea Americii“, precum ºi a unor
organizaþii reacþionare ale emigraþiei ºi desfãºoarã acþiuni împotriva þãrii noastre.

În prezent, cunoaºtem cã pe spaþiile Franþa, R.F.G., Anglia, S.U.A., Spania, unde
sunt concentrate cele mai mari grupãri de foºti condamnaþi, un numãr de 37
desfãºoarã intensã activitate ostilã þãrii noastre (sã reamintim cã 11 sunt crainici ai
posturilor de radio enunþate; 8 fac parte din „Asociaþia foºtilor deþinuþi politici din
România“, cu sediul la Paris; 15 sunt încorporaþi în diferite grupãri reacþionare, iar
5 instigã rudele din þarã sã adopte [o] poziþie ostilã regimului).

Reþine atenþia faptul cã din rândurile celor plecaþi ilegal din þarã, 20 au iniþiat ºi
condus organizaþii subversiv-teroriste, iar 55 au fost membri ai acestora. Punem încã
o datã în atenþia ofiþerilor din Inspectoratul municipiului Bucureºti, Inspectoratele
judeþene: Vaslui, Suceava, Bihor, Braºov, Caraº Severin, Timiº, Cluj, Dolj, Mureº
ºi Vâlcea (judeþe cu pondere pe aceastã linie), necesitatea intensificãrii muncii de
cunoaºtere ºi prevenire din rândurile rudelor ºi legãturilor din þarã.

„Asociaþia foºtilor deþinuþi politici din România“ a luat fiinþã în luna noiembrie
1977, având ca iniþiatori foºti politicieni ºi condamnaþi pentru infracþiuni contra
securitãþii statului, printre care: Câmpeanu Radu, Korne Mihai, Florin Boiþeanu, Dan
Bosmiev, Paraschivescu Victor Cãdere, Dan Damian, Barbu Dimescu, Cella Neamþu,
Adrian Oprescu, Dinu Zamfirescu, toþi stabiliþi cu domiciliul în Franþa.

Scopul propus de aceastã asociaþie este de a desfãºura activitate de propagandã
ostilã, pe tema pretinsei lipse de drepturi umane în R.S. România, folosind în principal
mãrturii ale foºtilor deþinuþi politici aflaþi în emigraþie ºi în þarã. Nu sunt excluse nici
elementele care au avut condamnãri civile iar în Occident se erijeazã în postura de
„victime politice“ ºi alte asemenea titulaturi.

Asociaþia se erijeazã în a prezenta aºa-zisei opinii publice, cât ºi celorlalþi români,
„suferinþele“ la care elementele aderente ar fi fost supuse în perioada de detenþie. În
acest sens, asociaþia este deschisã pentru orice element originar din România, indiferent
de naþionalitatea pe care o are.

Condiþia înscrierii ca membru în asociaþie constã în aceea ca elementul sã prezinte
celorlalþi aderenþi partea din biografie referitoare la perioada detenþiei în România
ºi sã publice articole în care sã arate cum a fost arestat, anchetat ºi altele. În plus,
trebuie sã facã nominalizãri de anchetatori ºi gardieni care s-au ocupat de elementul
respectiv în detenþie.

Iniþiatorii asociaþiei de la Paris organizeazã periodic la domiciliul lor întruniri cu
foºti deþinuþi dupã 1944 în România. Prin aºa-zisele „relaþii ale lor“ create în Occident,
sub acoperirea ºi îngãduinþa cercurilor reacþionare, ei cautã sã depisteze ºi sã racoleze
emigranþi care sã fi suferit în þarã condamnãri, urmând ca ulterior sã acþioneze asupra
lor sã-i determine sã facã declaraþii ostile R.S. România.

Aºa au procedat cu numiþii Coºereanu Alexandru, Otparlic George ºi Doru
Novacovici, foºti condamnaþi pentru participare în organizaþii subversive, care prin
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trecerea frauduloasã a frontierei au ajuns în Franþa, iar în prezent au devenit membri
activi în aceastã organizaþie.

În realizarea scopului propus, „asociaþia“ i-a determinat pe aceºtia sã vorbeascã
la postul de radio „Europa Liberã“, denigrând orânduirea socialã ºi de stat din þara
noastrã. Posturile de radio amintite sunt folosite de aceste organizaþii emigraþioniste
reacþionare ºi în scopul popularizãrii preocupãrilor lor. Astfel, în luna ianuarie 1978,
prin postul de radio „Europa Liberã“ a fost lansat „Apelul Asociaþiei de la Paris“,
prin Câmpeanu Radu ºi Dinu Zamfirescu, cãtre toþi foºtii deþinuþi din România, aflaþi
în Occident sau în þarã, de a contribui la strângerea materialului informativ cât mai
complet cu privire la regimul de detenþie ºi motivele care i-au determinat sã
emigreze, afirmând printre altele cã au întocmit o hartã cu fostele locuri de detenþie
din România, fiind expusã în anumite puncte ale Parisului. De asemenea, în unele
organizaþii, s-au declarat de acord cu acþiunile întreprinse de Paul Goma ºi alþi
protestatari din þarã pe linia aºa-zisei nerespectãri a drepturilor omului.

La 22 martie 1979, Radu Câmpeanu, în numele asociaþiei, a transmis la postul
de radio „Europa Liberã“ „protestul“ împotriva arestãrii preotului Calciu Gheorghe,
afirmând cã va informa despre acest caz unele guverne, organe de presã, sindicate
ºi organizaþii internaþionale, cerându-le sprijinul lor în eliberarea acestuia.

„Apelul“ a gãsit noi aderenþi în rândul foºtilor condamnaþi, aflaþi în prezent în
R.F.G., S.U.A. ºi Anglia.

Astfel, la începutul anului 1979, fraþii Dima Ion ºi Nicolae, foºti condamnaþi fugari,
stabiliþi în S.U.A., au adresat un memoriu postului de radio „Europa Liberã“ pentru
a fi difuzat, potrivit cãruia cei amintiþi îºi manifestã totala adeziune ºi cer foºtilor
condamnaþi din România sã-ºi intensifice acþiunile lor pentru revendicarea unor
drepturi.

O altã organizaþie emigraþionistã reacþionarã o constituie „Asociaþia Culturalã a
românilor din Anglia“, ai cãrei membri, C. Brîncoveanu, S. Crãciunaº, Florescu,
Vorvoreanu Bandu, foºti deþinuþi în România, iniþiazã periodic informãri cu caracter
deosebit de denigrator la adresa þãrii noastre, pe care le adreseazã tuturor ziarelor ºi
revistelor din Anglia. Informãrile sunt pregãtite cu precãdere în perioadele
premergãtoare unor importante evenimente interne ale României, vizând în mod fãþiº
afectarea climatului politic.

Tot ca o preocupare de bazã a acestor organizaþii, amintim intervenþiile pe lângã
diferite organisme internaþionale (O.N.U., Amnesty International), pentru a facilita
reîntregirea familiilor unor foºti condamnaþi ºi organizeazã întâlniri cu ceilalþi
emigranþi din România, în scopul obþinerii de date ºi determinarea lor la acþiuni de
protest pe aceastã linie.

Amintim cazurile lui Otparlic George ºi Novacovici Dan [Doru – n.n.], foºti
condamnaþi, fugari stabiliþi în Franþa, care au iniþiat ºi organizat, împreunã cu alþi
fugari români, greve ºi acþiuni de protest pe esplanada de la Trocadero (Paris), pentru
ca autoritãþile române sã permitã plecarea din þarã a soþiilor ºi copiilor acestora.
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În realizarea acþiunilor ostile îndreptate împotriva þãrii noastre, membrii acestor
organizaþii contacteazã turiºti, specialiºti români sau vizitatori la rude, în scopul de
a obþine date despre situaþia foºtilor condamnaþi aflaþi în þarã, încearcã sã-i determine
sã rãmânã în Occident sau sã introducã în þarã, prin intermediul acestora, scrisori ºi
pachete.

Cunoaºtem cã pe plan extern a devenit tot mai evidentã preocuparea unor
organizaþii emigraþioniste ºi naþionalist-iredentiste în crearea unui front comun ºi
intensificarea acþiunilor ostile îndreptate împotriva þãrii noastre.

În acest front comun sunt racolate cu precãdere elemente declasate, care au fugit
din þarã, sunt pregãtite temeinic ºi devin pretabile la acþiuni de naturã sã lezeze climatul
politic din România. O parte din aceste elemente, dupã obþinerea cetãþeniei statului
în care au emigrat, vin în þarã sub acoperirea de vizitatori la rude sau turiºti, cautã
sã obþinã informaþii utile emigraþiei reacþionare.

De asemenea, în acelaºi scop, sunt pregãtiþi membrii de familie ai acestora.
Întrucât am fost surprinºi cu astfel de situaþii, punem în atenþia lucrãtorilor din

problemã, necesitatea de a cunoaºte ºi fixa modalitãþile de aºteptare, contactare ºi
culegere de date, atât despre cei care vin în þarã, cât ºi despre cei aflaþi în emigraþie.

Tot pe aceastã linie, pentru fiecare caz din problemã, în vederea iniþierii unui
complex de mãsuri, operativ ºi eficient, se impune aprecierea ºi informarea cu
operativitate asupra oricãrei informaþii de securitate.

Pentru cunoaºterea preocupãrilor de reluare a legãturilor foºtilor condamnaþi din
þarã cu cei din emigraþie, trebuie sã pornim de la faptul cã, pe perioada executãrii
detenþiei, unii dintre aceºtia au aderat sau au luat la cunoºtinþã de înfiinþarea grupãrii
Forþa III, care-ºi propunea, printre altele, modalitãþi de a fugi în exterior dupã punerea
în libertate, intensificarea acþiunilor ostile care vizau regimul de stat din România
ºi menþinerea contactelor cu cei rãmaºi în þarã. 

Inspectoratul Judeþean Vaslui, în cooperare cu Inspectoratul Judeþean Alba, în
cadrul mãsurilor întreprinse pentru documentarea preocupãrilor duºmãnoase ºi natura
relaþiilor dintre foºtii condamnaþi Botez Toader ºi Chioreanu Nistor, a [descoperit]
existenþa unui canal de legãturã cu R.F.G. ºi Spania. De existenþa acestui canal
cunoºteau ºi foºtii condamnaþi Orbulescu Nicolae, din Caraº Severin (în prezent
decedat), Puºcaºu Gheorghe, din Alba, ºi un cadru al Penitenciarului Aiud. Tot în
acest caz, s-au obþinut informaþii despre posibilitatea unui alt canal, realizat prin
Iugoslavia.

O altã categorie de persoane din rândul foºtilor condamnaþi [care] prezintã
importanþã [sunt] cei care au vizitat sau au în preocupãri intenþia de a vizita sediile
unor reprezentanþe strãine acreditate la Bucureºti.

Inspectoratul Municipiului Bucureºti ºi Inspectoratul Judeþean Mureº, va trebui
sã-ºi intensifice mãsurile informativ-operative asupra persoanelor cunoscute pe aceastã
linie.
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Prezenþa în Occident a unor foºti condamnaþi a stimulat acþiunile ostile ale unor
foºti condamnaþi din þarã ºi îndeosebi a celor semnalaþi cu preocupãri de a redacta
lucrãri cu conþinut ostil ºi a le scoate în strãinãtate pentru publicare.

În cadrul raportului prezentat la convocarea pe þarã, au fost amintite cazurile mai
deosebite aflate în lucru sau finalizate pe aceastã linie.

Cu prilejul analizei problemei la inspectoratele judeþene ºi al municipiului
Bucureºti, a rezultat faptul cã nu existã suficientã preocupare pentru identificarea ºi
punerea în lucru a rudelor ºi legãturilor foºtilor condamnaþi pentru infracþiuni contra
securitãþii statului aflaþi în emigraþie ºi, în mod deosebit, asupra acelora care dupã
punerea în libertate au reuºit sã plece ilegal din þarã, iar în strãinãtate desfãºoarã acþiuni
ostile împotriva statului nostru.

Pentru stabilirea activitãþii, legãturile ºi preocupãrile prezente ale foºtilor
condamnaþi ajunºi în Occident, a obþinerii de date privind activitatea ºi comportarea
prezentã a rudelor acestora din þarã, se impun a fi luate în continuare mãsuri de:

– identificarea, verificarea ºi obþinerea de date complete privind activitatea,
comportarea, legãturile din þarã ºi strãinãtate a tuturor foºtilor condamnaþi, precum
ºi stabilirea împrejurãrilor în care au pãrãsit þara;

– semnalarea, verificarea la U.M. 0544 ºi, dupã caz, punerea în lucru a foºtilor
condamnaþi care au iniþiat ori condus organizaþii subversiv-teroriste ori care în detenþie
au avut o poziþie refractarã procesului de reeducare, care s-au situat pe poziþii
duºmãnoase regimului nostru ºi, în prezent, desfãºoarã în rândurile emigraþiei activitate
ostilã þãrii noastre.

În vederea iniþierii unor combinaþii informativ-operative, cât ºi pentru lucrarea
activã a rudelor ºi legãturilor acelora din þarã, vom selecþiona ºi lua în studiu pentru
recrutare persoanele ce au acþionat în organizaþiile subversiv-teroriste sau care au
executat pedepse în acelaºi loc de detenþie cu cei plecaþi din þarã, iar în prezent
sunt semnalaþi în relaþii sau au posibilitatea de a pãtrunde în clandestinitatea
acestora.

Vor fi iniþiate unele combinaþii folosind membrii familiilor acestora sau informatori
verificaþi, în scopul temperãrii acþiunilor ostile faþã de þarã ºi influenþarea lor în sens
pozitiv.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 4, f. 221–227.
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1980 octombrie 30. Notã sintezã întocmitã de U.M. 0544 privind unele instituþii
ºi organizaþii din strãinãtate folosite de postul de radio
„Europa Liberã“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
U.M. 0544

Nr. 225/f.2/0030782 din 30 octombrie 1980

Notã sintezã
privind unele instituþii ºi organizaþii din strãinãtate folosite

de postul de radio „Europa Liberã“

Postul de radio „Europa Liberã“, organizaþie neguvernamentalã americanã,
subordonatã Congresului S.U.A., dar controlatã de C.I.A., constituie principala oficinã
de spionaj ºi propagandã diversionistã folositã de cercurile cele mai reacþionare
americane ºi vest-europene împotriva României ºi a altor þãri socialiste est-europene.

În urmãrirea scopului fundamental al „Europei Libere“, declarat recent de James
Brown, directorul postului, cu prilejul aniversãrii a 30 de ani de la înfiinþarea „Europei
Libere“, acela de a „elibera popoarele din Europa rãsãriteanã de sub dominaþia
comunismului“, aceastã oficinã ºi-a constituit, de-a lungul anilor, un eºafodaj
propagandistic vast ºi bine dotat, care sã corespundã intereselor militaro-strategice
americane ºi politicii de diversiune împotriva României ºi a celorlalte þãri socialiste.

Astfel, în afara structurilor organizatorice proprii ale postului „Europa Liberã“,
create în S.U.A., unde se aflã conducerea postului, în R.F. Germania, unde este situat
sediul principal, în Franþa ºi în alte þãri occidentale, unde funcþioneazã subsecþii ºi
birouri naþionale, Secþia pentru România a „Europei Libere“ se foloseºte de un numãr
mare de instituþii, organizaþii ºi asociaþii internaþionale, autohtone sau ale emigraþiei
române din þãrile occidentale, prin care urmãreºte contactarea persoanelor originare
din þara noastrã pentru obþinerea de date ºi informaþii din ºi despre România ºi
organizarea în mod acoperit a unor activitãþi cu caracter ostil þãrii noastre.

Dintre organizaþiile folosite de „Europa Liberã“, direct sau prin intermediari,
cunoscute pânã în prezent, menþionãm:

Organizaþii internaþionale

În cadrul instituþiilor specializate din sistemul O.N.U., prin cadre ºi agenþi ai C.I.A.
sau angajaþi originari din România, postul de radio „Europa Liberã“ are acces la date,
informaþii ºi documente privind România, concentrate la „Comisia O.N.U. pentru
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drepturile omului“, „Înaltul Comisariat pentru Refugiaþi“, „Comisia economicã pentru
Europa de Est“, „Programul O.N.U. pentru dezvoltare“ ºi „F.A.O.“.

Deþinem date cã, la îndrumarea Secþiei pentru România a „Europei Libere“, numita
Lodal Maria, de la Institutul Welt din Hamburg (R.F. Germania), a fost detaºatã recent
la Roma pentru documentare la sediul F.A.O., unde se ocupã de obþinerea de date
privind situaþia agriculturii din þara noastrã, pentru a fi puse la dispoziþia „Europei
Libere“.

În incintele O.N.U., „Europa Liberã“ dispune de birouri de presã proprii, cu angajaþi
ai postului acreditaþi ca ziariºti pe lângã organizaþiile internaþionale, care participã
efectiv la lucrãrile O.N.U. ce prezintã interes pentru „Europa Liberã“.

De asemenea, cu prilejul unor întâlniri internaþionale organizate sub egida
O.N.U., la care sunt dezbãtute ºi probleme care privesc þara noastrã, diferiþi angajaþi
ai Secþiei pentru România se deplaseazã în oraºele în care au loc astfel de întruniri,
pentru a intra în contact cu delegaþi români ºi a obþine informaþii despre România.

Organizaþia „Amnesty International“, instituþie internaþionalã cu caracter profund
reacþionar, constituitã de C.I.A. pentru a se ocupa de aºa-zisa problemã privind
apãrarea drepturilor omului, desfãºoarã, în cooperare cu postul de radio „Europa
Liberã“, o intensã campanie propagandisticã împotriva þãrii noastre.

„Amnesty International“ îºi are sediul central în Anglia, 10 Southampton Street,
London WC 2 E 7 HF, ºi filiale în S.U.A., Canada, Franþa, Belgia, Elveþia ºi alte þãri.,
în cadrul cãrora funcþioneazã ºi unii colaboratori ai Secþiei pentru România a „Europei
Libere“.

„Europa Liberã“ coopereazã strâns cu filialele organizaþiei „Amnesty International“
pe linia schimbului de informaþii, iar în emisiunile sale citeazã pasagii întregi din
rapoartele ºi materialele elaborate de aceastã organizaþie, în legãturã cu aºa-zisa
încãlcare a drepturilor omului în România.

Filiala din Londra a asigurat o largã publicitate cazului Paul Goma, publicându-i
interviurile ºi declaraþiile antiromâneºti, care au fost apoi preluate de „Europa Liberã“.

În cadrul Secþiei americane a organizaþiei „Amnesty International“, persoanele
cele mai active identificate cã se ocupã de probleme româneºti sunt: Robert Sharlet,
din New York, preºedintele grupului de coordonare privind Europa de Est, ºi Stephanie
Grant, ºefa biroului din Washington a filialei.

La filiala din R.F. Germania a acestei organizaþii funcþioneazã o secþie pentru
România, unde lucreazã Volker Fuhrt, Elisabeth Ernst, evreicã, traducãtoare de limbã
românã, ºi George Dan, originar din România, redactor la postul de radio „Deutsche
Welle“.

Aceºtia duc o intensã activitate de contactare a emigranþilor nou veniþi din þara
noastrã, în special evrei ºi nemþi, pentru obþinerea de date din România.

Cu filiala din Franþa a organizaþiei „Amnesty International“ conlucreazã strâns
subredacþia de la Paris a „Europei Libere“, în cadrul cãreia cei mai activi colaboratori
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sunt Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Paul Goma, Virgil Tãnase, Marie France
Ionescu, Mihai Korne, Ion Vianu, Dan [Mihnea – n.n.] Berindei ºi alþii.

În Franþa îºi are sediul „Comitetul Internaþional pentru Apãrarea Drepturilor
Omului“ (Rue du Foubourg Saint Honoré 75008 Paris), care desfãºoarã o intensã
activitate împotriva R.S. România. Din conducerea comitetului face parte ºi scriitorul
de origine românã Constantin Virgil Gheorghiu, cunoscut pentru poziþia sa net
duºmãnoasã faþã de þara noastrã.

C.I.A. ºi „Europa Liberã“ folosesc în mod intens ºi diversificat Organizaþia
internaþionalã a PEN Cluburilor, cu filiale în principalele þãri occidentale, prin care
urmãresc sã atragã scriitori din România ºi din alte þãri socialiste, în scopul
determinãrii lor sã rãmânã în strãinãtate sau de a-i angrena în activitãþi ostile þãrii
din care provin. Se cunoaºte cã o serie de scriitori din România au fost invitaþi în
strãinãtate prin intermediul filialelor din Franþa ºi R.F. Germania a PEN Clubului (P.
Goma, D. Þepeneag, V. Tãnase, G. Banu etc.).

Odatã cu deschiderea Reuniunii pregãtitoare a Conferinþei de la Madrid, Secþia
pentru România a „Europei Libere“ ºi-a trimis patru corespondenþi la Madrid pentru
a urmãri lucrãrile acestei reuniuni ºi poziþia delegaþiei române în cadrul conferinþei,
în scopul de a culege informaþii care sã fie apoi difuzate în mod tendenþios în
emisiunile postului.

În acelaºi timp, Secþia pentru România a „Europei Libere“ ºi-a deschis la Madrid
un aºa-zis „Birou al Comitetului Helsinki“, în hotelul Cerano-Marje – Villa Major
8, a cãrui adresã a difuzat-o prin emisiunile postului pentru ca cei interesaþi sã poatã
trimite Conferinþei de la Madrid, prin intermediul acestui birou, materiale cu privire
la pretinsa lipsã de drepturi din România.

Secþia pentru România a „Europei Libere“ colaboreazã pe linie informativã ºi cu
secþiile de limbã românã ale posturilor de radio „Deutsche Welle“, „Vocea Americii“,
„B.B.C.“, „Radio Franþa“, „Radio Ierusalim“ ºi „Radio Vatican“.

Ca ºi la „Europa Liberã“, secþia românã a postului de radio „Deutsche Welle“ este
încadratã, în majoritate, cu evrei originari din România, cum sunt: Tatiana Thorn,
fostã cercetãtoare la Muzeul de Istorie a P.C.R. din Bucureºti, Carla Constantinescu,
Fãnel Fruchtman, George Dan, Daisy Rodan, George Focke, cunoscut cã se ocupã
de problema disidenþilor din România, Gerhard Schalik, Ioana Rodoslavescu ºi alþii,
care coopereazã cu evreii angajaþi la „Europa Liberã“ pe linia schimbului de
informaþii.

Angajaþii de naþionalitate germanã originari din România, Otto Bolesh, ºeful secþiei,
ºi Ulf Sylver, fost redactor la Televiziunea Românã, au la rândul lor legãturi cu
organizaþiile saºilor din R.F. Germania, prin care contacteazã ºi exploateazã
informativ pe emigranþii de origine germanã veniþi recent din România.

În baza unor aranjamente, informaþii obþinute de „Radio Deutsche Welle“ sunt
folosite ºi de „Europa Liberã“, iar adesea se transmit, la cele douã posturi, materiale
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propagandistice similare. Cunoaºtem cã printre angajaþii acestui post funcþioneazã
în prezent ºi George Velicu, care a lucrat anterior la „Europa Liberã“.

Postul de radio „Vocea Americii“ furnizeazã Secþiei pentru România a „Europei
Libere“ informaþii ºi materiale referitoare la probleme politice internaþionale ºi relaþiile
româno-americane, pe baza cãrora „Europa Liberã“ editeazã buletine de ºtiri sau unele
emisiuni din cadrul rubricii „Programul politic“.

Angajaþii „Europei Libere“ din Washington, Nestor Rateº ºi C. Alexandroaie, deþin
relaþii strânse cu Nicolae Dima de la „Vocea Americii“, element ostil ºi deosebit de
activ în cercurile emigraþiei române din S.U.A.

Cooperarea dintre Secþia pentru România a „Europei Libere“ ºi „Vocea Americii“
se asigurã, în principal, prin redactorul Mircea Carp, care a lucrat vreme îndelungatã
la „Vocea Americii“ ºi are un cerc larg de relaþii la acest post.

Colaborarea „Europei Libere“ cu postul de radio „B.B.C.“ din Anglia se realizeazã
prin Noel Bernard, Cristea Liviu, Tiberiu Stoian ºi N. Stroescu, care înainte de a fi
angajaþi la „Europa Liberã“ au lucrat la „B.B.C.“. Totodatã, prin Thomas Bodin ºi
Iancu Spiegler, colaboratori externi ai ambelor posturi de radio, precum ºi prin
emigranþii români A. Roiu, George Fodor, C. Brîncoveanu, „Europa Liberã“ obþine
informaþii din cadrul „Asociaþiei culturale româno-britanice“ ºi a altor organizaþii ale
emigraþiei române din Anglia.

În realizarea emisiunilor sale, subredacþia de la Paris a „Europei Libere“
coopereazã cu postul de „Radio Franþa“ prin Monica Lovinescu, Virgil Ierunca ºi
Miron Niculescu, care funcþioneazã ca redactori la ambele posturi.

În S.U.A.

Ca instituþie americanã, „Europa Liberã“ are legãturi cu Congresul S.U.A., cãruia
i se subordoneazã prin intermediul „Comitetului pentru emisiunile radiofonice
internaþionale“, condus de John Gronawski, cu Departamentul de Stat al S.U.A.,
Agenþia Americanã de Informaþii (U.S.I.A.) ºi alte instituþii din cadrul Administraþiei
S.U.A.

Totodatã, „Europa Liberã“ menþine legãturi de cooperare cu diferite instituþii ºi
organizaþii americane care au în preocupare probleme referitoare la drepturile
omului, cum sunt: „Biroul pentru drepturile omului ºi problemele umanitare“ din
cadrul Departamentului de Stat, a cãrui activitate este coordonatã de Charles
Salmon, directorul biroului, ºi Patricia Derian, asistentã a secretarului departamentului.
Dintre persoanele care se ocupã de România au fost identificate: George Jonatan
Greenwald, Wise Grifin Wiser ºi Lynne Davison.

Acest birou þine legãtura cu oficiile diplomatice ale S.U.A. din România ºi din
alte þãri est-europene, de la care primeºte date ºi informaþii în legãturã cu drepturile
omului.

511



Informaþiile obþinute, dupã ce sunt prelucrate de organe de specialitate, sunt puse
la dispoziþia „Europei Libere“ spre a le folosi în emisiunile sale.

„Grupul internaþional legal pentru drepturile omului“, cu sediul la Washington,
condus de Amy Young Anawaty, director executiv. Grupul este specializat pe
aspectele juridice ale drepturilor omului, iar în ceea ce priveºte România ºi-a concentrat
activitatea, îndeosebi, pe aºa-zisa persecutare ºi discriminare a naþionalitãþilor
conlocuitoare din þara noastrã.

Dintre funcþionarii care se ocupã de þãrile din Europa de Est, inclusiv România,
sunt cunoscuþi: David Carliner, Tom Farer, Robert Goldman ºi John Salzberg.

„Comitetul pentru drepturile omului în România“, cu sediul în New York,
condus de Hamos Laszlo ºi Veres Bulscu, care concentreazã elemente iredentiste
maghiare din S.U.A., deosebit de ostile României. Comitetul se aflã în legãturã cu
„Europa Liberã“ prin intermediul secþiei maghiare a postului, cu care face schimb
de informaþii ºi documente pe probleme referitoare la situaþia minoritãþii maghiare
din România. Membrii comitetului duc o intensã activitate de contactare ºi exploatare
informativã a emigranþilor maghiari din Transilvania, redacteazã ºi publicã materiale
de propagandã antiromâneascã. Exemplul tipic de cooperare a acestui comitet cu
„Europa Liberã“ îl constituie difuzarea în emisiunile postului a unor materiale asupra
pretinsului caz Karoly Kiraly, inclusiv a scrisorii acestuia, materiale procurate prin
Hamos Laszlo, din cadrul acestui comitet.

În cadrul Secþiei maghiare a „Europei Libere“ lucreazã o serie de angajaþi ºi
colaboratori originari din România, printre care au fost identificaþi: Iosef Szabados,
Vadas Zoltan ºi Decenfeld Sandor.

În acoperirea acþiunilor lor antiromâneºti, aceºtia folosesc publicaþiile maghiare
„Nemzetor“, „Uj Latohatar“, din R.F. Germania, „Transylvania“, „Fichter“ ºi
„Magyar Hirado“, din S.U.A.

„Comitetul adevãrul despre România“, cu sediul la New York, condus de Brutus
Coste, ca ºi „Comitetul pentru reîntregirea familiilor“, ce funcþioneazã pe lângã
Biserica româneascã din New York, condusã de Florian Gâldãu, sunt organizaþii ale
emigraþiei române reacþionare, care, în cooperare cu „Europa Liberã“, se ocupã de
exploatarea informativã a emigranþilor nou veniþi în S.U.A. ºi de organizarea de acþiuni
antiromâneºti, demonstraþii, aºa-zise greve ale foamei în faþa sediului O.N.U. sau a
oficiilor diplomatice ale R.S. România în S.U.A.

Fundaþia „Tolstoy“, organizaþie americanã de binefacere, condusã de Tatiana
Schaufus, Teymuraz Bagration ºi William Thoma, cu sediul central în New York, 250
West, 57 Street, N.Y. 10019, se ocupã de aducerea în S.U.A. a emigranþilor din
U.R.S.S. ºi din alte þãri este-europene, inclusiv din România.

Fundaþia are un centru de coordonare în Europa, condus de Vera Samsonoff ºi
Alexander Koltchak, al cãrui sediu se aflã la München 22 – Thierschastr. 11, ºi filiale
la Paris, Roma, Bruxelles, Atena, Viena ºi în alte capitale occidentale.
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Fundaþia dispune de fonduri ºi de personal calificat pentru munca cu emigranþii,
cooperând cu C.I.A., „Serviciul de imigrare ºi naturalizare“ al S.U.A. ºi cu „Europa
Liberã“, pe linia verificãrii ºi exploatãrii informative a emigraþiei.

Organizaþiile cu caracter religios din S.U.A., cum sunt: „Consiliul Mondial al
Bisericilor“, „Evanghelismul subteran“, condus de Joe Bass, cu sediul în New York,
ºi „Evanghelismul pentru þãrile comuniste“, condus de pastorul român Richard
Wurmbrandt, din Glendale – California, se ocupã cu culegerea de informaþii ºi
organizeazã acþiuni protestatare pe linie culticã în România ºi în alte þãri socialiste.

Bisericile române baptiste din S.U.A., în special cele din oraºele New York, Detroit
ºi Chicago, colaboreazã cu „Europa Liberã“ pe linia organizãrii unor acþiuni
protestatare în þarã, în scopul denigrãrii ºi defãimãrii României. Dupã ajungerea în
S.U.A. a lui Pavel Niculescu ºi Aurel Popescu, pastori baptiºti, cunoscuþi pentru
activitatea ostilã încã de când se aflau în þarã, Secþia pentru România a „Europei
Libere“ foloseºte mai intens elementele baptiste, care, sub pretextul „luptei“ pentru
drepturi religioase ºi pentru întregirea familiilor, difuzeazã prin „Europa Liberã“
materiale de defãimare la adresa þãrii noastre.

ªeful Secþiei pentru România a „Europei Libere“, Noel Bernard, are legãturi strânse
cu organizaþii sioniste din S.U.A., respectiv cu „B’nai B’rith“, cu „Federaþia Evreilor
din România“, cu sediul la New York, condusã de Charles Kramer, originar din
România, ºi altele. Aceste organizaþii se folosesc, la rândul lor, de „Europa Liberã“
pentru a difuza opinii sioniste ºi a stimula emigrarea evreilor din România ºi alte þãri
socialiste.

Redacþia ziarului „Micromagazin“ din New York, condusã de Marius Ligi, a
stabilit, începând din 1978, legãturi organizate de cooperare cu Secþia românã a
„Europei Libere“.

Cu sprijinul material al „Europei Libere“, redacþia ziarului a instalat la sediul sãu
din cartierul Brooklyn un post de radio-recepþie, prin intermediul cãruia primeºte de
la „Europa Liberã“, în mod regulat, materiale cu caracter ostil privind România, care
sunt publicate în „Micromagazin“, pentru difuzarea lor în rândul emigraþiei originare
din România. Totodatã, în paginile ziarului sunt inserate în mod curent articole
antiromâneºti semnate de Noel Bernard, Emil Georgescu, Max Bãnuº, Radu Gorun,
C. Tomescu ºi alþi angajaþi ai „Europei Libere“.

Redacþia revistei „Est Europe“, cu sediul la New York, condusã de John Speller,
agent C.I.A., care publicã materiale propagandistice împotriva þãrilor socialiste,
inclusiv România, la care colaboreazã angajaþi ai „Europei Libere“ ºi alte persoane
din rândul emigraþiei reacþionare originare din România.

„Europa Liberã“ conlucreazã ºi cu o serie de instituþii americane specializate pe
probleme privind Europa de Est, cum sunt centrele de studii sud-est europene sau
cele de limbi romanice de pe lângã marile universitãþi. Acestea se ocupã în mod
organizat cu racolarea de intelectuali de valoare din România, de strângerea ºi
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exploatarea datelor despre România, în cadrul cãrora funcþioneazã ºi profesori originari
din þara noastrã.

Astfel, Centrul de romanologie de la Universitatea Columbia din New York este
condus de George Austerlitz, evreu originar din România, relaþie apropiatã a
corespondentului „Europei Libere“ de la New York, Liviu Floda (fost Leibovici). În
cadrul acestui centru a lucrat iniþial ºi Vlad Georgescu, care, ulterior, a devenit
colaborator al C.I.A. ºi al „Europei Libere“.

Institutele de relaþii internaþionale de pe lângã Universitãþile din Harvard ºi Stanford
deþin în arhivele lor scrisori, memorii ºi alte materiale documentare ale unor foºti
politicieni români stabiliþi în S.U.A., pe baza cãrora efectueazã studii privind
România, pe care le pun la dispoziþia Departamentului de Stat ºi a „Europei
Libere“.

Institutul strategic din Chicago ºi Centrul de studii politice de pe lângã
Universitatea din Pennsylvania concentreazã, de asemenea, date ºi documente
despre þara noastrã, pe care le folosesc în scopuri propagandistice. Multe din aceste
studii ºi lucrãri sunt prelucrate ºi difuzate de „Europa Liberã“ în mod tendenþios ºi
ostil þãrii noastre.

În Franþa

„Europa Liberã“ foloseºte o reþea de instituþii ºi organizaþii din Franþa, unele create
de „Europa Liberã“ sau la sugestia ei, cu care coopereazã direct sau în mod acoperit,
pe linia organizãrii de acþiuni antiromâneºti.

Dintre acestea au fost identificate urmãtoarele:
„Fundaþia pentru întrajutorarea intelectualilor europeni“, cu sediul la Paris – 38

Bd. Beaumarchais 75011, condusã de Pierre Emanuel, cunoscut cadru C.I.A.
Fundaþia, care dispune de fonduri din partea autoritãþilor franceze ºi americane,

acordã burse de documentare ºi ajutoare bãneºti, variind între 1.500–3.000 franci,
unor intelectuali din þãrile socialiste care cãlãtoresc în Occident, de care au
„beneficiat“ o serie de scriitori ºi oameni de artã din România.

Secretara acestei fundaþii, Annette Laborey ºi Rosaline Chenu (originarã din
România), contacteazã intelectuali români, iar la sugestia „Europei Libere“, respectiv
a Monicãi Lovinescu, oferã abonamente la diverse publicaþii, burse, ajutoare bãneºti
ºi unor oameni de culturã ºi artã din România aflaþi în atenþia „Europei Libere“.

În perioada ºederii în Franþa, „beneficiarii“ acestor burse sunt atraºi, cointeresaþi
ºi prelucraþi de „Europa Liberã“ pentru ca la întoarcerea în þarã sã acþioneze pe linie
de diversiune culturalã.

Astfel de burse au primit Paul Goma, Gheorghe Astaloº, Dumitru Þepeneag, Vera
Lungu, Virgil Tãnase ºi alþii, care ulterior au refuzat sã se mai întoarcã în þarã, ºi mai
recent Georgescu George, Radu Dumitru ºi Dorin Tudoran din Bucureºti, Ion Miclea
din Blaj, Emil Brumaru din Iaºi, ºi alþii.
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„Oficiul francez pentru protecþia refugiaþilor ºi apatrizilor“ (O.F.P.R.A.), cu sediul
la Paris, la care lucreazã ºi colaboratorii „Europei Libere“ François Planche ºi Anne
Planche. Aceºtia, sub pretextul studierii artei populare româneºti ºi a perfecþionãrii
cunoºtinþelor de limbã românã, fac deplasãri în þara noastrã, cu care prilej culeg
informaþii ºi scot din þarã materiale cu caracter defãimãtor la adresa României spre
a le folosi la Secþia pentru România a „Europei Libere“.

Aceste persoane au fost implicate ºi în cazurile Paul Goma, V. Paraschiv ºi au
contribuit, totodatã, la determinarea lui Doru Novacovici ºi Dragomir Costineanu de
a se stabilit în strãinãtate.

Din „Asociaþia foºtilor deþinuþi politici din România“, înfiinþatã în mai 1980 la
Paris, condusã de Radu Câmpeanu, fac parte ºi unii colaboratori ai „Europei
Libere“, ca Paul Barbãneagrã, Doru Novacovici, Dan [Mihnea – n.n.] Berindei.

„Europa Liberã“ cautã sã stimuleze pe unii scriitori ºi publiciºti români din
strãinãtate sã scrie o „istorie“ despre regimul deþinuþilor din închisorile din România,
dupã modelul lui Soljeniþîn. În astfel de acþiuni au atras pe D. Dima, redactor la „Vocea
Americii“, care a scris cartea „Amintiri din închisoare“, pe arhimandritul Roman Braga
din S.U.A., care a prefaþat volumul „Voi n-aþi stat cu noi în închisoare“, pe soþia lui
Sergiu Grossu din Paris, care, de asemenea, a scris o carte despre închisorile din
România, precum ºi alte elemente ostile din emigraþie.

„Asociaþia francezilor de origine românã“ (A.F.D.O.R.), creatã în anul 1964, cu
sediul la Cayeux sur Mer, al cãrei comitet de conducere este format din dr. Jean Boboc,
Marie de Dampierre Brãtianu, Titus Bãrbulescu ºi din care fac parte ºi colaboratorii
„Europei Libere“, Sanda Stolojan ºi Marie France Ionescu. Asociaþia editeazã un
„Buletin informativ“ ce apare lunar ºi în care sunt publicate materiale cu caracter
denigrator la adresa þãrii noastre.

„Comitetul român pentru libertatea de circulaþie a oamenilor în Europa“, creat în
anul 1975, cu sediul în Rue L’Eure 75014 – Paris, condus de legionarul C.
Stoicãnescu, din care fac parte Ben Corlaciu, Liviu Nicola, G. Banu ºi alte elemente
din cercurile „Europei Libere“.

În cooperare cu acest comitet ºi cu alte asociaþii ostile, „Europa Liberã“ a organizat
manifestaþii antiromâneºti în jurul ambasadei þãrii noastre de la Paris, sub pretextul
unor probleme de cãsãtorii mixte, vizite la rude, reîntregirea familiilor etc.

Societatea culturalã „Doina“, înfiinþatã în 1977, cu sediul pe lângã Biserica
ortodoxã românã din Paris, condusã de Adrian Michaloux (fost Ilie Mihalãu), asociaþie
axatã pe probleme culturale pentru pãstrarea tradiþiilor româneºti.

Membrii asociaþiei au fost atraºi de cercurile „Europei Libere“ la acþiuni ostile
þãrii noastre, cum sunt strângerea de semnãturi pentru memoriile antiromâneºti
pregãtite pentru Conferinþa de la Madrid.

„Noua ligã pentru apãrarea drepturilor omului în România“, creatã de Mihai Korne,
în mai 1980, din iniþiativa „Europei Libere“, a cooptat pe P. Goma, Dan [Mihnea –
n.n.] Berindei ºi alte elemente ostile, pe care le-a însãrcinat sã culeagã materiale cu
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privire la pretinsa lipsã de drepturi umane în România, pentru întocmirea unui dosar
care sã fie prezentat Conferinþei de la Madrid.

„Asociaþia pentru sprijinirea intelectualilor din Europa de Est“, creatã pe lângã
PEN Clubul francez la iniþiativa scriitorului Jean Mathieu, membru al Academiei
franceze ºi preºedinte al „Asociaþiei internaþionale pentru libertatea culturii“.

Asociaþia se ocupã cu selecþionarea ºi prelucrarea oamenilor de culturã ºi artã din
România ºi alte þãri est-europene, cãrora le acordã burse de studii, specializare ºi
documentare în scopul influenþãrii lor ideologice ºi atragerii lor la acþiuni ostile.

Cunoaºtem cã asociaþia a acordat burse scriitorilor români Gheorghe Astaloº ºi
Petre Popescu, care au refuzat sã se înapoieze în þarã.

„Europa Liberã“ întreþine legãturi ºi cu diferite organizaþii ºi lãcaºuri religioase
ale emigraþiei române din Franþa sau autohtone, cum sunt:

„Biserica Ortodoxã Românã“ din Paris, 9 Rue Jean de Beauvois – 75005, condusã
de preotul V. Boldeanu, cãpetenie legionarã, din al cãrei consiliu parohial fac parte
D. Lupaºcu, Teodor Meþianu, Petre Indrieº, I. Miloaie, Ion Boboc, Adrian Chintescu
ºi unele elemente ostile din cercurile „Europei Libere“.

La slujbele ºi acþiunile bisericii participã numeroºi emigranþi români, de toate
orientãrile politice, precum ºi persoane din þarã venite temporar în Franþa (la burse,
tratamente medicale, turiºti, vizite la rude etc.), din rândul cãrora unele elemente sunt
contactate, exploatate informativ ºi atrase la activitãþi ostile de colaboratorii „Europei
Libere“ ºi grupãrile legionare.

„Biserica greco-catolicã românã“ din Franþa (Sf. Gheorghe), cu sediul în 33, Rue
Ribera, 75016 – Paris, condusã de preoþii Petre Gherman ºi Gheorghe Cosma.

Aceastã bisericã este un loc frecvent de întâlnire al emigraþiei reacþionare
româneºti, unde se stabilesc ºi se iniþiazã activitãþi duºmãnoase împotriva þãrii noastre.

Deþinem date cã aici s-au organizat, cu prilejul unor evenimente deosebite, întruniri
cu reprezentanþi ai emigraþiei din þãrile est-europene, cu participarea unor angajaþi
sau colaboratori ai „Europei Libere“, care au încercat sã creeze un „front comun“
de acþiune împotriva României ºi a altor þãri socialiste pe tema drepturilor omului.

„Biserica baptistã românã“ din Franþa, cu sediul în 48, Rue de Lille, 75007 – Paris,
condusã de pastorul Ieremia Hodoroabã, care în cooperare cu „Europa Liberã“
acþioneazã pe linia incitãrii la emigrare a baptiºtilor din România.

În domeniul religios, împotriva României acþioneazã cu deosebitã vehemenþã aºa-
zisa „Bisericã a tãcerii“, al cãrei reprezentant pentru România este Sergiu Grossu,
director ºi redactor al revistelor „Isus biruitorul“ ºi „Catacombe“.

La aceste publicaþii colaboreazã o serie de elemente reacþionare din cadrul
emigraþiei ºi colaboratori ai „Europei Libere“, ale cãror materiale sunt prezentate în
programele „Europei Libere“ la emisiunea „Din lumea creºtinã“.

Asociaþia „Acþiune ºi credinþã“, cu sediul în 18, Rue Adolphe Cheriaux, 92130
– Issy les Moulineaux, organizeazã, în cooperare cu „Europa Liberã“, diverse acþiuni
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cu caracter ostil þãrii noastre, prin trimiteri de scrisori ºi memorii unor personalitãþi
politice, organizarea de manifestaþii de protest etc.

Asociaþia a trimis astfel de scrisori ºi Ambasadei R.S. România în Franþa, care
au fost apoi comentate la postul de radio „Europa Liberã“.

Pe linia organizãrii unor activitãþi antiromâneºti pe probleme cultural-artistice,
„Europa Liberã“ se foloseºte activ de „cenaclul literar“ din Paris, creat în 1954 la
iniþiativa lui Leonida Mãmãligã. Marea majoritate a persoanelor care frecventeazã
acest cenaclu colaboreazã, organizat sau ocazional, cu postul de radio „Europa Liberã“.
Dintre cei mai activi, amintim pe Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, D. Þepeneag,
Virgil Tãnase, Marie France Ionescu, Theodor Cazaban, Paul Barbãneagrã, Dan
Grigorescu, Gheorghe Astaloº, Ilie Constantin.

Prin intermediul unor angajaþi ºi colaboratori (redactori, scriitori, ziariºti), Secþia
pentru România a „Europei Libere“ foloseºte o serie de publicaþii româneºti ºi
autohtone din Franþa, în paginile cãrora introduc materiale ostile þãrii noastre sau din
cuprinsul cãrora preiau articole antiromâneºti pe care le prezintã în emisiunile postului.

Dintre publicaþiile cel mai des folosite de „Europa Liberã“ menþionãm:
„Caietele din est“, revistã trimestrialã, patronatã ºi creatã de „Europa Liberã“, ce

apare din anul 1975 la Paris, sub redacþia lui D. Þepeneag ºi apoi a lui Alain
Herºcovici. Revista publicã materiale literare din România ºi alte þãri socialiste
europene, fãcând publicitate în special scriitorilor noncomformiºti ºi disidenþi. Din
redacþia revistei mai fac parte Sanda Stolojan, Marie France Ionescu ºi alþii,
cunoscuþi colaboratori ai Secþiei pentru România a „Europei Libere“.

Revista „Limite“, care apare din anul 1969, tot la iniþiativa „Europei Libere“, având
ca redactori pe Virgil Ierunca ºi Nicolae Petra, la care colaboreazã Monica Lovinescu,
Virgil Tãnase, C. Sporea, Mihai Cismãrescu, Sanda Stolojan, Alexandru Suga, Sergiu
Grossu ºi alþii, care apreciazã ºi ierarhizeazã valorile culturale româneºti ºi pe
reprezentanþii ei din þarã în raport de interesele „Europei Libere“, cu scopul vãdit al
discreditãrii celor ataºaþi politicii culturale a partidului ºi statului nostru, a evidenþierii
„creaþiei“ celor cu atitudine noncomformistã ºi protestatarã ºi al creãrii de disensiuni
în rândul oamenilor de culturã ºi artã din România.

Gazeta literarã maghiarã „Irodalmi Ujsag“, editatã de Tibor Norai, revista
cercurilor emigraþiei maghiare, care publicã materiale cu caracter iredentist pe tema
Transilvaniei.

„Buletin de informare pentru românii din exil“ (B.I.R.E.), care apare din anul 1948,
sub redacþia lui Rene Theo, avându-ºi sediul în 6, Rue Fremicourt, 75015 Paris,
publicaþie cu un conþinut duºmãnos exprimând punctul de vedere al cercurilor
extremiste ale emigraþiei române.

La redactarea buletinului colaboreazã ºi elemente din cercurile „Europei Libere“,
cum sunt Paul Barbãneagrã, Flavius Iosif, Ben Corlaciu ºi alþii.

Cu acordul conducerii ziarului „Le Figaro“, subredacþia „Europei Libere“ de la
Paris a organizat, în incinta sediului acestui ziar, un birou special al „Europei Libere“,
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unde Theodor Cazaban face înregistrãri pe bandã pentru emisiunile Secþiei pentru
România a postului de radio „Europa Liberã“.

În R.F. Germania

„Asociaþia academicã românã“, filialã a Institutului de studii sud-est europene,
profilatã pe culegerea de date ºi informaþii despre România, foloseºte ca mijloc
principal de informare exploatarea cetãþenilor de origine etnicã germanã care au
emigrat din þara noastrã sau pe cei ce fac vizite rudelor lor din România.

„Organizaþia saºilor din România“ (Landsmannschaft), cu sediul în München, pe
care „Europa Liberã“ o foloseºte prin intermediul redactorului Hans Berger, de la
publicaþia „Siebenburgische Zeitung“, care are strânse legãturi cu Noel Bernard,
directorul Secþiei pentru România a postului.

„Centrul democrat al românilor din R.F. Germania“, cu sediul la Düsseldorf, condus
de ªerban Orescu, element ostil, angrenat în ultima perioadã de Secþia pentru România
a „Europei Libere“ în obþinerea de informaþii ºi în pregãtirea unor materiale cu caracter
ostil difuzate în emisiunile postului.

Universitatea din Heidelberg, folositã de „Europa Liberã“ prin intermediul
emigrantului român Viorel Mehedinþi ºi alþi colaboratori, care urmãresc antrenarea
în activitãþi ostile a lectorului Samy Damian Druckman ºi a altor cadre universitare
din România care fac studii la Heidelberg sau în alte centre universitare din R.F.
Germania.

Asociaþia „Caritas“, condusã de legionarul Gh. Tase, care þine direct legãtura cu
angajaþi ºi colaboratori ai Secþiei pentru România a „Europei Libere“, cãrora le
recomandã sau le trimite cetãþeni români care cãlãtoresc sau se stabilesc în R.F.
Germania pentru a fi contactaþi, exploataþi informativ sau angrenaþi în activitãþi ostile.

„Institutul franco-bavarez“ din München deþine o arhivã documentarã despre þara
noastrã, pe care o reînnoieºte permanent prin posibilitãþile bibliotecilor francezã ºi
vest-germanã din România. Sub acoperirea acestui institut acþioneazã atât angajaþi
ai „Europei Libere“, cât ºi cadre ºi agenþi ai serviciilor de informaþii francez ºi vest-
german.

Cenaclul literar „Apoziþia“, înfiinþat de „Europa Liberã“ la München, condus de
Gheorghe Ciorãnescu, redactor la Secþia pentru România, la care participã angajaþi
ºi colaboratori ai postului ºi emigranþi originari din România. La reuniunile
cenaclului sunt atraºi ºi unii cetãþeni români care cãlãtoresc în R.F. Germania, în scopul
exploatãrii lor informative ºi a antrenãrii acestora în activitãþi cu caracter ostil þãrii
noastre.

Angajaþii Secþiei pentru România a postului de radio „Europa Liberã“ conlucreazã
cu o serie de ziariºti vest-germani care cãlãtoresc în R.S. România, cum sunt Olaf
Ilav, Victor Mayer, Cristian Schone, specializaþi pe probleme privind partidele comu-
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niste din þãrile est-europene, care au legãturi cu populaþia germanã din þara noastrã,
de la care obþin date ºi informaþii sau pe care îi folosesc ca emisari ai „Europei Libere“.

„Europa Liberã“ întreþine relaþii ºi cu unele agenþii de presã occidentale: „France
Presse“, „Reuter“, „U.P.I.“, care îºi trimit reprezentanþi de presã în R.S. România ºi
la indicaþia „Europei Libere“ contacteazã anumite elemente aflate în atenþia acestui
post de radio, în vederea obþinerii de interviuri sau scrisori pentru a fi folosite în
emisiunile „Europei Libere“.

Secþia pentru România a „Europei Libere“ se foloseºte ºi de o serie de elemente
aflate în anturajul fostului rege Mihai ºi din cadrul noului „Comitet Naþional Român“
pentru a obþine informaþii ºi a le folosi în acþiunile „Europei Libere“ organizate în
cadrul emigraþiei române ºi împotriva þãrii noastre.

În fapt, acþiunile de readucere pe scena politicã a fostului rege ºi de reorganizare
a C.N.R. sunt inspirate ºi sprijinite activ de C.I.A., în cooperare cu „Europa Liberã“.

Conducerea americanã a „Europei Libere“ are legãturi cu Ambasadele S.U.A. ºi
R.F. Germania ºi a altor þãri occidentale din Bucureºti, precum ºi cu bibliotecile
americanã, francezã, vest-germanã ºi italianã din România, instituþii sub acoperirea
cãrora acþioneazã cadre ºi agenþi de informaþii ai þãrilor respective care culeg informaþii
din þara noastrã.

Printre angajaþii ºi colaboratorii „Europei Libere“ au fost identificaþi ºi o serie de
legionari ºi simpatizanþi legionari, ca I. Boca, comandantul garnizoanei legionare din
R.F. Germania, C. Sporea, Ioan Ioanid, I. Dumitrescu, Gheorghe Tase, Ion Dumitru,
Valeriu Pop, Grigore Dumitrescu, din R.F. Germania; Virgil Ierunca, Paul Barbãneagrã,
Ion Cuºa, din Franþa; Dorina Gabor ºi Ion Tucan, din Austria; Yvonne Rossignon,
din Italia etc., prin care asigurã implicit ºi legãtura cu grupãrile legionare din cadrul
emigraþiei române din diferite þãri occidentale, folosindu-le pentru culegerea de
informaþii ºi iniþierea de acþiuni ostile R.S. România.

Prin intermediul tuturor acestor instituþii ºi organizaþii, „Europa Liberã“ organizeazã
acþiuni propagandistice antiromâneºti concertate cu cele prezentate în emisiunile
Secþiei pentru România a „Europei Libere“, cu scopul de a „convinge“ opinia publicã
din þara noastrã cã astfel de probleme sunt de notorietate ºi pentru a crea impresia
cã ar exista o opoziþie atât în þarã, cât ºi în strãinãtate împotriva orânduirii social-
politice din R.S. România.

Semnificative în acest sens sunt acþiunile propagandistice întreprinse de „Europa
Liberã“ pentru popularizarea aºa-zisului sindicat liber S.L.O.M.R., care a fost creat
de „Europa Liberã“ ºi promovat prin diverse instituþii ºi organizaþii, precum ºi cazurile
P. Goma, Gh. Calciu Dumitreasa, Gh. Gaga ºi altele, care nu s-ar fi realizat fãrã
sprijinul direct ºi propagandistic al „Europei Libere“ ºi al unor organizaþii ºi
instituþii folosite de „Europa Liberã“ în acest scop.

Acþiunile întreprinse de „Europa Liberã“ în conexiune cu aceste instituþii ºi
organizaþii demonstreazã faptul cã activitatea acestui post de radio se desfãºoarã pe
o scarã largã, dupã un plan riguros stabilit de C.I.A., în cooperare cu alte servicii de
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informaþii occidentale, în scopul subminãrii politicii interne ºi externe a partidului
ºi guvernului þãrii noastre.

Instituþiile ºi organizaþiile menþionate mai sus nu constituie decât o parte din cele
folosite de „Europa Liberã“, respectiv cele identificate de noi pânã în prezent, iar pe
mãsurã ce vom obþine noi date pe aceastã linie vom completa prezenta notã sintezã,
care va fi pusã la dispoziþia unitãþilor de securitate cãrora le revin sarcini în acþiunea
„Eterul“.

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 34, vol. 1, f. 17–38.

117777

[1980]. Istoric referitor la problema „activitatea duºmãnoasã desfãºuratã de
unele persoane din domeniile artã ºi culturã“

[1980]

Istoric
în problema „Activitatea duºmãnoasã desfãºuratã de unele persoane din

domeniile artã ºi culturã“1

Poporul nostru, sub conducerea P.C.R., a obþinut mãreþe realizãri în edificarea noii
orânduiri, în dezvoltarea în ritm înalt a industriei ºi agriculturii, în înflorirea ºtiinþei
ºi culturii, în creºterea bunãstãrii materiale ºi spirituale, mãrturii grãitoare ale
superioritãþii socialismului, ale forþei creatoare a unui popor deplin stãpân pe
destinele sale, care îºi fãureºte în mod conºtient viitorul.

Preocupat de progresul economico-social al þãrii, Partidul Comunist Român acordã
deosebitã atenþie dezvoltãrii artei ºi culturii, ca pãrþi integrante, inseparabile, ale
edificãrii noii societãþi, a civilizaþiei socialiste pe care o fãurim pe pãmântul
României.

În anii socialismului, literatura ºi arta, cultura în ansamblu, au cunoscut o stare
de prosperitate pe care n-au mai atins-o niciodatã pânã în prezent.
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Marea majoritate a oamenilor de litere ºi artã s-au angajat plenar, de la începutul
revoluþiei socialiste în þara noastrã ºi ulterior, de a oglindi în operele lor nãzuinþele
ºi idealurile poporului, eroismul constructorilor noii societãþi de a ridica pe o treaptã
superioarã întreaga viaþã spiritualã.

Cu toate acestea însã, organele de partid au aprobat ca Departamentul Securitãþii
Statului sã desfãºoare activitate informativ-operativã în sectoarele de artã ºi culturã,
deoarece:

– în aceste medii continuã sã munceascã elemente care au fãcut parte din
organizaþia legionarã, au fost trase la rãspundere penalã pentru trecutul lor politic ºi
atitudinea faþã de orânduirea nouã din þara noastrã;

– unii oameni de litere ºi artã dau dovadã de o insuficientã pregãtire politico-
ideologicã, de lipsã de preocupare pentru a se documenta în acest domeniu. De aici,
greºita înþelegere a evenimentelor interne sau internaþionale, situarea pe o poziþie
contrarã politicii partidului ºi statului nostru, întreprinderea unor acþiuni în acest sens;

– în aceste sectoare existã ºi persoane slab pregãtite, neînzestrate pe planul creaþiei
literar-artistice, elemente turbulente, care pot fi angajate în manifestãri necontrolate
sau acþiuni ostile societãþii noastre socialiste;

– în lumea literar-artisticã acþioneazã ºi interese de grup, relaþii neprincipiale, care
pot genera stãri de spirit ºi fenomene negative;

– dornici de afirmare, de cât mai multã popularitate – în þarã, cât ºi în strãinãtate
–, sensibili la aprecieri, chiar dacã acestea sunt exagerate, unii creatori de artã ºi
literaturã pot fi uºor incitaþi ºi antrenaþi la activitãþi negative, de cercurile reacþionare
din Occident.

Activitatea de securitate în sectoarele creaþiei literar-artistice este organizatã pe
principiul problemei*.

În formula actualã se lucreazã de la data de 17 ianuarie 1974, când a fost deschis
dosarul de problemã „Activitatea duºmãnoasã desfãºuratã de unele persoane în
domeniile de artã ºi culturã“. Reorganizarea dosarului de problemã în aceastã formulã
a dat posibilitatea urmãririi ºi studierii într-o mai bunã mãsurã a situaþiei operative
din sectoarele creaþiei literar-artistice, desprinderii mutaþiilor produse, stabilirii de
mãsuri în concordanþã cu acestea.

Cu ocazia aprobãrii desfãºurãrii muncii de securitate în domeniile de artã ºi culturã,
s-a stabilit ca aria de cãutare a informaþiilor sã o constituie „sferele organizate ºi
neorganizate ale creatorilor de literaturã ºi artã“. Aceasta înseamnã cã organele de
securitate desfãºoarã activitate informativ-operativã în rândul tuturor oamenilor de
litere ºi artã, atât profesioniºti, cât ºi amatori. În prezent în þara noastrã existã: 1.202
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membri titulari ai Uniunii Scriitorilor ºi 1.700 membri ai Fondului literar, alte cca
5.600 de persoane cu lucrãri publicate ºi peste 200 cu preocupãri literare, ce activeazã
în cele 237 cenacluri; 1.871 artiºti plastici profesioniºti (1.481 membri ai Uniunii
Artiºtilor Plastici ºi 390 membri ai Fondului Plastic) ºi cca 4.000 de artiºti plastici
amatori, care sunt cuprinºi în 105 cenacluri; 450 membri ai Uniunii Compozitorilor,
566 membri ai A.C.I.N., cca 400.000 persoane cuprinse în peste 30.000 formaþii
artistice de amatori.

În acelaºi timp, organele de securitate desfãºoarã activitate de cunoaºtere în locurile
ºi mediile din domeniul creaþiei literar-artistice unde, datoritã exigenþei anumitor valori
materiale ºi spirituale de o importanþã deosebitã – culturalã, ºtiinþificã sau istoricã -
, se pot întreprinde acþiuni care sã lezeze interesele politice ale R.S. România. Avem
în vedere în acest sens: Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste, comitetele judeþene
de culturã ºi educaþie socialistã, uniunile de creaþie, Combinatul Fondului Plastic,
Centrul de producþie cinematograficã – Buftea, studiourile cinematografice „Alexandru
Sahia“ ºi „Animafilm“, cele 45 teatre ºi instituþii muzicale, 16 edituri, 25 redacþii de
publicaþii literar-artistice, 360 muzee, 21.000 biblioteci, 700 case de culturã ºi cluburi,
2.700 cãmine culturale.

Analiza retrospectivã a activitãþii de securitate desfãºuratã în ultimii 10 ani în
sectoarele de artã ºi culturã evidenþiazã producerea unor mutaþii importante atât în
ce priveºte persoanele, faptele ºi fenomenele cu care ne-am confruntat, formele ºi
metodele de activitate ostilã, cât ºi cãile, mijloacele ºi metodele preventive folosite
de organele noastre.

În sectoarele de artã ºi culturã ºi-a desfãºurat activitatea un numãr relativ redus
de persoane cu antecedente politice sau penale, care în prezent se ridicã la 451
elemente. Dupã anul 1964 aceste persoane nu au determinat producerea unor
fenomene negative mai deosebite, deoarece – deºi unele dintre ele prezentau reale
calitãþi profesionale – nu au avut acces la funcþii importante ºi în circuitul cel mai
activ al vieþii literar-artistice. Semnificativ este ºi faptul cã, din aceleaºi considerente,
cercurile reacþionare din exterior au apreciat cã asemenea elemente nu prezintã
posibilitãþi de subminare ideologicã ºi, în consecinþã, nu s-au orientat – decât rar –
spre astfel de persoane.

Locul în care unele elemente cu antecedente au încercat – ºi uneori au reuºit –
sã desfãºoare unele activitãþi politice necorespunzãtoare îl constituie cenaclurile
literare.

În jurul anului 1970 ºi ulterior – când în cenaclurile literare activau peste 200 de
legionari, foºti condamnaþi ºi foºti membri ai partidelor burgheze – au fost semnalate
preocupãri ale unora dintre aceste elemente de a se concentra în unele cenacluri, de
a monopoliza conducerea acestora, de a prezenta unele lucrãri cu conþinut ostil ori
interpretativ. Astfel, în anii 1970–1971, la cenaclul literar „George Bacovia“ din
Bucureºti se adunase un numãr mare de persoane cu antecedente politice sau penale,
care citeau lucrãri cu conþinut mistic sau reacþionar. Unele dintre acestea au ajuns în
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conducerea cenaclului ºi începuserã sã-ºi extindã activitatea necorespunzãtoare prin
deplasãri, sub forma schimbului de experienþã în alte oraºe din þarã, organizând
aniversarea unor poeþi legionari, foºti condamnaþi.

Mai recent, scriitorii Ion Suciu ºi Mihai Ogrin, din Timiºoara, foºti membri
legionari, au reuºit în anul 1977 sã ajungã în conducerea cenaclului literar „Ridendo“,
încercând sã canalizeze dezbaterile spre probleme interpretative.

De asemenea, unele din aceste categorii de elemente purtau discuþii în afara
ºedinþelor cenaclurilor literare – de cele mai multe ori la restaurant – cu tineri cu
preocupãri literare, sfãtuindu-i asupra modului de a scrie, cãutând sã facã impresie
prin pregãtirea ºi activitatea lor din trecut. Exemplificãm în acest sens cazul
scriitorului Ticãu Abraham Ioan, din Braºov, care în anul 1973 a încercat sã atragã
doi tineri ºi sã-i influenþeze negativ în sensul creãrii unui cenaclu literar neautorizat.

În prezent, din cenaclurile literare mai fac parte cca 120 persoane cu antecedente
politice sau penale ºi posibilitãþile lor de a influenþa negativ activitatea acestora este
tot mai redusã.

În ultimul timp, deºi ponderea numericã a elementelor cu antecedente politice sau
penale din domeniul creaþiei literar-artistice este în continuã scãdere, se remarcã o
anumitã activizare a acestora, ca urmare a intensificãrii acþiunilor de incitare
externã. Se observã o modificare în atitudinea cercurilor reacþionare – ºi îndeosebi
a postului de radio „Europa Liberã“ –, faþã de aceste persoane, fiind vizate într-o
mãsurã mai mare, pentru a le determina sã rãmânã în strãinãtate, de unde sã acþioneze
ostil la adresa României ori sã contribuie la deteriorarea climatului politic din mediul
intelectual din þarã (Constantin Noica, ªtefan Augustin Doinaº, Ion Negoiþescu,
Petriºor Marcel, Coºtiug Teofil º.a.).

Cu toate acestea, în sectoarele de artã ºi culturã organele de securitate s-au
confruntat în ultimii ani tot mai puþin cu elemente care aveau antecedente politice
sau penale ºi din ce în ce mai mult cu persoane fãrã antecedente. Aceasta este una
din principalele mutaþii produse în domeniile menþionate.

– Cea mai importantã mutaþie produsã însã în ultimii 10–15 ani este aceea cã sursa
principalelor fapte ºi fenomene negative ce au avut loc în rândul oamenilor de litere
ºi artã provine din exterior, o reprezintã acþiunea tot mai susþinutã a cercurilor
reacþionare de subminare politicã, de incitare a unor persoane din domeniul creaþiei
literar-artistice la opoziþie faþã de politica culturalã a partidului ºi statului nostru, la
sãvârºirea altor activitãþi de naturã a deteriora climatul politic.

Intenþiile ºi activitãþile ostile ale cercurilor reacþionare vizând mediul intelectual
din þara noastrã nu sunt de datã recentã. Ele au cunoscut însã în ultimii ani o
intensificare ºi o virulenþã deosebitã, pe fondul acþiunii generale de exacerbare a
drepturilor omului. ªi în urmã cu 10 ani existau în strãinãtate asociaþii ºi organisme
folosite de cercurile reacþionare în acþiunile lor de incitare la activitãþi ostile a unor
oameni de litere ºi artã din România, dintre care menþionãm „Asociaþia pentru
libertatea culturii“, cu sediul la Paris, condusã de scriitorul francez Pierre Emanuel,
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„Fundaþia Carol I“ din Paris, „Internationes“ cu sediul la Bonn. Postul de radio
„Europa Liberã“ ºi în acea perioadã acorda spaþii însemnate comentariilor tendenþioase
referitoare la aspecte din sectoarele de artã ºi culturã. De asemenea, în activitãþile
ostile þãrii noastre se foloseau ºi pe atunci unele edituri din Occident, între care
„Gallimard“, „Flammarion“ din Franþa, „Surkampf“ din R.F. Germania.

În ultimii ani au fost create de cãtre cercurile reacþionare noi organizaþii folosite
pentru propaganda ostilã ºi incitarea unor intelectuali din þãrile socialiste la activitãþi
ostile, între care „Comitetul pentru întrajutorarea intelectualilor europeni“, „Comitetul
intelectualilor pentru o Europã a Libertãþilor“ (C.I.E.L.), ambele cu sediul la Paris,
„Ars Libera“ – „Uniunea artiºtilor români liberi“ cu sediul în R.F. Germania ºi altele.

– Unele modificãri s-au produs ºi în ce priveºte tactica folositã de cercurile
emigraþiei intelectuale reacþionare în activitãþile lor ostile vizând sectorul de artã ºi
culturã. Astfel, pânã prin anul 1971 direcþia prioritarã a activitãþii acestora era de a
determina cât mai mulþi creatori de literaturã ºi artã sã rãmânã în Occident, scontând
ca prin aceasta sã alimenteze propaganda ostilã, care îºi propunea sã demonstreze
cã politica statului nostru faþã de creatori este deficitarã. Informaþiile obþinute dupã
aceastã datã atestã o schimbare notabilã a tacticii de acþiune a cercurilor reacþionare.
Nu s-a mai urmãrit determinarea rãmânerii în strãinãtate a acelora care deveniserã
ori ar fi putut deveni adepþii concepþiilor lor, dimpotrivã, insistându-se asupra
necesitãþii de a reveni în þarã, unde sã genereze ori sã participe la acþiuni de opoziþie
faþã de politica culturalã a partidului ºi statului. În acest mod s-a acþionat asupra lui
Paul Goma ºi Dumitru Þepeneag, care dupã ce în 1972, în strãinãtate, s-au antrenat
în activitãþi ostile þãrii noastre, au fost sfãtuiþi sã se reîntoarcã în România,
garantându-le cã, devenind „cazuri“ de notorietate, autoritãþile nu vor avea curajul
sã-i tragã la rãspundere deoarece se tem sã nu se declanºeze scandal în presa strãinã.

În 1973, Paul Goma ºi Dumitru Þepeneag au conceput un „plan de acþiune“,
urmãrind sã creeze în România „un grup de contestatari“ ºi sã provoace în strãinãtate
un scandal de proporþii pe tema aºa-zisei lipse de libertãþi. Conform planului, Paul
Goma a încercat sã polarizeze în jurul sãu scriitorii tineri, nemulþumiþi pentru cã nu
li se publicau lucrãri în þarã ºi sã-i determine sã le trimitã spre publicare în
strãinãtate, asigurându-i cã împotriva lor nu se vor lua nici un fel de mãsuri.

Dumitru Þepeneag, aflat la Paris, urma sã înlesneascã publicarea lucrãrilor
scriitorilor atraºi de Paul Goma în aºa-zisul „grup de contestatari“ ºi sã declanºeze,
prin intermediul presei occidentale o largã campanie de calomnii la adresa politicii
partidului ºi statului nostru în domeniul cultural-artistic.

Ca urmare a politicii înþelepte a partidului nostru, a atmosferei generale din þarã
ºi a mãsurilor luate de organele de securitate, acþiunea lui Paul Goma ºi Dumitru
Þepeneag – incitaþi de cercurile reacþionare – nu ºi-a atins scopul.

Paul Goma a mai constituit instrumentul cercurilor reacþionare din strãinãtate, când
a încercat sã creeze în anul 1977 o miºcare disidentã intelectualã în România.
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În acest scop, în luna ianuarie a anului respectiv, Paul Goma a transmis presei
din strãinãtate o scrisoare deschisã în sprijinul intelectualilor cehoslovaci, iniþiatorii
„Chartei 77“. La scurt timp a semnat ºi o scrisoare adresatã Conferinþei pentru
securitate ºi cooperare în Europa, de la Belgrad în care se pretindea cã în România
nu ar fi respectate drepturile omului.

Ca urmare a audierii unor ºtiri despre aceastã nouã acþiune ºi a instigãrilor transmise
de postul de radio „Europa Liberã“, Paul Goma a fost cãutat telefonic, vizitat la domi-
ciliul sau prin intermediul poºtei de 431 persoane, pentru a-l cunoaºte, a semna ori adera
la scrisoarea trimisã Conferinþei de la Belgrad. Majoritatea acestora au fost elemente
aventuriere, fãrã ocupaþie, nemulþumite ori cu intenþii de a pãrãsi definitiv þara.

Scopul scontat prin acþiunea lui Paul Goma – acela de a realiza o miºcare disidentã
intelectualã în România – nu s-a realizat, deoarece nu a gãsit nici un intelectual care
sã fie alãturi de el. Menþionãm faptul cã scriitorul Ion Negoiþescu – fost condamnat
pentru infracþiuni contra securitãþii statului (…) – a adresat lui Paul Goma la 3 martie
1977 o scrisoare în care, fãrã a se solidariza acþiunii iniþiate de acesta, se referea la
unele nemulþumiri personale privind starea generalã a culturii române, încurajându-l
astfel în acþiunea sa. Ca urmare a mãsurilor întreprinse – rezolvarea unor nemulþumiri
personale, influenþare prin reþea ºi direct – s-a prevenit aderarea lui Ion Negoiþescu
la acþiunea lui Paul Goma.

Un alt scriitor – cunoscut în þarã ºi strãinãtate, Nicolae Breban – a afirmat cã în
cazul în care nu i se publicã romanul „Bunavestire“ se va solidariza acþiunii lui Paul Goma.
În urma mãsurilor preventive întreprinse, Nicolae Breban a renunþat la intenþia sa.

Din sectoarele creaþiei literar-artistice au aderat la acþiunea ostilã a lui Paul Goma
numai 20 persoane periferice sau cu preocupãri literar-artistice, acestea nereprezentând
valori sau nume cunoscute în þarã ºi strãinãtate, iar cauza acestei atitudini nu a
constituit-o ideile lor politice, ci unele nemulþumiri de ordin personal. Ei au fost
urmãtorii: scriitorii Coler Luminiþa, Ticãu Abraham Ioan, Filip George, Moldoveanu
Darie Magheru, Popescu Dana Florina; artiºtii plastici: Manoliu Sergiu, Baboia
Cristian, Baboia Pavel, Baboia Horia, Ilie Sorin; actorii Mavrodineanu Victor,
Pozderca Ana; instrumentiºtii Geswein Erwin ºi Geswein Emilia; interpreþii de muzicã
uºoarã Dragnea Dan Septimiu ºi Voiculescu Malina, balerinul Kiraly Mathe Tiberiu,
tehnicianul de la Opera din Cluj-Napoca, Salamon Rudolf, regizorul de film
Stãnescu Florian, inginerul de sunet Stãnciulescu Victor.

– O anumitã modificare s-a produs în ultimii 10 ani ºi în ce priveºte structura
emigraþiei intelectuale ostile ºi a categoriilor de oameni de artã ºi culturã vizaþi a fi
racolaþi ºi incitaþi de cercurile reacþionare. Dacã prin anii 1970 cercurile ostile ale
emigraþiei intelectuale erau formate în cea mai mare parte din elemente care în þarã
îºi desfãºuraserã activitatea în domeniile literaturii ºi presei literare, în ultimii ani ne
confruntãm cu antrenarea în acþiuni ostile României ºi a altor categorii de creatori
– muzicieni (George Bãlan ºi alþi 14 muzicieni strãini de origine românã au creat,
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în mai 1978, asociaþia „Ars Libera“, cu sediul la Munchen), artiºti plastici (Camilian
Demetrescu, Ion Mirea º.a.) etc.

– De asemenea, pe lângã scriitori, sunt vizaþi tot mai mult a fi racolaþi ºi incitaþi
la acþiuni ostile þãrii noastre ºi persoane din sectoarele arte plastice, muzicã,
cinematografie, artã interpretativã. Menþionãm în acest sens pe criticii de artã Dan
Hãulicã, Andrei Pleºu, artiºti plastici Ion Nicodim, Horia Bernea, Dumitrescu
Sorin, ªerban Gabrea º.a., regizorul Lucian Pintilie º.a.

– O altã mutaþie produsã în formele de manifestare ale unor elemente din sectoarele
de artã ºi culturã este cea a ºantajului politic. Dacã în urmã cu 8–10 ani acest gen
de manifestare ostilã era folosit cu totul izolat, cum a fost cazul aºa-zisei grevei a
foamei a 5 scriitori nemulþumiþi din 1972 (Griºa Gherghei, Ion Nicolescu, Gabriel
Iuga, Mircea Popa ºi Dumitru Stancu), în ultimul timp, sub influenþa postului de radio
„Europa Liberã“ ºi a altor cercuri reacþionare din Occident, a sporit numãrul
elementelor din sectoarele de artã ºi culturã care pentru rezolvarea unor probleme
de ordin personal folosesc ºantajul politic. În perioada 1977–1979 s-au înregistrat
cazuri de ameninþãri cu „greva foamei“, „acþiuni protestatare publice“ sau alte acte
de dezordine ori de defãimare din þara noastrã (scriitorii Virgil Mazilescu, Eugen
Zehan, Victor Frunzã, Ion Nicolescu, Ion Negoiþescu, Mircea Cojocaru, Nicolae
Breban, Viorel Harosa, Monciu Sudinschi, Horia Tecuceanu, Gican Gheorghe,
Coriolan Pecican, Alexandru Spânu, Mioara Iosifescu, artiºtii plastici Marcel
Chirnoagã, Mihai Stãnescu, Radu Stoica, actorul Cosma Braºoveanu, muncitorii
Gavrilã Marin ºi Rãducanu Iordache de la Combinatul Fondului plastic). Menþionãm
cã dintre aceºtia numai unul nu a fost prevenit (Monciu Sudinschi).

O precizare se impune, ºi anume cã – cu rare excepþii – elementele care au trecut
la ºantaj politic sunt elemente neînzestrate pe planul creaþiei, cu un nivel politico-
ideologic redus, care nu se bucurã de consideraþie în mediu.

– O altã formã de manifestare ostilã importantã în sectoarele de artã ºi culturã o
reprezintã realizarea unor lucrãri literar-artistice cu conþinut duºmãnos ori interpretativ,
în scopul publicãrii lor în þarã ºi strãinãtate. Dupã ce în perioada anilor 1971–1975
aceastã modalitate de acþiune a cunoscut o intensificare notabilã, ulterior a scãzut
vizibil numãrul celor cu preocupãri de acest gen. ªi aceasta s-a produs în pofida
incitãrilor la asemenea activitãþi exercitate de cercurile reacþionare din exterior.
Menþionãm cã unul din obiectivele propuse de „C.I.E.L“ este acela de a promova
literatura care nu se publicã în þãrile Europei de Est din considerente de ordin ideologic.

Încercãri de a realiza ºi publica – în þarã ºi strãinãtate – lucrãri cu conþinut
necorespunzãtor din punct de vedere politico-ideologic au fost înregistrate îndeosebi
în literaturã, dar ºi în celelalte genuri ale creaþiei artistice. Menþionãm, în literaturã,
pe Elena Dumitrescu, Ion Gavrilescu, Paul Goma, Dumitru Þepeneag, Virgil Tãnase,
Augustin Buzura, iar mai recent Victor Frunzã, Gican Gheorghe, Ciurezu Dumitru,
Ecovoiu Mihai, Darie Horaþiu-Magheru, Ionescu Sava Nicolae, în cinematografie
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Lucian Pintilie, în dramaturgie Paul Anghel, Marin Sorescu, Ion Eremia, în arte plastice
ªerban Gabrea, Ion Nicodim, Sorin Dumitrescu º.a.

Mãsura desfiinþãrii în 1977 a Direcþiei Generale a Presei ºi Tipãriturilor – care
îndeplinea rol de cenzurã – ºi crearea Serviciului de sintezã al C.C.E.S., care
îndeplineºte atribuþii numai de control post-apariþie a publicaþiilor ºi tipãriturilor a
sporit vigilenþa organelor de securitate. S-a constatat însã cã nu s-a mãrit numãrul
lucrãrilor literare cu conþinut necorespunzãtor ori interpretativ prezentate spre
publicare, ci din contrã, s-a diminuat substanþial, datoritã creºterii rãspunderii
conducerii cenaclurilor, editurilor, redacþiilor, comisiilor de avizare º.a.

– Una din formele de manifestare ostilã cu care ne-am confruntat în sectoarele
creaþiei literar-artistice în urmã cu 10 ani ºi ne confruntãm ºi în prezent, este cea a
comentariilor tendenþioase, duºmãnoase, la adresa politicii culturale a partidului ºi
statului nostru, a realitãþilor din þara noastrã.

Sub influenþa propagandei cercurilor reacþionare, unii oameni de litere ºi artã s-au
manifestat împotriva îndrumãrii creaþiei literar-artistice de cãtre partid, comentând
negativ diferite mãsuri politice vizând aceste sectoare. Unii scriitori, artiºti plastici
ºi alþi creatori au acuzat lipsa unor libertãþi de creaþie ºi de liberã circulaþie în
strãinãtate. S-au fãcut comentarii politice necorespunzãtoare ºi cu privire la realitãþile
sociale din þara noastrã ºi politica generalã a partidului ºi statului nostru.

O stare de spirit negativã mai pronunþatã s-a produs în mediul creatorilor de litere
ºi artã dupã Plenara C.C. al P.C.R. din 3–5 noiembrie 1971. Unele persoane ºi-au
manifestat opinii contrare – deschis sau în cercuri restrânse – faþã de mãsurile vizând
sectoarele de artã ºi culturã luate de plenarã. Între aceste elemente se numãrã scriitorii
Geo Bogza, Nicolae Breban, Dan Deºliu, ªtefan Bãnulescu, Virgil Mazilescu, Mihai
Beniuc, Ion Negoiþescu, Radu Boureanu, Georgeta Dimisianu, Nina Cassian.

ªi în prezent sunt semnalate asemenea comentarii din partea unor oameni de litere
ºi artã, care însã pornesc de cele mai multe ori de la insatisfacþii personale de ordin
material sau artistic. Este de menþionat faptul cã în ultimii ani unele aprecieri negative
la adresa politicii culturale a partidului, a unor mãsuri care vizeazã aceste sectoare,
au început sã depãºeascã sfera mediilor restrânse, fiind exprimate în public, în cadrul
unor manifestãri cultural-artistice, ºedinþe ale uniunilor de creaþie, articole publicate
în presa de specialitate (ex. Colocviul de poezie de la Iaºi, Colocviul de dramaturgie
de la Cluj, Conferinþa Naþionalã a artiºtilor plastici de la Bucureºti, toate din 1978
etc.). Aceasta este urmarea modului greºit în care înþeleg unii oameni de litere ºi artã
larga democraþie promovatã în sectoarele creaþiei literar-artistice. De reþinut este ºi
faptul cã asemenea atitudini adoptã ºi unii creatori de literaturã ºi artã care sunt membri
de partid, deþin funcþii importante în cadrul uniunilor de creaþie, reprezintã
personalitãþi recunoscute în þarã sau strãinãtate (ex. Dan Hãulicã, Dan Deºliu, Ion
Gheorghe, Paul Anghel º.a.).

Un aspect care a generat manifestãri politice necorespunzãtoare din partea unor
tineri creatori este aºa-numita luptã dintre generaþii. În perioada 1971–1976 ºi ulterior,
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unii tineri scriitori, artiºti plastici ºi alþii, pornind de la faptul cã din cauza colegilor
de breaslã mai vârstnici care au monopolizat conducerile uniunilor de creaþie,
editurilor, redacþiilor, publicaþiilor literar-artistice ºi folosesc aceste funcþii în folosul
lor, afirmau cã nu se pot realiza artistic ºi, în ultimã instanþã, fãceau aprecieri
necorespunzãtoare la adresa politicii culturale a þãrii noastre. În unele situaþii au fost
semnalate, în acest context, ºi intenþii de acþiuni ostile.

– În acest context mai menþionãm faptul cã unii creatori de litere ºi artã – între
care ºi personalitãþi – evitã sã omagieze în scris ori prin interviuri diverse evenimente
politice, realizãri ale orânduirii socialiste. Menþionãm în acest sens pe Eugen
Jebeleanu, Geo Bogza, Geo Dumitrescu, Marin Preda, Eugen Simion, Nicolae
Manolescu, Cornel Regman, criticii de artã Dan Hãulicã, Ion Frunzetti, Andrei Pleºu,
pictorul Corneliu Baba ºi alþii.

– O atitudine care în ultimii ani a cunoscut o creºtere, devenind un real fenomen,
este cea a refuzului întoarcerii în þarã a unor oameni de litere ºi artã, îndeosebi din
sectoarele artei interpretative ºi artelor plastice. Astfel, în 1978–1979 au rãmas ilegal
în strãinãtate 58 persoane, dintre care 11 artiºti plastici ºi 26 instrumentiºti.

Motivaþia acestei atitudini nu este decât în puþine cazuri de naturã politicã. În rest
este vorba de interese de ordin material, personal sau pur ºi simplu de elemente
aventuriere. Elocvent în acest sens este faptul cã majoritatea acestor persoane, dupã
refuzul întoarcerii, nu se antreneazã în comiterea unor activitãþi ostile R.S. România.

În acest context, se impune o remarcã. Unele dintre elementele care în urmã cu
circa 5–10 ani ridicau cele mai mari probleme de competenþa organelor de securitate
în sectoarele de artã ºi culturã în prezent se aflã în strãinãtate, de unde au refuzat sã
se mai întoarcã. Ne referim în primul rând la scriitorii Paul Goma, Dumitru
Þepeneag, Virgil Tãnase, Vintilã Ivãnceanu, muzicologul George Bãlan ºi alþii.
Hotãrârea lor de a rãmâne în strãinãtate a fost determinatã în mare parte de mãsurile
luate împotriva lor de cãtre organele de securitate. La aprobarea plecãrii lor
temporare în Occident s-a luat în calcul faptul cã ar putea sã nu mai revinã ºi sã se
antreneze în acþiuni ostile R.S. România, însã s-a apreciat cã prezenþa lor în conti-
nuare în mediul oamenilor de litere ºi artã ar putea aduce prejudicii mai mari decât
activitãþile pe care le-ar desfãºura în exterior. Experienþa a demonstrat valabilitatea
acestui raþionament.

– Concomitent cu mutaþiile produse în ce priveºte persoanele, faptele sau
fenomenele cu care s-au confruntat în sectoarele de artã ºi culturã, formele ºi metodele
de activitate ostilã, organele de securitate ºi-au adaptat permanent cãile, mijloacele
ºi metodele preventive.

– În ultimii 10 ani, mãsura arestãrii pentru infracþiuni contra securitãþii statului
a unor oameni de litere ºi artã a fost luatã în mod excepþional în cazul unor aºa-ziºi
scriitori, ca: Teofil Coºtiug (1971), fost legionar, Constantin Criºan (1972), Neagu
Vulcãnescu (1975), Paul Goma (1977), ultimii doi fiind eliberaþi fãrã sã fi fost deferiþi
justiþiei.
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– Prin anii 1970–1971, mãsura preventivã cea mai folositã era cea a avertizãrii
elementelor în cauzã de cãtre organele de securitate, în principiu la sediul acestora.
Ulterior luarea acestei mãsuri s-a fãcut mai rar (numai 107 în 1978) ºi mai ales în
cazul unor elemente de la periferia sectoarelor de artã ºi culturã, care nu se bucurã
de consideraþie în mediu, nu reprezintã valori recunoscute pe plan intern ºi extern.

– Dezbaterea publicã a fost folositã rar (14 cazuri în 1978), întrucât în aceste medii
se poate realiza mai greu o atitudine de masã de combatere a faptelor negative.

– Una din metodele preventive care a cunoscut o extindere considerabilã în ultimii
ani este cea a informãrii organelor de partid.

Obiectul unor asemenea informãri îl constituie stãrile de spirit negative în rândul
creatorilor de litere ºi artã determinate de unele mãsuri de ordin politic care vizeazã
sectoarele creaþiei literar-artistice ºi care ar putea genera fapte de naturã sã lezeze
securitatea statului; poziþia ºi preocupãrile politice necorespunzãtoare ale unor oameni
de litere ºi artã, asupra cãrora – întrucât sunt personalitãþi recunoscute în þarã ºi
strãinãtate – nu este recomandat sã intervinã direct organele de securitate ºi altele.

– Conlucrarea cu conducerile Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste,
comitetelor judeþene de culturã ºi educaþie socialistã, a uniunilor de creaþie, a celorlalte
instituþii din sectoarele de artã ºi culturã, semnalarea unor aspecte necorespunzãtoare,
mai mult, antrenarea acestora la verificarea ºi soluþionarea lor, s-a generalizat în ultimii
ani. Organele de securitate realizeazã informarea operativã a conducerilor acestor
instituþii asupra anumitor fapte sau stãri de lucruri negative, determinând de cele mai
multe ori mãsuri de intervenþie a factorilor responsabili. Din multitudinea de aspecte
soluþionate prin conlucrarea cu conducerile instituþiilor de artã ºi culturã, menþionãm
prevenirea apariþiei unor lucrãri cu caracter necorespunzãtor ori interpretativ,
rezolvarea nemulþumirilor unor elemente predispuse la acte de ºantaj ºi protest public,
pentru a nu fi speculate ºi folosite tendenþios de postul de radio „Europa Liberã“, ºi
altele.

– O altã metodã preventivã folositã tot mai mult în ultimii ani în sectoarele de
artã ºi culturã este influenþarea pozitivã a unor elemente predispuse a comite fapte
necorespunzãtoare. Aceasta se realizeazã atât prin reþeaua informativã, alte persoane
de încredere, cât ºi direct de cãtre ofiþerii de securitate. Influenþa pozitivã este exercitatã
asupra unor persoane din þarã, a unor elemente din emigraþia reacþionarã ºi a unor
emisari din cercurile ostile din exterior.

Faþã de mutaþiile petrecute în situaþia operativã din rândul oamenilor de litere ºi
artã ºi atenþia tot mai mare acordatã sectoarelor creaþiei literar-artistice de cercurile
reacþionare, sarcinile prioritare ale organelor de securitate în viitor, în aceste
domenii, sunt urmãtoarele:

1. Cunoaºterea din timp a intenþiilor ºi preocupãrilor cercurilor reacþionare din
exterior vizând sectoarele de artã ºi culturã, prevenirea încercãrilor acestora de a incita
unele persoane din rândul oamenilor de litere ºi artã la activitãþi ostile, de a crea o

529



disidenþã în rândul intelectualilor, o miºcare contestatarã faþã de politica culturalã a
partidului ºi statului nostru.

2. Descoperirea, interceptarea ºi anihilarea canalelor ºi cãilor ascunse de penetrare
a propagandei ostile desfãºurate de postul de radio „Europa Liberã“ ºi alte cercuri
reacþionare din exterior, precum ºi de scurgere din þarã a unor date, materiale cu
conþinut ostil, denigrator.

3. Cunoaºterea din timp a tuturor creatorilor de litere ºi artã care au nemulþumiri
profesionale ori de altã naturã – pretabile sã ameninþe cu „greva foamei“ ori alte forme
de ºantaj politic – ºi prevenirea transformãrii lor în „cazuri“ de postul de radio „Europa
Liberã“, „Comitetul intelectualilor pentru o Europã a Libertãþilor“ (C.I.E.L.) ºi alte
cercuri reacþionare din Occident, în vederea folosirii lor în propaganda ostilã þãrii
noastre.

4. Stabilirea intenþiilor persoanelor cunoscute cu poziþie ostilã, preocupate sã
polarizeze în jurul lor elemente neafirmate pe plan literar-artistic, nemulþumite,
aventuriere, pretabile a fi antrenate în acþiuni duºmãnoase.

5. Identificarea elementelor preocupate a realiza – în vederea publicãrii în þarã
ori în strãinãtate – a unor lucrãri literare, de artã plasticã, scenarii de film sau de teatru,
cu conþinut ostil ori interpretativ ºi contracararea intenþiilor acestora.

6. Cunoaºterea ºi prevenirea preocupãrilor unor persoane – cu sau fãrã antecedente
politice sau penale – de a folosi cenaclurile ºi cercurile literar-artistice pentru
vehicularea unor idei ostile ori de a se întâlni în cadru neorganizat pentru a dezbate
unele lucrãri cu conþinut necorespunzãtor politico-ideologic.

7. Identificarea ºi contracararea tuturor persoanelor care fac comentarii cu
caracter ostil, exprimã opinii ºi aprecieri tendenþioase ori de naturã interpretativã, care
pot vicia climatul politic ºi genera manifestãri necorespunzãtoare, chiar cu caracter
duºmãnos.

8. Prevenirea intenþiilor unor elemente de a distruge, altera ori înstrãina documente,
înscrisuri în care sunt stabilite drepturi ale statului român ori alte documente, obiecte
de mare valoare ºtiinþificã, istoricã, cultural-ºtiinþificã ºi altele.

Coordonatorul problemei
Lt. colonel
Wawiernia Mihai

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 1, f. 2–9.
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1981 februarie 3. Plan de mãsuri al Direcþiei I pe anul 1981 în problema
„Activitatea duºmãnoasã desfãºuratã de unele persoane din
sectoarele artã ºi culturã“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

151/WM/001603 din februarie 1981

Plan de mãsuri
pe anul 1981 în problema „Activitatea duºmãnoasã desfãºuratã

de unele persoane din sectoarele de artã ºi culturã“

Pornind de la stadiul actual al muncii în problemã ºi având în vedere sarcinile
specifice ce decurg din hotãrârile de partid ºi prevederile planului de mãsuri al
Departamentului Securitãþii Statului, în anul 1981 activitatea ofiþerilor de securitate
ce desfãºoarã muncã în sectoarele de artã ºi culturã va fi orientatã pentru realizarea
urmãtoarelor obiective:

A. Îmbunãtãþirea cunoaºterii preocupãrilor, acþiunilor ºi intenþiilor cercurilor
reacþionare din exterior ºi ale emigraþiei ostile vizând mediul creatorilor de literaturã
ºi artã; intensificarea mãsurilor informativ-operative pentru descoperirea canalelor
de legãturã dintre acestea ºi elementele duºmãnoase din rândul oamenilor de artã ºi
culturã.

B. Se va acþiona cu tact ºi fermitate pentru neutralizarea persoanelor cunoscute
cu atitudini politice necorespunzãtoare.

C. Îmbunãtãþirea muncii informative de cunoaºterea poziþiei politice prezente,
legãturile ºi intenþiile legionarilor, foºtilor condamnaþi ºi altor persoane cu antecedente
politice care desfãºoarã activitatea în sectoarele de artã ºi culturã.

D. Cunoaºterea permanentã a atmosferei politice din mediu ºi informarea
factorilor de rãspundere. Îmbunãtãþirea controlului informativ asupra persoanelor care
încearcã sã dea caracter politic unor nemulþumiri personale.

E. Sporirea aportului personalului informativ printr-o muncã mai eficientã de
dirijare ºi instruire a acestuia.

Pentru realizarea celor mai de sus, menite sã conducã la îmbunãtãþirea întregii
activitãþi în problemã, vor fi întreprinse urmãtoarele mãsuri:

I. Pe linia controlãrii contactelor cu cercurile reacþionare din Occident.
1. Se va acþiona mai organizat pentru luarea mãsurilor calificate de cunoaºtere a

poziþiei prezente, comportãrii etc., a rudelor ºi legãturilor apropiate aflate în þarã, a
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persoanelor din emigraþie cunoscute cu atitudine duºmãnoasã (Anexa nr. 1)*, în vederea
prevenirii angrenãrii lor la acþiuni ostile. Toate inspectoratele vor raporta pânã la 30
mai 1981 câte persoane din aceastã categorie au în zona de responsabilitate, ce mãsuri
de cunoaºtere au întreprins asupra lor, aspectele rezultate ºi cum îºi propun sã acþioneze
pe viitor.

2. Se va organiza din timp ºi vor fi urmãriþi în mod calificat emisarii cercurilor
reacþionare din strãinãtate care vin în þara noastrã. Pentru cei cunoscuþi cu atitudini
duºmãnoase în þarã sau strãinãtate se vor stabili ºi mãsurile de contracarare. Vor fi
avuþi în atenþie în primul rând emisarii care au vizitat þara în ultimii ani (Anexa 2)*.

Sub îndrumarea ºi coordonarea Direcþiei I, I.M.B. – Securitate ºi inspectoratele
judeþene îºi vor spori contribuþia la urmãrirea emisarilor cunoscuþi, care, venind în
þarã, vor contacta baza de lucru din zona lor de responsabilitate. În acelaºi timp,
inspectoratele vor acþiona pentru supravegherea atentã a tuturor cetãþenilor strãini care
vor intra în contact cu persoane din sectoarele de artã ºi culturã, pentru a descoperi
ºi neutraliza alþi emisari ai cercurilor reacþionare din exterior.

În luna octombrie a.c., toate inspectoratele vor raporta mãsurile luate pe aceastã
linie, rezultatele obþinute, concluziile desprinse pentru activitatea de viitor. Se va
menþiona concret câþi emisari au contactat baza de lucru din sfera de responsabilitate,
mãsurile întreprinse ºi eficienþa lor.

3. Pentru a limita posibilitãþile cercurilor reacþionare de a folosi intelectuali în
activitãþi ostile, se va organiza ca toþi creatorii de literaturã ºi artã care cãlãtoresc în
Occident, individual sau în grup, sã fie pregãtiþi contrainformativ, prilej cu care se
va insista pe determinarea lor sã nu intre sau sã refuze contactul cu persoanele din
Anexa nr. 3, în conformitate cu prevederile Legii 23/1971.

Cadrele de valoare, precum ºi alte persoane care sunt în atenþia elementelor
reacþionare din strãinãtate, vor fi pregãtite de cãtre ofiþeri ºi cadre de conducere din
inspectorate pentru a cunoaºte ºi preveni eventualele intenþii de racolare.

Elementele care nu respectã instructajul fãcut vor fi luate în lucru pentru a clarifica
motivul ºi dacã intermediazã legãturi cu emigraþia reacþionarã. În luna septembrie,
toate inspectoratele vor analiza efectele mãsurilor luate pe aceastã linie ºi vor raporta
concluziile desprinse (concret, numãrul persoanelor care s-au deplasat în strãinãtate,
câte dintre acestea au fost pregãtite contrainformativ înainte de plecare, câte nu ºi
din ce motive, care a fost comportarea lor pe timpul deplasãrii în exterior, câte dintre
ele nu au respectat instructajul ºi au intrat în contact cu elemente ale emigraþiei
reacþionare, cum au motivat acest lucru, mãsurile întreprinse asupra lor ºi rezultatele
obþinute).

4. În cazul deplasãrii unor formaþii artistice reprezentative ale culturii naþionale
în þãri în care existã organizaþii anticomuniste ºi concentrãri importante ale emigraþiei
ostile, care vizeazã creatorii de literaturã ºi artã din România, îndeosebi în Franþa,
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R.F. Germania, S.U.A., Austria, Italia, Belgia, Canada, împreunã cu U.M. 0544, U.M.
0195 ºi alte unitãþi ale Ministerului de Interne, se vor organiza mãsuri de cunoaºtere
ºi prevenire a eventualelor încercãri de incitare, provocare sau racolare a membrilor
grupurilor respective.

În acelaºi timp, prin sursele informative ºi persoane de încredere din cadrul acestor
formaþii, se va acþiona în direcþia rezolvãrii unor sarcini de interes operativ – obþinerea
de date cu privire la preocupãrile ºi intenþiile ostile ale cercurilor reacþionare,
influenþarea pozitivã a unor elemente din exterior, combaterea propagandei
duºmãnoase ºi altele.

Înaintea plecãrii în strãinãtate a unor asemenea formaþii artistice se vor întocmi
planuri cuprinzând mãsurile preconizate, iar dupã întoarcerea în þarã a acestora vor
fi raportate modul cum s-a acþionat ºi rezultatele obþinute.

5. În termen de 30 de zile se va acþiona în direcþia executãrii prevederilor
Programului „Alfa“ pentru toate persoanele din sectoarele de artã ºi culturã care au
rãmas în strãinãtate. Pânã la data de 10 martie a.c. se vor raporta stadiul executãrii
ordinului ºi problemele mai deosebite rezultate pe aceastã linie.

6. Se va stabili situaþia prezentã a tuturor persoanelor care au revenit în þarã dupã
ce s-au stabilit în Occident, prin repatriere, refuzul înapoierii, trecerea frauduloasã
a frontierei ori au depãºit vizele de ºedere în strãinãtate. I.M.B. – Securitate ºi
inspectoratele judeþene vor raporta, pânã la 15 aprilie a.c., modul în care sunt lucrate
acestea ºi concluziile desprinse.

7. În cooperare cu U.M. 0544, vor fi continuate mãsurile de neutralizare,
descurajare, compromitere, izolare ale lui „Bãrbosul“, „Traian“, „Tomis“ ºi de
influenþare ale lui „E.I.“ ºi „M.E.“ – elemente de vârf ale emigraþiei intelectuale
reacþionare. Sub îndrumarea ºi controlul Direcþiei I, I.M.B. – Securitate ºi inspec-
toratele judeþene, care dispun de posibilitãþi îºi vor aduce contribuþia în acest scop.

8. Pentru demascarea caracterului subversiv al propagandei desfãºurate de postul
de radio „Europa Liberã“ se va întreprinde o acþiune mai sistematicã ºi organizatã
de exploatare a unor date vãdit eronate difuzate în emisiunile sale, în care sens vom
antrena personalitãþi din sectoarele de artã ºi culturã. I.M.B. – Securitate ºi
inspectoratele judeþene îºi vor aduce contribuþia pe aceastã linie sub îndrumarea ºi
controlul Direcþiei I.

9. Asupra unora dintre elementele elogiate în mod repetat în emisiunile „Europei
Libere“ se va acþiona direct prin reþea ºi alte persoane influente, pentru a le deter-
mina sã solicite, prin scrisori, articole în presã, alte modalitãþi, încetarea referirilor
la adresa lor. Vom avea în atenþie în primul rând persoanele din Anexa 4*. I.M.B. –
Securitate ºi inspectoratele judeþene vor raporta la Direcþia I acþiunile întreprinse pe
aceastã linie ºi rezultatele obþinute.

10. Se vor lua mãsuri de verificare temeinicã a tuturor creatorilor de artã ºi literaturã
care sunt invitaþi nominal de cãtre reprezentanþele diplomatice ale statelor occidentale
ori realizeazã contacte cu diplomaþi strãini în afara cadrului oficial. Toþi aceºtia vor
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fi pregãtiþi contrainformativ ºi atenþionaþi asupra modului în care sã se comporte în
contactul cu diplomaþii, cei suspecþi vor fi luaþi în lucru ºi, prin mãsuri diversificate,
se va acþiona pentru a-i determina sã întrerupã contactul cu diplomaþii strãini. În lunile
aprilie ºi octombrie, inspectoratele vor raporta modul în care au acþionat pe aceastã
linie (câte cazuri de persoane cu asemenea relaþii au fost identificate, câte au fost luate
în lucru ºi pentru ce motive, asupra cãrora s-a acþionat pentru întreruperea contactelor
cu diplomaþii strãini ºi cu ce rezultate).

II. Pe linia urmãririi informative
1. Neutralizarea activitãþii ostile a scriitorului „Tudorache“, împreunã cu U.M.

0544 ºi I.M.B. – Securitate, vizat de postul de radio „Europa Liberã“ pentru a fi folosit
în scopul creãrii unui grup disident în România.

2. Intensificarea mãsurilor informativ-operative, asigurarea unui mai pronunþat
spirit ofensiv ºi combinativ al acestora, în cazurile „Banu“, „Viola“, „Soare“,
„Hasan“, „Horia“ – I.M.B. – Securitate, „Scriitorul“ – I.J. Iaºi, „Horaþiu“ ºi „Struna“
– I.J. Arad º.a., pentru urgentarea clarificãrilor suspiciunilor de activitate clandestinã
ori de legãturi ascunse cu postul de radio „Europa Liberã“ sau elemente din
emigraþia reacþionarã.

3. Controlarea permanentã a preocupãrilor ºi intenþiilor persoanelor din sectoarele
date în responsabilitate, care în ultimii ani s-au dedat la acþiuni de ºantaj politic.
Intensificarea mãsurilor de cunoaºtere în rândul altor oameni de artã ºi culturã pre-
dispuºi ca, stimulaþi de incitarea externã, sã dea nemulþumirilor lor o coloraturã politicã.

Pânã la data de 10 iunie 1981, inspectoratele vor raporta câte cazuri de persoane
care s-au dedat la acþiuni de ºantaj sau protest politic ori cu intenþii de acest gen au
în zona de responsabilitate a problemei, cum au acþionat pentru controlarea lor ºi
eficienþa mãsurilor preventive pe aceastã linie.

Rãspund: Lt. col. Achim Victor [ºi] cpt. Mãlureanu Vasile.
4. Identificarea ºi controlarea într-o mai bunã mãsurã a persoanelor cu preocupãri

de a realiza lucrãri literar-artistice cu conþinut ostil ori interpretativ ºi prevenirea
intenþiilor acestora de a le publica ori scoate din þarã în acest scop.

Cazurile stabilite de manuscrise cu conþinut ostil sau interpretativ prezentate
editurilor spre publicare, secretariatelor literare ale teatrelor pentru punerea în scenã,
caselor de filme în vederea transpunerii cinematografice ori realizate în scopul scoaterii
în strãinãtate sau cu caracter de sertar, mãsurile preventive întreprinse ºi eficienþa
acestora, vor fi raportate la Direcþia I.

5. Urmãrirea atentã a evoluþiei stãrii de spirit, sesizarea promptã a tendinþelor de
deteriorare a acesteia ºi informarea operativã a organelor competente pentru
prevenirea apariþiei unor fapte sau fenomene de naturã a prejudicia politica partidului,
a leza securitatea statului. Inspectoratele vor semnala operativ Direcþiei I informaþiile
obþinute pe aceastã linie, mãsurile luate ºi eficienþa acestora.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: toþi ofiþerii.
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III. Pe linia muncii cu reþeaua informativã
1. Având în vedere cã un numãr însemnat de persoane din reþeaua informativã

folositã în problemã au fost recrutate în ultimii doi ani, ofiþerii vor continua sã acorde
o atenþie deosebitã muncii de formare, dirijare ºi instruire a acestora.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: toþi ofiþerii.

2. La inspectoratele unde controalele efectuate în ultimele luni au reliefat
minusuri în ce priveºte aportul reþelei informative la cunoaºterea situaþiei operative
din unele sectoare de artã ºi culturã (ex. I.J. Timiº, I.J. Iaºi, I.J. Cluj, I.J. Dolj, I.J.
Braºov, I.J. Sibiu, I.J. Constanþa, I.J. Giurgiu ºi altele), pânã la 30 martie 1981, se
va proceda la reinstruirea potenþialului informativ, orientarea sa mai clarã spre
aspectele de competenþa organelor de securitate în domeniile creaþiei literar-artistice.

3. Se va manifesta o preocupare sporitã pentru valorificarea în cât mai bune
condiþiuni a posibilitãþilor unor surse de a rezolva sarcini interjudeþene ori în exterior.

Tuturor surselor care se vor deplasa în strãinãtate li se va asigura o pregãtire
corespunzãtoare. Se va generaliza practica ca ofiþerii din direcþie sã contribuie ne-
mijlocit la instruirea surselor care pot rezolva unele sarcini în exterior, cu respectarea
ordinelor în vigoare.

Surselor care au contact [cu] elemente ale emigraþiei reacþionare li se va solicita
la întoarcere sã redea în detaliu împrejurãrile în care le-au întâlnit ºi discuþiile purtate
cu acestea. Se va insista sã ne relateze afirmaþiile fãcute de ele pentru a ne edifica
dacã nu cumva reþeaua noastrã este exploatatã informativ de cãtre Monica Lovinescu
sau alte persoane din anturajul sãu.

Pânã la 30 septembrie 1981, I.M.B. – Securitate ºi inspectoratele judeþene vor
raporta modul în care au acþionat pentru exploatarea posibilitãþilor surselor pe raza
altor judeþe (câte au fost selecþionate în acest sens, cum s-a procedat la pregãtirea
lor, ce informaþii s-au obþinut) ºi ale celor care se vor deplasa în exterior în cursul
anului 1981 (câte au plecat temporar în strãinãtate, cum au fost pregãtite, ce sarcini
li s-au încredinþat, cum le-au rezolvat, ce rezultate s-au obþinut, concluzii pentru viitor).

4. Asupra tuturor surselor care se vor deplasa în exterior se vor lua mãsuri complexe
de verificare pentru cunoaºterea atitudinii, preocupãrilor, legãturilor de interes
operativ, înainte ºi dupã efectuarea deplasãrii, cât ºi pe timpul cãlãtoriei în strãinãtate.

Pânã la 30 octombrie a.c., I.M.B. – Securitate ºi inspectoratele judeþene vor raporta
modul cum au acþionat în aceastã direcþie, ce aspecte mai deosebite s-au stabilit,
mãsurile luate, concluzii pentru activitatea viitoare.

5. Inspectoratele vor stabili planuri de recrutãri realiste, care sã conducã la
îmbunãtãþirea controlului informativ în redacþiile unor publicaþii literar-artistice, edituri,
anturaje de scriitori, artiºti plastici, cenacluri literare.

6. Manifestarea unei preocupãri sporite pentru o mai bunã exploatare, pe linia
problemei, a posibilitãþilor surselor altor compartimente de muncã care îºi desfãºoarã
activitatea în sectoarele de artã ºi culturã.
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IV. Alte mãsuri
1. Îmbunãtãþirea activitãþii de studiere ºi analizã a informaþiilor obþinute, pentru

a raporta din timp util faptele ºi acþiunile de naturã sã prejudicieze politica partidului
ºi statului nostru în domeniile creaþiei literar-artistice, a desprinde concluzii cu privire
la evoluþia situaþiei operative din problemã.

I.M.B. – Securitate ºi inspectoratele judeþene sã-ºi sporeascã preocupãrile în acest
scop ºi sã raporteze la Direcþia I activitãþile desfãºurate, concluziile desprinse ºi
mãsurile de îmbunãtãþire a muncii stabilite.

2. Intensificarea activitãþii de cunoaºtere a poziþiei prezente, atitudinii, preocupãrilor
ºi intenþiilor persoanelor din sectoarele creaþiei literar-artistice, care au fãcut parte
din organizaþia legionarã, au executat condamnãri pentru infracþiuni contra securitãþii
statului ºi a descendenþilor acestora.

– Pânã la 30 mai 1981, inspectoratele vor raporta câþi membri ai fostei organizaþii
legionare ºi descendenþilor acestora îºi desfãºoarã activitatea în sectoarele de artã ºi
culturã, pe categorii ºi instituþii, locuri ºi medii, cum sunt lucraþi ºi de cãtre cine, care
este atitudinea ºi poziþia lor prezente, eventualele influenþe exercitate pentru
determinarea unor fenomene negative în rândul oamenilor de artã ºi culturã,
mãsurile preventive luate ºi eficienþa acestora, modalitãþile de anihilare a elementelor
care ridicã aspecte pe linia muncii de securitate, stabilite împreunã cu ofiþerii din
problema legionarã.

3. Analiza eficienþei mãsurilor de prevenire a unor activitãþi ostile în cadrul
cenaclurilor literar-artistice în vederea desprinderii de concluzii pentru îmbunãtãþirea
muncii în viitor.

Pânã la data de 30 august 1981, inspectoratele vor raporta câte cenacluri au în sfera
de competenþã, cum s-a organizat ºi desfãºurat activitatea de cunoaºtere ºi prevenire
în cadrul acestora, ce aspecte de securitate s-au ridicat ºi cum au fost selecþionate.

4. Organizarea mãsurilor de securitate anterior ºi pe timpul desfãºurãrii
conferinþelor naþionale ale scriitorilor ºi muzicienilor, precum ºi cu prilejul unor
manifestãri cultural-artistice de amploare ori cu participare internaþionalã care vor
avea loc în 1981.

Inspectoratele pe raza cãrora activeazã asociaþii ale scriitorilor ºi filiale ale Uniunii
Compozitorilor vor organiza mãsurile de securitate impuse de ºedinþele pe asociaþii
ºi filiale, care vor precede conferinþele naþionale ale scriitorilor ºi muzicienilor. Vor
verifica atent delegaþii la conferinþele naþionale ºi vor lua mãsuri ca aceºtia sã nu comitã
acþiuni de naturã a prejudicia atmosfera politicã ºi buna desfãºurare a acestor
manifestãri.

Toate inspectoratele vor stabili pânã la 28 februarie 1981 – cu sprijinul Direcþiei
I – manifestãrile cultural-artistice de amploare ori cu participare internaþionalã care
vor avea loc în anul 1981 pe raza lor de competenþã ºi vor organiza din timp mãsurile
corespunzãtoare de securitate.
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5. Executarea de controale pe linia modului de stabilire a relaþiilor cu cetãþeni strãini
ºi de apãrare a secretului de stat în instituþiile cultural-artistice date în competenþã.
Aspectele negative deosebite stabilite vor fi raportate la Direcþia I.

6. Sprijinirea conducerilor instituþiilor cultural-artistice din sfera de responsabilitate
ori participarea la realizarea pregãtirii contrainformative a personalului muncitor.

7. Dezvoltarea legãturilor cu factorii educaþionali ºi de conducere în vederea sporirii
contribuþiei acestora la prevenirea ºi neutralizarea faptelor ce ar putea leza securitatea
statului. Pânã la 30 iunie se va analiza eficienþa mãsurilor întreprinse, urmând ca
principalele concluzii sã fie raportate la Direcþia I.

8. Acordarea unei atenþii deosebite mãsurilor informativ-operative pentru sezonul
estival 1981. Avem în vedere cunoaºterea din timp a locurilor ºi perioadelor în care
se vor deplasa elementele din baza de lucru, emisarii care vor veni în þarã ºi traseele
pe care se vor deplasa.

Ofiþer specialist I
Lt. colonel
Wawiernia Mihai

Rd 0161/119/3 februarie 1981.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 1, f. 326–330.

117799

1981 februarie 24. Raport al Serviciului 3 din Direcþia I referitor la problema
„foºti condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

130 din 24 februarie 1981

Raport
cu concluziile rezultate din analiza pe þarã a informaþiilor în problema 

„foºti condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului“

Acþionând în executarea prevederii Planului de mãsuri al Departamentului
Securitãþii Statului ca pânã la 15 februarie 1981 sã fie analizate toate informaþiile cu
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referire la foºtii condamnaþi, punerea lor în lucru organizat sau finalizarea prin acþiuni
de neutralizare, raportãm:

I. Concluzii ce se desprind din analiza informaþiilor
Ca o primã concluzie s-a desprins faptul cã, pe baza orientãrilor date de

conducerea Departamentului Securitãþii Statului cu ocazia bilanþului activitãþii
aparatului de informaþii interne ºi participarea nemijlocitã a ofiþerilor coordonatori
din Direcþia I, în toate inspectoratele judeþene s-au întocmit planuri de mãsuri cu
termene ºi responsabilitãþi concrete pe linia folosirii de pe poziþii ofensive a
întregului potenþial informativ în scopul îmbunãtãþirii calitative a activitãþii de
cunoaºtere, prevenire ºi neutralizare a oricãror încercãri de activitate ostilã din partea
unor foºti condamnaþi.

Controlul informativ în rândul persoanelor lucrate prioritar a scos în relief cã a
crescut numãrul persoanelor care comenteazã în mod denigrator unele mãsuri
întreprinse de partidul ºi statul nostru. Colporteazã ºtirile transmise de postul de radio
„Europa Liberã“. Astfel de informaþii au obþinut inspectoratele judeþene Neamþ, Argeº,
Arad, Dolj, Galaþi, Hunedoara, Ialomiþa, Prahova, Mureº, Mehedinþi, Sãlaj, I.M.B.

Mai deosebit este cazul „Nicolescu“, aflat în documentare la I.J. Teleorman, care
a înregistrat pe bandã magneticã emisiunile postului de radio „Europa Liberã“ ºi
difuzat pentru ascultare altor persoane.

Au fost obþinute informaþii de cãtre inspectoratele judeþene Argeº, Arad, Gorj,
Ialomiþa, Iaºi, Neamþ, Sibiu ºi al municipiului Bucureºti, din care rezultã preocupãrile
unor foºti condamnaþi de a comenta în mod duºmãnos unele stãri de spirit din þãrile
vecine, exprimând speranþe în eventuala schimbare a regimului din þara noastrã.

Inspectoratele judeþene Argeº, Mehedinþi ºi Vaslui au obþinut informaþii despre
preocupãrile unor foºti condamnaþi, îndeosebi acei care în detenþie au fost îndoctrinaþi
de legionari ºi þãrãniºti, de a cultiva relaþii cu elemente mai tinere, cãrora încearcã
sã le inoculeze idei nocive ori sã-i instige la acþiuni protestatare. De remarcat cã
majoritatea acestor persoane care exercitã astfel de influenþe sunt cunoscute cu rude
ºi legãturi în Occident.

„Vlãdulescu Romeo“, fost condamnat din oraºul Strehaia, lucrat informativ de I.J.
Mehedinþi, frecventeazã localurile publice, antreneazã discuþii cu caracter denigrator
în rândul unor tineri consumatori ºi în funcþie de influenþa realizatã le propune alte
întâlniri în vederea reluãrii comentariilor.

Inspectoratele judeþene situate în zona de frontierã au obþinut informaþii cu referire
la preocupãrile unor foºti condamnaþi de a realiza legãturi cu persoane (de origine
românã) din þãri vecine, cunoscute la rândul lor cu relaþii în Occident, unele plecate
fraudulos din România.

Pe aceastã linie, I.J. Caraº-Severin lucreazã prin d.u.i. pe fostul condamnat Resiga
Romulus, care întreþine relaþii suspecte cu persoane din judeþul Mehedinþi ºi
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Iugoslavia, a ajutat o cãlãuzã în realizarea infracþiunilor de frontierã ºi este solicitat
de unele cunoºtinþe pentru a le înlesni trecerile frauduloase peste frontierã.

Informaþii cu privire la legãturi suspecte ale unor foºti condamnaþi din zona de
frontierã au obþinut ºi inspectoratele Arad ºi Timiº.

Apelul „Asociaþiei foºtilor deþinuþi politici“ lansat prin Radu Câmpeanu, referitor
la culegerea de date despre foºtii condamnaþi ºi regimul de detenþie, a gãsit unii
aderenþi în rândul persoanelor din þarã aflate în atenþie la problemã.

În cazurile „Rolea“, „Laslo“, „Sitaru“, „Petcu“ ºi „Stratenie“, inspectoratele
judeþene Argeº, Bihor, Constanþa, Harghita, Iaºi ºi Vâlcea au obþinut informaþii despre
preocupãrile acestora pe linia redactãrii unor lucrãri de sertar, cu caracter ostil
(memorii), despre locurile de detenþie ºi legãturile lor apropiate cunoscute din perioada
executãrii pedepsei, pentru a fi transmise în exterior spre publicare.

„Ganescu“, de 52 de ani, lucrat prin d.u.i. de I.J. Dolj, fost condamnat pentru
participarea în organizaþie subversivã, este semnalat cu preocupãri de scoatere din
þarã, în vederea publicãrii în Occident a unei scrieri, sens în care a încercat sã intre
în legãturã cu un cetãþean strãin. Elementul este menþinut în contactul organelor de
securitate în vederea influenþãrii sale pozitive ºi paralel cu aceastã mãsurã se acþioneazã
combinativ în vederea obþinerii manuscrisului, convingerea acestuia [fiind] cã a fost
scos în strãinãtate.

„Petcu“, fost ºef de organizaþie subversivã, lucrat prin d.u.i. de I.J. Vâlcea, cunoscut
cu relaþii cu un cetãþean vest-german, a fost semnalat recent cu preocupãri literare
care trateazã îndeosebi perioada sa de detenþie, cu referiri la atitudinea cadrelor de
securitate. De asemenea, þine legãtura ºi se informeazã reciproc cu foºti membri ai
aceleiaºi organizaþii subversive. Împreunã cu I.J. Argeº, pe raza cãruia sunt stabilite
legãturile sale apropiate, se desfãºoarã documentarea activitãþii acestora.

Deºi în general mãsurile întreprinse în rândul autorilor de înscrieri cu conþinut
duºmãnos au fost eficiente, totuºi inspectoratele judeþene Bacãu, Vrancea, Neamþ ºi
Gorj au obþinut informaþii despre poziþia oscilantã a unor foºti condamnaþi pentru
astfel de preocupãri, din care rezultã cã manifestã multã prudenþã în comportamentul
lor ºi acordã încredere legãturilor apropiate care au suferit condamnãri pentru aceleaºi
fapte, faþã de care fac comentarii duºmãnoase, se manifestã nemulþumiþi ori încearcã
influenþarea negativã a acestora.

O parte a acestor elemente sunt cuprinse ca suspecte în cazurile „Abilul“ ºi
„Cocor“. Semnificativ este cazul „Baicu“ din Bucureºti, aflat în urmãrire penalã, în
vârstã de 56 ani, fost condamnat 8 ani pentru propagandã ostilã împotriva orânduirii,
a conceput, redactat ºi difuzat la sfârºitul lunii decembrie 1980 fiþuici cu caracter
duºmãnos la adresa regimului socialist din þara noastrã. În realizarea acestei activitãþi
a atras mai multe persoane de la locul de muncã, din comuna natalã, precum ºi
cunoºtinþe de la unele întreprinderi din Bucureºti.

– O altã categorie distinctã o constituie foºtii condamnaþi pentru iniþierea ºi
conducerea unor grupãri subversive, care în detenþie au manifestat fanatism ºi virulenþã
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în comportament, iar dupã executarea pedepsei au fãcut obiectul unor mãsuri de
securitate. Inspectoratele judeþene Harghita, Timiº, Dolj ºi Vaslui au obþinut
informaþii cã, deºi prudenþi în activitatea lor, sunt predispuºi în a racola ºi antrena
la acþiuni clandestine virulente alte persoane pretabile cunoscute pe perioada de
detenþie.

Semnificativ este cazul „Blãnaru“ din Huºi, fost condamnat pentru propagandã,
lucrat prin d.u.i. de I.J. Vaslui, despre care recent s-au obþinut date certe (prin mãsuri
T.O.) despre intenþiile sale declarate cã într-un moment de conjuncturã sã întreprindã
acþiuni teroriste. În prezent, sub controlul Direcþiei I, se întreprind mãsuri de
documentare a activitãþii ostile a acestuia.

– „Sass Iosef“, fost condamnat de douã ori pentru infracþiuni contra securitãþii
statului, muncitor lucrat prin d.u.i. de I.J. Harghita, a afirmat cã se menþine în
continuare pe aceeaºi poziþie, iar atunci când va fi nevoie se va folosi de arma ce o
deþine.

– Inspectoratul judeþean Bacãu a obþinut noi informaþii despre existenþa în perioada
1959–1964, în coloniile de muncã Grindu ºi Periprava, a unor preocupãri din partea
unor elemente legionare, þãrãniste ºi fãrã antecedente politice de a se organiza într-
o grupare de rezistenþã contra comuniºtilor, potrivit cãreia dupã punerea în libertate
sã acþioneze în diferite situaþii de conjuncturã ºi de aici necesitatea de a se cãuta
reciproc.

Inspectoratele judeþene Argeº, Vâlcea, Brãila, Ialomiþa, Iaºi, Gorj ºi I.M.B. au
obþinut informaþii din conþinutul cãrora se evidenþiazã preocupãrile unor foºti
condamnaþi, care în interes de serviciu sau personal fac deplasãri pe raza altor judeþe,
contacteazã persoane care au activat în aceleaºi grupãri subversiv-teroriste, cunoscute
pe timpul detenþiei sau au avut acelaºi domiciliu obligatoriu.

Pe aceastã linie exemplificãm cazurile: „Coltan“, lucrat prin d.u.i. de I.J. Timiº,
fost condamnat de douã ori pentru participare în organizaþie subversivã ºi propagandã
duºmãnoasã, despre care s-au obþinut informaþii cã deºi pensionat medical ºi-a oferit
serviciile unei unitãþi a cooperaþiei meºteºugãreºti pentru a avea posibilitatea
deplasãrii în þarã ºi a contactãrii unor foºti condamnaþi (legionari, þãrãniºti, fãrã
antecedente politice). Astfel, în cursul anului 1980 a realizat întâlniri cu „Raul“ ºi
„Vasile“ din Craiova, legionarul „Toba“ din Braºov, „Eduard“ ºi „Mihai“ din
Bucureºti, legionarul „Ionescu“ din Ploieºti ºi alþii. Despre acesta au mai fost obþinute
informaþii cã are în preocupare redactarea unor lucrãri de sertar ºi facilitarea plecãrii
din þarã a unor persoane.

Fiind controlate unele întâlniri ale sale cu persoane lucrate de inspectoratele Braºov
ºi Hunedoara, a rezultat cã acesta propagã ideile legionare, se preocupã de procurarea
materialelor de propagandã fascist-legionarã. Cazul urmeazã a fi documentat sub
controlul Direcþiei I.

Asemãnãtor cazului amintit se aflã în lucru prioritar la I.J. Caraº-Severin
„Gheorghe“, fost condamnat, care recent a fost semnalat cã face deplasãri în interes

540



de serviciu în þarã, ocazie cu care a contactat persoane cunoscute în timpul detenþiei
din judeþele Argeº, Bacãu, Braºov ºi Prahova. Asupra acestuia s-a deschis dosar de
urmãrire informativã pentru clarificarea ºi documentarea activitãþii sale.

Mladin Marcel, fost condamnat în cadrul organizaþiei M.N.R. Brãila, lucrat prin
d.u.i. de I.J. Vâlcea, realizeazã vizite reciproce cu foºti membri ai aceleiaºi
organizaþii, stabiliþi pe raza judeþului Brãila. S-a întocmit un plan de mãsuri comun
ºi urmeazã ca sub controlul Direcþiei I sã se treacã la documentare.

Miricã Traian, de 51 ani, inginer chimist, fost condamnat pentru participare în
organizaþia subversivã „Stânca de granit“, condusã de Tegzesiu Pavel, este lucrat prin
d.u.i. de I.J. Covasna. În procesul urmãririi informative s-au obþinut informaþii cã a
permanentizat legãturile cu foºtii colegi de penitenciar stabiliþi pe raza inspectoratelor
Braºov, Cluj, Bacãu, Sibiu ºi Bucureºti, iar întâlnirile cu aceºtia au cãpãtat un caracter
organizat. Au fost luate mãsuri de destrãmarea anturajului, avertizarea obiectivului
Miricã, ulterior stabilindu-se mãsura ca neeficientã, fiind semnalat în continuare cu
acþiuni protestatare, adresându-se unor reprezentanþe strãine la Bucureºti (Canada ºi
S.U.A.), postului de radio „Europa Liberã“, Reuniunii de la Madrid, pentru facilitarea
plecãrii sale definitive din þarã. Este lucrat în continuare cu mãsuri complexe de
securitate.

Tot pe linia acþiunilor protestatare, ca urmare a influenþei exercitate de foºti
condamnaþi din exterior (Goma, Ioniþoiu Cicerone, Câmpeanu Radu, Doru Novacovici
etc.), serviciile de informaþii interne din inspectoratele Botoºani, Iaºi ºi I.M.B.
Securitate, au cules informaþii despre intenþiile ºi protestul în cercuri restrânse al unor
foºti condamnaþi pentru reabilitarea pedepselor executate ºi considerarea perioadei
privative ca vechime de pensie.

– Pantea Aron, condamnat de douã ori pentru infracþiuni contra securitãþii
statului, lucrat informativ de I.J. Botoºani pentru poziþie duºmãnoasã, în ultima
perioada de timp este preocupat de reabilitarea perioadelor de detenþie, prin
considerarea ca vechime în muncã pentru pensionare. Intenþioneazã sã se adreseze
Tribunalului Internaþional de la Haga ºi Comitetului European pentru Drepturile
Omului.

Foºtii condamnaþi stabiliþi pe diferite cãi în occident, propaganda duºmãnoasã a
grupãrilor emigraþiei române ºi postului „Europa Liberã“, exercitã o influenþã
nocivã în rândul rudelor ºi legãturilor acestora din þarã. 

Inspectoratele Argeº, Olt, Hunedoara, Galaþi, Mureº, Harghita, Sãlaj, Neamþ ºi
I.M.B. Securitate, lucreazã prin acþiuni informative persoane cunoscute la problemã
pe aceastã linie. În aceastã perioadã s-au obþinut date despre poziþia oscilantã a acestora
ºi unele preocupãri de a influenþa negativ unele categorii de persoane necunoscute
în preocupãrile noastre.

În cadrul urmãririi informative desfãºuratã asupra medicului „Calescu“ de 58 ani,
fost condamnat, cunoscut cu legãturi în Occident în rândul unor legionari fugiþi din
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þarã, I.J. Gorj a obþinut recent informaþii cã acesta a format un anturaj constituit din
persoane cu sau fãrã antecedente politice ori penale.

În discuþiile purtate cu aceºtia, comenta în mod elogios activitatea unor cãpetenii
legionare cunoscute în detenþie, parte din ele stabilite în occident, manifestându-ºi
totodatã dezacordul faþã de unii legionari care ar fi cedat cu uºurinþã în faþa
regimului comunist.

În mod sistematic a încercat sã-i determine pe cei din anturaj de a manifesta
preocupare pentru lecturarea unor materiale de literaturã legionaro-fascistã,
recomandându-le cartea „Pe marginea prãpastiei“, editatã în 1942 de Antonescu, cu
menþiunea expresã de a-ºi însuºi fiecare idee care „glorificã“ unii legionari.
Concomitent folosea prilejul întâlnirilor pentru a asculta ºi comenta cu cei din anturajul
amintit ºtirile duºmãnoase transmise de postul de radio „Europa Liberã“. Se
întreprind mãsuri de documentarea activitãþii acestuia pentru destrãmarea anturajului
ºi curmarea acþiunilor lor ostile.

Pe linia sectei „Martorii lui Iehova“ activeazã foºti condamnaþi cunoscuþi ca
virulenþi, o parte din ei fiind cooptaþi în conducerea clandestinã pe þarã a cultului
iehovist. Informaþii despre preocupãrile acestora au obþinut serviciile de informaþii
interne din inspectoratele Arad, Botoºani ºi Alba.

Astfel, Pop Gheorghe, fost condamnat pentru activitate ostilã desfãºuratã sub
acoperirea sectei amintite, în prezent lucrat în d.u.i. de I.J. Arad, recent a fost semnalat
ca fãcând parte din conducerea activitãþii iehoviste pe judeþ, legãturi cu conducerea
sectei pe þarã ºi angrenat în primirea ºi difuzarea materialelor iehoviste. În prezent
se acþioneazã pentru verificarea ºi adâncirea informaþiilor în scopul curmãrii
acþiunilor sale. 

De asemenea, pe linia propagandei naþionalist-iredentiste au fost obþinute date cã
unii foºti condamnaþi din judeþele Harghita, Covasna, Timiº ºi Arad menþin legãturi
suspecte cu persoane strãine cunoscute cã desfãºoarã acþiuni ostile þãrii noastre,
comenteazã în mod denigrator unele mãsuri întreprinse de partidul ºi statul nostru,
fac elogii la unitatea de acþiune a maghiarilor din occident.

– „Banyai“, de 58 ani, de naþionalitate maghiarã, fost condamnat pentru
propagandã ostilã, lucrat prin d.u.i. de I.J. Covasna, stãpânit de idei naþionalist-
iredentiste, are un anturaj format din persoane cu concepþii similare, intelectuali; s-au
obþinut informaþii, aflate în curs de verificare, cã aflându-se în R.P. Ungarã ca turist
s-a întâlnit cu cetãþeanul american Palutas Imre, membru al unei organizaþii emigra-
þioniste maghiare, care l-ar fi chestionat asupra „situaþiei populaþiei de naþionalitate
maghiarã din România“. De asemenea, în acelaºi scop a acceptat sã primeascã la
domiciliul sãu emisari din exterior, cãrora sã le punã la dispoziþie noi date.

În lucrarea informativã a foºtilor condamnaþi din sectoarele artã, culturã, sãnãtate,
justiþie, s-au obþinut date despre preocuparea unor medici, arhitecþi ºi pictori de a
permanentiza legãturile cu cetãþeni strãini cunoscuþi în diferite împrejurãri.
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De exemplu, „Niki“, medic la Spitalul clinic Craiova, fost condamnat pentru
propagandã duºmãnoasã, este luat în lucru prin d.u.i., în luna decembrie 1980, de
I.J. Dolj. Prin mãsuri informative s-a stabilit cã are concepþii duºmãnoase ºi este
preocupat de a menþine relaþii prin corespondenþã cu diferiþi cetãþeni strãini pe care
i-a cunoscut ca turiºti în România, precum ºi cu studenþi strãini de la Facultatea de
medicinã din Craiova.

II. Mãsuri de neutralizare întreprinse în rândul acestei categorii de persoane.
Ca urmare a sporirii calitative a informaþiilor s-a intensificat activitatea de prevenire

ºi curmare a încercãrilor de activitate ostilã.
S-a acþionat corespunzãtor cu mãsuri diversificate ºi eficiente în majoritatea

cazurilor finalizate în aceastã perioadã. Astfel, pe þarã s-au realizat 19 mãsuri de
prevenire ºi neutralizare, dintre care 12 avertizãri ºi destrãmarea unui anturaj
duºmãnos, iar în 21 de cazuri se întreprind mãsuri de documentare ºi finalizare.

Cu toate rezultatele obþinute, raportãm cã mai sunt cazuri în care deºi s-au obþinut
informaþii cu caracter deosebit (deþinere de armament în scop de atentat, preocupãri
de a culege date cu caracter militar ºi din aparatul de stat pentru a fi transmise în
exterior, preocupãri de iniþiere a unor acþiuni clandestine ºi existenþa unor canale de
legãturã cu emigraþia reacþionarã), inspectoratele judeþene Harghita, Dolj, Vaslui, Alba
ºi I.M.B. tãrãgãneazã realizarea unor mãsuri complexe de securitate. Se lucreazã încã
simplist în aceste cazuri, cu surse periferice, care nu au posibilitatea obþinerii unor
informaþii care sã conducã la clarificarea datelor de bazã.

III. Punerea în lucru în mod organizat a informaþiilor.
Cu ocazia analizei s-a observat cã în general informaþiile obþinute au fost puse

în lucru în termen, conform ordinului 00875/76. S-a acordat o atenþie sporitã verificãrii
informaþiilor de primã sesizare ºi îndeosebi cele care vizau categoriile de persoane
lucrate prioritar la problemã.

Ca urmare, în prezent sunt lucrate prin dosare de urmãrire informativã … persoane
iar …* supravegheate informativ prioritar în cadrul dosarului de problemã. În lunile
decembrie 1980 ºi ianuarie 1981 s-au deschis 7 dosare de urmãrire informativã ºi
20 de foºti condamnaþi au fost incluºi în prioritãþi.

Majoritatea inspectoratelor au acordat atenþia cuvenitã acestei analize ºi au stabilit
mãsuri concrete pentru clarificarea operativã ºi completã a informaþiilor obþinute ºi
îmbunãtãþirea muncii informativ-operative în problemã.

Cu toate acestea, sunt inspectorate ca: Satu Mare, Braºov, Mehedinþi ºi Tulcea,
care au tratat cu superficialitate analiza ordonatã.

Pentru realizarea integralã a sarcinilor prevãzute în planul de mãsuri al
Departamentului Securitãþii Statului ºi cel propriu din problemã, inspectoratele
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judeþene vor organiza în continuare mãsuri de analizã, pânã la 30 martie 1981, a
modului cum sunt încadraþi din punct de vedere informativ foºtii condamnaþi ºi
stabilirea de sarcini concrete privind completarea datelor informative.

Sarcini:

1) Direcþia I, celelalte unitãþi centrale ºi teritoriale de securitate cu competenþã
în problemã, vor acþiona organizat pentru studiul mutaþiilor pe zone geografice, la
nivelul þãrii ºi întreprinde mãsuri de neutralizare.

Rãspunde: ºeful serviciului 3 ºi coordonatorii de probleme.
Termen: permanent.

2) În documentarea faptelor ºi neutralizarea persoanelor mai deosebite –
manifestãri virulente, gânduri de atentat, cu legãturi pe raza altor judeþe – se va solicita
sprijinul Direcþiei de cercetare penalã, în care sens se va trimite notã de cazuisticã.

Rãspund: ºeful serviciului 3 ºi coordonatorii de probleme.
Termen: permanent.

3) Acþiuni diversificate prin factori profesionali în schimbarea atribuþiilor de
serviciu, care faciliteazã deplasãri în þarã foºtilor condamnaþi, ocazii în care
realizeazã contacte cu alte persoane suspecte.

Rãspund: coordonatorii de problemã.
Un prim termen: 1 iulie 1981.

4) Acordarea unei atenþii sporite – pe planul cercetãrii – a zonei de frontierã (micul
trafic), a marinarilor strãini ce ancoreazã în porturile româneºti ºi vin în contact cu
persoane din baza de lucru.

Rãspund: lt. col. Gavriliu Emanoil ºi lt. maj. Doban Adrian Doru.
Termen: permanent.

5) Obþinerea informaþiilor de calitate cu privire la rudele ºi relaþiile din þarã a
persoanelor aflate în emigraþia reacþionarã.

Rãspund: coordonatorii de problemã ºi lt. maj. Marica Ion.
Termen: 1 iulie 1981.

6) Aprofundarea informaþiei cu referire la foºti condamnaþi ce activeazã în grupãri
sectante pentru a preveni acþiuni neavenite.

Rãspund: ºeful serviciului 3, coordonatorii de problemã, cerându-se ºi
sprijinul Serv. 4 din Direcþia I.

Termen: 1 iulie 1981.

ªeful Serviciului 3
Lt. colonel
Ciupercã Mihai 

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 2, f. 154–159.
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1981 octombrie 14. Notã a U.M. 0544 privind acþiunile de încurajare a activitãþii
disidente din România de cãtre „Europa Liberã“ ºi C.I.A.

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
U.M. 0544

Nr. 225/f.1/0030782 din 14 octombrie 1981

Notã
referitoare la acþiuni ale „Europei Libere“ ºi C.I.A. privind stimularea

activitãþii de disidenþã în R.S. România 

Din analiza informaþiilor ºi materialelor ce le deþinem rezultã cã, în prezent, C.I.A.
ºi-a intensificat acþiunile de stimulare ºi sprijinire a elementelor disidente din þãrile
socialiste ca urmare a orientãrilor administraþiei Ronald Reagan, potrivit cãrora,
activitãþile disidente ajutã politica specificã a S.U.A. în raporturile sale cu U.R.S.S.
ºi-i creeazã avantaje în dialogul ce-l are cu fiecare þarã socialistã în parte.

În contextul încordãrii internaþionale, administraþia preºedintelui Ronald Reagan
acordã în prezent o atenþie specialã unor acþiuni ofensive în raporturile sale cu statele
socialiste, indicându-se extinderea „experienþei poloneze“ la alte state socialiste, ca
„probã“ evidentã a eºecului sistemului socialist de tip sovietic. De asemenea,
prezentarea acþiunilor teroriste din diferite þãri ca fiind inspirate, încurajate, organizate
ºi susþinute moral, politic ºi material de miºcarea comunistã internaþionalã ºi
organele de informaþii ale þãrilor socialiste.

Dupã aprecierile unor cercuri ostile din S.U.A., R.F. Germania, Franþa, „experienþa
polonezã“ poate fi exploatatã ºi extinsã ºi în alte þãri socialiste pentru a crea stãri
conflictuale ºi de nesupunere în interior.

Pentru stimularea ºi sprijinirea acþiunilor disidente din þãrile socialiste, administraþia
americanã a cerut aprobarea Congresului pentru majorarea fondurilor alocate
posturilor de radio „Europa Liberã“ ºi „Libertatea“, care vor acorda în mod prioritar
spaþii largi în emisiuni acestor probleme, difuzând pentru fiecare þarã socialistã teme
referitoare la disidenþã, ºi vor informa permanent despre aºa-zisa „opoziþie internã“
creatã în aceste state. Aceastã hotãrâre, privind stimularea ºi sprijinirea acþiunilor de
disidenþã în þãrile socialiste, a fost luatã în cursul lunii iulie 1981, dupã ce
preºedintele Ronald Reagan ºi-a prezentat poziþia faþã de aceastã problemã.

În astfel de acþiuni, C.I.A., în cooperare cu serviciile de informaþii israeliene, au
angrenat B’Nai B’Rith, organizaþiile internaþionale evreieºti ºi masonice, „Amnesty
International“, „Biserica Subteranã“ ºi alte organizaþii cu caracter anticomunist.
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Pentru realizarea acestor obiective, C.I.A. ºi organismele specializate ale
Administraþiei ºi Congresului S.U.A. au primit aprobãrile necesare pentru finanþarea
acþiunilor de disidenþã, menite sã ducã la „destabilizãri“ în statele socialiste ºi la
„crearea de probleme politice interne care ar slãbi sistemul social-politic din aceste
þãri ºi ar avantaja din punct de vedere politico-strategic S.U.A.“.

Potrivit programului lansat pe linia stimulãrii ºi sprijinirii activitãþilor contestatar-
disidente, spre deosebire de alte þãri socialiste, pentru România se urmãreºte, în aceastã
etapã, urmãtoarele obiective prioritare:

– înfiinþarea de asociaþii „culturale“, muncitoreºti (sindicate);
– acþiuni care sã ducã la recunoaºterea oficialã a existenþei unei „opoziþii“ în þarã,

cu privire la politica internã promovatã de conducerea de partid ºi de stat.
Din studiul emisiunilor Secþiei pentru România a „Europei Libere“ transmise

îndeosebi în ultima perioadã, rezultã cã aceastã oficinã de spionaj ºi diversiune politicã
pentru stimularea ºi sprijinirea elementelor contestatar-disidente din þara noastrã, pe
baza indicaþiilor primite de la conducerea americanã a postului, difuzeazã versiuni
prin care încearcã sã acrediteze urmãtoarele idei:

– „Criza economicã din România nu are ºanse de a fi depãºitã sau cel puþin
amelioratã în actualele tipare politice rigide, de tip stalinist. Se impune o cointeresare
ºi liberalizare, urmând exemplul economic al R.P. Ungare“;

– „Situaþia politicã internã represivã încurajeazã emigrarea în masã a persoanelor“;
– „Actualul cadru politic de tip stalinist frâneazã dezvoltarea unei democraþii reale,

chiar socialiste, ºi va duce în mod inevitabil la o explozie socialã“;
– „Condiþiile de viaþã ºi muncã ale muncitorilor reclamã organizarea lor pe alte

baze decât formele sindicale existente. În context se popularizeazã iniþiativele
întreprinse pe linia creãrii S.L.O.M.R. ºi alte forme“;

– „Revoluþia agrarã conceputã de partid este sortitã eºecului întrucât este exclusã
iniþiativa particularã ºi cointeresarea materialã“;

– „Intelectualitatea este deprofesionalizatã ºi redusã la tãcere. Singura modalitate
de a se realiza ar constitui-o emigrarea în Occident“;

– „Tineretul, indiferent de provenienþa socialã, este lipsit de orice perspectivã de
realizare. Încurajarea formelor occidentale de manifestare a tineretului ºi scoaterea
sa de sub influenþa P.C.R.“;

– „Omul nou conceput de partid contravine tradiþiilor ºi idealurilor româneºti“;
– „Sunt încãlcate în mod sistematic libertãþile religioase ºi de conºtiinþã ale

individului“.
În realizarea acestor sarcini, C.I.A. a indicat „Europei Libere“ ca emisiunile cu

temele menþionate sã fie realizate cu persoane din emigraþie care au pãrãsit recent
þara pentru activitãþi contestatar-disidente ºi cunosc „realitãþile din România“,
pentru a imprima emisiunilor o mai mare credibilitate ºi audienþã.
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În acelaºi timp se acþioneazã pentru sprijinirea acestor „disidenþi“ ca sã preia
conducerea organizaþiilor, asociaþiilor ºi parohiilor emigraþiei române ºi a le orienta
în direcþia creãrii unei opoziþii în exterior faþã de conducerea din þarã.

Un accent deosebit se pune pe preluarea sub control, de pe aceste poziþii, a
organizaþiilor, asociaþiilor ºi parohiilor emigraþiei, cunoscute cã au poziþii loiale faþã
de þarã, susþin ºi promoveazã interesele româneºti în strãinãtate.

Cu prioritate, sunt avute în vedere: Conducerea bisericilor baptiste române din
S.U.A. ºi Canada; Academia Româno-Americanã; Uniunea ºi Liga Societãþilor
Româno-Americane; Episcopia ortodoxã misionarã din S.U.A. ºi Canada, care ar
trebui sã fie influenþate sã renunþe la activitãþile proromâneºti ºi sã nu mai coopereze
cu instituþii din þarã.

„Europa Liberã“ cu ajutorul unor „disidenþi“ din emigraþie, printre care Aurel
Popescu, Pavel Niculescu, Vlad Georgescu, Dumitru Ianculovici, Nicolae Dascãlu,
Matei Cãlinescu, din S.U.A.; Paul Goma, Virgil Tãnase, Mihnea Berindei, din Franþa;
Victor Frunzã din Danemarca; Ionescu Cicerone (Cernegura) din Italia; Ion Vianu
din Elveþia ºi alþii, vizeazã în continuare intensificarea emisiunilor ºi protestelor pentru
susþinerea unor disidenþi ca: Gheorghe Calciu Dumitreasa, Mihai Botez, Vasile
Paraschiv, Aurel Dobre ºi alþii. De asemenea, va organiza mese rotunde, seminarii,
simpozioane, în cadrul cãrora se va trata problema disidenþilor din România ºi va
difuza în cadrul emisiunilor conþinutul acestor acþiuni cu caracter antiromânesc.

La aceste manifestãri se încearcã sã fie antrenate mai multe personalitãþi din
emigraþie, lideri care pot capacita organizaþiile, asociaþiile ºi parohiile emigraþiei la
activitãþi ostile regimului nostru ºi susþinerii disidenþei româneºti atât în strãinãtate,
cât ºi în þarã.

Recent, în contextul situaþiei din Polonia, cercurile reacþionare din Occident, prin
intermediul lui Ganea Ion din Elveþia, au iniþiat constituirea unei grupãri deosebit
de ostile, autointitulatã „Solidaritatea Româneascã“, care urmãreºte difuzarea de
manifeste în rândul emigraþiei, precum ºi introducerea lor ilegalã în þarã ºi care-ºi
propune sã acþioneze pentru „schimbarea regimului social-politic din România“, sub
pretextul „luptei pentru drepturi sindicale reale“.

Din analiza datelor ce le deþinem rezultã cã agentura strãinã folositã în cadrul
emigraþiei originare din România, pe baza orientãrilor primite, a început sã susþinã
necesitatea „influenþãrii“ guvernelor occidentale pentru a condiþiona cooperarea cu
România în funcþie de „liberalizarea“ pe plan intern ºi respectarea libertãþilor ºi
drepturilor cetãþenilor. În context, garantarea libertãþilor religioase, între care
restabilirea cultului greco-catolic interzis în anul 1948.

Pentru stimularea creãrii disidenþei, se are în vedere ºi realizarea unor acþiuni de
dezinformare ºi difuzarea lor la „Europa Liberã“, prin care se va susþine cã existã
„nemulþumiþi“ în aparatul de conducere al partidului ºi statului ºi cã unele cadre cu
funcþii importante sunt „nemulþumite“ de conducerea superioarã.
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Încordarea internaþionalã a sporit preocuparea serviciilor de informaþii ºi
contrainformaþii occidentale, precum ºi a “Europei Libere“, pentru elementele
anticomuniste ºi organizaþiile reacþionare din emigraþie, pe care le folosesc tot mai
activ ºi coordonat în campania denigratoare ºi de diversiune politicã. Astfel, sunt
folosiþi tot mai intens: Brutus Coste, preotul Florian Gâldãu, Cornel Dumitrescu, Ion
Halmaghi, din S.U.A.; George Bãlaºu din Canada; Constantin Dumitrescu-Zãpadã,
Ion Dumitru, ªerban Orescu din R.F. Germania; Nicolae Penescu, Leonid Mãmãligã,
Paul Barbãneagrã, Theodor Cazaban, din Franþa; Vladimir Krasnoselski din Elveþia
ºi alþii. Recent a avut loc la Universitatea Bloomington-Indiana din S.U.A. o conferinþã
internaþionalã cu tema „Noþiunea de disidenþã“, la care au participat profesori
universitari, scriitori ºi alþi intelectuali americani ºi europeni, cunoscuþi cu activitate
pe linia susþinerii disidenþei din þãrile socialiste. Comunicãrile prezentate în cadrul
conferinþei vor apãrea într-un volum sub îngrijirea profesorului Matei Cãlinescu, în
1982, sub auspiciile Universitãþii statului Indiana – S.U.A. 

În prezent se acordã o importanþã sporitã pentru scrierea ºi publicarea unor cãrþi
în strãinãtate, care sã trateze despre pretinsa disidenþã în România ºi care sã fie folositã
la defãimarea þãrii noastre ºi la acþiuni protestatare deschise.

Editura lui Ion Dumitru din München – R.F. Germania este tot mai intens folositã
pe linia tipãririi unor cãrþi cu conþinut ostil, scrise de elemente disidente din
strãinãtate, precum ºi de angajaþi ºi colaboratori ai „Europei Libere“. Astfel, în anul
1981 au fost editate ºi publicate cãrþile: „Politicã ºi istorie“ de Vlad Georgescu, „ªapte
cuvinte cãtre tineri“ de Gheorghe Calciu Dumitreasa, „Testamentul din morgã“ de
Remus Radina, „O mãrturie directã despre 23 August“ de Ion Pantazi (fiul generalului
Pantazi, fost ministru de Rãzboi în guvernul lui Ion Antonescu), „Demascarea“,
semnatã de Grigore Dumitrescu ºi altele.

În baza indicaþiilor primite de la conducerea americanã a „Europei Libere“, editura
Ion Dumitru din R.F. Germania îºi va concentra în viitor mai mult atenþia asupra
publicãrii a cât mai multor cãrþi care se referã la acþiunile de „disidenþã“ din þara
noastrã, tratamentul ce se aplicã contestatarilor. Aceste cãrþi vor fi difuzate în mod
gratuit la biblioteci, agenþii de presã, institute de studii, precum ºi la organizaþii, fundaþii
ºi aºezãminte culturale ale emigraþiei române, urmãrindu-se crearea unor imagini false
despre R.S. România.

În prezent, pe baza orientãrilor date, se acþioneazã pe linia trimiterii în þara noastrã
de cadre, agenþi ºi emisari, sub diferite acoperiri, cu scopul de a contacta ºi atrage
la activitãþi contestatar-disidente persoane din diverse medii ºi profesiuni, acordându-
se atenþie celor reperate cã ar fi predispuse sã se angajeze la activitãþi deschise,
protestatare, de nesupunere faþã de regimul nostru.

O atenþie specialã continuã sã fie acordatã scriitorilor cunoscuþi cu poziþie oscilantã,
ca Dorin Tudoran, Nicolae Tertulian, Mircea Dinescu, Nicolae Manolescu, Samuil
Druckman ºi alþii, pe care-i incitã sã acþioneze de pe poziþii disidente în cadrul Uniunii
Scriitorilor. Asupra acestor scriitori, „Europa Liberã“, pe baza orientãrilor primite,
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a acþionat cu mai multã intensitate cu ocazia Conferinþei Naþionale a Scriitorilor din
R.S. România, urmãrind a-i determina sã se opunã deschis politicii culturale a
partidului ºi statului român, de a acapara conducerea Uniunii Scriitorilor ºi mijloacele
de informare mass-media pentru a le folosi în scopurile lor.

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 34, vol. 1, f. 95–102.
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1982 februarie 6. Plan de mãsuri al Direcþiei I privind desfãºurarea muncii de
securitate în problema „Persoane ostile din sectorul presã-
tipografii“ în anul 1982

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

152/SV/001635 din februarie 1982

Plan de mãsuri
privind desfãºurarea muncii de securitate în anul 1982 în problema

„Persoane ostile din sectorul presã-tipografii“

La baza organizãrii ºi desfãºurãrii muncii de securitate în redacþiile ziarelor,
obiectivul Radioteleviziune ºi industria poligraficã, vor sta concluziile ºi sarcinile
izvorâte din hotãrârile ºi documentele de partid vizând aceste sectoare, orientãrile
ºi ordinele date cu ocazia bilanþului activitãþii de securitate pe anul 1981 la nivelul
departamentului, direcþiei ºi serviciului, precum ºi sarcinile stabilite cu prilejul unor
analize în problemã efectuate în anul 1981.

Permanent se vor avea în vedere vulnerabilitatea ºi sensibilitatea obiectivelor ºi
mediilor date în responsabilitatea problemei.

În anul 1982, activitatea ofiþerilor din cadrul colectivului ºi de la inspectorate va
viza realizarea urmãtoarelor obiective:

I. Perfecþionarea concepþiei de muncã în problemã în vederea impulsionãrii întregii
activitãþi.

II. Dezvoltarea preocupãrilor de analizã ºi studiere a informaþiilor, faptelor ºi
fenomenelor cu care ne confruntãm.

III. Folosirea cu eficienþã sporitã a mijloacelor ºi metodelor muncii de securitate
în vederea stãpânirii corespunzãtoare a situaþiei operative din problemã.
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IV. Întãrirea spiritului de vigilenþã, a combativitãþii ºi intransigenþei faþã de acþiunile
cercurilor ºi organizaþiilor din strãinãtate care încearcã sã afecteze climatul politic
din obiectivele ºi mediile date în responsabilitatea problemei.

V. Creºterea capacitãþilor de cunoaºtere ºi exercitare a unui control informativ
eficient asupra tuturor elementelor din atenþie, a obiectivelor ºi mediilor din
problemã.

VI. Perfecþionarea mãsurilor de pazã a obiectivelor date în rãspundere, de
apãrare a secretelor de stat ce le deþin, a redactorilor ºi tehnoredactorilor care au relaþii
de serviciu cu oficiile diplomatice din Bucureºti sau cu cetãþeni strãini care ne viziteazã
þara ori fac dese deplasãri în strãinãtate.

VII. Intensificarea conlucrãrii cu conducerile instituþiilor din problemã.

În vederea îndeplinirii acestor obiective se vor realiza urmãtoarele acþiuni ºi
sarcini:

1. Determinarea tuturor inspectoratelor sã deschidã dosare separate în problema
presã, precum ºi dosare de obiectiv la studiourile teritoriale de Radioteleviziune,
întreprinderile poligrafice din rãspunderea I.M.B. – Securitate ºi a celor din judeþe
care au statut de persoanã juridicã sau tipografiile cu un numãr mai mare de salariaþi
(conform Anexei 1).

Termen: 30 martie 1982.
Rãspunde: coordonat[orul] probl[emei].

2. Continuarea preocupãrilor în vederea diversificãrii ºi extinderii frontului de lucru,
incluzând în atenþia prioritarã punctele vulnerabile din poligrafii (secþiile valori, acte
numerotate, gazete, culegeri, depozite de materiale inflamabile sau explozive) ºi unele
categorii de persoane care au relaþii frecvente cu cetãþeni strãini etc.

3. Acþionarea în continuare pentru îmbunãtãþirea cooperãrii cu Direcþia a V-a, pe
linie de securitate ºi gardã ºi grupa „Selector“, cu Direcþia a III-a ºi U.M. 0544, în
ce priveºte urmãrirea ziariºtilor strãini care viziteazã instituþiile din responsabilitatea
problemei.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

4. Perfecþionarea activitãþii de sprijin, îndrumare ºi control la compartimentele
corespondente din inspectorate.

a) Acordarea unui sprijin concret inspectoratelor la întocmirea planului de
mãsuri în problemã, care va fi adaptat la specificul judeþului.

Termen: 30 martie 1982.
Rãspunde: ºeful serviciului.

b) Preocuparea sistematicã, determinarea la toþi ofiþerii a unei atitudini responsabile
ºi exigente faþã de sarcinile ºi termenele din plan.

Termen: permanent.
Rãspund: ofiþerii colectivului.
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c) Participarea la pregãtirea ºi realizarea analizelor în problemã ori a unor cazuri
importante la I.M.B. – Securitate ºi inspectoratele cu pondere (unde existã studiouri
teritoriale de Radioteleviziune, întreprinderi poligrafice având o dotare superioarã etc.).

Sarcinã permanentã.
Rãspunde: coordonatorul problemei.

d) Luarea în control a cazurilor aflate în lucru pentru relaþii suspecte cu cetãþeni
strãini, manifestãri duºmãnoase sub influenþa impulsurilor din strãinãtate, intenþii de
a organiza acþiuni aºa-zis protestatare în vederea rezolvãrii unor probleme personale.
Cu ocazia înaintãrii la direcþie a planurilor de mãsuri în problemã, în copie,
inspectoratele vor trimite fiºe ale cazurilor în lucru.

e) Întocmirea ºi difuzarea la inspectorate a unui documentar referitor la modul
de acþiune al organelor de securitate în sectorul poligrafii ºi a unei tematici
orientative cu privire la instruirea ºi dirijarea reþelei informative din problemã.

f) În funcþie de evoluþia situaþiei operative, cu ocazia deplasãrilor efectuate la
inspectorate ori prin trimiterea unor materiale documentare, ofiþerii din teritoriu vor
fi permanent orientaþi spre aspectele prioritare pe care sã le aibã în atenþie.

II. Dezvoltarea preocupãrilor de analizã ºi studiere a informaþiilor, faptelor
ºi fenomenelor.

În anul 1982 vom realiza urmãtoarele analize ºi studii:
1. Analiza stadiului muncii informativ-operative în cadrul studiourilor centrale ºi

teritoriale de Radioteleviziune.
Termen: 30 iunie 1982.
Rãspund: cpt. Oancea Traian ºi cpt. Florea Alexandru.

2. Analiza rezultatelor mãsurilor întreprinse asupra persoanelor care au rude ºi
legãturi în strãinãtate sau întreþin relaþii în afara cadrului oficial cu cetãþeni strãini.

Termen: 30 septembrie 1982.
Rãspunde: coordonatorul problemei.

3. Analiza informaþiilor privind elementele care au relaþii de serviciu frecvente
cu reprezentanþe diplomatice ori cetãþeni strãini sau efectueazã cãlãtorii repetate în
strãinãtate.

Termen: 30 martie ºi 30 decembrie 1982.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

4. Analiza stadiului muncii informativ-operative în sectorul poligrafic.
Termen: 30 octombrie 1982.
Rãspunde: coordonatorul problemei.

5. Analiza modului cum sunt supravegheate informativ elementele cu antecedente
politice sau penale reacþionare ºi descendenþii acestora.

Termen: 30 iulie 1982.
Rãspunde: coordonatorul problemei.
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6. Analiza informaþiilor cu privire la deplasãrile nerentabile ori cu o eficienþã redusã
ale unor delegaþii sau persoane din cadrul obiectivelor ºi instituþiilor aflate în
responsabilitate.

Termen: 20 noiembrie 1982.
Rãspunde: coordonatorul problemei.

Inspectoratele vor raporta Direcþiei I la termenele prevãzute mai sus concluziile
analizelor efectuate ºi mãsurile stabilite pentru viitor.

III. Folosirea cu eficienþã sporitã a mijloacelor ºi metodelor muncii de
securitate.

A. Perfecþionarea muncii cu reþeaua informativã.
1. Dezvoltarea în continuare a potenþialului informativ prin crearea de noi surse

cu posibilitãþi.
În acest scop, pânã la 20 martie 1982, ofiþerii din cadrul colectivului, cât ºi cei

de la I.M.B. – Securitate ºi inspectoratele judeþene, vor efectua o analizã a reþelei
din problemã sub raportul acoperirii informative a obiectivelor, locurilor ºi mediilor
din competenþã, care va avea în vedere îndeosebi urmãtoarele aspecte:

a) asigurarea controlãrii informative, pe cel puþin douã linii, a strãinilor care vin
în instituþiile din sfera de preocupare în cadrul compartimentelor care au relaþii de
serviciu cu cetãþeni strãini sau unde se pãstreazã ºi se mânuiesc documente ce
constituie secrete de stat;

b) crearea a cel puþin douã surse pentru supravegherea informativã în redacþiile
ziarelor ºi revistelor centrale sau locale;

c) asigurarea informativã a fiecãrui compartiment de muncã din cadrul studiourilor
centrale ºi teritoriale de Radioteleviziune pe cel puþin douã linii, iar a carelor de reportaj
pe trei linii;

d) acoperirea informativã a tuturor secþiilor ºi locurilor de muncã din poligrafii
ºi a punctelor vulnerabile, cum ar fi: secþiile de gazete, valori, executarea de acte inse-
riate, culegere, depozitele de material inflamabil sau exploziv, pe cel puþin douã linii.

Similar se va proceda ºi în cazul sucursalelor poligrafice care funcþioneazã în
municipiile ºi oraºele nereºedinþã de judeþ.

e) determinarea inspectoratelor unde existã pe linia problemei un numãr mai mare
de surse ca în 1982 sã creeze rezidenþi, în raport de necesitãþi (la I.M.B. – Securitate,
I.J. Bihor, Cluj, Galaþi, Hunedoara, Iaºi, Mureº, Sibiu, Timiº ºi nemijlocit la
Radioteleviziune);

f) la scoaterea din reþea a unor surse necorespunzãtoare se va proceda la
recrutarea operativã a altora dispunând de posibilitãþi superioare.

Concluziile analizelor efectuate de inspectorate ºi mãsurile stabilite de completare
a reþelei informative din problemã vor fi raportate la Direcþia I pânã la 30 martie 1982.

Rãspunde: coordonatorul problemei.
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2. Îmbunãtãþirea activitãþii de instruire ºi dirijare a reþelei informative, care va fi
orientatã cu precãdere spre culegerea de informaþii care intereseazã securitatea statului,
cum sunt acþiuni ale cercurilor reacþionare din strãinãtate îndreptate împotriva þãrii
noastre, activitãþi ascunse ori clandestine, încercãri de afectare a climatului politic
din þarã, incitãri la emigrare, intenþii sau acþiuni aºa zis protestatare etc.

Pentru fiecare sursã se vor stabili, pe lângã instructajul general, sarcini specifice
locului de muncã, elementelor spre care sunt dirijate ºi alte direcþii în care vor fi
folosite.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

3. Continuarea activitãþii de identificare a surselor cu posibilitãþi pe raza altor judeþe
ori în strãinãtate; se va solicita inspectoratelor ca în anexã la copia planului de mãsuri
în problemã pe anul 1982 sã înainteze la Direcþia I numele conspirativ ºi locul de
muncã ale surselor având posibilitãþi interjudeþene ori în strãinãtate, specificând concret
în ce constau acestea.

Rãspund: ofiþerii colectivului.
4. Intensificarea preocupãrilor de verificare a surselor din problemã prin mãsuri

complexe ºi diversificate. În luna octombrie se va analiza eficienþa mãsurilor
întreprinse pe aceastã linie.

Rãspunde: coordonatorul problemei.
B. Folosirea mai eficientã a mijloacelor tehnice specifice de securitate.
1. În trimestrul II – 1982 se va analiza eficienþa tehnicii operative folosite în cazurile

lucrate nemijlocit ºi a mãsurii „Diana“, întreprinsã cu sprijinul Unitãþii Speciale „T“,
privind unele elemente de la Radioteleviziune care au rude ºi relaþii în exterior, pentru
a desprinde concluzii ºi a stabili modalitãþi de sporire a eficienþei lor în viitor.

Rãspunde: coordonatorul problemei.
2. Introducerea mãsurii „Diana“ la toate elementele din sfera de competenþã care

au rude de gradul doi stabilite în strãinãtate, legãturi în afara cadrului oficial cu cetãþeni
strãini, frecvente relaþii de serviciu cu membrii corpului diplomatic ori se deplaseazã
deseori în strãinãtate.

Termen: 20 noiembrie 1982.
Rãspunde: coordonatorul problemei.

IV. Întãrirea spiritului de vigilenþã, a combativitãþii ºi intransigenþei faþã de
acþiunile cercurilor reacþionare din strãinãtate.

1. Vom acþiona în direcþia realizãrii unui control informativ mai eficace asupra
activitãþii ziariºtilor ºi altor cetãþeni strãini pe timpul cât viziteazã instituþiile din raza
de competenþã. În acest scop avem în vedere urmãtoarele:

a) stabilirea în fiecare instituþie a unui loc unde urmeazã sã fie primiþi strãinii,
conform Legii 23/1971 ºi H.C.M. 18/1972, interzicându-se accesul lor în alte încãperi;
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b) însoþirea permanentã a strãinilor care vin în Radioteleviziune ºi poligrafii pentru
a acorda asistenþã tehnicã la instalarea unor maºini ºi utilaje ºi permiterea accesului
lor numai în locurile unde urmeazã sã-ºi desfãºoare activitatea;

c) prevenirea intrãrii în contact cu cetãþeni strãini veniþi în instituþii a elementelor
aflate în atenþie;

d) depistarea strãinilor ce vin ca emisari ai organizaþiilor reacþionare din
strãinãtate, corespondenþi ai unor posturi de radio ostile þãrii noastre ori cu misiuni
de incitare, culegere de materiale defãimãtoare etc.

e) sporirea preocupãrilor de a acþiona în direcþia exploatãrii informative,
influenþãrii, descurajãrii ºi, de la caz la caz, împreunã cu Serviciul „D“, a dezinformãrii
strãinilor veniþi la Radioteleviziune sau tipografii.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

2. Inspectoratele vor înainta la Direcþia I informãri cu privire la strãinii care au
vizitat instituþiile din competenþã, problemele ridicate, comportare etc.

Sarcinã permanentã.
3. Continuarea mãsurilor de supraveghere informativã asupra celor 7 cetãþeni strãini

care lucreazã la Radiodifuziunea românã ºi documentarea atitudinii ºi poziþiei lor
prezente, în colaborare cu Direcþia a III-a, urmând ca în luna martie 1982 sã facem
o informare cu privire la aceste persoane.

Rãspunde: cpt. Florea Alexandru.
4. Vom acþiona mai calificat ºi operativ în vederea clarificãrii ºi soluþionãrii

informaþiilor cu privire la elementele semnalate cã întreþin relaþii în afara cadrului
oficial sau ascunse cu cetãþeni strãini, cã au manifestãri ostile orânduirii sociale ºi
de stat din þara noastrã ca urmare a influenþelor din strãinãtate ori pe fondul unor
evenimente externe.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

5. Vom spori preocupãrile în direcþia cunoaºterii atitudinilor ºi poziþiei faþã de þara
noastrã a rudelor din strãinãtate ale angajaþilor din instituþiile aflate în responsabilitate.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

6. Organizarea unei supravegheri informative corespunzãtoare a elementelor care
au depus cereri de plecare din þarã sau care sunt semnalate cu asemenea intenþii, pe
timpul cât lucreazã în instituþiile din problemã.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

7. Dezvoltarea capacitãþilor noastre de cunoaºtere ºi cuprindere a tuturor
elementelor care, dat fiind atribuþiile de serviciu, pot intra în atenþia cercurilor
reacþionare din strãinãtate, în vederea prevenirii folosirii acestora la activitãþi ostile
împotriva þãrii noastre ºi întreprinderea unor mãsuri diversificate de protejare a
acestora. Avem în vedere îndeosebi persoanele care au relaþii de serviciu frecvente
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cu oficiile diplomatice din þarã ºi cetãþeni strãini, efectueazã deplasãri în strãinãtate,
au acces la publicaþiile din exterior etc.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

8. Edificarea într-o mãsurã mai bunã asupra atitudinii ºi poziþiei prezente a tuturor
elementelor din sfera de responsabilitate care au rude stabilite în strãinãtate. Pânã la
10 septembrie 1982 inspectoratele vor raporta la Direcþia I mãsurile întreprinse,
rezultatele obþinute ºi concluziile desprinse din supravegherea informativã a acestor
categorii de persoane.

Rãspund: ofiþerii colectivului.
9. Diversificarea ºi creºterea eficienþei pregãtirii contrainformative, în grup ºi

individual, a persoanelor din sectorul presã ºi poligrafii care se deplaseazã în strãinãtate
în interes de serviciu sau particular. Se va generaliza organizarea unor discuþii la
întoarcerea acestora în þarã, în scopul obþinerii unor informaþii de interes operativ.

În cazul plecãrii în strãinãtate a unor grupuri, ofiþerii colectivului vor îndruma ºi
sprijini inspectoratele în pregãtirea de securitate a deplasãrilor. În maximum 20 zile
dupã întoarcerea acestora din exterior, se vor raporta la Direcþia I eficienþa mãsurilor
întreprinse, concluziile desprinse ºi informaþiile obþinute.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

V. Creºterea capacitãþii de cuprindere ºi executarea unui control informativ
eficient asupra tuturor elementelor din atenþie, a obiectivelor ºi mediilor din
problemã.

1. Vom acþiona în direcþia imprimãrii unei mai profunde profesionalitãþi activitãþii
de verificare a informaþiilor privind acþiuni clandestine, ascunse sau în grupuri
restrânse, elemente care incitã la nesupunere, dezordine, aºa-zis protestatare etc.,
militându-se ferm pentru clarificarea ºi soluþionarea prin mãsuri combinative a tuturor
cazurilor aflate în lucru. În acest sens, pânã la data de 30 aprilie 1982 vor fi reanalizate
toate cazurile aflate în lucru pe linia problemei, stabilindu-se mãsuri concrete,
diversificate, de elucidare ºi finalizare.

Rãspund: ofiþerii colectivului.
2. Impulsionarea mãsurilor informativ-operative în cazurile luate în control ºi

implicarea în mai mare mãsurã a ofiþerilor colectivului la soluþionarea lor.
Sarcinã permanentã.

3. Punerea în lucru în formã organizatã a informaþiilor privind:
a) acþiuni ale cercurilor reacþionare din strãinãtate asupra unor persoane din

sectoarele de responsabilitate; atitudini ostile faþã de orânduirea socialã ºi de stat din
þarã a unor elemente determinate de unele evenimente ce au loc pe plan extern;
comentarea în mod duºmãnos a emisiunilor posturilor de radio reacþionare; orice alte
manifestãri ostile ca urmare a incitãrii din exterior;

b) persoane cu intenþii de atentat ce pun în pericol securitatea statului;
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c) activitãþi clandestine sau ascunse de naturã sã aducã prejudicii securitãþii statului;
d) deteriorarea sau scoaterea prematurã din uz a unor maºini, utilaje ºi aparaturã

din dotarea industriei poligrafice sau instituþiilor de Radioteleviziune, cauze ºi persoane
ce se fac vinovate.

4. Actualizarea verificãrilor în evidenþele Ministerului de Interne ale întregului
personal din instituþiile aferente problemei. Se vor efectua verificãri complexe asupra
persoanelor din cadrul Radioteleviziunii ºi poligrafiilor care deservesc centralele
telefonice ori fac parte din formaþiunile de pazã contractualã ºi pompieri civili.
Inspectoratele vor raporta la direcþie aspectele deosebite rezultate din verificãri.

Termen: 30 iulie 1982.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

5. Cunoaºterea ºi urmãrirea atentã a faptelor sau fenomenelor care pot genera stãri
de spirit negative ºi sesizarea factorilor competenþi a interveni pentru prevenirea
efectelor necorespunzãtoare ale acestora. Inspectoratele vor raporta operativ la Direcþia
I informaþiile privind asemenea aspecte ºi mãsurile luate.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

6. Informarea conducerii D.S.S. ºi a factorilor competenþi cu privire la
vulnerabilitatea obiectivului Radioteleviziunii, starea tehnicã ºi de uzurã a utilajelor
ºi aparaturii din dotare, consecinþele ce decurg.

Termen: 30 aprilie 1982.
Rãspund: cpt. Oancea Traian ºi cpt. Florea Alexandru.

7. Acþiuni pe linie de securitate ºi gardã:
a) Vom sprijini inspectoratele sã întocmeascã [un] plan-cadru cuprinzând sarcinile

ce le revin pe timpul cât conducerea superioarã de partid ºi de stat se aflã în vizitã
de lucru la unele din instituþiile din responsabilitatea problemei.

Termen: 20 mai 1982.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

b) Se vor continua mãsurile de cunoaºtere ºi de protejare a persoanelor din cadrul
redacþiilor ziarelor ºi Radioteleviziunii selecþionate pentru a face parte din grupa de
protocol cu atribuþii pe timpul vizitei de lucru a conducerii de partid ºi de stat.
Inspectoratele vor înainta Direcþiei I, pânã la 30 martie 1982, tabelele nominale cu
aceste persoane.

Rãspund: ofiþerii colectivului.
c) Antrenarea inspectoratelor la asigurarea permanentã a carelor de reportaj ale

Televiziunii pe timpul vizitelor conducerii superioare de partid ºi de stat în judeþe.
Sarcinã permanentã.
Rãspunde: coordonatorul problemei.

d) Îmbunãtãþirea planului de acþiune pentru manifestãrile ce se vor organiza la
sala de concerte a Radiodifuziunii române.

Termen: 30 aprilie 1982.
Rãspunde: cpt. Florea Alexandru.

556



e) Vom determina conducerea Radioteleviziunii ca pe timpul tuturor transmisiilor
de televiziune în direct, la controlul general sã facã de permanenþã un cadru cu putere
de decizie, care sã intervinã pentru prevenirea ºi înlãturarea unor anomalii ce ar putea
surveni.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: cpt. Oancea Traian ºi cpt. Florea Alexandru.

f) Se vor lua mãsuri de verificare, cunoaºtere ºi protejare a persoanelor care vor
efectua emisiuni pe viu la Radioteleviziune.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: cpt. Oancea Traian ºi cpt. Florea Alexandru.

VI. Perfecþionarea mãsurilor de pazã a obiectivelor, de apãrare a secretului
de stat, a persoanelor care au relaþii de serviciu cu oficiile diplomatice ori cetãþeni
strãini, a celor care se deplaseazã frecvent în strãinãtate.

1. În toate instituþiile din problemã se vor executa controale de fond asupra modului
în care sunt respectate prevederile legale care reglementeazã apãrarea secretului de
stat, modul de stabilire a relaþiilor cu oficiile diplomatice ºi cetãþeni din strãinãtate.
La Radioteleviziune se vor efectua asemenea controale în lunile iunie ºi iulie.

De asemenea, sãptãmânal, se vor executa controale sondaj cu privire la asigurarea
documentelor secrete, paza ºi securitatea obiectivelor, raportându-se conducerii unitãþii
constatãrile fãcute.

Rãspund: ofiþerii colectivului.
2. Se vor lua mãsuri de verificare, cunoaºtere ºi protejare a persoanelor care

manipuleazã documente secrete de la compartimentele de secretariat, protocol ºi telex,
care au legãturi pe linie de serviciu cu oficiile diplomatice ori cetãþeni strãini, cât ºi
a celor care efectueazã dese deplasãri în strãinãtate. Inspectoratele vor raporta la
Direcþia I concluziile desprinse în urma acestor verificãri ºi mãsurile stabilite.

Termen: 30 august 1982.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

3. Vom acorda sprijin de specialitate conducerii instituþiilor din problemã pentru
aplicarea prevederilor Decretului 400/1972. Se va acþiona în vederea determinãrii cu
precizie a locurilor de muncã din Radioteleviziune ºi poligrafii care se încadreazã
în prevederile decretului.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

4. La Radioteleviziune, inclusiv studiourile teritoriale, vom acþiona în continuare
în vederea limitãrii numãrului de persoane care au acces la sectorul emisie, controlul
general ºi la grupurile energetice.

De asemenea, la întreprinderile poligrafice vom determina introducerea de
ecusoane pe secþii în vederea reducerii fluctuaþiei în aceste locuri, limitarea la strictul
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necesar a persoanelor care au acces în secþii de bazã (valori, acte numerotate, gazete,
culegere), de asemenea, la depozitele de carburanþi sau explozivi.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

5. Împreunã cu organele de miliþie, vom actualiza planul de pazã ºi apãrare a
clãdirilor unde sunt amplasate întreprinderi poligrafice-tipografii, studiourile
teritoriale de Radioteleviziune ºi vom executa controale cu privire la accesul în
instituþie, prevenirea ºi paza contra incendiilor.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

VII. Intensificarea conlucrãrii cu conducerile instituþiilor din responsabilitate.
1. Se va acþiona în continuare în direcþia diversificãrii ºi permanentizãrii legãturii

cu conducerile întreprinderilor ºi organizaþiile de partid. În acest sens, cu aprobarea
conducerii profesionale, vom face un schimb util de informaþii cu acestea.

Vor fi antrenaþi mai mult factorii de rãspundere în rezolvarea unor sarcini de
securitate.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: ofiþerii colectivului.

2. Diversificarea acþiunilor de pregãtire contrainformativã a colectivelor de
oameni ai muncii, în raport de problematica cu care ne confruntãm în fiecare instituþie.
Acestea se vor organiza pe redacþii, secþii, colective de muncã etc. ºi vor fi temeinic
pregãtite cu cazuistica de securitate ºi exemple din fiecare colectiv.

Se va face pregãtirea contrainformativã individualã a persoanelor care lucreazã
în puncte vulnerabile, manipuleazã documente secrete, lucreazã la secretariate,
compartimente de protocol, telex sau deservesc centralele telefonice.

În lunile mai ºi decembrie 1982 vor fi analizate eficienþa mãsurilor de pregãtire
informativã ºi modul cum ne sprijinim pe oamenii muncii în rezolvarea unor probleme
de securitate. Inspectoratele vor raporta la Direcþia I, pânã la 20 mai 1982 ºi 1
decembrie 1982, principalele concluzii ºi mãsuri stabilite.

Rãspund: ofiþerii colectivului.
3. Se va acþiona în direcþia îmbunãtãþirii operativitãþii informãrii organelor

competente, urmãrindu-se permanent eficienþa acestora.
Sarcinã permanentã.

Ofiþer specialist I
Colonel

Salapa Vasile
De acord 

ªeful serviciului 
Lt. col. 
Merce Ilie

Rd 0161/156. 6 februarie 1982
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Anexa 1

Întreprinderile poligrafice sau poligrafii unde urmeazã
sã se deschidã dosar de obiectiv

– Întreprinderea poligraficã „Bucureºtii Noi“
– „Buletinul oficial“ Bucureºti
– „13 Decembrie“ Bucureºti
– „Filaret“ Bucureºti
– „Informaþia“ Bucureºti
– „Arta Graficã“ Bucureºti
– „Luceafãrul“ Bucureºti
– Bacãu
– Bihor
– Braºov
– Cluj
– Oltenia (Craiova)
– Galaþi
– Iaºi
– Sibiu
– Banat (Timiºoara)
– Tipografia Arad
– Tipografia Argeº
– Tipografia Constanþa
– Tipografia Hunedoara
– Tipografia Maramureº
– Tipografia Mureº
– Tipografia Prahova
– Tipografia Satu Mare
– Tipografia Suceava

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 1, vol. 1, f. 41–54.
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118822

1982 mai 7. Notã a Direcþiei I privind reacþiile critice ale unor persoane din mediul
intelectul faþã de mãsurile luate în privinþa unor personalitãþi
implicate în „Meditaþia transcedentalã“

Strict Secret
Nr. 100/0047.068 din 7 mai 1982

Notã

În rândul oamenilor de artã, ºtiinþã ºi culturã continuã sã se facã diverse aprecieri
cu privire la persoanele implicate în activitãþi de „Meditaþie transcedentalã“ ºi mãsurile
luate ori care se preconizeazã a fi întreprinse asupra lor.

Un mare numãr de persoane acuzã faptul cã nu se explicã oficial în ce constã
periculozitatea „Meditaþiei transcedentale“.

O parte dintre cei care au luat cunoºtinþã despre acþiunile de „Meditaþie
transcedentalã“ desfãºurate în þara noastrã de cãtre soþii Nicolae ºi Murielle Stoian,
din articolele publicate în „Pentru Patrie“ sau din informãrile fãcute pe aceastã temã
în unele instituþii, îºi manifestã nedumerirea cã la asemenea activitãþi au participat
oameni de artã ºi culturã, cu o importantã platformã profesionalã ºi politicã, cum sunt
sculptorul Ovidiu Maitec, scriitorul Marin Sorescu, criticul de artã Andrei Pleºu ºi
alþii. Conform acestor opinii, persoanele menþionate ar fi avut posibilitatea ºi ar fi
trebuit sã-ºi dea seama de caracterul suspect al activitãþilor soþilor Stoian, cel puþin
în momentul când le-au fost solicitate angajamente scrise, aspect pentru care sunt
vinovate.

În acelaºi timp, continuã sã se facã supoziþii ºi speculaþii pe marginea mãsurilor
ce se întreprind asupra persoanelor implicate în activitãþi de „Meditaþie transcedentalã“,
dându-li-se interpretãri diferite. Astfel, Mihai Ciurdariu – redactor la „Revista de
filozofie“, afirmã cã nu poate fi vorba de înclinaþii mistice ºi preocupãri de spionaj
la un numãr atât de mare de persoane cu experienþã de viaþã ºi grad de culturã ridicat,
ci de „alte aspecte, cu serioase implicaþii politice“. Ion Bansoiu – cercetãtor ºtiinþific
la Institutul de Filozofie, considerã cã mãsurile întreprinse sau preconizate în acest
context ar avea drept scop declanºarea unei „vânãtori asupra personalitãþilor cheie,
cu influenþã, din viaþa culturalã, pentru ca ulterior sã poatã fi controlaþi mai bine restul
intelectualilor“. Scriitoarea Georgeta Horodincã a exprimat opinia cã prin
„introducerea mai multor intelectuali în afacerea aceasta, excluderea lor din partid,
desfacerea contractelor de muncã etc., se urmãreºte sã se bage o spaimã în ei“. Poetul
Mircea Dinescu conchide cã „totul constituie un pretext pentru înlãturarea oamenilor
de culturã incomozi ºi justificarea duritãþilor viitorului congres al culturii ºi educaþiei
socialiste“.
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Pictorii Aurel Nedel, Traian Brãdean, Elena Greculesi, graficienii Constantin Costa,
Mihai Mãnescu ºi alþii îºi exprimã teama cã implicarea unui numãr de persoane din
rândul lor în activitãþile de „Meditaþie transcedentalã“ ar putea afecta negativ
interesele obºtii ºi, în general, soarta Uniunii Artiºtilor Plastici.

Strict Secret
Anexã la nr. 0047.068

din mai 1982

Despre persoanele la care se fac referiri în aceastã notã, raportãm urmãtoarele:
1. Sculptorul Ovidiu Maitec, membru supleant al C.C. al P.C.R., a fost iniþiat în

„Meditaþia transcedentalã“, împreunã cu soþia sa, de cãtre Stoian Nicolae, la
domiciliul numitei Ticu Vasila, la 16 iulie 1981, participând ulterior la toate cele 4
ºedinþe de verificare. A dat angajament scris.

2. Poetul Marin Sorescu – secretarul Asociaþiei Scriitorilor din Craiova, redactorul
ºef al revistei „Ramuri“, a avut o discuþie cu Stoian Nicolae la domiciliul lui Chiaburu
Constantin, în vara anului 1981, împreunã cu soþia, prilej cu care a dat angajament
scris, fãrã a-l semna ºi data. Ulterior a renunþat, nefiind iniþiat în „Meditaþia
transcedentalã“.

Este membru P.C.R. ºi face parte din organizaþia de partid de la revista „România
literarã“. Nu a fost pus în discuþia organizaþiei de bazã.

3. Criticul de artã Andrei Pleºu – secretarul Biroului Secþiei de criticã a Uniunii
Artiºtilor Plastici, lector la Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu“, membru
P.C.R., a participat, împreunã cu soþia, în zilele de 13 ºi 15 ianuarie 1981, la o
conferinþã ºi ºedinþã de iniþiere în „Meditaþia transcedentalã“ organizate la Institutul
de cercetãri pedagogice ºi psihologice. A dat angajament scris. Nu s-a mai prezentat
la ºedinþele ulterioare de verificare.

A fost exclus din partid în ziua de 6 mai a.c.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 5, f. 322-323.
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118833

1982 mai 9. Raport al Inspectoratului Municipiului Bucureºti referitor la
informaþiile care au existat la Securitatea Capitalei despre „Meditaþia
transcedentalã“

Ministerul de Interne Strict secret
Inspectoratul Municipiului Bucureºti
Nr. 004740 din 9 mai 1982

Raport
privind concluziile ce se desprind din informaþiile care au existat la

Securitatea Capitalei în legãturã cu „Meditaþia transcedentalã“

I. În perioada 19 decembrie 1977–6 iunie 1978, lt. maj. Busuioc Mihai a obþinut
6 note informative de la sursa „Lupescu“, din cadrul Institutului de proiectãri „Carpaþi“,
prin care semnala prezenþa în Bucureºti a cetãþeanului francez Stoian Nicolae ºi a
soþiei sale, cât ºi preocupãrile acestora de a organiza în unele instituþii ºedinþe de
iniþiere ºi însuºirea tehnicii „Meditaþiei transcedentale“.

1. La 26 decembrie 1977, acelaºi ofiþer a întocmit raport cu privire la unele
constatãri fãcute ca urmare a participãrii sale la 3 ºedinþe de iniþiere în practicile acestei
secte, þinute la Spitalul nr. 9.

Lt. maj. Busuioc Mihai a prezentat raportul ºi nota informativã din 19 decembrie
1977 ºefului sãu de colectiv – maior Dragotã Valer, cu propunerea de a i se aproba
sã participe în continuare la ºedinþe, în vederea edificãrii ºi stabilirii scopului real al
acestor activitãþi. Cele douã materiale au fost înaintate – aºa cum raporteazã lt. maj.
Busuioc ºi mr. Dragotã V. – pe cale ierarhicã, la ºeful serviciului – col. Olar Ioan,
în prezent pensionar, ºi respectiv col. Georgescu Emilian, adjunct al ºefului
Securitãþii.

La raportul ofiþerului, col. Georgescu Emilian a anexat un bilet (distrus de lt. col.
Davidescu Nicolae, în luna mai 1981, pe considerentul cã nu ar fi avut legãturã cu
lucrarea), prin care atrãgea atenþia ofiþerului sã nu se ocupe de probleme ce nu i-ar
intra în competenþã. În aceste condiþii, dat fiind ºi tonul rezoluþiei, lt. maj. Busuioc
Mihai nu a mai prezentat celelalte 5 materiale informative, ci le-a clasat la mapa anexã
a informatorului.

Fiind întrebat în legãturã cu informaþiile deþinute de lt. maj. Busuioc Mihai, col.
Georgescu Emilian raporteazã cã nu i s-au prezentat de ºeful serviciului, iar notiþa
la care se referã ofiþerul a fost anexatã pe un alt raport, prin care se solicita aprobare
pentru participare la „ºedinþele yoga“ de la Institutul de proiectãri „Carpaþi“.

2. La 23 mai 1978, lt. Pãunescu Silviu a primit o notã de la sursa „Florin
Ploieºteanu“, care semnala cã soþii Stoian au venit din Franþa spre a instrui unele
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cercuri de membri yoga cu tehnica „meditaþiei transcedentale“. În aceeaºi notã, se
fãceau menþiuni despre filialele existente în unele þãri din Europa Occidentalã,
precizându-se faptul cã soþii Stoian au iniþiat cursuri la Policlinica „Dr. I. Cantacuzino“
din Capitalã, cu participarea a 50 persoane.

Acest material informativ a fost prezentat de ºeful colectivului – cpt. Ciucã Ion,
adjunctului ºefului Securitãþii – col. Burac Ioan, care l-a înaintat spre exploatare fostei
U.M. 0920, fãrã sã întreprindã mãsuri de adâncire ºi verificare a informaþiei.

3. Sursa „Constantinescu“, din legãtura lt. col. Budecã ªtefan, a semnalat, la 18
mai ºi 7 iunie 1978, faptul cã a intrat în legãturã cu Stoian Nicolae, pe care l-a cunoscut
în urmã cu 8 ani, ºi a aflat de preocupãrile acestuia pe linia „Meditaþiei transcedentale“,
de acþiunile pe aceastã line organizate la Institutul de proiectãri „Carpaþi“, Spitalul
nr. 9, Institutul de arhitecturã „Ion Mincu“ ºi Pãdurea Pustnicul. Totodatã, a
menþionat cã soþii Stoian fac demersuri pentru oficializarea în þara noastrã a
activitãþii lor, intenþionând sã prezinte programele lor la Consiliul Naþional pentru
ªtiinþã ºi Tehnologie prin intermediul ing. Chiriac I., ºef de secþie la acest institut.

Informaþiile au fost prezentate de cãtre ºeful de colectiv – col. Matei Vasile, prin
ºeful serviciului, col. Georgescu Ion, în prezent pensionar –, adjunctului ºefului
Securitãþii, col. Cepraga Constantin, care a ordonat mãsuri de verificare a sursei
„Constantinescu“ ºi a lui Stoian Nicolae, cooperarea cu Serv. 250 din Securitatea
Capitalei ºi cu col. Secuiu Constantin, din Direcþia a II-a. În continuare, lt. col. Budecã
ªtefan, col. Matei Vasile ºi col. Georgescu Ion nu au valorificat informaþiile obþinute
ºi s-au mulþumit cu precizãrile fãcute de col. Olar Ioan, potrivit cãrora acþiunea ar
avea caracter oficial.

II. Din analiza modului în care s-a lucrat în acest caz la Securitatea Capitalei,
se desprind urmãtoarele concluzii:

1. Sursele „Lupescu“, „Constantinescu“ ºi „Florin Ploieºteanu“, care au semnalat
ºi participat la astfel de activitãþi, nu au fost temeinic instruite ºi nu li s-au dat sarcini
concrete pentru clarificarea naturii legãturilor lui Stoian N. cu cetãþenii români, scopul
real al acþiunilor acestuia, legalitatea aprobãrilor, precum ºi persoanele care au
participat la instruire.

2. Încadrarea informativã necorespunzãtoare a unor obiective din competenþã, din
care cauzã nu s-au putut cunoaºte la timp ºi în profunzime activitãþile negative iniþiate
de cãtre Stoian Nicolae. Aºa se explicã faptul cã la Spitalul nr. 9, Institutul „Dr. I.
Cantacuzino“, Institutul de cercetãri pedagogice ºi psihologice, Uniunea Sindicatelor
Sanitare ºi Institutul de Arhitecturã „Ion Mincu“, au avut loc ºedinþe de iniþiere în
practica „Meditaþiei transcedentale“ cu participarea soþilor Stoian, cetãþeni strãini,
fãrã ca ofiþerii ce rãspundeau de aceste obiective sã fi cunoscut despre prezenþa lor
în aceste instituþii.

3. Nu s-au întreprins mãsuri eficiente de verificare a acestor surse ºi a informaþiilor
care prezentau realmente interes operativ. Ca urmare, informaþiile au fost obþinute
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disparat, incomplete, pe alocuri neconcludente, lipsite de continuitate, neexistând o
colaborare între serviciile care le-au primit.

4. Verificarea ºi valorificarea acestor informaþii nu s-a fãcut în conformitate cu
normele ºi principiile muncii, nefiind raportate ºefului Securitãþii ºi nici ºefului
Inspectoratului municipiului Bucureºti.

5. Deºi s-au fãcut propuneri, s-au dat ºi unele ordine rezolutive, nu s-a urmãrit
pe parcurs modul de executare a lor, iar materialele informative au fost analizate cu
superficialitate, nesesizându-se pericolul social al faptelor.

6. Stoian Nicolae a reuºit sã înºele vigilenþa unor cadre din Securitatea Capitalei.
Avem în vedere pe mr. Dragotã Valer, col. Olar Ioan, lt. col. Budecã ªtefan, col. Matei
Vasile, col. Georgescu Ion ºi col. Georgescu Emilian, care au luat la cunoºtinþã de
acþiunile întreprinse, dar nu au sesizat pericolul ºi, prin urmare, nu au acþionat în
direcþia curmãrii acestor activitãþi. De asemenea, col. Cepraga Constantin, deºi a dat
indicaþii competente, nu a urmãrit modul de realizare a lor.

7. Organizarea unor activitãþi în cadrul serviciilor, ca ºi la nivelul conducerii
Securitãþii Capitalei, s-a desfãºurat defectuos. Aºa cum s-a mai arãtat, ºefii de servicii
– col. Olar Ioan ºi col. Georgescu Ion, cât ºi adjuncþii ºefului Securitãþii – col.
Georgescu Emilian, col. Burac Ioan ºi col. Cepraga Constantin, nu au prezentat
informaþiile obþinute conducerii unitãþii. La rândul sãu, ºeful Securitãþii Capitalei nu
a controlat felul în care se valorificã informaþiile respective.

Controlul activitãþii cadrelor menþionate, ca ºi analizele ce se impuneau a fi
efectuate asupra reþelei informative implicate în acest caz, a fost defectuos, din care
cauzã nu s-au putut depista la timp neajunsurile ce s-au manifestat.

III. Având în vedere neajunsurile ce au existat, se vor lua urmãtoarele mãsuri:
1. Analiza ºi verificarea cu operativitate a tuturor informaþiilor existente legate

de practicile yoga ori alte activitãþi prin care se ascund manifestãri cultice ostile sau
alte fapte antisociale de aceastã naturã.

2. Intensificarea muncii informativ-operative în sectoarele artã, culturã, sãnãtate,
învãþãmânt ºi cercetare, controlul informativ asupra tuturor persoanelor care au aderat
la secta „Meditaþia transcedentalã“, în scopul prevenirii acþiunilor ostile în rândul
acestor categorii de elemente, cât ºi pentru identificarea celor care nu sunt cunoscuþi
pânã în prezent.

3. Într-o ºedinþã a cadrelor de conducere din Securitatea municipiului Bucureºti
se va pune în discuþie acest caz, cu concluziile ºi mãsurile ce se impun, inclusiv
pedepsirea disciplinarã a celor vinovaþi.

4. Se va continua, la nivelul ºefilor de colective ºi servicii, analiza întregii reþele
informative, urmând ca sursele care ridicã probleme sã fie verificate temeinic.

5. Punerea în discuþia adunãrilor de partid a cadrelor care, deºi deþineau
informaþii, nu au manifestat vigilenþã ºi nu au acþionat cu spirit de rãspundere.
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Asigurãm conducerea Departamentului Securitãþii Statului cã am tras ºi vom trage
maximum de învãþãminte din cele petrecute, inclusiv privitor la deficienþele în
activitatea proprie, de conducere, control ºi îndrumare a subordonaþilor ºi vom acþiona
cu toatã rãspunderea pentru remedierea neajunsurilor existente.

ªeful inspectoratului ªeful securitãþii
General-maior, Colonel,
Vasile Gheorghe Dãnescu Gheorghe

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 3, vol. 4, f. 6–8.
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1982 mai 11. Notã a Direcþiei I referitoare la efectul mãsurilor luate în problema
„Meditaþiei transcedentale“ ºi la preocupãrile cetãþenilor strãini faþã
de acest subiect

Strict Secret
Nr. 100/0086.063 din 11 mai 1982

Notã

În urma mãsurilor luate pe linie de partid ºi profesionalã asupra unor persoane
care au aderat la secta „Meditaþia transcedentalã“, majoritatea oamenilor muncii din
instituþiile unde s-au pus în dezbatere asemenea cazuri ºi-au exprimat dezacordul cu
atitudinea celor în cauzã, condamnând astfel de activitãþi.

Astfel, la Institutul de educaþie fizicã ºi sport din Bucureºti, unde au fost
discutate Horghidan Valentina – lector ºi Holdevici Irina – cercetãtor, care în ºedinþã
au adoptat o atitudine de „nevinovãþie“, încercând sã motiveze aderarea la sectã ca
o preocupare personalã legatã de cercetarea ºtiinþificã, cei prezenþi ºi-au manifestat
unanim regretul pentru valoarea lor profesionalã ºi în mod deosebit dezacordul cu
faptele ºi poziþia lor. În acest cadru, profesorul dr. Teodorescu Leon a calificat
preocupãrile respective drept acte de trãdare, lipsã de patriotism ºi dragoste de þarã.

Totodatã, unele persoane apreciazã cã sancþiunile aplicate ar trebui sã fie nuanþate
în funcþie de vinovãþia fiecãruia, de gradul de participare la activitãþile sectei, de nivelul
de pregãtire politico-ideologic etc.

Spre exemplu, Vlãsceanu Constantin, de la Institutul de Filozofie din Bucureºti,
considerã cã „fiecare caz trebuie tratat separat, sã se ia în consideraþie faptul cã unii
au avut o participare redusã sau au fost induºi în eroare de caracterul semioficial al
anumitor ºedinþe de iniþiere ºi nu ºi-au dat seama de periculozitatea acestei acþiuni“.
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Apreciind oportunitatea mãsurilor luate împotriva persoanelor care au aderat la
„Meditaþia transcedentalã“, Ursuleanu Dan ºi Stãnescu Camelia, redactori la
Radioteleviziunea Românã, au afirmat cã „o vinã importantã în proliferarea acestei
secte o au ºi mijloacele de propagandã, deoarece nu au informat în suficientã mãsurã
populaþia asupra unor astfel de fenomene negative“.

Pe aceeaºi temã, unii creatori de artã ºi culturã, îndeosebi din cadrul Uniunii
Artiºtilor Plastici, considerã cã organizarea „Meditaþiei transcedentale“ în þara
noastrã ar fi o acþiune de avanpost a francmasoneriei, care, prin scop, ritual ºi recuzitã,
nu se deosebeºte de aceasta. Îndrumatã ºi finanþatã de C.I.A., ea ar fi vizat, prin
„oamenii sãi“ aflaþi în funcþii importante, „sã se opunã politicii partidului ºi chiar sã
facã o contrarevoluþie“.

Unele persoane comenteazã tendenþios sancþiunile aplicate membrilor sectei,
interpretând în mod denaturat scopul acestora.

Astfel, Ioanid Mircea, directorul Institutului de documentare în ºtiinþe social-
politice din Bucureºti, ºi-a exprimat îndoiala cu privire la caracterul mistic al sectei,
susþinând cã aceasta ar fi „o provocare a organelor de stat pentru a abate atenþia de
la problemele grave ale þãrii ºi în acelaºi timp un prilej de a se debarasa de un numãr
de intelectuali valoroºi, cu largi deschideri spre gândirea occidentalã, oameni
noncomformiºti, adversari potenþiali ai regimului“. El a pretins cã „în felul acesta a
fost decapitatã în mare mãsurã intelectualitatea, pentru a i se tãia elanul contestatar“.

Unii diplomaþi din cadrul ambasadelor S.U.A., R.F. Germania, Franþa, Republica
Gabon ºi Suedia, manifestã tot mai mult interes pentru a cunoaºte amãnunte privind
activitatea desfãºuratã de persoanele implicate în secta „Meditaþia transcedentalã“
ºi mãsurile ce se iau împotriva acestora.

Astfel de preocupãri s-au constatat ºi la ziariºtii strãini Venier Gianmarco ºi Viorel
Urma, corespondenþi permanenþi la Bucureºti ai agenþiilor de presã A.N.S.A. – Italia
ºi respectiv Associated Press – S.U.A., care au primit indicaþii sã culeagã date despre
situaþia membrilor sectei în cauzã.

De asemenea, în ultimul timp s-au interesat de aceastã problemã Barbara Von
Hauff, corespondenta agenþiei Reuter la Viena, ºi Hill Susan, ºefa biroului agenþiei
U.P.I. din Hamburg, care au solicitat astfel de informaþii ataºatului de presã de la
ambasada S.U.A. din Bucureºti, Bill Edwards.

Fãcând comentarii în legãturã cu activitatea sectei „Meditaþia transcedentalã“,
Denis Stanard, specialist al firmei engleze Rolls Royce, aflat la Întreprinderea
„Turbomecanica“ din Bucureºti, a caracterizat tendinþele conducãtorilor ei ca
deosebi de nocive, cu un permanent accent de extremã dreaptã, fascist, cu înclinaþii
nete spre anarhie. El a afirmat, de asemenea, cã în cercurile ambasadei Angliei la
Bucureºti se fac aprecieri potrivit cãrora „în România, caracterul acestei secte ar fi
depãºit cu mult aspectul pur mistic, devenind o organizaþie cu nuanþe politice“.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 5, f. 324-325.
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118855

1982 iunie 25. Documentar referitor la activitatea desfãºuratã de unele elemente
ostile sub acoperirea preocupãrilor religioase ºi sarcinile lucrãtorilor
de la posturile de miliþie comunale în prevenirea ºi contracararea
acestei activitãþi

Ministerul de Interne Secret
Departamentul Securitãþii Statului
Serviciul independent cadre ºi învãþãmânt
Nr. D/022468 din 25 iunie 1982

Activitatea desfãºuratã de unele elemente ostile sub acoperirea preocupãrilor
religioase. Sarcinile lucrãtorilor de la posturile de miliþie comunale pentru

prevenirea ºi contracararea acestei activitãþi

1. Principalele cauze care favorizeazã apariþia ºi dezvoltarea unor manifestãri
ostile statului nostru sub acoperirea religioasã.

Analizându-se cauzele care determinã apariþia unor manifestãri ostile statului nostru
socialist, apare pe prim plan influenþa duºmãnoasã exercitatã de cãtre serviciile de
spionaj, cercurile ºi organizaþiile religioase anticomuniste din Occident, care în ultimul
timp ºi-au intensificat acþiunile, urmãrind sã afecteze climatul politic, ordinea ºi liniºtea
publicã din România. Sintetizând rolul pe care unele cercuri ºi organizaþii religioase
anticomuniste îl au în influenþarea evenimentelor politice, secretarul general al
partidului, tovarãºul Nicolae Ceauºescu, sublinia cã în prezent „asistãm pe plan
internaþional la încercarea de a transforma unele culte ºi unele elemente ale cultelor
într-un instrument al politicii de amestec în treburile interne ale diferitelor þãri,
împotriva forþelor care acþioneazã pentru dezvoltarea progresistã a lumii“1.

Organele de securitate s-au confruntat, în ultima perioadã de timp, cu acþiuni
concrete întreprinse pe teritoriul þãrii noastre de trimiºii unor organizaþii religioase
reacþionare, acþiuni care erau menite sã instige la activitãþi duºmãnoase pe unii
credincioºi. De asemenea, trebuie sã subliniem rolul negativ pe care îl au anumite
posturi de radio strãine în instigarea unor credincioºi la acþiuni antisociale („Europa
Liberã“, „Vocea Germaniei“, „Vaticanul“ º.a.).

Cele mai cunoscute organizaþii religioase reacþionare care au întreprins acþiuni
concrete împotriva României socialiste sunt: 

– Centrala mondialã iehovistã, cu sediul central în S.U.A. ºi filiale în aproape toate
þãrile de pe glob. Dispune de tipografii unde editeazã anual peste 80 milioane broºuri
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ºi alte materiale de îndoctrinare, o staþie de emisie-recepþie, un personal specializat,
fiind folositã cu precãdere în campania anticomunistã;

– Cruciada creºtinã anticomunistã cu sediul în S.U.A. ºi cu filiale în unele þãri
din Europa, Australia, America de Sud. Existã date certe cã este finanþatã ºi
coordonatã de serviciul de spionaj american.

– Biserica mormonã din S.U.A.;
– Isus pentru lumea comunistã, care este condusã de Richard Würmbrand, originar

din România, element deosebit de duºmãnos;
– Centrul pentru studierea religiilor ºi comunismului din þãrile socialiste, are sediul

la Londra. Editeazã o revistã anticomunistã intitulatã „Religie ºi comunism“;
– Creºtinii liberi cu sediul în R.F. Germania.
– Societatea internaþionalã „Caritas“, cu sediul în Elveþia;
– Ajutorul bisericii în suferinþã, cu sediul în Italia;
– Solidaritatea internaþionalã creºtinã din Elveþia.
În aprecierea pericolului pe care îl prezintã pentru statul nostru acþiunile unor

organizaþii ºi cercuri reacþionare din strãinãtate, trebuie sã þinem seama de faptul cã
existã unele organizaþii religioase care coordoneazã ºi îndrumã, pe plan mondial, din
punct de vedere dogmatic, activitatea unor culte ºi secte. Astfel, Vaticanul, Uniunea
mondialã baptistã, Conferinþa generalã, se intereseazã oficial de situaþia cultelor
romano-catolic, baptist, adventist de ziua a ºaptea, din þara noastrã, iar Centrala
mondialã iehovistã, Conferinþele adventist-reformiste din Europa, Asia ºi America
º.a., acþioneazã clandestin pentru revitalizarea unor organizaþii ºi grupãri religioase
ilegale din þara noastrã, respectiv „Martorii lui Jehova“, „Adventiºtii reformiºti“ ºi
„Adventiºtii protestanþi“.

Unele organizaþii religioase reacþionare din strãinãtate acþioneazã în rândul
tuturor cultelor ºi sectelor legale ºi nelegale oriunde gãsesc teren prielnic.

Acþiunile ostile României socialiste întreprinse de centrele ºi organizaþiile
religioase reacþionare din strãinãtate vizeazã în principal urmãtoarele direcþii: 

a. intensificarea propagandei anticomuniste prin viu grai, pe calea scrisului, cu
ajutorul undelor radiofonice;

b. instigarea anumitor elemente din conducerile unor culte ºi secte legale ori ilegale,
fanatice, nemulþumite, zeloase sã întocmeascã memorii, proteste ori alte materiale
cu conþinut defãimãtor, pe care sã le trimitã diferiþilor conducãtori de state ºi
personalitãþi politice din lume, pentru a crea o imagine falsã despre drepturile ºi
libertãþile de care se bucurã credincioºii din þara noastrã;

c. culegerea de informaþii cu privire la politica statului faþã de culte, la starea de
spirit din rândul unor credincioºi, precum ºi alte date care nu sunt date publicitãþii
ºi care sã poatã fi folosite de cãtre serviciile de spionaj sau de persoane interesate
în ponegrirea ºi blamarea statului nostru;
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d. sustragerea credincioºilor de la acþiunile economice, politice, social-culturale,
ºtiinþifice, militare etc., pentru a frâna dezvoltarea þãrii, pentru a întârzia procesul de
formare a conºtiinþei noi, socialiste;

e. crearea unor disidenþe ºi opunerea lor politicii partidului ºi statului în domeniul
cultelor, folosirea acestora ca masã de manevrã pentru crearea unui climat de
neîncredere în statul socialist;

f. acordarea de ajutoare materiale ºi bãneºti unor elemente cultice ºi sectante din
þarã, cunoscute cu poziþie recalcitrantã, pentru a le determina sã-ºi amplifice
acþiunile duºmãnoase ºi sã acþioneze conform dorinþelor organizaþiilor reacþionare
în cauzã;

g. instigarea la emigrare;
h. antrenarea unor cercuri ºi personalitãþi politice din strãinãtate la acþiuni de

solidarizare cu elementele recalcitrante ºi ostile;
i. reactivizarea unor grupuri ºi asociaþii religioase interzise.
Apariþia ºi dezvoltarea unor acþiuni ostile, sub acoperirea religiei, trebuie

analizatã ºi din punct de vedere al factorului intern. Astfel, nu trebuie uitat cã o parte
dintre conducãtorii cultelor ºi sectelor legale sau ilegale au fãcut parte din partidele
ºi organizaþiile fasciste, naþionalist-iredentiste, care ºi-au desfãºurat activitatea pe
teritoriul þãrii noastre înainte de 23 august 1944. Ne referim la faptul cã unii dintre
preoþii ºi deservenþii cultului ortodox au fãcut parte din organizaþia legionarã, din
fostele partide burgheze, unde au deþinut chiar funcþii de conducere; unii deservenþi
ai cultelor romano-catolic, unitarian, evanghelic luteran german, evanghelic luteran
maghiar ºi reformist au activat în organizaþiile naþionalist-iredentiste ce au existat
pe teritoriul Transilvaniei ocupat de cãtre Ungaria horthystã dupã Dictatul de la Viena
din 30 august 1940.

De asemenea, dupã 23 august 1944, o parte dintre deservenþii cultelor ºi sectelor
legale ºi ilegale au fãcut parte din grupãri ºi organizaþii subversiv-teroriste,
desfãºurând acþiuni împotriva regimului democrat-popular.

În acþiunile îndreptate împotriva regimului democrat-popular din þara noastrã, unele
servicii de spionaj s-au folosit de deservenþi ai cultelor romano-catolic, mozaic,
mahomedan etc. pentru culegerea de informaþii din toate domeniile de activitate.

O parte dintre aceste persoane cu antecedente politice ºi penale reacþionare a înþeles
mersul ireversibil al istoriei ºi s-a încadrat în mod onest în procesul de dezvoltare ºi
propãºire a þãrii, unii însã, înrãiþi în convingerile ce ºi le-au format pe timpul cât
deþineau grade ºi funcþii în partidele ºi organizaþiile fasciste sau burghezo-moºiereºti
ºi ca urmare a influenþelor executate din exterior, continuã sã se situeze pe poziþii
ostile, sperând în reîntoarcerea vechii orânduiri.

Totodatã, trebuie sã menþionãm cã, datoritã caracterului retrograd, mistic,
antiºtiinþific, al dogmelor unor culte ºi secte, anumiþi deservenþi ai acestora, precum
ºi unii credincioºi, refuzã sã primeascã binefacerile cuceririlor ºtiinþei ºi tehnicii
contemporane ale noii orânduiri, acceptând ºi însuºindu-ºi însã tot sau aproape tot
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ce vine din Occident din partea propagandei cercurilor ºi organizaþiilor religioase,
reacþionare, anticomuniste.

Activitatea mistico-religioasã legalã desfãºuratã de unele culte ºi secte, legãturile
secrete care existã între unii dintre conducãtorii acestora ori alte elemente fanatice
cu organizaþii religioase, ostile comunismului ºi þãrii noastre, din exterior, introducerea,
multiplicarea ºi difuzarea unor materiale mistice ºi ostile în rândul credincioºilor,
constituie elemente care favorizeazã apariþia unor idei ºi manifestãri duºmãnoase sub
acoperire culticã ºi sectantã.

2. Activitatea desfãºuratã de unele elemente ostile sub acoperirea preocupãrilor
religioase.

Sub influenþa cercurilor ºi organizaþiilor religioase reacþionare din strãinãtate, unii
deservenþi ai cultelor ºi sectelor legale ºi ilegale, precum ºi anumite persoane din rândul
credincioºilor, desfãºoarã acþiuni de naturã sã aducã prejudicii orânduirii sociale ºi
de stat din þara noastrã. Dintre acestea menþionãm:

– încercãrile de reorganizare, activizare sau chiar legalizare a unor culte ºi secte
interzise. În aceastã direcþie acþioneazã elemente din conducerea cultului greco-catolic
ºi a sectelor interzise „Martorii lui Jehova“, „Adventiºti-reformiºti“, „Nazarineni“
º.a. Dacã în cadrul fostului cult greco-catolic preocupãrile pentru legalizare se
materializeazã în întocmirea unor memorii ce sunt adresate unor organe de stat sau
sunt scoase în strãinãtate, în cadrul sectei „Martorii lui Jehova“ activitatea ia forma
unei conspirativitãþi excesive. Conducerea ilegalã a acestei secte primeºte instrucþiuni
ºi materiale din strãinãtate, multiplicã ºi difuzeazã în secret literaturã de îndoctrinare
cu conþinut mistic ºi ostil. De asemenea, s-a constatat o intensificare a activitãþii
clandestine de reorganizare a grupãrii religioase „Adventiºti-reformiºti“. Cu sprijinul
unor emisari ai „Conferinþelor adventist-reformiste“ din R.F. Germania ºi S.U.A., foºtii
conducãtori ai acestei grupãri s-au întâlnit în mod secret ºi au hotãrât reorganizarea
sectei, repartizarea funcþiilor de conducere, obþinerea, multiplicarea ºi difuzarea
materialelor necesare de propagandã misticã ºi ostilã;

– pe linia cultului romano-catolic, preocuparea unor deservenþi de a sprijini material
ºi moral pe cãlugãrii care au fãcut parte din fostele ordine catolice, încurajându-i în
menþinerea concepþiilor ºi ideilor lor;

– preocupãri de a crea grupãri disidente în cadrul unor culte legale care sã fie
folosite împotriva politicii statului nostru, pentru a crea neîncredere ºi dezordine, pentru
a afecta ordinea ºi liniºtea publicã. Aceastã formã de activitate s-a constatat mai ales
în rândul cultelor neoprotestante, dar nu numai în rândul acestora. Astfel, un grup
de pastori baptiºti, elemente duºmãnoase, a încercat sã creeze o grupare disidentã în
cadrul acestui cult. Instigaþi de cãtre „Centrul pentru studierea religiilor ºi
comunismului din þãrile socialiste“, au redactat mai multe lucrãri în care au prezentat
denaturat relaþiile dintre culte ºi stat, urmãrindu-se crearea unei stãri tensionate, de
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nemulþumire în rândul credincioºilor ºi de denigrare a politicii partidului ºi statului
nostru în domeniul cultelor.

Tot în cadrul acestui cult, un alt grup de credincioºi fanatici ºi duºmãnoºi, la
îndemnul organizaþiei anticomuniste „Solidaritatea internaþionalã creºtinã“, au
înfiinþat un aºa-zis „Comitet român de apãrare a libertãþilor religioase ºi de
conºtiinþã“, întocmind chiar un proiect de program, declaraþie de constituire, un
manifest, toate cu un conþinut deosebit de duºmãnos la adresa politicii partidului ºi
statului nostru în domeniul cultelor, documente care au fost scoase în strãinãtate pe
cãi ilegale, fiind folosite de cercurile reacþionare, inclusiv de cãtre postul de radio
reacþionar „Europa Liberã“. Trebuie sã menþionãm cã în cadrul acestui „comitet“ au
fost atrase elemente duºmãnoase ºi din rândul altor culte.

În cadrul cultului „Adventist de ziua a ºaptea“, sub influenþa ºi acþiunile unor
emisari din R.F. Germania, s-a constituit o grupare disidentã intitulatã „Adventiºti
de ziua a ºaptea rãmaºi pe bazã veche“, grupare la care au fost atrase ºi elemente
fanatice din sectele ilegale „Adventiºti-reformiºti“ ºi „Adventiºti-protestanþi“. În
întrunirile clandestine care le þineau, membrii acestei grupãri disidente proferau
concepþii ostile ºi antisociale, incitau la activitãþi potrivnice politicii statului, au hotãrât
sã nu participe la activitãþi social-culturale etc.

– procurarea din strãinãtate, în mod secret, multiplicarea ºi difuzarea clandestinã
a materialelor de propagandã misticã ºi ostilã. Astfel, secta „Martorii lui Jehova“ are
legãturi secrete cu strãinãtatea, de unde primeºte materiale de propagandã ºi
instrucþiuni de activitate. Aceste materiale sunt multiplicate în mai multe centre din
þarã ºi apoi tot în mod secret, dar foarte operativ, sunt difuzate iehoviºtilor.

De menþionat cã unele din aceste materiale sunt multiplicate chiar cu aparate ce
aparþin unor instituþii de stat.

Un alt aspect al acestei forme de activitate îl constituie difuzarea, de cãtre anumiþi
cetãþeni strãini care ne viziteazã þara, a unor materiale mistice ºi ostile. În majoritatea
cazurilor strãinii ce vin cu asemenea materiale se duc la adrese dinainte cunoscute,
dar existã ºi cazuri când materialele sunt lãsate la persoane contactate întâmplãtor.

– afirmaþiile ºi acþiunile duºmãnoase privind aºa-zisa lipsã de drepturi ºi libertãþi
religioase. Deºi prevederile constituþionale sunt respectate, deºi statul nostru
dovedeºte o mare înþelegere, totuºi elementele fanatice ºi ostile fac afirmaþii
denigratoare, întocmesc scrieri prin care blameazã politica statului nostru în problema
cultelor, întreprind alte acþiuni cu acelaºi scop;

– acþiunile naþionalist-iredentiste promovate în rândul unor culte ºi secte. Aceste
acþiuni se desfãºoarã, în special, în rândul cultului romano-catolic din Transilvania,
prin preoþii ºi studenþii teologi de la Institutul teologic din Alba Iulia. De asemenea,
au apãrut manifestãri naþionalist-ºovine ºi în rândul cultelor protestante, cât ºi la cultul
baptist;

– instigarea unor elemente din rândul cultelor neoprotestante la emigrare ºi folosirea
lor de serviciile de spionaj ºi organizaþiile reacþionare, dupã ce ajung în exterior, în
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desfãºurarea unei propagande ostile statului nostru. Dovedind fanatism exagerat,
persoanele în cauzã folosesc acþiuni violente pentru a obliga organele de stat sã le
aprobe emigrarea (greva foamei, acþiuni turbulente, memorii la diverse organisme
internaþionale, refuzul de a-ºi trimite copiii la ºcoalã etc.).

3. Sarcinile lucrãtorilor de la posturile de miliþie comunale pentru prevenirea
ºi contracararea acestei activitãþi.

Cunoscute fiind principalele forme de activitate ostilã desfãºuratã sub acoperirea
preocupãrilor religioase, faptul cã în mediul rural se gãsesc ºi se desfãºoarã
asemenea acþiuni antisociale, cã aici se aflã aproximativ 60% din baza de lucru a
problemei, în faþa lucrãtorilor de la posturile de miliþie comunale stau sarcini deosebit
de importante pe linia prevenirii ºi neutralizãrii oricãror fapte de naturã sã afecteze
securitatea statului nostru.

O condiþie esenþialã a realizãrii prevenirii o constituie acþiunea de cunoaºtere ºi
stãpânire a situaþiei operative din zona de responsabilitate.

În munca de cunoaºtere ºi stãpânire a situaþiei operative o importanþã deosebitã
o are supravegherea informativã a locurilor, mediilor ºi categoriilor de persoane care
sunt pretabile sã desfãºoare activitate ostilã statului nostru sub acoperire religioasã.
Aceasta are menirea de a obþine informaþii de primã sesizare despre iniþierea, pregãtirea
ºi comiterea de infracþiuni contra securitãþii statului, precum ºi despre fapte,
fenomene sau împrejurãri ce pot favoriza comiterea de infracþiuni sau alte manifestãri
de naturã sã tulbure ordinea ºi climatul politic din þara noastrã. Ea se realizeazã cu
ajutorul reþelei informative, prin folosirea judicioasã a celorlalte mijloace ºi metode
de muncã specifice organelor de securitate ºi miliþie (verificãri, controale, investigaþii,
observare directã, pânde etc.), prin culegerea nemijlocitã de informaþii de cãtre
lucrãtorii posturilor de miliþie comunale.

În vederea asigurãrii caracterului organizat ºi continuu al supravegherii informative
în mediul rural, lucrãtorii posturilor de miliþie comunale trebuie sã cunoascã
locurile, mediile de pe raza de competenþã unde se pot produce fapte antisociale sub
acoperirea religiei, cât ºi categoriile de persoane suspecte cã ar folosi cultele ºi sectele
pentru comiterea unor asemenea fapte. Deci stabilirea precisã a locurilor, mediilor
ºi categoriilor de persoane constituie o sarcinã importantã de care depinde orientarea
corespunzãtoare a eforturilor ºi mijloacelor de muncã.

Considerãm cã principalele locuri ºi medii care trebuie sã fie avute în atenþie pentru
a se asigura o supraveghere corespunzãtoare în scopul identificãrii persoanelor
pretabile la activitãþi duºmãnoase sub acoperirea religiei sunt urmãtoarele:

– bisericile cultelor legale ºi casele de rugãciuni ale tuturor cultelor;
– mãnãstirile ºi schiturile care aparþin cultelor legale, precum ºi altele care aparþin

unor culte tolerate (stiliºti) ori care au aparþinut unor ordine ºi congregaþii interzise
(franciscani);
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– locuinþele sau locurile de muncã ale unor persoane fanatice care fac parte din
sectele sau grupãrile religioase ilegale, unde existã suspiciuni cã se þin adunãri
clandestine, se multiplicã ori se depoziteazã literaturã misticã ºi ostilã, se aflã aparate,
materiale necesare multiplicãrii etc. De menþionat cã în unele din aceste locuri
supravegherea informativã este asiguratã direct de cãtre ofiþerii de securitate,
lucrãtorii posturilor de miliþie comunale sprijinind cu posibilitãþile lor aceastã
activitate;

– mediile de deservenþi ºi credincioºi fanatici ce aparþin cultelor legale, cât ºi
mediile persoanelor care fac parte din grupãri, asociaþii ºi culte ilegale;

– mediile studenþilor ºi elevilor teologi, care îºi petrec vacanþele ºcolare în
localitãþile rurale natale.

Activitatea de supraveghere informativã a persoanelor care desfãºoarã ori sunt
pretabile sã acþioneze împotriva orânduirii sociale ºi de stat din þara noastrã sub
acoperirea activitãþii cultice ºi sectante este orientatã, în principal, spre urmãtoarele
categorii:

a. cei care sunt cuprinºi în cartoteca generalã de securitate dat fiind antecedentele
politice ori penale reacþionare ºi care îºi au domiciliul în mediul rural (au deþinut
diferite funcþii ori au fost membri ai partidelor ºi organizaþiilor fasciste, naþionalist-
iredentiste, burghezo-moºiereºti; au fost condamnaþi pentru activitãþi împotriva
orânduirii sociale ºi de stat din þara noastrã; au avut manifestãri ostile ori au întreprins
alte acþiuni duºmãnoase ºi împotriva lor s-au luat mãsuri de securitate).

b. persoane fãrã antecedente politice ori penale reacþionare, dar care, prin poziþia,
activitatea, suspiciunile care le ridicã ori legãturile care le au, ar putea comite
infracþiuni ori alte fapte împotriva securitãþii statului sub acoperirea preocupãrilor
religioase.

Din aceastã categorie vor fi supravegheate informativ persoanele care:
– întreþin legãturi suspecte cu emisari ai unor centre cultice ºi sectante reacþionare

din strãinãtate, cu alþi strãini semnalaþi cã se intereseazã de cultele ºi sectele din R.S.
România;

– încearcã sã creeze disidenþe, sã reactiveze grupãri religioase ilegale ori sã creeze
chiar noi grupãri religioase;

– fac parte din conducerile sectelor ilegale „Martorii lui Jehova“, „Adventiºti-
reformiºti“, „Adventiºti protestanþi“, „Oastea Domnului“, „Penticostali disidenþi“,
„Penticostali de ziua a ºaptea“, „Treziþii Domnului“, „Nazarineni“, „Biserica nou
apostolicã“, „Studenþi în Biblie“, „Mileniºti“;

– audiazã ºi colporteazã ºtirile transmise de posturile de radio reacþionare, în special
„Europa Liberã“, cu privire la aºa-zisa lipsã de drepturi ºi libertãþi religioase din þara
noastrã;

– fac comentarii cu caracter denigrator privind libertãþile religioase din þara noastrã
ºi instigã la acþiuni ostile pe aceste motive;
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– acþioneazã în cadrul cultelor ori sectelor legale sau ilegale ºi au rude sau relaþii
în exterior ori au cãlãtorit în strãinãtate în diferite scopuri;

– instigã la emigrare ori au solicitat aprobarea plecãrii definitive din þarã, pe motiv
cã în þara noastrã nu li s-ar asigura drepturi ºi libertãþi de practicare a credinþei;

– intenþioneazã sã plece ilegal din þarã prin trecerea frauduloasã a frontierei.
O categorie de persoane care necesitã o atentã ºi calificatã activitate de

supraveghere informativã o constituie cetãþenii strãini care contacteazã elemente
suspecte de activitate ostilã sub acoperirea cultelor ºi sectelor din mediul rural ori
care venind sub diverse acoperiri (diplomaþi, ziariºti, comercianþi, turiºti, vizitatori
la rude) se intereseazã de politica partidului ºi statului nostru în domeniul religiei,
difuzeazã materiale cu conþinut mistic ºi ostil.

În cadrul activitãþii de supraveghere informativã în locurile, mediile ºi categoriile
de persoane enunþate mai sus, trebuie sã acordãm o atenþie deosebitã informaþiilor
de primã sesizare care:

– vizeazã activitãþi secrete în cadrul sectelor, în special ilegale, dar ºi în cadrul
unor culte legale (mai ales cultele neoprotestante). Se va urmãri stabilirea rolului pe
care îl au în cadrul sectei ori cultului ilegal persoanele supravegheate informativ,
modalitãþile prin care se stabilesc ori se întreþin legãturi cu organizaþiile reacþionare
religioase din strãinãtate, locurile de depozitare ºi multiplicare a materialelor mistice
ºi ostile;

– se referã la preocupãrile unor elemente fanatice de a constitui disidenþe în cadrul
unor culte;

– denotã preocupãri de întocmire a unor scrieri cu conþinut duºmãnos, referitoare
la aºa-zisa lipsã de drepturi ºi libertãþi religioase din þara noastrã;

– prezintã activitãþile unor elemente fanatice care, pentru a obþine aprobarea plecãrii
definitive din þarã ori pentru a-ºi atinge alte scopuri, ameninþã cu acþiuni anarhice,
de tulburarea ordinii ºi liniºtii publice;

– conþin speculaþiile unor deservenþi ai cultelor ºi sectelor ori ale altor elemente
fanatice pe marginea anumitor evenimente internaþionale;

– indicã persoane cu manifestãri naþionalist-iredentiste ºi de ponegrire a realitãþilor
noastre socialiste (mai ales din cadrul cultelor romano-catolic ºi protestante).

În scopul cunoaºterii, prevenirii ºi neutralizãrii acþiunilor duºmãnoase desfãºurate
sub acoperirea cultelor ºi sectelor, lucrãtorii posturilor de miliþie comunale trebuie
sã acorde o atenþie deosebitã activitãþii de creare ºi folosire a reþelei informative.

Principiile ºi normele muncii de securitate privind crearea ºi folosirea reþelei
informative sunt valabile ºi pe linia acestei probleme. Este necesar sã se aibã în vedere
ºi unele particularitãþi, ºi anume:

– în contactul cu candidaþii la recrutare, cât ºi în întâlnirile cu persoanele deja
recrutate, sã nu li se jigneascã sentimentul religios, sã nu li se dea posibilitatea, prin
modul de comportare sau vocabularul folosit, sã tragã concluzia cã organele noastre
supravegheazã informativ pe cineva pentru convingeri religioase. Atât candidaþii, cât
ºi persoanele deja recrutate, sã fie convinse cã ne intereseazã numai faptele ºi
fenomenele de naturã sã aducã prejudicii politicii partidului ºi statului nostru;
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– în alegerea candidaþilor la recrutare sã se evite pe cât posibil elementele fanatice,
bigote ori care deþin funcþii de conducere în unele secte ilegale, cãci, de regulã, acestea
refuzã colaborarea, ci orientarea sã fie spre persoane care privesc realist situaþia cultului
ori a sectei respective, dovedesc ataºament faþã de patrie. Pentru a putea descifra
acþiunile secrete din activitatea unor secte ilegale este indicat ca lucrãtorii posturilor
de miliþie comunale sã se orienteze cãtre elementele cu calitãþi care sunt în procesul
de atragere la gruparea religioasã respectivã. De asemenea, este indicat sã fie luate
în studiu pentru recrutare ºi persoane ce fac parte din comitetele parohiale, din
comitetele de conducere ale cultelor neoprotestante, din rândul cântãreþilor, diaconilor,
cãlugãrilor, precum ºi din rândul unor conducãtori ai bisericilor respective.

În procesul studierii candidatului este bine sã se acorde o atenþie sporitã
identificãrii ºi gãsirii unor abateri de la normele de convieþuire socialã, afaceri ilicite,
nerespectarea dogmelor grupãrii religioase de care aparþin, deoarece acestea ajutã la
determinarea lor sã colaboreze cu organele noastre.

Þinând cont cã asupra persoanelor din reþeaua informativã se exercitã continuu
influenþe mistice ºi uneori antisociale din partea persoanelor pe lângã care sunt dirijate,
o problemã deosebitã este aceea a educãrii ºi verificãrii lor continue.

În procesul instruirii ºi dirijãrii reþelei informative folosite pentru cunoaºterea ºi
neutralizarea acþiunilor ostile desfãºurate sub acoperirea cultelor ºi sectelor trebuie
sã se urmãreascã obþinerea de informaþii cu privire la:

– deplasãrile elementelor cultice ºi sectante suspecte, vizitatorii acestora, natura
legãturilor ce ºi le creeazã;

– stãrile de spirit necorespunzãtoare din rândul unor credincioºi, cauzele acestora;
proliferarea unor ºtiri ºi zvonuri alarmiste tendenþioase în comunã, menite sã
sustragã o parte dintre cetãþeni de la activitãþile cotidiene ºi sã-i orienteze spre unele
acþiuni revendicative, de nemulþumire;

– intenþiile de redactare ºi expediere a unor memorii cãtre organele superioare de
partid ºi de stat ori de trimiterea lor în exterior, cu privire la anumite revendicãri sau
în legãturã cu aºa-zise acþiuni ale organelor de stat împotriva activitãþii cultice ºi
sectante;

– persoanele suspecte cã ar desfãºura activitate sectantã ilegalã, rolul pe care îl
deþin în cadrul sectelor respective;

– locurile posibile de depozitare a materialelor sectante, a mijloacelor de multi-
plicare, cine cunoaºte ori are acces la ele;

– persoanele suspecte cã ar întreþine legãturi pe linie culticã ºi sectantã cu organi-
zaþii religioase reacþionare din strãinãtate, natura acestor legãturi, modalitãþile de realizare;

– locurile unde se þin adunãrile clandestine ale sectelor ilegale ºi conþinutul
discuþiilor de naturã sã intereseze securitatea statului purtate cu ocazia acestor adunãri;

– mijloacele ºi metodele folosite de elementele mistice, fanatice, în atragerea ºi
îndoctrinarea cu idei mistico-ostile a unor persoane, în special tinere;
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– deservenþii cultelor ºi sectelor care, sub acoperirea activitãþii religioase,
urmãresc îndoctrinarea cu idei fasciste, naþionalist-iredentiste a unor credincioºi, cu
precãdere tineri, care elogiazã activitatea pe care au desfãºurat-o aceste partide ºi
organizaþii burghezo-moºiereºti;

– deservenþii cultelor ºi sectelor, precum ºi credincioºii acestora, care fac
comentarii negative, duºmãnoase, cu privire la poziþia partidului ºi statului nostru
în problema religiei, denigreazã realitãþile în legãturã cu dezvoltarea agriculturii ºi
ridicarea nivelului de trai al þãrãnimii;

– deservenþii ºi credincioºii care sunt vizitaþi la domiciliu de persoane din strãinãtate
ori realizeazã întâlniri cu aceºtia în diferite locuri, viziteazã ambasade strãine din
Bucureºti, primesc scrisori ori pachete din strãinãtate ori cautã legãturi cu strãinii;

– sosirea unor cetãþeni strãini în localitãþile rurale, mijloacele de transport
folosite, numerele de înmatriculare ale autovehiculelor acestora. Trebuie sã se cunoascã
toate deplasãrile fãcute de strãini în perimetrul comunei, pentru a descoperi
eventualele ascunzãtori folosite în transmiterea ºi primirea instrucþiunilor ºi a
informaþiilor, materialelor de propagandã mistico-ostilã etc.;

– deservenþii ºi credincioºii care comit abateri ori nu respectã unele prevederi,
precepte, norme ale sectei ori cultului din care fac parte. În acest sens, se va da o
atenþie deosebitã elementelor fanatice, care nu doresc ca anumite aspecte negative
din conduita ºi comportarea lor sã fie cunoscute în rândul celorlalþi credincioºi;

– deservenþii ºi credincioºii cultelor ºi sectelor care audiazã ºi colporteazã ºtirile
transmise de posturile de radio „Europa Liberã“, „Vocea Americii“ º.a.;

– persoanele care instigã la emigrare, care au depus cereri de emigrare ºi invocã
în motivarea acestei acþiuni faptul cã în þara noastrã nu s-ar respecta drepturile ºi
libertãþile religioase înscrise în constituþie;

– deservenþii ºi credincioºii cultelor ºi sectelor legale ºi ilegale care, pentru a
determina organele de stat sã le aprobe emigrarea, ameninþã ºi uneori realizeazã în
practicã acþiuni anarhice, cu scopul de a fi remarcaþi de cãtre elementele reacþionare
din strãinãtate, care sã le creeze unele facilitãþi dacã vor ajunge în exterior;

– preocupãrile unor persoane, în special din rândul cultelor neprotestante, de a
folosi trecerea ilegalã peste frontiera de stat a R.S. România a unor credincioºi.

În afarã de reþeaua informativã din mediul rural, special creatã pe profil de
securitate, lucrãtorii posturilor de miliþie comunale vor folosi ºi sursele recrutate pentru
nevoile muncii de miliþie, în scopul cunoaºterii ºi neutralizãrii oricãror fapte
antisociale ce ar putea sã se desfãºoare sub acoperirea religiei. Selectarea ºi
pregãtirea acestor surse se va face numai cu sprijinul nemijlocit al ofiþerilor de
securitate pe baza aptitudinilor ce le au în rezolvarea sarcinilor operative ºi cu condiþia
sã nu fie deconspirate.

Un alt mijloc de cunoaºtere ºi stãpânire a situaþiei operative îl constituie culegerea
nemijlocitã de asemenea date de cãtre toþi lucrãtorii posturilor de miliþie comunale.
Prin observare directã sau discuþii cu diferite persoane din conducerea organizaþiilor
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de stat ºi obºteºti ori cu alþi locuitori se pot obþine informaþii privind elementele
suspecte venite pe raza localitãþilor rurale din zona de responsabilitate care
contacteazã baza de lucru, locurile unde se preconizeazã þinerea adunãrilor sectante
ilegale, suspecþii de difuzãri de materiale mistice ºi ostile, strãinii care sosesc în
comunã º.a.

O altã sarcinã deosebit de importantã a lucrãtorilor de la posturile de miliþie
comunale o constituie aprecierea ºi exploatarea informaþiilor obþinute în procesul
supravegherii informative.

Aprecierea unei informaþii impune o temeinicã analizã ºi verificare, realizatã în
modul cel mai obiectiv ºi operativ. În discuþiile ce le poartã cu sursele care au furnizat
informaþiile respective, lucrãtorii posturilor de miliþie comunale trebuie sã stabileascã,
pe lângã aspectele menþionate, motivele care determinã persoanele în cauzã sã adopte
atitudinile respective, de cine sunt incitate, cine mai cunoaºte despre aspectul semnalat
ºi altele.

În procesul analizãrii informaþiilor trebuie sã se manifeste mult discernãmânt politic
ºi un înalt spirit de rãspundere, pentru a deosebi faptele ce pot genera acþiuni ostile
sub acoperire culticã de activitatea religioasã legalã, desfãºuratã în conformitate cu
statutele de organizare ºi funcþionare ale cultelor respective.

Discernãmânt ºi competenþã în analiza informaþiilor trebuie sã manifestãm ºi atunci
când este vorba de cunoaºterea acþiunilor antisociale ce se pun la cale în cadrul unor
adunãri ale sectelor clandestine.

Concomitent cu analizarea informaþiilor trebuie fãcutã ºi verificarea acestora pentru
a se asigura cunoaºterea permanentã a realitãþii, cu privire la persoanele, mediile ºi
locurile ce fac obiectul supravegherii informative.

Orice informaþie obþinutã despre intenþii de activitate duºmãnoasã sub acoperire
sectantã ori despre intenþii de activitate clandestinã, trebuie verificatã temeinic cu
maximum de operativitate prin alþi informatori, persoane de sprijin, investigaþii,
verificãri, pânde etc., pentru a ne convinge de realitate. Activitatea de verificare nu
trebuie sã ducã la deconspirarea surselor de informare.

În raport cu aspectele semnalate ºi concluziile desprinse din analiza ºi primele
verificãri efectuate, se stabileºte ºi modul de soluþionare a fiecãrei informaþii. De
menþionat cã informaþiile ce se referã la fapte ºi fenomene pe profil de securitate
(activitãþi fasciste, naþionalist-iredentiste ºi de propagandã împotriva orânduirii noastre
socialiste sub acoperirea cultelor ºi sectelor) ºi care cer luarea unei mãsuri operative,
se rezolvã de cãtre ofiþerii de securitate care au în rãspundere localitatea respectivã.
Subliniem acest lucru deoarece orice mãsurã întreprinsã asupra unui deservent religios
ori credincios fanatic trebuie bine gânditã ºi argumentatã, pentru a nu li se permite
sã se erijeze în „persecutaþi pentru convingeri religioase“.

Lucrãtorii posturilor de miliþie pot ºi trebuie sã-ºi aducã contribuþia la documentarea
cazurilor lucrate de ofiþerii de securitate, la sprijinirea creºterii eficienþei mãsurii
întreprinse.
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Sub directa îndrumare a ofiþerului de securitate, lucrãtorul de miliþie contribuie
la demascarea, izolarea ºi descurajarea unor elemente fanatice ºi duºmãnoase, la
determinarea lor sã renunþe ori sã se abþinã de la comiterea faptelor antisociale.

De asemenea, pe baza datelor obþinute de cãtre lucrãtorii posturilor de miliþie
comunale, ofiþerii de securitate întocmesc informãri cãtre organele de partid, de stat
sau obºteºti ori a conducãtorilor de instituþii, privind apariþia anumitor fapte sau
fenomene negative sub acoperirea religiei, apariþia în cadrul cultelor ºi sectelor a unor
cauze generatoare de fenomene antisociale, a unor stãri de spirit negative, pentru a
se lua mãsuri de prevenire.

Lucrãtorii posturilor de miliþie comunale sprijinã ofiþerii de securitate în luarea
unor mãsuri asupra elementelor semnalate cu atitudini duºmãnoase la adãpostul
religiei, prin cãutarea ºi obþinerea de informaþii privind faptele ilicite de drept comun
comise, abateri de la normele de convieþuire socialã, atitudini imorale º.a. Existenþa
unor informaþii despre asemenea fenomene permit demascarea în faþa cetãþenilor
comunei, a coreligionarilor, prezentându-se adevãratul chip al elementelor în cauzã.
Astfel, acestea vor fi ocolite, izolate, dezaprobate ºi, în ultimã instanþã, neutralizate.

Sarcini deosebite revin lucrãtorilor posturilor de miliþie comunale în exploatarea
informaþiilor obþinute despre strãinii care viziteazã deservenþi ai cultelor ºi sectelor,
precum ºi alþi credincioºi ce fac parte din asociaþii ºi grupãri religioase ilegale. De
o deosebitã importanþã în exploatarea informaþiilor de acest gen este anunþarea
operativã a ofiþerului de securitate care rãspunde de localitatea respectivã, iar în caz
cã lipseºte a ºefului ierarhic al acestuia. În funcþie de interesele operative existente,
lucrãtorul postului de miliþie comunalã îºi va aduce contribuþia la supravegherea
informativã în continuare a strãinului ºi a persoanelor la care a venit, precum ºi la
luarea unor mãsuri operative în cazul respectiv.

Având în vedere particularitãþile muncii de securitate în rândul elementelor ostile
ce-ºi desfãºoarã activitatea sub acoperire culticã ºi sectantã, faptul cã majoritatea
persoanelor care fac obiectul supravegherii informative sunt fanatice, fãrã o culturã
deosebitã ºi cã obiectivul central al întregii noastre activitãþi îl constituie prevenirea,
apreciem cã prezenþa fizicã a lucrãtorului de miliþie în preajma ºi la ora la care este
hotãrât sã aibã loc adunãri religioase clandestine ale asociaþiilor ºi grupãrilor
religioase ilegale constituie o mãsurã de naturã sã împiedice þinerea lor.

Pentru realizarea unei eficienþe sporite în activitatea de cunoaºtere ºi prevenire a
faptelor ºi fenomenelor ostile securitãþii statului nostru sub acoperirea preocupãrilor
religioase, lucrãtorii posturilor de miliþie comunale trebuie sã studieze ºi sã cunoascã
politica partidului ºi statului nostru în problema religiei, a legilor ºi celorlalte acte
normative, a ordinelor ºi indicaþiilor date de comandantul suprem al forþelor noastre
armate ºi de conducerea Ministerului de Interne referitor la aceastã problemã de
muncã.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 150, vol. 2, f. 5–20.
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1982 decembrie 12. Raport de analizã al Serviciului 5 din Direcþia I asupra
activitãþii desfãºurate în anul 1982

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

150/MI/0047192 din decembrie 1982

Raport

Desfãºurat în ajunul Conferinþei Naþionale a Partidului, eveniment de importanþã
deosebitã în viaþa comuniºtilor, a întregului popor, bilanþul nostru îºi propune ca, în
spiritul documentelor de partid, al cuvântãrii tov. Nicolae Ceauºescu la Plenara lãrgitã
a C.C. al P.C.R. din iunie a.c., sã facã o analizã amplã, responsabilã ºi exigentã, a
muncii pe care am desfãºurat-o în anul 1982, astfel încât, evaluând corect toate
elementele situaþiei operative actuale, sã putem circumscrie întreaga noastrã activitate
în contextul eforturilor organelor de securitate pe linia prevenirii ºi neutralizãrii oricãror
fapte ce pot aduce atingere securitãþii statului.

Activitatea de securitate în sectoarele artã-culturã, presã, sãnãtate ºi justiþie s-a
desfãºurat în conformitate cu sarcinile specifice desprinse din documentele de partid,
programele de mãsuri ale Departamentului Securitãþii Statului ºi Direcþiei I, planurile
de muncã ale serviciului elaborate pe anul în curs. De o utilitate deosebitã au fost
pentru noi indicaþiile ºi orientãrile conducerii departamentului, îndeosebi ale
tovarãºului general-locotenent Iulian Vlad, date în contextul informãrilor ºi analizelor
ce le-am promovat la acest nivel, care ne-au ajutat sã ne conturãm într-o mai bunã
mãsurã concepþia de muncã pe linia problemelor date în responsabilitate.

I. Obiectivele prioritare ale activitãþii de securitate în locurile ºi mediile de artã-
culturã, presã, sãnãtate ºi justiþie, au fost în anul 1982 urmãtoarele:

1. Perfecþionarea concepþiei de muncã în probleme, corespunzãtor mutaþiilor
survenite în situaþia operativã, îndrumarea unitarã a ofiþerilor de la securitãþile judeþene
ºi a municipiului Bucureºti ºi orientarea activitãþii noastre pe prioritãþi.

2. Creºterea eficienþei activitãþii de cunoaºtere ºi stãpânire a situaþiei operative,
de prevenire a unor fapte ºi fenomene negative, de naturã sã genereze implicaþii
politice deosebite.

3. Intensificarea ºi corelarea mai judicioasã a mãsurilor de cunoaºtere a intenþiilor
ºi contracararea acþiunilor cercurilor reacþionare din exterior, vizând aspecte sau
persoane din sectoarele de artã-culturã, presã, sãnãtate ºi justiþie.

4. Imprimarea unei mai pronunþate operativitãþi ºi profesionalitãþi în verificarea,
clarificarea ºi soluþionarea informaþiilor.
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5. Sporirea fermitãþii faþã de elementele care iniþiazã activitãþi ostile, în scopul
prevenirii deteriorãrii climatului politic.

6. Dezvoltarea preocupãrilor de studiere a unor fenomene operative din locurile
ºi mediile date în rãspundere, în vederea desprinderii de concluzii ºi stabilirii mãsurilor
necesare pentru perfecþionarea muncii.

II. Analiza situaþiei operative din problemele artã-culturã, presã, sãnãtate ºi justiþie
evidenþiazã cã, deºi mutaþiile produse îºi menþin, în ce priveºte elementele structurale,
definitorii ºi de interdependenþã, în bunã mãsurã configuraþia anterioarã, prin
accentele ºi tendinþele evolutive ale unor fenomene negative ce s-au manifestat putem
aprecia cã ºi în acest an ne-am confruntat cu o problematicã complexã, delimitându-se
urmãtoarele aspecte mai caracteristice:

1. S-au amplificat acþiunile cercurilor reacþionare din strãinãtate, de incitare a unor
categorii de persoane din sectoarele aflate în responsabilitate, în vederea deteriorãrii
climatului politic, constatându-se o direcþionare concentricã a lor, îndeosebi asupra
creatorilor de literaturã ºi artã.

Subliniem faptul cã, faþã de perioada anterioarã, postul de radio „Europa Liberã“
a consacrat în emisiunile sale spaþii mai ample domeniilor culturale – de la sistemul
editorial pânã la producþia cinematograficã sau miºcarea artisticã de amatori – cu
scopul de a „demonstra“ promovarea de cãtre partidul ºi statul român a unei aºa-zise
politici anticulturale. Totodatã, se menþine constatã insistenþa aceluiaºi post de a crea
artificial sau de a stimula „contestatari“ ai politicii culturale din rândul oamenilor
de litere, în vederea determinãrii constituirii unui nucleu disident.

Spre deosebire de anii precedenþi, când subredacþia „Europei Libere“ de la Paris
îºi aroga cu obstinaþie rolul de sensibilizator al spiritelor „noncomformiste“ din
România, în 1982 se constatã o activitate a redacþiei müncheneze, care beneficiazã
ºi de sprijinul societãþii „Inter Nationes“ ºi al „Institutului de studii sud-est
europene“.

2. Unele elemente cunoscute cu rude ºi legãturi în Occident sau care se deplaseazã
frecvent în exterior, ca urmare a acþiunilor tot mai persistente de incitare a lor, exprimã
concepþii profund ostile la adresa politicii partidului ºi statului nostru, iar în
sectoarele creaþiei literar-artistice contribuie la crearea, menþinerea sau accentuarea
unor stãri de spirit tensionate.

3. A sporit numãrul persoanelor care audiazã ºi colporteazã emisiunile defãimãtoare
ale postului de radio „Europa Liberã“ în mai toate locurile ºi mediile aflate în sfera
de responsabilitate a problemelor serviciului nostru.

4. S-a accentuat tendinþa unor scriitori – îndeosebi din Capitalã – de a se manifesta
politic necorespunzãtor în mod deschis, public ori prin memorii adresate unor factori
de decizie, de a instiga la atitudini similare alte elemente, periferice, mai ales cu ocazia
luãrii unor mãsuri ce vizeazã aceste domenii sau situaþia lor personalã.

Cea mai mare parte a elementelor din aceastã categorie – în afara câtorva excepþii
– se sprijinã reciproc, în mod vizibil, fãrã disimulare. Se poate exemplifica prin
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atitudinea adoptatã de ei cu prilejul unor manifestãri sau evenimente marcante din
viaþa literarã, publicitatea exageratã în jurul persoanei sau primirea favorabilã a cãrþilor
lor, chiar dacã au valoare esteticã scãzutã, poziþia similarã în polemicele ce au avut
loc pe timpul ºedinþelor de Consiliu din Uniunea Scriitorilor, în presa literarã etc.

De asemenea, în ultimul timp, în rândul scriitorilor s-a manifestat mai pregnant
tendinþa de a constitui anturaje (grupãri) care se situeazã pe poziþii ce depãºesc cadrul
polemicii literare, afectând atmosfera politicã din mediu.

5. Au fost identificate ºi în acest an persoane preocupate de a realiza lucrãri literar-
artistice cu conþinut interpretabil, indiferent de spaþiul sau epoca în care îºi plaseazã
naraþiunea, personajele ori conflictul dramatic.

6. A devenit tot mai activã preocuparea unor cadre medicale, cunoscute ca fãcând
parte din culte ºi secte – îndeosebi cu pregãtire medie –, de a face prozelitism în rândul
bolnavilor.

7. Au apãrut ºi persistat stãri tensionale determinate de modul de aplicare a
mãsurilor vizând instituþiile sau mediile date în competenþã, precum ºi de atitudinea
unor persoane cu funcþii de conducere ori cu influenþã în cadrul acestora.

Pe fondul unor stãri de spirit negative, unele elemente au dat semnificaþii
politice nemulþumirilor lor, s-au manifestat duºmãnos, au iniþiat ori s-au angrenat în
acþiuni de naturã a prejudicia interesele statului nostru.

8. S-a menþinut la un nivel ridicat fenomenul rãmânerilor ilegale în strãinãtate,
mai ales la oamenii de artã ºi cadrele medicale cu studii superioare.

9. Unele persoane sau firme din strãinãtate ºi-au manifestat ºi în acest an
preocuparea de a intra în posesia rezultatelor cercetãrilor medicale româneºti cu
caracter de noutate, activitate corelatã cu intenþiile unor medici de a-ºi valorifica în
exterior rezultatele cercetãrilor.

10. S-au înmulþit cazurile de ziariºti ºi reporteri strãini care au venit în þara noastrã
pentru documentare ºi realizare de reportaje, majoritatea dintre ei cu intenþii de
prezentare denaturatã, chiar ostilã, a realitãþilor din România.

11. Au continuat sã existe nereguli ºi anomalii în industria poligraficã, ce pot genera
consecinþe ºi în ceea ce priveºte securitatea statului.

12. A crescut sensibil numãrul persoanelor din instituþiile juridice care au recurs
la acte de corupþie ºi trafic de influenþã, fapt care a dat naºtere la comentarii ºi stãri
de spirit necorespunzãtoare în rândul justiþiabililor ºi personalului muncitor din acest
domeniu.

13. S-au manifestat unele nereguli privind exploatarea aparaturii medicale,
punerea în circuitul terapeutic de medicamente, seruri ºi vaccinuri improprii,
asigurarea normelor igienico-sanitare, condiþionarea exercitãrii actului medical ºi altele
care au avut repercusiuni negative asupra sãnãtãþii populaþiei, generând stãri de spirit
necorespunzãtoare.

14. S-a înregistrat o creºtere îngrijorãtoare a numãrului cazurilor de ameninþãri
prin telefon la adresa Radioteleviziunii ori redacþiilor ziarelor centrale, modalitate
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prin care unele persoane au adresat injurii grave la adresa orânduirii sociale ºi de stat
din þara noastrã ori ºi-au exprimat intenþii de a recurge la acþiuni de distrugere a sediilor
acestor instituþii.

III. Raportat la mutaþiile ce au caracterizat situaþia operativã din problemele,
obiectivele, locurile ºi mediile de artã-culturã, presã, sãnãtate ºi justiþie, ofiþerii de
informaþii interne care le au în competenþã au desfãºurat în anul 1982 o activitate
preponderent pozitivã, reuºind o cunoaºtere ºi stãpânire corespunzãtoare a
problemelor cu care ne-am confruntat, nefiind surprinºi de fapte sau fenomene
deosebite.

1. S-a manifestat o preocupare sporitã pentru dezvoltarea – cantitativã ºi calitativã
– a potenþialului informativ.

– În cursul acestui an reþeaua informativã a sporit cu 692 surse, din care 177 la
problema artã-culturã, 174 în presã, 246 în sãnãtate ºi 95 în justiþie. Dintre sursele
nou recrutate, un numãr de 272, prin natura atribuþiunilor de serviciu sau ca urmare
a unor preocupãri de ordin personal, intrã în contact sau ºi-au creat relaþii cu cetãþeni
strãini, dispunând de bune posibilitãþi informative în rândul celor care vin frecvent
în þarã.

– Pentru îmbunãtãþirea activitãþii de instruire ºi dirijare a reþelei informative ºi
asigurarea unei concepþii unitare pe aceastã linie au fost întocmite tematici de culegere
a informaþiilor în toate cele patru probleme ale serviciului, care au fost difuzate la
începutul anului la inspectoratele judeþene ºi al municipiului Bucureºti. Ca urmare,
a sporit volumul de informaþii obþinute, realizându-se un control informativ mai bun
în majoritatea locurilor ºi mediilor din rãspundere, îndeosebi în problemele „artã-
culturã“ ºi „sãnãtate“.

O atenþie mai mare s-a acordat în acest an valorificãrii cât mai eficiente a
posibilitãþilor unor surse care s-au deplasat în exterior. Evidenþiem, în acest sens,
aportul informatorilor „Someºan“, „Mihu“ (Direcþia I), „Ionescu“, „Marin“ (I.M.B.
– Sec.), „Lucian“ (I.J. Cluj) ºi „Bogza“ (I.J. Timiº), care la înapoierea în þarã au furnizat
informaþii de un deosebit interes operativ despre intenþiile ºi preocupãrile unor angajaþi
ai postului de radio „Europa Liberã“ ºi ale altor elemente ostile, virulente, din
emigraþie, realizându-se în baza lor mai multe studii ºi informãri apreciate la nivelul
conducerii Departamentului Securitãþii Statului.

2. În perioada analizatã s-a manifestat mai multã preocupare pentru asigurarea
dinamicii bazei de lucru în conformitate cu mutaþiile produse în probleme. Astfel,
188 elemente au fost luate în lucru prin dosare de urmãrire informativã, iar 475 au
fost cuprinse în evidenþa dosarelor de problemã, în prezent fiind înregistrate în aceste
forme de lucru 512 ºi respectiv 2.901 persoane. Totodatã, au fost iniþiate mãsuri de
verificare în alte 172 cazuri. În prezent, pe þarã situaþia se prezintã astfel: 188 D.U.I.
în problema „artã-culturã“, 248 la „sãnãtate“, 32 [la] „presã“, 44 la „justiþie“ ºi 1.208
elemente supravegheate în cadrul dosarului de problemã „artã-culturã“, 1.036 la
„sãnãtate“, 449 la „presã“ ºi 208 la „justiþie“.

582



– În majoritatea dosarelor de urmãrire informativã, ca ºi în alte cazuri, îndeosebi
pe linia problemei „artã-culturã“, s-a manifestat un mai pronunþat spirit profesional
în organizarea ºi întreprinderea unor mãsuri de naturã a conduce la completa verificare
ºi clarificare a semnalãrilor de primã sesizare. În cazuri mai complexe s-au iniþiat
mãsuri cu caracter ofensiv ºi combinativ, reuºindu-se descifrarea atitudinii ºi
preocupãrilor persoanelor urmãrite ºi stabilirea unei tactici adecvate pentru temperarea,
descurajarea, influenþarea sau atragerea lor, în funcþie de interesele noastre operative
(ex. „Tulceanu“, „Datcu“, „Lectorul“, „Baltag“, „Manuc“, „Baca“ ºi „Kivu“, lucrate
nemijlocit de ofiþerii serviciului, precum ºi „Tudorache“, „Danton“, „Dandu“,
„Popa“, „Romulus“ de la I.M.B. – Sec., „Gogu“ – I.J. Argeº, „Budescu“ – I.J. Prahova,
„Simion“ – I.J. Constanþa, „Oºanu“ – I.J. Cluj).

– S-a acordat o atenþie mai mare cunoaºterii poziþiei prezente a membrilor fostei
organizaþii legionare, altor persoane cu antecedente politice sau penale, descendenþilor
de legionari ºi foºtilor condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului, care
îºi desfãºoarã activitatea în sectoarele date în responsabilitate.

– Având în vedere intensitatea acþiunilor ostile ºi de propagandã antiromâneascã
puse la cale de cercurile reacþionare din strãinãtate, în special de postul de radio
„Europa Liberã“, am acþionat concepþional mai organizat pentru contracararea sau
limitarea efectelor negative în locurile ºi mediile din competenþã ºi am corelat mai
bine mãsurile noastre cu cele ale U.M. 0544, pentru compromiterea ºi demascarea
unor elemente duºmãnoase din emigraþie (Ion Caraion, Monica Lovinescu, Virgil
Ierunca, Sanda Stolojan, George Bãlan ºi Eugen Ionescu). În acest sens, menþionãm
rezultatele încurajatoare obþinute în contextul publicãrii, în revista „Sãptãmâna“, a
aºa-zisului „Jurnal“ al lui Ion Caraion, care a avut efectul scontat în mediile
emigraþiei intelectuale reacþionare.

Acþiunea iniþiatã de noi a fost extinsã, cu aceeaºi eficienþã, ºi asupra unor legãturi
din þarã ale emigraþiei („Mira“, „Lectorul“, „Tudorache“, „Ion Popa“, „Niki“ ºi alþii),
cu scopul de a-i compromite, descuraja sau a le crea o stare de nesiguranþã, situaþie
ce a fost stimulatã ºi prin conjugarea altor mãsuri de prevenire ºi neutralizare.
Concentrarea mijloacelor de muncã ºi a eforturilor noastre asupra elementelor
autohtone menþionate va trebui continuatã, datã fiind instabilitatea, negativismul
structural ºi imprevizibilitatea în timp a reacþiilor unora dintre acestea.

– De asemenea, s-au organizat mãsuri informativ-operative mai prompte ºi eficiente
asupra cetãþenilor strãini care au venit oficial în þara noastrã pe linia instituþiilor din
rãspundere sau au contactat baza noastrã de lucru, cunoscându-li-se mai bine
preocupãrile ºi intenþiile, exercitând totodatã acþiuni de contracarare, dezinformare
ori influenþare pozitivã a lor. Menþionãm îndeosebi rezultatele obþinute în cazul
strãinilor ce ne-au vizitat þara pe linie de muzee ºi presã.

În problema „justiþie“, s-a acþionat eficient pentru reducerea numãrului de înfieri
a unor copii de cãtre cetãþeni strãini, fenomen cu evidente implicaþii dãunãtoare
prestigiului þãrii noastre, precum ºi în vederea stabilirii unui nou sistem de rezolvare
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a traducerilor de acte notariale solicitate de strãini, prin care sã se previnã intrarea
în contact direct a acestora cu traducãtorii colaboratori ai Notariatului de Stat.

– S-au intensificat mãsurile de cunoaºtere în rândul persoanelor cu rude sau legãturi
în rândul cetãþenilor strãini, precum ºi al unor elemente din cadrul emigraþiei
reacþionare, pentru a descifra natura acestora, a preveni incitarea lor la acþiuni ostile
ori scurgerea de informaþii din sectoarele date în competenþã.

În prezent sunt cunoscute cu rude în strãinãtate 2.999 persoane* (1.221 la „artã-
culturã“, 1.101 la „sãnãtate“, 537 la „presã“ ºi 160 la „justiþie“); cu legãturi în rândul
cetãþenilor strãini ori a unor elemente din emigraþia reacþionarã 2.627 persoane (1.277
la „artã-culturã“, 935 la „sãnãtate“, 400 la „presã“ ºi 15 la „justiþie“) ºi ca vizitatori
la ambasade 334 persoane** (192 la „artã-culturã“, 98 la „sãnãtate“, 30 la „presã“ ºi
4 la „justiþie“).

– În cadrul activitãþii de supraveghere informativã s-a acordat atenþie cunoaºterii
atitudinii ºi intenþiilor elementelor care au depus cereri de plecare definitivã (peste
400 numai din rândul cadrelor medicale), în scopul identificãrii celor pretabile la
comiterea unor acþiuni aºa-zis protestatare.

– ªi în acest an a existat o preocupare permanentã pentru cunoaºterea stãrilor de
spirit, a cauzelor care pot genera fapte sau fenomene negative în locurile ºi mediile
aflate în rãspundere, conºtienþi fiind de implicaþiile acestora. Prin informarea
organelor competente ne-am adus o contribuþie importantã la prevenirea evoluþiei unor
fapte sau fenomene negative spre stãri de spirit tensionale, îndeosebi la unele instituþii
sau medii cultural-artistice.

3. S-a manifestat o fermitate mai mare faþã de persoanele semnalate cu atitudini,
preocupãri ºi concepþii politice necorespunzãtoare ori de naturã a afecta climatul din
mediu. Acest aspect este evidenþiat atât de numãrul mãsurilor preventive, cât ºi de
eficienþa sporitã a acestora.

Astfel, au fost puse în discuþia colectivelor de oameni ai muncii un numãr de 31
persoane, au fost destrãmate 4 anturaje de elemente cu preocupãri necorespunzãtoare,
au fost avertizate 159 persoane, iar 362 atenþionate, 306 elemente au fost influenþate
pozitiv, s-au realizat 910 informãri la organele de partid ºi 1.250 la conducerile
instituþiilor.

În cazul a 977 cetãþeni strãini veniþi în þara noastrã, care au contactat elemente
din baza de lucru a problemei „sãnãtate“ ºi au desfãºurat activitate de instigare la
emigrare, s-au fãcut propuneri de trecere a lor pe lista persoanelor indezirabile.

În 18 cazuri, împreunã cu organele de miliþie, s-a realizat documentarea unor fapte
infracþionale comise de elemente urmãrite care au fost trimise în instanþã ºi
condamnate.
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Tot în scop preventiv au fost efectuate 240 controale pe linia secretului de stat ºi
a relaþiilor cu cetãþenii strãini, s-a procedat la pregãtirea contrainformativã a unui
numãr de 4.408 persoane care s-au deplasat în strãinãtate ºi au fost avizate negativ
632 cereri de plecare temporarã în exterior.

În acest context, menþionãm ºi activitãþile specifice desfãºurate pentru apãrarea
unui numãr de 40 [de] cercetãri cu caracter secret sau de noutate.

4. Ofiþerii serviciului au acþionat mai sistematic în direcþia îndrumãrii, sprijinirii
ºi controlului corespondenþilor de la securitãþile judeþene, materializate nu numai prin
numãrul de zile de deplasare efectuate (534), cât mai ales prin sporirea eficienþei
acestora. S-a acordat atenþie prioritarã inspectoratelor cu pondere în ce priveºte
problematica de securitate a serviciului nostru.

Una din preocupãrile noastre majore a constituit-o elaborarea de reglementãri
unitare de muncã în problemele din competenþã. Astfel, a fost aprobat de conducerea
Departamentului ºi difuzat, pentru prima datã la securitãþile judeþene, planul de mãsuri
de perspectivã în problema „justiþie“. Un plan similar a fost definitivat ºi în
problema „sãnãtate“, fiind înaintat spre aprobare, iar în problema „artã-culturã“ ºi
„presã“ asemenea planuri se aflã în curs de realizare.

Majoritatea ofiþerilor serviciului, îndeosebi cei din problema „artã-culturã“,
„sãnãtate“ ºi „justiþie“, ºi-au adus o contribuþie mai substanþialã în lucrarea unor cazuri
ale securitãþilor judeþene luate în control („Tudorache“, „Dalton“, „Stoian“, „Leo“,
„Chimista“, „Kivu“ – I.M.B. – Securitate, „Damian“, „Henric“ – I.J. Timiº,
„Cosmin“ – I.J. Prahova, „Petrescu“ – I.J. Sãlaj, „Juristul“ – I.J. Constanþa“).

O preocupare mai consistentã s-a manifestat ºi pentru asigurarea unei pregãtiri
corespunzãtoare a ofiþerilor de la securitãþile judeþene ºi a municipiului Bucureºti,
care s-a realizat prin materiale orientative trimise, deplasãrile efectuate de noi la judeþe
ºi prin invitarea la direcþie, în scop de documentare, a unor ofiþeri nou numiþi în
probleme.

În acest an, ofiþerii serviciului, mai ales cei din colectivul de „artã-culturã“, au
obþinut rezultate mai bune în activitatea nemijlocitã, concretizate în obþinerea unui
volum sporit de informaþii cu valoare operativã de la reþeaua din legãtura personalã
(17,7 surse în medie pe lucrãtor), precum ºi în modul mai calificat în care s-a acþionat
în dosarele de urmãrire informativã sau [în] cazurile aflate în lucru.

În 1982 au fost introduse în reþea 17 surse ºi au fost luate în lucru 6 persoane.
Totodatã, au fost clarificate ºi închise cu rezultate operative 5 cazuri.

Îndeosebi în baza informaþilor obþinute nemijlocit au fost înaintate conducerii
Departamentului Securitãþii Statului un numãr de 230 informãri (130 pe linia
problemei „artã-culturã“, 76 la „presã“, 21 la „sãnãtate“ ºi 3 la „justiþie“), dintre care
45 au fost promovate la conducerea partidului.

S-au intensificat preocupãrile pe linia studierii unor tendinþe, fapte sau fenomene
din anumite domenii din sfera de responsabilitate, mai ales din sectoarele de
culturã, artã ºi sãnãtate, la nivelul întregii þãri, anul în curs reprezentând din acest
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punct de vedere un salt calitativ. Menþionãm analizele ºi studiile privind: fenomenul
rãmânerilor în strãinãtate a unor persoane din instituþiile ºi mediile de artã-culturã
ºi sãnãtate; cum sunt urmãrite persoanele cu antecedente politice sau persoanele care
îºi desfãºoarã activitatea în domeniile creaþiei literar-artistice; situaþia informativ-
operativã din instituþiile muzeale; concluziile rezultate din urmãrirea informativã a
principalelor legãturi ale emigraþiei intelectuale reacþionare; modul cum se executã
sarcinile specifice din programele „Alfa“ ºi „Atlas“; concluzii referitoare la orientãrile
ºi profilul PEN-Clubului internaþional ºi ale Centrului PEN-român; modul cum s-a
acþionat pentru selectarea ºi pregãtirea unor surse cu posibilitãþi în strãinãtate etc.,
care au fost apreciate la nivelul conducerii departamentului. Primele patru studii au
fost difuzate la inspectorate ca materiale orientative, determinându-le sã efectueze
asemenea analize ºi pe plan local.

Pentru contribuþia de fond adusã atât în rezolvarea problemelor de ansamblu ale
serviciului, cât ºi pentru rezultatele bune ºi foarte bune obþinute în activitatea
nemijlocitã, hãrnicia ºi competenþa profesionalã doveditã, evidenþiez în mod deosebit
pe cpt. Mãlureanu Vasile ºi cpt. Florea Lucian.

De asemenea, pentru modul conºtiincios ºi responsabil în care s-au achitat de
sarcinile ºi misiunile ce le-au avut de îndeplinit, remarc pe tovarãºii: lt. col. Achim
Victor, mr. Popazu Vasile ºi cpt. Florea Al. Gheorghe, care au desfãºurat un volum
mare de muncã ºi pe linia grupei „Selector“, inclusiv cu prilejul organizãrii unor acþiuni
la Sala Radio.

Rezultate pozitive în activitatea desfãºuratã în acest an au obþinut ºi tovarãºii: lt.
col. Wawiernia Mihai ºi lt. maj. Cusak Ioan.

O implicare mai de fond în problemele pe care le coordoneazã s-a simþit, în
perioada analizatã, ºi din partea tovarãºilor col. Bude Vasile ºi lt. col. Vãrzaru
Gheorghe.

În ceea ce priveºte pe tov. mr. Apostol Eugeniu, dupã modul în care a demarat
sunt perspective ca, în scurt timp, sã se situeze la nivelul ofiþerilor fruntaºi din serviciu.

Se cuvine sã mai adaug la cele de mai sus modul ireproºabil în care ofiþerii
serviciului ºi-au îndeplinit sarcinile ce le-au revenit în contextul acþiunilor de securitate
ºi gardã la care au participat, a altor misiuni ordonate de conducerea direcþiei.

IV. Deºi, în general, activitatea desfãºuratã în cursul acestui an a fost, pe ansam-
blu, pozitivã, au continuat totuºi sã mai persiste ºi unele neajunsuri:

1. Cu toate cã s-a acþionat mai ferm pentru acoperirea informativã a locurilor ºi
mediilor de artã-culturã, sãnãtate, presã ºi justiþie, nu ne putem declara mulþumiþi de
modul cum sunt controlate cu reþea unele din acestea.

Astfel, în problema „artã-culturã“, mediile artiºtilor liber-profesioniºti sunt slab
încadrate informativ, iar în cenaclurile literar-artistice activitatea de securitate s-a
diminuat în ultimul timp în mod nejustificat.

De asemenea, în domeniile cinematografiei ºi muzicii, în afarã de faptul cã nu
avem surse de valoare suficiente, nici reþeaua informativã existentã nu este capacitatã
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cu sarcini concrete, precise, pentru a fi în mãsurã sã ne asigure fondul necesar de
informaþii în baza cãrora sã ne putem face o imagine realã ºi cuprinzãtoare asupra
tuturor fenomenelor operative de securitate din aceste sectoare.

Deºi am înregistrat succese notabile pe linia introducerii în reþea a unor surse cu
posibilitãþi de influenþã ºi echilibru în mediul creatorilor de literaturã ºi artã, nu am
insistat îndeajuns la nivelul Capitalei ºi al securitãþilor judeþelor cu pondere în
problemã sã facã acelaºi lucru.

În problema „presã“, la unele inspectorate se manifestã încã reþineri în organizarea
unor mãsuri informativ-operative temeinice de cunoaºtere ºi ca urmare a interpretãrii
greºite a Hotãrârii Comitetului Politic Executiv privind întãrirea controlului de partid
asupra muncii organelor de securitate, miliþie, procuraturã ºi justiþie.

Aºa se explicã slaba acoperire informativã a redacþiilor ziarelor locale, existând
securitãþi judeþene, ca Mehedinþi, Alba, Brãila, Bistriþa, Caraº-Severin ºi Giurgiu, care
nu dispun de nici o sursã de informare în cadrul redacþiilor, iar la I.M.B. – Sec., I.J.
Timiº ºi Suceava s-a înregistrat chiar o anumitã scãdere numericã a reþelei informative
în aceste locuri.

De asemenea, în unele tipografii nu se stãpâneºte încã temeinic situaþia operativã,
ca urmare a unei tendinþe de subapreciere a problematicii de securitate din acest sector,
deºi practica a demonstrat cã în aceste obiective, datoritã specificului ºi vulnerabilitãþii
lor, pot apãrea fapte ºi fenomene negative cu implicaþii pe linia securitãþii statului.

În cadrul Radioteleviziunii ºi studiourilor teritoriale, obiective vulnerabile la
multiple acþiuni ostile, nu putem afirma cã am fãcut totul pentru a realiza un sistem
eficient de cunoaºtere ºi prevenire, pentru a crea surse cu largi posibilitãþi, cu putere
de intervenþie ºi decizie atunci când este cazul, pe mãsura complexitãþii acestor
instituþii.

În domeniul sãnãtãþii, structura ºi dispunerea reþelei informative, în multe locuri
ºi medii, continuã sã fie deficitarã, necorespunzând cu situaþia operativã existentã.
Ponderea în reþea o deþin cadrele medii ºi TESA, deºi preocupãrile noastre trebuiau
sã conveargã prioritar spre cadrele cu studii superioare.

În consecinþã, numãrul surselor cu largi posibilitãþi de informare, inclusiv din rândul
specialiºtilor de marcã, continuã sã fie redus, inclusiv la nivel central.

Activitatea de cunoaºtere în problema „justiþie“ – îndeosebi în rândul judecãtorilor
ºi procurorilor – nu satisface pe deplin, având în vedere problemele de securitate cu
care ne confruntãm în acest domeniu. Sunt securitãþi judeþene, ca Gorj, Olt, Prahova,
Cluj, Brãila, Galaþi, Buzãu, Sibiu ºi altele, care acþioneazã încã greoi pe linia
organizãrii ºi desfãºurãrii unei munci de securitate calificate în instituþiile juridice
de pe raza lor de competenþã.

În mod autocritic, trebuie sã recunoaºtem cã nici toate sursele din legãtura
nemijlocitã nu sunt la nivelul care trebuie.

Deºi la începutul acestui an am difuzat la securitãþile judeþene ºi a municipiului
Bucureºti tematici de cãutare a informaþiilor, eficienþa lor – pe linia unei mai bune
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orientãri a reþelei – nu este cea scontatã, existând la mai multe inspectorate un numãr
însemnat de surse care furnizeazã informaþii puþine ºi cu valoare operativã scãzutã.

În acelaºi timp, nu s-a acþionat temeinic pentru valorificarea deplinã a posibilitãþilor
informative ale tuturor surselor care s-au deplasat în strãinãtate, de multe ori ofiþerii
rezumându-se la o simplã pregãtire contrainformativã.

Ordinul dat, de a se efectua recrutãri din rândul cetãþenilor strãini, nu a fost urmat
de o intensificare a preocupãrilor pe aceastã linie, deºi exisã posibilitãþi ce ar putea
fi valorificate, îndeosebi în problemele „sãnãtate“ (reprezentanþi de firme sau cadre
medicale venite în þarã pentru afaceri sau schimb de experienþã); „presã“ (strãini veniþi
în România la specializare pe linie de Radioteleviziune ºi care stau perioade mai mari
de timp) ºi „artã-culturã“ (studenþi strãini la I.A.T.C. ºi Institutul de arte plastice, cu
legãturi în mediile artistice din þarã ºi exterior).

Neajunsurile din munca cu reþeaua informativã explicã, de altfel, ºi volumul redus
de informaþii de interes operativ obþinut, mai ales în problemele justiþie, sãnãtate ºi
chiar în presã.

2. Pe linia celor patru probleme continuã sã se manifeste deficienþe ºi în ce priveºte
supravegherea ºi controlul informativ al strãinilor care vin în contact cu persoane din
baza noastrã de lucru. De obicei, mãsurile luate s-au limitat la cetãþenii strãini veniþi
oficial în instituþiile date în responsabilitate, iar informaþiile obþinute s-au referit în
special la comportarea ºi activitatea desfãºuratã de aceºtia numai pe timpul ºi în cadrul
obiectivelor vizitate. În unele situaþii am aflat cu întârziere ºi chiar de la alte unitãþi
despre existenþa strãinilor în obiectivele noastre.

Deºi s-au fãcut progrese în cunoaºterea ºi prevenirea activitãþilor ostile ale ziariºtilor
strãini care au venit în þarã pe linie de Radioteleviziune, au fost situaþii când aceºtia,
ocolind mãsurile noastre, au luat contact cu persoane aflate în preocupãrile organelor
de securitate sau au realizat reportaje filmate, care ulterior au fost folosite în
propaganda ostilã R.S. România.

Nu am reuºit sã determinãm securitãþile judeþene ºi a municipiului Bucureºti sã
se angajeze cu spirit de rãspundere la supravegherea persoanelor care au rude în cadrul
emigraþiei intelectuale reacþionare, întreþin legãturi cu elemente ostile din exterior,
în primul rând cu angajaþi sau colaboratori ai postului de radio „Europa Liberã“,
precum ºi a emisarilor acestora.

Astfel, în lucrarea informativã a unor persoane care au legãturi în rândul
emigraþiei reacþionare mãsurile luate au convers limitativ spre a cunoaºte numai dacã
acestea, pe timpul cãlãtoriilor efectuate în strãinãtate, s-au întâlnit cu Monica
Lovinescu, Virgil Ierunca, Eugen Ionescu, Sanda Stolojan ori alte elemente ostile din
exterior, fãrã a aprofunda ºi corela toate informaþiile deþinute. De aceea, n-am reuºit
sã apreciem cu exactitate în ce mãsurã atitudinea ºi activitatea unora sunt consecinþa
dirijãrii din afarã, dacã anumite fapte sunt întâmplãtoare sau fac parte dintr-o tacticã
prestabilitã.
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De asemenea, mãsurile întreprinse pe linia discreditãrii ºi creãrii de disensiuni –
între elementele care se implicã în mod abil, discret, manevrând alte persoane aºa-
zis noncomformiste, în vederea deteriorãrii climatului politic din mediul creatorilor
de literaturã – nu au avut, în toate cazurile, continuitatea ºi eficienþa scontate.

Am avut ºi în acest an manifestãri culturale ºi ºtiinþifice importante pe linia
problemelor „sãnãtate“, „artã-culturã“, pe care nu le-am controlat în suficientã mãsurã,
iar în unele nu ne-am implicat deloc cu mãsurile necesare.

3. Continuã sã se manifeste minusuri ºi pe linia urmãririi informative. În multe
dosare de urmãrire informativã se acþioneazã stereotip, cu mãsuri de aºteptare, ceea
ce determinã tergiversarea clarificãrii ºi soluþionãrii lor. Exemple sunt pe linia tuturor
problemelor ºi la mai multe inspectorate. Deºi am fost preocupaþi sã imprimãm
ofiþerilor de la securitãþile judeþene ºi a municipiului Bucureºti un mai pronunþat spirit
profesional în lucrarea informaþiilor, rezultatele materializate în numãrul cazurilor
noi luate în lucru ºi în modul cum se acþioneazã între ele nu se ridicã la nivelul
cerinþelor actuale. Existã încã rezerve la unii ofiþeri de a se angaja în lucrarea calificatã
a informaþiilor prin dosare de urmãrire informativã, iar atunci când o fac nu depun
eforturile necesare de gândire în a folosi în mod diversificat, ofensiv ºi eficient
mijloacele ºi metodele specifice de muncã. Aºa se face cã unele cazuri, inclusiv dintre
cele lucrate nemijlocit („Ion Popa“, „Mihai“, „Barbu“ º.a.) sau luate în control,
treneazã de mulþi ani, iar în alte situaþii asistãm la activitãþi ostile ºi nu reuºim sã
gãsim cele mai bune modalitãþi de prevenire ºi neutralizare.

4. Cu toate cã în 1982 nu am fost surprinºi de fapte sau fenomene deosebite, ºi
în ce priveºte latura preventivã a activitãþii noastre au existat unele neajunsuri.

Astfel, deºi s-a acordat o atenþie sporitã prevenirii rãmânerilor ilegale în strãinãtate
– anul acesta efectuându-se studii asupra fenomenului respectiv, ce au fost difuzate
la inspectorate –, pe linia problemelor „artã-culturã“ ºi „sãnãtate“ numãrul persoanelor
din sectoarele date în competenþã care au refuzat înapoierea în þarã în 1982 a rãmas
ridicat (97 la „artã-culturã“, 118 la „sãnãtate“, 16 la „justiþie“ ºi 2 la „presã“). Fãrã
a constitui singura cauzã a acestui fenomen, trebuie sã recunoaºtem cã încã se
manifestã deficienþe în activitatea de verificare ºi avizare a persoanelor care se
deplaseazã în strãinãtate, în aplicarea cu stricteþe ºi maximum de responsabilitate a
prevederilor programelor de mãsuri „Alfa“ ºi „Atlas“.

De asemenea, deºi pe linia activitãþii de prevenire a publicãrii unor lucrãri cu
conþinut necorespunzãtor ori interpretabil s-a acþionat cu o eficienþã sporitã, au existat
totuºi câteva cazuri când asemenea materiale au ajuns la public (volumul de carica-
turi al lui Mihai Stãnescu, culegerea de schiþe „Aprobare pentru tangou“ a lui Viorel
Cacoveanu, piesa de teatru „Cheile oraºului Breda“ de ªtefan Berceanu ºi altele).

Mãsurile întreprinse asupra unor elemente aºa-zis protestatare din problema
„sãnãtate“ (medicii Raceu Ioan din Sibiu ºi Dinulescu Radu din Râmnicu Vâlcea)
nu au fost de naturã sã previnã trimiterea unor scrisori cu conþinut tendenþios postului
de radio „Europa Liberã“ de cãtre aceºtia.
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Analiza modului în care sunt lucrate persoanele cu antecedente politice sau penale
ºi descendenþii unor asemenea elemente care îºi desfãºoarã activitatea în sectoarele
date în rãspundere a evidenþiat, între altele, cã nu în toate cazurile se acþioneazã cu
mãsuri ferme de neutralizare a unora dintre ele, deºi informaþiile existente justificã
acest lucru.

Pe linia prevenirii intrãrii în contact a oamenilor de litere ºi artã care se depla-
seazã în exterior cu elemente din cadrul cercurilor reacþionare, nu am atins obiectivul
propus, de a asigura o temeinicã pregãtire contrainformativã tuturor celor care au plecat
temporar în statele occidentale unde sunt concentrãri importante ale emigraþiei
intelectuale ostile.

Deºi anul acesta s-au fãcut paºi importanþi în direcþia contracarãrii propagandei
duºmãnoase ºi folosirii mai sistematice a presei în combaterea ºi demascarea
postului de radio „Europa Liberã“, nu ne putem declara pe deplin mulþumiþi de
rezultatele obþinute. Avem în vedere cã nu am reuºit sã determinãm pe unii oameni
de litere – elogiaþi în emisiunile postului respectiv – sã solicite încetarea referirilor
la adresa lor. De asemenea, nu au fost antrenate în suficientã mãsurã ºi alte
personalitãþi ale vieþii noastre culturale în acþiunea de ripostã ºi demascare a
caracterului subversiv al propagandei desfãºurate de asemenea oficine.

5. În activitatea de coordonare, îndrumare ºi control, acordând atenþie prioritarã
inspectoratelor cu problematicã mai complexã pe linia serviciului, nu am reuºit sã
le determinãm pe toate celelalte sã desfãºoare o activitate la nivelul cerinþelor.

Deºi cu prilejul întocmirii planurilor de mãsuri în probleme am stipulat termene
concrete la care inspectoratele sã raporteze stadiul executãrii unor sarcini, ºi în acest
an au fost necesare dese reveniri telefonice pentru a face acest lucru. Trebuie sã
recunoaºtem cã nu am gãsit mijloacele necesare pentru a stimula la ofiþerii
corespondenþi din teritoriu o atitudine mai responsabilã privind sarcinile de plan.

ªi din acest motiv, pe linia problemei „sãnãtate“ nu s-a reuºit finalizarea
analizelor prevãzute privind „Aspectele rezultate din supravegherea cetãþenilor
strãini care viziteazã instituþiile sanitare“ ºi „Situaþia operativã din rândul cadrelor
medicale cu antecedente politice sau penale“.

În directã dependenþã de acest aspect este cel al circuitului informaþional de la
inspectorate cãtre noi, care a continuat sã fie redus ºi în anul 1982.

Pentru remedierea acestui neajuns am procedat la trimiterea în judeþe, prin adresã,
a unor tematici, pe baza cãrora sã raporteze stadiul situaþiei operative ºi informaþiile
ce le deþin asupra unui anumit aspect, practicã ce o vom folosi mai intens în viitor.

Deºi prin difuzarea tematicilor respective am reuºit sã angrenãm în mai bunã
mãsurã securitãþile judeþene ºi municipiul Bucureºti la efectuarea de studii ºi analize
pe fenomene, rezultatele nu ne satisfac, manifestându-se încã superficialitate,
formalism ºi lipsã de profunzime chiar din partea unor inspectorate cu pondere în
problematica serviciului nostru (I.M.B. – Securitate, I.J. Cluj, Sibiu, Braºov,
Constanþa, Bihor etc.).
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Lipsurile care s-au manifestat în problemele de competenþa serviciului,
neîmplinirile care au grevat în anumite situaþii eficienþa activitãþii desfãºurate, sunt
consecinþa unor deficienþe din stilul ºi metodele noastre de muncã.

Deºi comparativ cu etapa anterioarã s-au obþinut rezultate mai bune pe linia tuturor
problemelor, atât eu, cât ºi ceilalþi ofiþeri din serviciu nu am militat cu destulã exigenþã
ºi fermitate pentru a se produce revirimentul necesar pe planul calitãþii muncii
informativ-operative la toate compartimentele corespondente, pentru schimbarea
radicalã a opticii depãºite în care unele cadre abordeazã conþinutul sarcinilor în aceste
domenii sensibile.

Nu am reuºit încã sã determinãm toate securitãþile judeþene sã raporteze în mod
sistematic ºi în timp util despre faptele ºi fenomenele importante cu care se confruntã,
pentru a putea dirija ºi mai activ toate problemele de fond din sfera noastrã de
preocupare.

Nici noi nu ne-am fãcut simþitã, în mãsura necesarã, prezenþa la toate compar-
timentele din teritoriu, unele chiar cu pondere pe problematica serviciului (Cluj, Iaºi,
Prahova, Dolj). Personal, am efectuat puþine zile [de] deplasare la securitãþile
judeþene.

La acest capitol doresc sã mai subliniez cã la unii ofiþeri din serviciu s-a constatat
o insuficientã preocupare pentru îmbunãtãþirea continuã a activitãþii proprii ºi
perfecþionarea muncii în cadrul problemei în care lucreazã. Ofiþeri cu experienþã, ca
lt.-col. Vãrzaru Gheorghe, lt.-col. Wawiernia Mihai ºi colonel Bude Vasile, puteau
sã se manifeste mai activ în cadrul serviciului, sã dea dovadã de mai multã iniþiativã
ºi angajare în rezolvarea problemelor de fond, sã-ºi organizeze mai bine inclusiv
activitatea proprie, pentru a preveni înregistrarea de restanþe în realizarea la timp a
sarcinilor ce le-au avut de îndeplinit.

În problemele sãnãtate, presã, justiþie, nu întotdeauna am abordat sarcinile
profesionale într-o perspectivã mai largã, aºteptând ca unele probleme ºi fenomene
sã le aducã timpul în atenþia noastrã, fãrã ca noi sã le intuim din vreme ºi sã pregãtim
mãsurile necesare de cunoaºtere ºi prevenire.

Evident cã sublinierea neajunsurilor [semnalate] ºi a altora ce vor fi reflectate cu
acest prilej nu ne diminueazã din realizãrile obþinute, dar trebuie sã ne mobilizeze
pe fiecare la o muncã ºi mai responsabilã în viitor, pentru ca activitatea informativ-
operativã în problemele pe care le coordonãm sã se ridice la parametri de calitate ºi
eficienþã cerute de nevoile actuale.

V. Pentru remedierea neajunsurilor ºi ridicarea calitãþii ºi eficienþei muncii
noastre în sectoarele de artã-culturã, presã, sãnãtate ºi justiþie, în anul 1983 se va
acþiona prioritar în urmãtoarele direcþii:

1. Continuarea preocupãrilor pe linia îmbunãtãþirii concepþiei de muncã în
problemele date în rãspundere, a schimbãrii opticii greºite în care unele cadre, inclusiv
cu funcþii de conducere, mai abordeazã importanþa ºi conþinutul sarcinilor în aceste
domenii.
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În acest scop, vom urgenta definitivarea ºi prezentarea conducerii Departamentului
Securitãþii Statului, spre aprobare ºi difuzare, planurile de mãsuri de perspectivã în
problemele „artã-culturã“ ºi „presã“ ºi vom urmãri îndeaproape modul cum
securitãþile judeþene ºi a municipiului Bucureºti acþioneazã pentru realizarea
obiectivelor ºi sarcinilor stipulate în toate planurile de muncã din problemele
serviciului.

2. Dezvoltarea potenþialului informativ, atât prin recrutarea de noi surse –
îndeosebi în locurile ºi mediile în care nu se asigurã încã un control informativ la
nivelul exigenþelor actuale –, cât mai ales prin perfecþionarea în continuare a muncii
de instruire, dirijare ºi verificare a acestora.

În activitatea de punctare, studiere ºi recrutare ne vom orienta în principal spre
persoane cu reale posibilitãþi ºi perspective în munca de culegere a informaþiilor,
capabile sã rezolve ºi alte sarcini – de influenþã, dezinformare etc. – în þarã ºi
strãinãtate.

3. Intensificarea activitãþii de cunoaºtere în toate locurile ºi mediile de artã-culturã,
presã, sãnãtate ºi justiþie, pentru a asigura o temeinicã stãpânire a situaþiei operative.

4. Verificarea ºi soluþionarea operativã a informaþiilor, pentru a putea preveni în
timp util apariþia unor fapte sau fenomene negative.

5. Cuprinderea în forme de lucru organizate a tuturor persoanelor potenþial
periculoase pentru securitatea statului.

6. Imprimarea unui mai pronunþat spirit profesional în clarificarea ºi finalizarea
operativã a dosarelor de urmãrire informativã aflate în lucru.

În acest sens, ofiþerii serviciului vor acþiona cu mai mult spirit profesional în
cazurile proprii ºi se vor implica concret, într-o mai mare mãsurã, în soluþionarea
cazurilor ºi informaþiilor deosebite de la inspectorate.

7. Întãrirea fermitãþii faþã de persoanele care manifestã atitudine ostilã politicii
partidului ºi statului nostru, adecvarea mãsurilor de prevenire ºi neutralizare la
particularitãþile fiecãrui caz în parte.

8. Contracararea acþiunilor cercurilor reacþionare din strãinãtate de a genera o
miºcare contestatarã intelectualã în þara noastrã, de a racola ºi determina sã rãmânã
în exterior persoane din sectoarele date în responsabilitate, de a stimula apariþia altor
fapte sau fenomene negative în rândul oamenilor de artã, culturã, presã, a cadrelor
medicale ºi din justiþie.

În acest scop, vom spori preocupãrile de cunoaºtere nemijlocitã a intenþiilor
cercurilor reacþionare vizând mediile din rãspunderea serviciului ºi vom dezvolta
colaborarea pe aceastã linie cu U.M. 0544.

9. Creºterea contribuþiei specifice la activitatea de demascare, neutralizare sau
limitare a efectelor negative ale acþiunilor ostile de incitare ºi propagandã vizând
compromiterea politicii culturale, ideologice, medicale ºi juridice a partidului.

10. Sporirea responsabilitãþii în verificarea temeinicã ºi avizarea persoanelor care
cãlãtoresc în strãinãtate, în interes de serviciu sau personal.
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11. Pregãtirea contrainformativã înaintea plecãrii în Occident a tuturor persoanelor
din sectoarele de artã-culturã, presã, sãnãtate ºi justiþie ºi înlãturarea tendinþelor de
formalism ºi superficialitate din aceastã activitate, pentru a realiza o limitare
efectivã a numãrului celor care în exterior intrã în contact cu cercurile reacþionare
ºi se expun influenþei lor negative.

12. Perfecþionarea activitãþii de apãrare a secretului de stat, de protejare a
cercetãrilor medicale de valoare ºi a autorilor acestora.

13. Antrenarea într-o mai bunã mãsurã a ofiþerilor de la securitãþile judeþene ºi a
municipiului Bucureºti în analiza ºi studierea faptelor sau fenomenelor specifice
domeniilor aflate în competenþã.

În acest sens, vom generaliza practica determinãrii unor studii ºi analize prin
trimiterea unor tematici la inspectorate, cu stipularea concretã a termenelor de realizare.

14. Creºterea operativitãþii ºi informarea organelor de partid ºi de stat competente,
pentru a interveni cu mãsuri pentru prevenirea unor stãri de spirit necorespunzãtoare,
a altor fapte sau fenomene negative.

15. Identificarea unor noi pârghii de naturã a stimula securitãþile judeþene ºi a
municipiului Bucureºti la asigurarea unei fluenþe informaþionale sporite cãtre
direcþie, pentru a ne permite o mai promptã cercetare ºi abordare de fond a faptelor
ºi fenomenelor cu care ne confruntãm pe þarã în sectoarele de artã-culturã, presã,
sãnãtate ºi justiþie, în scopul desprinderii de concluzii operative ºi stabilirii unor mãsuri
eficiente în vederea eradicãrii sau limitãrii efectelor lor negative.

Raportez cã în cadrul serviciului existã ºi un potenþial bun ºi o atmosferã propice
de muncã. Printr-o dozare mai bunã a eforturilor ºi forþelor ºi o angajare plenarã a
fiecãruia dintre noi, existã garanþia cã vom reuºi sã conferim activitãþii noastre
valenþele necesare, astfel încât activitatea de securitate din problemele date în
responsabilitate sã se înscrie pe o linie mereu ascendentã.

În încheiere, fiind convins cã exprim adeziunea tuturor celor prezenþi, vã asigur,
tovarãºe general ºi pe tov. colonel ªtefãnescu Mircea, de al cãrui sprijin competent,
colegial, ne-am bucurat în permanenþã, cã ofiþerii Serviciului 5, conºtienþi de
importanþa sarcinilor ºi misiunilor ce le revin, vor acþiona pe mãsura acestora,
subordonându-ºi întreaga lor capacitate ºi energie îndeplinirii ireproºabile a sarcinilor
ºi misiunilor încredinþate.

ªeful serviciului
Lt. colonel
Merce Ilie

Rd 0161/1262 / 12 decembrie 1982
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1983 februarie 11. Plan de mãsuri al Direcþiei I pentru cunoaºterea, prevenirea
ºi contracararea „activitãþii clandestine ostile“ desfãºurate de
cultul „Adventiºti de ziua a 7–a“ ºi grupãrile religioase
„Adventiºti-reformiºti“ ºi „Adventiºti-protestanþi“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

140/BN/001590 din 11 februarie 1983

Se aprobã
Locþiitor al ºefului Direcþiei I

Colonel
Pleºea Constantin
14 februarie 1983

Plan de mãsuri
pentru cunoaºterea, prevenirea ºi contracararea activitãþii clandestine ostile

desfãºurate împotriva þãrii noastre sub acoperirea cultului „Adventiºti
de ziua a 7–a“ ºi a sectei ilegale „Adventiºti-reformiºti“

În conformitate cu sarcinile prevãzute în Programul de mãsuri al Departamentului
Securitãþii Statului, în problema „Elemente ostile care îºi desfãºoarã activitatea în
rândul cultelor ºi sectelor“, pentru cunoaºterea, prevenirea ºi neutralizarea acþiunilor
ostile desfãºurate de cãtre membrii cultului neoprotestant „Adventiºti de ziua a 7–a“
ºi ai sectelor „Adventiºti-reformiºti“ ºi „Adventiºti-protestanþi“, a emisarilor
Conferinþelor Generale adventist-reformiste din S.U.A. ºi R.F. Germania, a unor
misionari cultici ºi cetãþeni strãini, semnalaþi ºi depistaþi cu astfel de preocupãri,
activitatea de securitate în aceste subprobleme se va desfãºura având la bazã
prevederile documentelor de partid, ale legilor þãrii, precum ºi ale ordinelor ºi
instrucþiunilor specifice de muncã.

Urmare a intensificãrii mãsurilor informativ-operative în scopul cunoaºterii
activitãþii clandestine ºi ostile desfãºurate de unele elemente din rândul cultului
neoprotestant „Adventiºti de ziua a 7–a“ ºi a disidenþei acestuia, sectele „Adventiºti-
reformiºti“ ºi „Adventiºti-protestanþi“, s-au obþinut date ºi informaþii care atestã faptul
cã în ultimul timp, sub acoperirea religiei, unele persoane au organizat în secret acþiuni
duºmãnoase, incitaþi de emisari ai unor cercuri ºi organizaþii reacþionare din
strãinãtate, precum ºi de emisiunile provocatoare ale posturilor de radio strãine, în
special „Europa Liberã“, ºi [de] presa reacþionarã din Occident.
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În consecinþã, sunt tot mai frecvente cazurile când emisari ai unor organizaþii ºi
cercuri religioase reacþionare din strãinãtate vin în R.S. România, acþionând asupra
bazei noastre de lucru din locurile ºi mediile specifice acestor subprobleme, cu
urmãtoarele misiuni:

– instigarea unor persoane la activitãþi anarhice, în scopul obþinerii aprobãrilor de
emigrare, urmând a le folosi ulterior în acþiuni de denigrare a realitãþilor din România;

– introducerea ilegalã de materiale de propagandã cu conþinut mistic ºi ostil,
multiplicarea ºi difuzarea lor în þarã în mod clandestin;

– sustragerea credincioºilor de la activitãþi economico-productive, politice,
social-culturale, ºtiinþifice, militare etc.;

– instigarea la reorganizarea pe þarã, în condiþii secrete, a sectelor „Adventiºti-
reformiºti ºi protestanþi“, a grupãrilor „T.K.W.“, „Roua Dimineþii“ sau „Mica
Rãmãºiþã“, disidenþe desprinse din cultul legal A.Z.S.;

– incitarea credincioºilor din cultul A.Z.S. la acþiuni de nesupunere faþã de pastorii
ºi conducãtorii acestuia, etichetaþi ca „vânduþi“ statului, pe fondul motivaþiei unei
aºa-zise campanii de frustrare a credincioºilor de drepturi ºi libertãþi pe plan
religios.

Fiind sesizate mutaþiile produse în situaþia operativã din aceste subprobleme,
organele de securitate, folosind mai judicios potenþialul informativ ºi celelalte mijloace
specifice de muncã, au reuºit sã contracareze din acþiunile duºmãnoase iniþiate în
strãinãtate ºi în þarã, constatându-se ºi neajunsuri în activitatea de cunoaºtere ºi pre-
venire la timp a acestora, impunându-se totodatã mãsuri ferme pentru lichidarea lor.

În conformitate cu prevederile Programelor de mãsuri ale Departamentului
Securitãþii Statului ºi ale Direcþiei I pe anul 1983, inclusiv cel în problema „culte-
secte“, pentru organizarea pe o treaptã superioarã ºi perfecþionarea activitãþii de
cunoaºtere, prevenire ºi neutralizare a acþiunilor de naturã ostilã statului nostru,
desfãºurate sub masca cultului adventist ºi disidenþele acestuia, se va acþiona cu
prioritate în vederea realizãrii urmãtoarelor obiective:

I. Exercitarea controlului informativ-operativ deplin, mai incisiv ºi pe o treaptã
superioarã etapei parcurse, asupra tuturor persoanelor pretabile la fapte duºmãnoase
sub masca religiei adventiste, precum ºi asupra locurilor ºi mediilor unde pot sã aparã
fapte ºi fenomene ostile.

II. Sporirea eficienþei mãsurilor de depistare, contracarare ºi neutralizare a
acþiunilor cetãþenilor strãini ºi emisarilor organizaþiilor religioase reacþionare care
instigã la activitãþi ostile persoane de religie adventistã ori culeg informaþii pe care
le folosesc în strãinãtate la denigrarea realitãþilor din þara noastrã.

III. Identificarea ºi anihilarea canalelor prin care se introduc materiale cu caracter
mistic ºi ostil, precum ºi de trimitere în strãinãtate a unor date destinate speculaþiilor
denigratoare cu privire la libertãþile religioase din þara noastrã, în scopul îngrãdirii
oricãror posibilitãþi, de a se acþiona clandestin ori în afara cadrului legal stabilit prin
statutul de organizare ºi funcþionare al cultului A.Z.S.
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IV. Îmbunãtãþirea substanþialã a muncii de culegere ºi valorificare a informaþiilor
referitoare la activitãþi de naturã sã afecteze climatul politic din þara noastrã,
direcþiile ºi intenþiile de reorganizare a sectelor „Adventiºti-reformiºti“ ºi „Adventiºti-
protestanþi“ în condiþii de clandestinitate ºi adaptarea mijloacelor ºi metodelor folosite
în raport cu mutaþiile produse în situaþia operativã, spre a realiza în principal scopul
preventiv al muncii organelor de securitate.

Concomitent, vor fi extinse ºi diversificate acþiunile de influenþare, compromitere,
dezinformare ºi descurajare a persoanelor ostile din cadrul cultului adventist ºi a
sectelor „Adventiºti-reformiºti“ ºi „Adventiºti-protestanþi“, cât ºi a unor organizaþii
reacþionare din strãinãtate, care sub acoperirea religiei adventiste desfãºoarã acþiuni
ostile.

În vederea realizãrii acestor obiective, se vor întreprinde urmãtoarele mãsuri:

1. Dezvoltarea mãsurilor informativ-operative asupra tuturor persoanelor,
locurilor ºi mediilor unde pot sã aparã acþiuni potrivnice statului nostru sub
acoperirea cultului A.Z.S. ºi a sectelor respective, în vederea asigurãrii
cunoaºterii, prevenirii ºi neutralizãrii acestora.

a) În acest scop se va imprima un caracter mai ofensiv muncii de prevenire,
acþionându-se cu prioritate pentru creºterea volumului ºi calitãþii informaþiilor
referitoare la:

– încercãrile de a afecta climatul politic din þara noastrã, sub diferite forme, de
cãtre emisari aparþinând unor cercuri ºi organizaþii reacþionare din strãinãtate, cum
sunt: „Biserica subteranã“, „Isus pentru lumea comunistã“, „Solia pentru timpul
prezent“, „Biserica evanghelicã clandestinã“, „Conferinþele Generale adventist-
reformiste“ din S.U.A. ºi R.F. Germania etc.;

– cetãþeni strãini, emisari ºi emigranþi de origine românã care vin în þarã cu
misiunea de a instiga deservenþii ºi credincioºii cultului A.Z.S. la acþiuni anarhice;

– crearea de disidenþe ºi încurajarea unor elemente fanatice pentru a trece la
manifestãri de denigrare a realitãþilor existente în R.S.R. privind drepturile ºi
libertãþile religioase;

– persoane cu preocupãri de a introduce în þarã materiale cu conþinut mistic ºi ostil,
precum ºi de a scoate în exterior scrisori, memorii, apeluri, proteste, publicaþii etc.
ºi descoperirea canalelor folosite în acest scop.

Avem în vedere în primul rând faptul cã din R.P. Ungarã ºi R.S.F. Iugoslavia, prin
intermediul micului trafic, este introdusã literatura specificã adventiºtilor reformiºti,
fiind apoi tradusã în limbile românã ºi maghiarã, multiplicatã ºi difuzatã de cãtre
Boldijar Zoltan din Cluj-Napoca, stabilit cã deþine funcþia de secretar al tineretului
adventist-reformist din þara noastrã.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

597



b) Asigurarea controlului informativ asupra locurilor ºi mediilor unde se pot
produce acþiuni ostile sub acoperirea activitãþii cultului A.Z.S. ºi a sectelor ilegale
„Adventiºti-reformiºti“ ºi „Adventiºti-protestanþi“, avându-se în vedere în mod
deosebit persoane care:

– activeazã în cadrul organizaþiilor religioase reacþionare din exterior, al
comunitãþilor adventiste formate din români emigranþi în S.U.A., R.F. Germania,
Austria, Elveþia ºi Australia, precum ºi al altor comunitãþi adventiste din strãinãtate,
unde activeazã elemente reacþionare ºi ostile þãrii noastre, cum sunt: Cureteu
Octavian, Ghiþescu Nicuºor, Isaia Gabriel, Cazan Titu, Burghelea Eugen, Balotã
Costicã, Ene Gheorghe, Caraivan Geo ºi alþii;

– întreþin legãturi cu emisari ºi misionari ai centrelor ºi organizaþiilor religioase
reacþionare din exterior ori cu alþi strãini, inclusiv emigranþi originari din þara noastrã,
semnalaþi cã manifestã interes faþã de activitatea religioasã adventistã din þara noastrã;

– sub influenþa „Conferinþelor Generale adventist-reformiste“ din S.U.A. ºi R.F.
Germania au trecut la reorganizarea în secret a sectei „Activiºti-reformiºti“, prin
numirea Comitetului de conducere al sectei pe þarã, a conducerii „câmpurilor
misionare“ sub o conducere unicã, prin reunificarea celor trei mari grupãri adverse
ºi punerea acestora sub dependenþa ºi ex-jurisdicþia dogmaticã a organismelor
„adventist-reformiste“ de conducere pe plan mondial (S.U.A.) ºi european (R.F.G.);

– sub influenþa organizaþiei „Solia pentru timpul prezent“ din R.F. Germania,
membrii grupãrii disidente „Roua dimineþii“ sau „Mica Rãmãºiþã“ din þarã încearcã
sã-ºi reia activitatea clandestinã ostilã, în special dupã eliberarea din detenþie a
conducãtorilor: Szatmari Alexandru din Dumbrãveni – Sibiu, Iosub Elena din Piatra
Neamþ, Alexandru Gheorghe – Ploieºti, Ciobanu Gheorghe – Bucureºti ºi Sima Costel
din Feteºti – Teleorman.

– au fãcut parte din gruparea disidentã „T.K.W.“ sau au fost excluºi din cultul legal
A.Z.S. pentru diferite abateri, în special pentru idei, concepþii disidente ºi anarhice,
exteriorizate prin activitãþi în afara cadrului cultic legal;

– persoane din sectele adventiºti-reformiºti ºi protestanþi ce au fost condamnate
pentru refuzul satisfacerii serviciului militar sau alte fapte de drept comun ºi, împreunã
cu o serie de elemente din cultul A.Z.S. nemulþumite, fanatice ºi zeloase, acþioneazã
deschis ori pe cãi neoficiale prin redactarea ºi difuzarea de memorii, apeluri,
proteste etc. cãtre diferite organisme internaþionale, posturi de radio occidentale ori
ºefi de state, în ideea revendicãrii unor drepturi ºi libertãþi religioase, cu scopul de
a crea în þarã o stare de spirit necorespunzãtoare ºi de neîncredere;

– colporteazã ºtirile transmise de posturile de radio „Vocea Speranþei“, ºi
îndeosebi „Europa Liberã“, cu privire la aºa-zisele persecuþii religioase din þara noastrã;

– sunt cunoscute cu antecedente politice ori penale, au rude ºi relaþii în strãinãtate
sau au cãlãtorit în Occident în diferite scopuri;
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– familiile membrilor cultului A.Z.S. ºi ai sectelor „Adventiºti-reformiºti“ ºi
„Adventiºti-protestanþi“ care solicitã aprobare de a pleca din þarã, asigurându-se
cunoaºterea intenþiilor acestora ºi prevenirea oricãror acþiuni ostile din partea lor.

Trimestrial ºi ori de câte ori situaþia operativã o va impune, se va analiza modul
în care se realizeazã controlul informativ asupra acestor categorii de persoane, locuri
ºi medii, stabilindu-se mãsuri corespunzãtoare.

Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile
judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

c) În cooperare cu U.M. 0544/225 ºi 201, folosind ºi posibilitãþile securitãþilor
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, se vor intensifica mãsurile de penetrare
informativã, pentru a putea cunoaºte scopurile ºi direcþiile de activitate ale
principalelor centre ºi organizaþii reacþionare din strãinãtate, în vederea prevenirii ºi
combaterii acþiunilor preconizate împotriva þãrii noastre sub masca religiei adventiste.

În contextul scopurilor propuse mai sus, împreunã cu U.M. 0544/225 vor fi instruiþi
ºi trimiºi cu sarcini în exterior informatori cu posibilitãþi în rândul adventiºtilor, ca:
„Matei Gheorghe“ ºi „Nelu“, din legãtura Serviciului IV – Direcþia I, „Palievici“,
„Profesorul“, „Danielovici“, din legãtura I.M.B.-Securitate, „Faluvegy“ – I.J.Cluj,
„Gyepesi Ioan“, „Mare Ioan“ ºi „Dunãreanu“ – I.J. Mureº, „Friciu“ – I.J. Sibiu,
„Iliescu“ – I.J. Dolj, „Boboc“ ºi „Tãnase“ – I.J. Bacãu ºi alþii.

De asemenea, se va pune accent pe exploatarea informativã a unor emisari sau
cetãþeni strãini ce vor vizita R.S. România, printre care: Tuleu Paulo, Nicolici John,
Wolp W., Smith S., Balbahaz O., Morlocan Alexandru senior ºi junior – adventiºti-
reformiºti din S.U.A. –, Düra Andreas ºi Davis Gary Allen din R.F.G., conducãtori
ai organizaþiei „Solia pentru timpul prezent“ ºi alþii.

Trimestrial ºi ori de câte ori este necesar, se va analiza eficienþa informaþiilor
obþinute, exploatarea lor ºi mãsurile întreprinse, iar concluziile desprinse se vor raporta
la Direcþia I, care vor servi ca bazã unor informãri de profil cãtre conducerea
Departamentului Securitãþii Statului.

Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile
judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

d) În conlucrare cu Direcþia a II-a, va fi intensificatã activitatea de supraveghere
ºi urmãrire informativã a elementelor anarhice ºi ostile din cultul A.Z.S. ºi sectele
„Adventiºti-reformiºti“ ºi „Adventiºti-protestanþi“ care lucreazã în obiective
economice, institute de cercetãri, ministere etc., în vederea prevenirii creãrii unor stãri
de spirit necorespunzãtoare, proliferãrii, colportãrii de ºtiri ºi date tendenþioase.

Sarcinã permanentã.
Rãspunde: Cpt. Bordeianu N.

e) Se va conlucra cu Direcþia a III-a în întreprinderea de mãsuri informativ-
operative pentru cunoaºterea activitãþii personalului ambasadelor, consulatelor ºi
agenþiilor economico-ºtiinþifice acreditate în þarã care frecventeazã comunitãþile
adventiste, contacteazã persoane din cultul adventist, instigã la emigrare, ponegresc
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politica statului român privind drepturile ºi libertãþile religioase, introduc materiale
cu conþinut mistic ºi ostil, preiau scrisori, memorii, apeluri etc., cu scopul de a fi
folosite în acþiuni potrivnice statului român.

În acelaºi context se va acþiona mai eficient pentru identificarea ºi neutralizarea
elementelor autohtone adventiste care intrã în contact cu diplomaþi ºi cetãþeni strãini
cu reºedinþa temporarã în þara noastrã, care încearcã sã meargã la sediile consulatelor
ºi ambasadelor strãine acreditate în þarã, în special [la] cele ale S.U.A.

O atenþie deosebitã, în colaborare cu Serviciul VI din Direcþia I, se va acorda în
acelaºi scop cetãþenilor strãini aflaþi la studii în þara noastrã, care frecventeazã
comunitãþile adventiste, unele locuri ºi medii adventiste ºi adventist-reformiste.

Sarcinã permanentã.
Rãspunde: Cpt. Bordeianu N.

f) Se va menþine o conlucrare mai eficientã cu Unitãþile Speciale „T“, „S“ ºi „F“,
în scopul depistãrii persoanelor din cultul A.Z.S. ºi sectanþilor reformiºti care întreþin
relaþii cu organizaþii ºi centre religioase reacþionare din strãinãtate, precum ºi la
identificarea canalelor prin care se transmit în exterior date cu conþinut denigrator
la adresa politicii statului român privind libertãþile religioase ori prin care se
încearcã introducerea de materiale cu conþinut mistic ºi ostil.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

2. Adaptarea mijloacelor ºi metodelor specifice de muncã ale organelor de
securitate pentru contracararea acþiunilor ostile desfãºurate sub masca religiei
adventiste la mutaþiile survenite în situaþia operativã.

a) În acest scop va fi organizatã mai eficient activitatea de supraveghere ºi urmãrire
informativã a emisarilor ºi altor cetãþeni strãini, în vederea depistãrii celor cu intenþii
de a instiga persoane din cadrul cultului A.Z.S., a conducãtorilor sectanþi adventiºti-
reformiºti ºi adventiºti-protestanþi, la acþiuni potrivnice statului nostru prin:

– realizarea unor contacte secrete cu persoane anarhice ºi protestatare din cultul
A.Z.S. ºi sectanþi adventiºti-reformiºti ºi protestanþi, pe care îi instigã la emigrare;

– intermedierea unor legãturi secrete ale elementelor ostile din þarã cu centre,
organizaþii ºi posturi de radio reacþionare din strãinãtate;

– crearea de grupãri disidente-anarhice.
Trimestrial, vor fi analizate informaþiile obþinute despre activitatea cetãþenilor

strãini ºi emisari semnalaþi cu astfel de preocupãri. În acest sens, avem în vedere pe
urmãtorii: Düra Andreas ºi Davis Gary Allen, conducãtori ai organizaþiei „Solia pentru
timpul prezent“ din R.F. Germania, Tuleu Paulo, Nicolici John, Smith S., Balbahaz
C., de la Conferinþa Generalã adventist-reformistã din S.U.A., Balotã Costicã din
Elveþia, Devay Francisk din S.U.A., Bokor Ioan din R.P. Ungarã, Gutnekt H., Lavrik
Andrei ºi Wolp Wilhelm de la Conferinþa Generalã adventist-reformistã din R.F.
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Germania, Burghelea Eugen, Iancu Gheorghe, Eugen Siegel, fraþii Gubesch din R.F.
Germania ºi alþii.

În urma analizei acestor cazuri, se vor prezenta conducerii Direcþiei I propuneri
pentru fiecare caz în parte.

Rãspunde: Cpt. Bordeianu N.
b) ªi în continuare se va acorda atenþie sporitã legãturilor din þarã ale cetãþenilor

strãini ºi emisarilor, cunoscute cu preocupãri de a multiplica, depozita ºi difuza
materiale cu conþinut mistic ºi ostil, precum ºi de a trimite în strãinãtate date
denigratoare vizând politica statului nostru privind drepturile ºi libertãþile religioase.

Dintre acestea, exemplificãm pe: Coconcea Octavian, Grigorescu Cornel, Sima
Constantin ºi Neacºu Ion din cultul A.Z.S. – toþi din Bucureºti, Boldijar Zoltan ºi
Hathazi Samuel din Cluj-Napoca, Mihail Corneliu ºi Preda Gheorghe din Bucureºti,
adventiºti-reformiºti cunoscuþi cu preocupãri de a multiplica ºi difuza ilegal literaturã
sectantã.

Trimestrial, la nivelul ºefilor serviciilor de informaþii interne ºi al ºefilor
securitãþilor judeþene ºi a municipiului Bucureºti vor fi analizate informaþiile
obþinute despre astfel de preocupãri clandestine, stabilindu-se mãsuri de clarificare
ºi documentare a lor prin organele de miliþie.

Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile
judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

c) Se va imprima un ritm mai ofensiv ºi accelerat modalitãþilor de clarificare a
informaþiilor referitoare la cele 28 persoane din cultul A.Z.S. ºi 29 adventiºti-reformiºti
ºi adventiºti-protestanþi, lucrate prin dosare de urmãrire informativã, semnalate cu
preocupãri de a desfãºura activitãþi ostile sub masca religiei adventiste ori care întreþin
legãturi cu centre ºi organizaþii religioase reacþionare din strãinãtate ºi cu emisari ai
acestora.

– Pânã la 30 aprilie 1983 vor fi analizate toate informaþiile de acest fel, iar cele
mai deosebite vor fi luate în controlul conducerii securitãþilor judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, stabilindu-se mãsuri concrete de prevenire ºi neutralizare.

– Pânã la 1 martie 1983 vor fi puse în lucru, prin dosare de urmãrire informativã,
informaþiile privind activitatea clandestinã a conducãtorilor sectanþi adventiºti-
reformiºti pentru unificarea grupãrilor adverse sub o conducere unicã pe þarã. Avem
în vedere în principal pe urmãtoarele elemente: Mihail Corneliu din Bucureºti;
Ghimfus Traian ºi Titi Manea – Teleorman; Crãcea Traian ºi Dãlãlãu Vasile – Mureº;
Pop Ioan, Victor Nicolae ºi Marinicã Ion – Ploieºti; Ciurea Dumitru – Craiova; Boldijar
Zoltan, Radulovici Ana ºi Hathazi Samuel – Cluj-Napoca; Cucos Nicolae – Botoºani;
Ungureanu Nicolae – Suceava; Petreanu Teodor ºi Prunã Ion – Braºov; David
Alexandru – Sibiu; Buzdugan Ion – Arad; Buftea Ioan – Maramureº ºi alþii.

Totodatã, se va analiza oportunitatea luãrii în controlul Serviciului IV a unora din
cazurile enumerate pentru a impulsiona, coordona ºi acorda sprijin concret în
clarificarea lor.
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În acest context, în cazurile aflate în control – „Fotograful“ de la I.J. Alba,
„Ardeleanu“ de la I.J. Constanþa ºi D.U.I. „Miron“, elemente de vârf în secta
reformistã, se va acþiona prin mãsuri combinative pentru crearea de disensiuni, derutã
ºi compromiterea lor faþã de masa sectanþilor ºi ceilalþi conducãtori reformiºti.

Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile
judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

d) În vederea asigurãrii informative a locurilor ºi mediilor unde pot apãrea acþiuni
ostile sub acoperirea cultului A.Z.S. ºi a sectelor „Adventiºti-reformiºti“ ºi „Adventiºti-
protestanþi“, precum ºi a persoanelor pretabile a fi atrase la asemenea activitãþi, în
cursul anului 1983, pe þarã, potenþialul informativ va creºte cu 34 surse, prin atragerea
la colaborare a 22 informatori din cultul legal A.Z.S. ºi a 12 informatori din sectele
respective. Personal voi recruta 2 informatori, câte unul în fiecare subproblemã.

Trimestrial, se va analiza modul cum se realizeazã acþiunea de atragere la
colaborare a unor persoane cu posibilitãþi de pãtrundere în clandestinitate.

În acest scop, se va continua atragerea la colaborare a deservenþilor cultului A.Z.S.,
a altor persoane cu posibilitãþi de a sesiza aspecte ale activitãþii duºmãnoase, de a
rezolva sarcini interjudeþene ºi în strãinãtate, precum ºi a celor care se bucurã de
autoritate ºi influenþã ori au perspective de afirmare în cult. Se va acorda atenþie
deosebitã atragerii la colaborare a elevilor de la Seminarul teologic A.Z.S. din
Bucureºti.

De asemenea, vor fi luaþi în studiu pentru atragere la colaborare urmãtorii cetãþeni
strãini: „Moris“ din S.U.A., „Paul“, „Grig“ ºi „Doris“ din R.F. Germania, urmând a
se finaliza o recrutare din rândul acestora pânã la 15 decembrie 1983.

Termen: trimestrial.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
e) Trimestrial, la nivelul factorilor de conducere din securitãþile judeþene ºi a

municipiului Bucureºti se va analiza eficienþa muncii cu reþeaua informativã,
stabilind sarcini prioritare de rezolvare, cu accent pe formarea ºi pregãtirea unor surse
în vederea descifrãrii faptelor ce indicã activitãþi ostile ºi canale de legãturã cu
strãinãtatea. Concluziile desprinse se vor raporta conducerii Direcþiei I.

Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile
judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

3. Creºterea eficienþei mãsurilor de prevenire ºi neutralizare a acþiunilor
clandestine ostile, desfãºurate sub acoperirea cultului A.Z.S. ºi a sectelor
„Adventiºti-reformiºti“ ºi „Adventiºti-protestanþi“, în urma incitãrii centrelor
ºi organizaþiilor religioase reacþionare din strãinãtate.

a) Activitatea de analizã ºi valorificare a informaþiilor va marca un salt calitativ,
acordându-se atenþie prioritarã pe dezvoltarea preocupãrilor ofiþerilor din problemã
de la securitãþile judeþene ºi a municipiului Bucureºti, de a efectua studii pe cazuri
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ºi fenomene, cu scopul de a descoperi cauzele care genereazã stãri de spirit negative
în diferite locuri ºi medii din cadrul cultului A.Z.S. ºi sectanþilor adventiºti-
reformiºti ºi protestanþi, în scopul determinãrii celor mai adecvate mãsuri de
prevenire ºi neutralizare. Totodatã, se va acorda atenþie deosebitã schimbului de
informaþii interjudeþene, pentru asigurarea permanentã a cunoaºterii situaþiei operative
ºi a stãrii de spirit din cele trei subprobleme, precum ºi influenþei exercitate în aceste
medii de posturile de radio strãine, îndeosebi „Vocea Speranþei“ ºi „Europa Liberã“.

Întrucât mai multe elemente adventiste au fost implicate în cazurile „Canalul-80“
ºi „Canalul-81“, împreunã cu persoane aparþinând cultelor C.D.E.1, penticostal, baptist
ºi sectei interzise „Oastea Domnului“, în luna mai 1983 va fi elaborat un material
pentru îndrumarea ºi documentarea ofiþerilor corespondenþi din teritoriu, intitulat:
„Concluzii desprinse cu prilejul documentãrii activitãþii clandestine de introducere
în þarã a materialelor cu caracter mistico-ostil de emisari ai unor centre ºi organizaþii
religioase reacþionare din strãinãtate ºi scoaterea de cãtre aceºtia a unor date, în scopul
folosirii în propaganda denigratoare la adresa þãrii noastre în strãinãtate“.

Termen: 30 mai 1983 ºi permanent.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
b) În scopul împiedicãrii realizãrii unificãrii grupãrilor sectante reformiste sub o

conducere unicã, descurajãrii, menþinerii divizate în mai multe grupãri adverse, creãrii
unei stãri de derutã, suspiciuni ºi disensiuni între elementele cu rol de conducere ale
grupãrilor ºi credincioºi ºi chiar între grupãri, vom acþiona astfel:

– prin reþeaua informativã din problemã ºi sursele pretabile din cultul A.Z.S. vom
continua sã alimentãm disensiunile ºi divergenþele dintre conducãtorii grupãrilor
adverse, prin demascarea acestora cã nu urmãresc decât obþinerea de foloase
materiale la adãpostul sectei, sunt meschini, individualiºti, lacomi ºi avari;

– menþinerea în contact fictiv a conducãtorilor grupãrilor adverse ºi contactarea
altora, cum sunt: „Miron“ ºi „Popa Florea“ din Bucureºti, „Buzdugan Ion“ ºi „ªiclovan
Petru“ din Arad, Cãmãrãºan Vasile – Aiud, Crãcea Traian ºi Dãlãlãu Vasile – Mureº,
Nicolae Victor – Ploieºti, Ghimfus Traian – Teleorman – toþi din gruparea reformistã
de bazã, „Anton Ioan“ – Medgidia, „Mihail Corneliu“ – Bucureºti, „Bucur“ – Argeº,
„Boldijar Zoltan“ ºi „Radulovici Ana“ – Cluj – toþi din gruparea adiacentã centralei
mondiale, ºi „Pop Ioan“ – Ploieºti, conducãtorul grupãrii „Protestul“, care vor fi
exploataþi informativ ºi faþã de care vom lansa versiuni compromiþãtoare reciproce,
spre a fi colportate în masa sectanþilor ºi adversarilor lor;

– continuarea anchetelor informative cu ceilalþi conducãtori de grupãri reformiste,
cum sunt: David Alexandru – Sibiu, Buftea Ioan – Maramureº, Prunã Ioan ºi Petreanu
Tudor – Braºov, Ciurea Dumitru – Craiova, Titi Manea – Teleorman ºi alþii, în scopul
completãrii informaþiilor vizând acþiunile lor clandestine ºi legãturile cu strãinãtatea;
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– vom acþiona asupra unor elemente pretabile, cu rol de conducere în sectã – dupã
un studiu prealabil – de a comunica în scris cu Devay Francisk ºi Smith S., conducãtori
pe plan mondial ai adventiºtilor reformiºti, cã în România nu se poate desfãºura
activitatea impusã de aceºtia, care au provocat numai greutãþi în rândul credincioºilor
cu ocazia vizitelor în þarã, solicitându-le sã renunþe la intenþiile lor spre þara noastrã.
În acelaºi mod vom acþiona ºi prin Morlocan Alexandru – senior ºi junior, din S.U.A.,
prin rudele acestora ºi cu ocazia venirii lor în þarã;

– elementele stabilite ca deosebit de fanatice ºi active vor fi contactate periodic,
în mod deschis, spre a fi compromise în masa sectanþilor;

– publicarea de articole în presa centralã ºi localã privind „adevãrata faþã“ a
sectanþilor fanatici ºi activi, în scop de compromitere, discreditare ºi dezavuare a lor
de opinia publicã;

– asupra grupãrilor ºi conducãtorilor la care mãsurile preventiv-educative nu vor
avea eficienþa scontatã vom acþiona prin organele de miliþie ºi cele locale ale puterii
ºi administraþiei de stat, spre a-i surprinde în adunãri ºi activitãþi ilegale, urmând a
li se aplica mãsura amendãrii contravenþionale ºi trimiterea în justiþie pentru fapte
de drept comun;

– în luna aprilie 1983 se va organiza o ºedinþã de lucru cu ofiþerii din problemã
de la 17 securitãþi judeþene, cu pondere pe linia sectei reformiste, în care, dupã
prezentarea situaþiei operative pe þarã, se vor stabili în concret mãsuri specifice de
prevenire ºi neutralizare a activitãþii clandestine a reformiºtilor.

Termen: 30 aprilie ºi permanent.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
c) În scopul menþinerii unei stãri de spirit corespunzãtoare în cadrul cultului

A.Z.S. ºi respingerii fenomenelor de anarhie ce au loc în rândul celorlalte culte
neoprotestante: baptiºti, penticostali ºi creºtini dupã Evanghelie, cât ºi în vederea
prevenirii ºi neutralizãrii apariþiei de noi grupãri disidente, vom întreprinde
urmãtoarele mãsuri:

– menþinerea în contact fictiv a pastorilor Galfi Ludovic, Faluvegy Dezideriu din
Bucureºti, Timiº Alexandru, Moldovan Wilhelm, Borbath Zoltan din Cluj-Napoca,
Kiss Ion, Biro Francisc, Soò Karoly – Maramureº, care au fãcut parte din conducerea
grupãrii clandestine „T.K.W.“, în vederea descurajãrii, influenþãrii lor pozitive ºi
punerii în dependenþã faþã de organele noastre;

– în vederea temperãrii, descurajãrii ºi influenþãrii pozitive vor fi contactaþi periodic
deservenþii ºi elementele din cult cunoscute ca deosebit de fanatice ºi active, cu
tendinþe de exacerbare ºi iniþiere de disidenþe;

– deservenþii ºi unii membri din cult care efectueazã cãlãtorii în strãinãtate în interes
de serviciu vor fi pregãtiþi contrainformativ, iar la înapoiere se va discuta cu fiecare
în parte, în vederea obþinerii unor aspecte de interes operativ ºi întreprinderii de mãsuri
preventive;
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– se va coopera cu Serviciul „D“ ºi U.M. 0544/225 ºi 201, pentru dezinformarea
organizaþiilor ºi centrelor reacþionare din exterior, în ideea prevenirii ºi contracarãrii
acþiunilor ostile îndreptate împotriva þãrii noastre, prin mãsuri specifice ºi combinative.
Avem în vedere acþiuni privind dezinformarea organizaþiilor „Amnesty International“,
posturilor de radio „Vocea Speranþei“ ºi „Europa Liberã“, privind pe numiþii:
Dragomir Ioan, Chejan Titu, Ardelean Viorel, Chiþan Ilie – foºti condamnaþi pentru
insubordonare, Nemesniciuc Dumitru – Suceava, Opruþa Viorel, Adam Nicolae – Alba,
Bistriceanu Lucian – Dolj, Stãtescu Valentin – Braºov, Vladu Gabriel, Mateescu
George – Bucureºti ºi alþii, cunoscuþi cu acþiuni protestatare în vederea obþinerii
aprobãrilor de plecare definitivã din þarã.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
d) Având în vedere cã în cursul anului 1982 cele 22 elemente iniþiatoare ale grupãrii

disidente „Roua Dimineþii“ sau „Mica Rãmãºiþã“ au fost eliberate din detenþie, iar
iniþiatorul ºi conducãtorul acesteia este Szatmari Alexandru, din Dumbrãveni – Sibiu,
element duºmãnos, fost condamnat pentru infracþiuni contra securitãþii statului, în
scopul împiedicãrii reluãrii acþiunilor clandestine ºi anihilãrii lor, prin cele 15 securitãþi
judeþene interesate vor fi întreprinse urmãtoarele mãsuri:

– menþinerea cazului „Rãtãciþii“ în control, sprijin ºi îndrumare directã de cãtre
Serviciul IV, pentru coordonarea mãsurilor de neutralizare pe întreaga þarã;

– cuprinderea în supraveghere informativã cu mãsuri prioritare a tuturor aderenþilor
la grupare ºi lucrarea în continuare prin dosare de urmãrire informativã a
conducãtorilor: Szatmari Alexandru – Sibiu, Iosub Elena – Piatra Neamþ, ªtef Mitru
– Târgu Mureº, Sima Constantin – Ialomiþa ºi deschiderea de D.U.I. asupra numiþilor
Ciobanu Gheorghe din Bucureºti ºi Alexandru George – Ploieºti, care sunt semnalaþi
cã incitã membrii grupãrii la reluarea activitãþii clandestine;

– întrucât, la scurt timp dupã eliberarea din detenþie, Sima Constanþa – Ialomiþa,
Chitu Ilie – Dolj ºi Baston Ionel – Piatra Neamþ au dispãrut de la domiciliu ºi pânã
în prezent nu s-a stabilit unde se aflã, vor fi daþi în urmãrire pe þarã, în scopul prevenirii
desfãºurãrii unor acþiuni clandestine, antisociale ºi nocive desfãºurate de cãtre aceºtia;

– luarea ºi menþinerea în contact operativ a celorlalte persoane condamnate,
atenþionarea ºi avertizarea lor cu privire la comportamentul de viitor, interzicerea
desfãºurãrii de activitãþi clandestine sectante ºi a pãrãsirii localitãþii de domiciliu, în
scop de a participa la activitãþi clandestine sectante, ºi obligativitatea încadrãrii lor
în muncã;

– darea în grija organelor locale ale puterii ºi administraþiei de stat a celor ce
domiciliazã în localitãþile rurale, în special, ºi în grija factorilor educaþionali ºi obºteºti
de la locurile de muncã a celor care lucreazã în unitãþi socialiste;
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– efectuarea de controale periodice inopinate la domiciliul lor, în special în perioada
sabatului, pentru a surprinde prezenþa unor sectanþi strãini de localitate în adunãri
clandestine ºi aplicarea prevederilor legale;

– folosirea în continuare a organelor de presã locale ºi staþiilor de radioamplificare,
pentru compromiterea ºi dezavuarea membrilor grupãrii în rândul credincioºilor
adventiºti, cât ºi a opiniei publice;

– reþeaua informativã din conducerea pe þarã ºi zonalã a cultului A.Z.S., pânã la
nivel de comunitate, va fi instruitã sã prelucreze situaþia ºi activitatea grupãrii „Roua
Dimineþii“ în cadrul conferinþelor de orientare, în scopul combaterii racolãrii de noi
aderenþi din rândul cultului legal la concepþiile disidente, ºi sã semnaleze prezenþa
acestora acolo unde fac prozelitism;

– trimestrial, fiecare securitate judeþeanã va raporta evoluþia situaþiei operative
din acest caz, mãsurile întreprinse ºi cele ce se impun în continuare pentru anihilarea
activitãþii clandestine a grupãrii;

– pânã la 28 februarie 1983 va fi elaborat documentarul intitulat: „Concluziile
rezultate din activitatea clandestinã, antisocialã ºi ostilã a grupãrii disidente
«Adventiºti de ziua a 7–a rãmaºi pe bazã veche», modul de acþiune al organelor de
securitate pentru cunoaºterea, prevenirea ºi neutralizarea acestei grupãri“, spre a fi
folosit în procesul de instruire ºi orientare a aparatului de securitate în problema „culte-
secte“.

Termen: trimestrial.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
e) Împotriva emisarilor enunþaþi mai sus ºi a altor persoane care aparþin organiza-

þiilor reacþionare din strãinãtate ºi acþioneazã sub acoperirea religiei adventiste se vor
întreprinde mãsuri ferme de neutralizare, prin tragerea la rãspundere în conformitate
cu prevederile legilor þãrii noastre ori cercetarea ºi avertizarea sub acoperirea
organelor de paºapoarte, iar, dupã caz, întreruperea dreptului ºederii în þarã sau
includerea pe lista persoanelor indezirabile R.S. România. La astfel de mãsuri vor
fi antrenate mai mult organele de miliþie, factorii de conducere din administraþia localã
ºi personalul Departamentului Cultelor, urmãrindu-se descurajarea strãinilor în
cauzã ºi determinarea lor de a se abþine de la activitãþi ostile.

Pânã la 30 martie 1983, cu privire la emisarii Düra Andreas ºi Davis Gary Allen,
conducãtori ai organizaþiei „Solia pentru timpul prezent“ din R.F. Germania, care au
fost în þarã de mai multe ori, au incitat ºi au participat direct la formarea grupãrii
clandestine antisociale „Roua Dimineþii“, se vor prezenta propuneri la U.M. 0200
Bucureºti spre a fi incluºi pe lista persoanelor indezirabile R.S. România.

Termen: 30 martie 1983 ºi permanent.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
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f) Vom continua sã dezvoltãm acþiunile de influenþare pozitivã a unor cetãþeni
strãini, misionari – personalitãþi din conducerea europeanã ºi mondialã a cultului A.Z.S.
care viziteazã R.S. România oficial ºi în scop turistic, cãrora potenþialul informativ
din problemã le va prezenta situaþia realã a unor adventiºti invocaþi de propaganda
occidentalã cã ar fi persecutaþi de autoritãþi pe motive religioase.

În acest context, sursele organelor de securitate vor fi instruite, cu sarcini
diferenþiate, sã sublinieze faþã de interlocutorii strãini urmãtoarele aspecte:

– cultul A.Z.S. este legal ºi se bucurã de drepturi fãrã discriminare în România;
– în R.S. România nu existã deþinuþi politici ori persoane persecutate pentru

convingerile lor religioase sau din motive privind naþionalitatea lor;
– secta „Adventiºti-reformiºti“ ºi gruparea „Roua Dimineþii“ sunt interzise în R.S.

România prin lege datoritã concepþiilor ºi preceptelor antisociale ºi retrograde pe care
le propagã;

– elementele trimise în justiþie ºi condamnate, cum sunt: Chejan Titu, Dragomir
Mircea, Ardelean Viorel, Nemesniciuc Dumitru ºi alþii, nu se datoreazã convingerilor
lor religioase; au refuzat satisfacerea serviciului militar ori au sãvârºit infracþiuni de
drept comun;

– ºtirile difuzate în Occident, în special de organizaþia „Amnesty International“
ºi postul de radio „Europa Liberã“, de care au luat act cu privire la o pretinsã lipsã
de drepturi ºi libertãþi religioase în þara noastrã, sunt de inspiraþie strãinã ºi aparþin
acelor cercuri, organizaþii sau state cãrora nu le convine politica externã promovatã
de România.

În acest spirit se va acþiona asupra urmãtorilor: C.L. Wilson, Bert B. Beach, Battle
Maurice, R. Nixon, R. Neals din S.U.A., Burbank Howard – Anglia, E. Ludescher,
Gianfranco Rossi, Pierre Lanares, Jean Eurcher – Elveþia ºi alte personalitãþi din
conducerea mondialã a cultului A.Z.S., precum ºi asupra cetãþenilor strãini de origine
românã care ne vor vizita þara ºi au luat cunoºtinþã în mod eronat despre realitãþile
din þara noastrã.

Asupra tuturor acestor categorii de persoane din rândul cetãþenilor strãini vom
acþiona în continuare, ca la înapoierea în þãrile lor sã facã cunoscute, prin posibilitãþile
(presã, conferinþe, predici, radio) ºi relaþiile de care dispun, realitãþile de care au luat
act cu privire la drepturile ºi libertãþile religioase în R.S. România.

Totodatã, în mod selectiv se va acþiona asupra unora dintre ei, cum sunt: C.L.
Wilson, Bert B. Beach, E. Ludescher, G. Rossi ºi Pierre Lanares, spre a fi determinaþi
sã susþinã interesele statului român pe linia acþiunii „Orizont“.

Lunar vor fi analizate informaþiile obþinute, care vor fi raportate conducerii
Direcþiei I.

Termen: 30 decembrie 1983.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
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g) Materialele obþinute în procesul muncii cu privire la activitãþile clandestine –
antisociale – desfãºurate sub masca cultului A.Z.S. ºi a sectelor „Adventiºti-
reformiºti“ ºi „Adventiºti-protestanþi“ vor fi puse la dispoziþia organelor de miliþie,
care, prin posibilitãþi specifice – utilizând date ºi fapte de drept comun –, sã acþioneze
pentru neutralizarea acestora.

Totodatã, persoanele asupra cãrora se desfãºoarã supravegherea ºi urmãrirea
informativã în procesul muncii vor fi studiate multilateral, pentru a depista fapte de
drept comun spre a fi exploatate în scop operativ ºi pe baza cãrora sã poatã fi trase
la rãspundere penalã. Astfel de cazuri depistate vor fi înfierate în presa localã ºi
centralã, cât ºi în emisiuni radio-T.V.

Sarcinã permanentã.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
h) În cadrul activitãþii de cãutare a informaþiilor referitoare la preocupãrile ostile

sub acoperirea religiei adventiste, în continuare se va acorda mai multã atenþie
aspectelor referitoare la recrudescenþa fenomenului religios, formele sale de
manifestare ºi cauzele ce le genereazã, ce vor face obiectul unor informãri sistematice
la organele de partid, ºi pârghiile democraþiei socialiste (organizaþiile obºteºti, factorii
educaþionali, colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi, instituþii, cartiere ºi
comune), care sã acþioneze prin forme ºi metode specifice diversificate, pentru
demascarea ºi crearea unei opinii de combatere a efectelor antisociale.

Termen: 30 iunie ºi 30 decembrie 1983.
Rãspund: Cpt. Bordeianu N. ºi ofiþerii din problemã de la securitãþile

judeþene ºi a municipiului Bucureºti.
Prezentul plan de mãsuri, prin ofiþerii Serviciului IV, cu ocazia deplasãrilor în

teritoriu, va fi prelucrat cu ofiþerii din problemã de la securitãþile judeþene ºi a
municipiului Bucureºti, care vor stabili ºi întreprinde mãsuri proprii de executare
specifice situaþiei operative existente pe raza judeþului.

Totodatã, planul de mãsuri va fi completat anual ºi ori de câte ori este necesar,
[în] funcþie de evoluþia situaþiei operative din subproblemele „Cultul A.Z.S.“ ºi sectele
„Adventiºti-reformiºti“ ºi „Adventiºti-protestanþi“.

Cpt. Bordeianu Nicolae

De acord
p. ªeful Serviciului IV
Mr. Zapodean

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 141, vol. 1, f. 162–171.
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1983 octombrie. Notã referitoare la supravegherea informativ-operativã a foºtilor
deþinuþi politici.

Strict secret
Nr. 100/0049818 din octombrie 1983

Notã

Recenta analizã efectuatã asupra informaþiilor rezultate din activitatea de
supraveghere informativã desfãºuratã în rândul celor 3.611 foºti condamnaþi pentru
infracþiuni contra securitãþii statului cuprinºi în prioritãþi (35% incluºi dupã trecerea
la aplicarea prevederilor planului de mãsuri) a scos în evidenþã urmãtoarele:

1. Un numãr important din rândul acestor persoane îl reprezintã foºtii condamnaþi
pentru participare în organizaþii subversive, semnalaþi cu preocupãri duºmãnoase
prezente. Astfel de elemente sunt lucrate cu mãsuri complexe de cãtre Securitãþile
judeþene Timiº, Mehedinþi, Suceava, Iaºi, Hunedoara, Dolj, Argeº ºi a municipiului
Bucureºti.

Principala formã de activitate ostilã a acestora o constituie încercãrile de creare
a unor anturaje compuse din persoane cu sau fãrã antecedente politice ori penale,
precum ºi antrenarea lor la comentarii denigratoare împotriva orânduirii noastre
socialiste, pe fondul concepþiilor lor ostile ºi a ºtirilor audiate la postul de radio „Europa
Liberã“.

Mai deosebit este cazul Bot Gheorghe din Vaslui, în vârstã de 65 ani, profesor
pensionar. Acesta, împreunã cu alte douã elemente cunoscute din perioada detenþiei,
au studiat slãbiciunile din comportamentul unor cadre didactice cu funcþii de
conducere ºi membri P.C.R., pe care le-au atras în anturaj.

Cu aceºtia organiza întâlniri prilejuite de diferite evenimente de familie, în cadrul
cãrora se comentau în mod denigrator unele mãsuri întreprinse de partidul ºi statul
nostru, principalii iniþiatori ai acestor discuþii fiind cei 3 foºti condamnaþi. Organele
de securitate au acþionat pentru destrãmarea anturajului respectiv ºi avertizarea celor
în cauzã.

ªefii de organizaþii subversive continuã sã reprezinte o prioritate de lucru, datã
fiind experienþa dobânditã în organizarea acþiunilor clandestine în cadrul grupãrilor
pe care le-au iniþiat ºi condus.

În acest sens, în cadrul mãsurilor întreprinse de Securitatea judeþului Dolj, care
a organizat urmãrirea atentã a fostului condamnat Volcinschi Raul, în vârstã de 60
ani, economist, a obþinut informaþii utile, care au permis sã se acþioneze prin organele
de miliþie ºi sã fie condamnat la 2 luni închisoare pentru furt din avutul obºtesc ºi
uz de fals. În prezent i se documenteazã activitatea pentru alte fapte de drept comun,
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dupã care vor fi iniþiate mãsuri de compromitere a sa în rândul legãturilor din
Bucureºti, Râmnicu Vâlcea ºi Timiºoara.

2. S-a acþionat mai corespunzãtor în rândul legãturilor celor 207 condamnaþi stabiliþi
în strãinãtate, de pe raza Capitalei, din care 27 au trecut fraudulos frontiera, iar 39
au refuzat înapoierea în þarã în urma unor cãlãtorii temporare în exterior.

Mãsurile întreprinse împreunã cu U.M. 0544 în cazul „Nicu“, fost condamnat
pentru participare într-o organizaþie subversivã, semnalat cu legãturi în rândul foºtilor
condamnaþi stabiliþi la Paris (Virgil Ierunca, Monica Lovinescu, George Tomaziu, Jean
Dracsanescu [Drãcºãneanu – n.n.], cunoscuþi cã desfãºoarã activitate ostilã împotriva
R.S. România), au condus la identificarea persoanelor din þarã care-i facilitau trimiterea
în exterior a unor publicaþii pe adresa persoanelor menþionate.

Informaþii similare s-au obþinut ºi în cazul „Scriitorul“, care a reluat legãtura cu
fostul condamnat Belkek, stabilit în R.F. Germania, cunoscut cã acþioneazã ostil
[împotriva] R.S. România, în cadrul „Cercului democrat româno-german“. Printr-o
terþã persoanã, care venea periodic în þarã, sus-numitul s-a angajat ca sã-i trimitã în
R.F. Germania materiale cu conþinut denigrator, pentru a fi transmise la postul de radio
„Europa Liberã“.

Acþionându-se în mod combinativ, activitatea acestuia a fost zãdãrnicitã ºi ele-
mentele avertizate. Sunt controlate în continuare preocupãrile ºi legãturile acestora
cu exteriorul.

3. În cursul acestui an a fost organizatã mai bine supravegherea informativã în
rândul celor 316 descendenþi ai foºtilor condamnaþi la moarte ºi executaþi, care au
decedat pe timpul detenþiei, ai ºefilor de bande ºi organizaþii subversive ce au acþionat
pe teritoriul þãrii noastre.

La Securitãþile judeþene Suceava, Bihor, Tulcea, Dolj ºi Satu Mare au fost obþinute
informaþii care au impus iniþierea unor mãsuri de verificare, clarificare ºi prevenire
a unor acþiuni duºmãnoase din partea lor.

În cazul „Iancu“ din Suceava, inginer electromecanic, descendent al unui fost
condamnat pentru iniþierea unei grupãri subversive, s-au obþinut informaþii din care
rezultau manifestãri duºmãnoase cu tendinþã de incitare în rândul altor persoane. Din
cercetarea informativã a acestuia ºi a principalelor legãturi a rezultat cã fostul
condamnat a exercitat o influenþã nocivã asupra fiului sãu încã din anii adolescenþei.

Mãsura avertizãrii într-un cerc lãrgit de persoane, cu participarea unor factori de
rãspundere din unitatea socialistã unde-ºi desfãºoarã activitatea, s-a dovedit a fi
eficientã.

4. Selecþionarea corespunzãtoare a elementelor cuprinse în supraveghere
informativã prioritarã ºi folosirea pe scarã mai largã a celorlalte mijloace ale muncii
de securitate au condus la imprimarea unui caracter mai ofensiv ºi diversificat
activitãþii de prevenire ºi neutralizare a acþiunilor ostile, sporind eficienþa formelor
ºi metodelor folosite.
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În anul 1983 au fost finalizate peste 50 cazuri lucrate prin dosare de urmãrire
informativã, 7 din ele fiind în controlul serviciului de linie din Direcþia I. Au acþionat
cu mãsuri mai eficiente Securitãþile judeþene Argeº, Mehedinþi, Vaslui, Dolj, Timiº
ºi Suceava.

Au fost valorificate cu mai multã operativitate informaþiile referitoare la fapte de
competenþa organelor de miliþie, pe linia cãrora numai în primele 8 luni au fost
condamnate 12 persoane din aceastã categorie, realizându-se în acelaºi timp diferite
acþiuni de compromitere ºi izolare a celor cu poziþie duºmãnoasã.

5. Analiza muncii de securitate desfãºuratã în rândul foºtilor condamnaþi ºi
descendenþi ai acestora selecþionaþi a fi supravegheaþi cu prioritate a scos în evidenþã
cã rezultatele obþinute nu corespund pe deplin particularitãþilor ºi cerinþelor impuse
de situaþia operativã din prolemã.

La Securitãþile judeþene Satu Mare, Prahova, Hunedoara, Caraº-Severin, Brãila
ºi Cluj continuã sã se manifeste unele deficienþe în ceea ce priveºte asigurarea unui
control informativ corespunzãtor.

În acest sens, recentul control-sondaj desfãºurat pe linia problemei la Securitatea
municipiului Bucureºti a concluzionat cã circa 30% din persoanele cuprinse în aceastã
formã de lucru nu au fost controlate informativ perioade îndelungate de timp. Acþiunea
de identificare ºi verificare a descendenþilor persoanelor condamnate la moarte sau
decedate în detenþie nu a fost finalizatã conform prevederilor planului de mãsuri
existent în problemã.

În general, mãsurile întreprinse la toate securitãþile judeþene asupra celor 316
descendenþi au fost limitate, neglijându-se crearea ºi dirijarea unor surse cu
posibilitãþi de informare pe lângã aceºtia, precum ºi folosirea altor mijloace specifice
muncii.

Cauza principalã a acestor deficienþe continuã sã o reprezinte neexploatarea
sistematicã a posibilitãþilor surselor informative ºi lipsa unei cooperãri eficiente între
diferite compartimente de muncã.

Pentru înlãturarea neajunsurilor constatate vom extinde practica unor controale-
sondaj pe linia problemei la securitãþile judeþene unde s-au constatat lipsuri ºi
implicarea lucrãtorilor din serviciul de linie al Direcþiei I în obþinerea ºi clarificarea
unor informaþii ºi realizarea integralã a sarcinilor prevãzute în Planul de mãsuri din
problemã.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 1, f. 14–16.
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1983 decembrie. Raport al Serviciului 5 din Direcþia I privind analiza activitãþii
desfãºurate în anul 1983 în problemele artã-culturã, presã-
radioteleviziune-poligrafii, sãnãtate ºi justiþie

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

150/MI/ din decembrie 1983

Raport
de analizã a muncii informativ-operative desfãºurate în anul 1983 în

problemele „Artã-culturã“, „Presã-Radioteleviziune-Poligrafie“, „Sãnãtate“
ºi „Justiþie“

Activitatea informativ-operativã desfãºuratã în 1983 de colectivul Serviciului 5
ºi ofiþerii corespondenþi de la organele teritoriale în sectoarele de artã-culturã, presã-
radioteleviziune-poligrafie, sãnãtate ºi justiþie, domenii de importanþã, sensibilitate
ºi vulnerabilitate deosebitã, s-a încadrat în efortul general al aparatului de informaþii
interne de a rezolva în cât mai bune condiþii sarcinile ce ne revin din documentele
Conferinþei Naþionale a P.C.R. din decembrie 1982, ale Consfãtuirii de lucru pe
problemele muncii organizatorice ºi politico-educative din 2–3 august a.c., din ordinul
conducerii Ministerului de Interne ºi a Departamentului Securitãþii Statului.

În spiritul exigenþelor pe care Comandantul nostru suprem, tovarãºul Nicolae
Ceauºescu, le pune permanent în faþa Ministerului de Interne, a organelor de
securitate, analiza muncii noastre trebuie sã fie caracterizatã prin responsabilitate
comunistã, un pronunþat spirit critic ºi autocritic în abordarea problemelor, îndeosebi
a neajunsurilor manifestate, astfel încât sã putem desprinde concluzii corespunzãtoare
ºi sã stabilim cele mai indicate mãsuri pentru creºterea continuã a calitãþii ºi eficienþei
activitãþii pe care o desfãºurãm.

Munca de securitate în sectoarele de artã-culturã, presã-radioteleviziune-poligrafie,
sãnãtate ºi justiþie a vizat ºi a realizat, într-o bunã mãsurã, ridicarea la cote
superioare de calitate a activitãþii de apãrare a valorilor social-politice, materiale ºi
spirituale, de protecþie contrainformativã, în vederea prevenirii pãtrunderii ºi
proliferãrii ideilor ostile, neutralizãrii oricãror fapte sau fenomene ce pot afecta politica
partidului în aceste domenii. La baza activitãþii desfãºurate au stat permanent sarcinile
specifice desprinse din documentele de partid, programele de mãsuri ale
Departamentului Securitãþii Statului, Direcþiei I ºi, în mod special, programele
elaborate în toate cele 4 probleme din competenþa serviciului la începutul acestui an.
De o utilitate deosebitã au fost pentru noi indicaþiile ºi orientãrile conducerii
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Departamentului, îndeosebi ale tovarãºului general-locotenent Iulian Vlad, date în
contextul unor analize efectuate pe subprobleme sau cazuri concrete ºi al informãrilor
promovate la acest nivel, precum ºi sprijinul permanent de care am beneficiat din
partea conducerii direcþiei.

I. Munca de securitate desfãºuratã în problemele „Artã-culturã“, „Presã-
Radioteleviziune-Poligrafie“, „Sãnãtate“ ºi „Justiþie“ a urmãrit în 1983 realizarea
urmãtoarelor obiective prioritare:

1. Îmbunãtãþirea organizãrii activitãþii ºi a concepþiei de muncã corespunzãtor
mutaþiilor survenite în situaþia operativã, îndrumarea unitarã a ofiþerilor de la
securitãþile judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

2. Creºterea eficienþei activitãþii de cunoaºtere ºi stãpânire a situaþiei operative,
având permanent în atenþie implicaþiile politice deosebite ale unor acþiuni ostile, fapte
sau fenomene negative în toate domeniile din competenþã.

3. Determinarea, în funcþie de mutaþiile intervenite în situaþia operativã, a
categoriilor de informaþii ce prezintã interes pentru securitatea statului ºi cuprinderea
în baza de lucru a tuturor elementelor potenþial periculoase.

4. Perfecþionarea mijloacelor ºi metodelor specifice de muncã, sporirea gradului
de profesionalitate în lucrarea informaþiilor.

5. Diversificarea ºi îmbunãtãþirea activitãþii de verificare ºi exploatare a
informaþiilor, întãrirea fermitãþii faþã de elementele ostile, pentru prevenirea oricãror
acþiuni potrivnice securitãþii statului ori care ar putea afecta politica promovatã de
partid în aceste domenii.

6. Sporirea contribuþiei specifice la activitatea de demascare, neutralizare sau
limitare a efectelor negative ale acþiunilor externe de incitare ºi diversiune ideologicã.

7. Delimitarea exactã a persoanelor ce necesitã mãsuri de protecþie
contrainformativã; întãrirea eficacitãþii mãsurilor de apãrare a secretului de stat, de
protejare a cercetãrilor medicale de valoare ºi a autorilor acestora.

8. Dezvoltarea preocupãrilor de analizã ºi studiu de fenomen, pentru desprinderea
tendinþelor de evoluþie a situaþiei operative din probleme ºi stabilirea unor mãsuri
de perfecþionare a muncii în viitor.

II. Analiza situaþiei operative din sectoarele de artã-culturã, presã-radioteleviziune-
poligrafie, sãnãtate ºi justiþie evidenþiazã cã ºi în anul 1983 ne-am confruntat cu o
problematicã deosebit de complexã, generatã în primul rând de amplificarea
acþiunilor duºmãnoase ºi de propagandã anticomunistã ale cercurilor reacþionare din
strãinãtate, vizând realizarea unei miºcãri „contestatar-disidente“ ºi a altor forme de
opoziþie faþã de orânduirea socialã ºi de stat din þara noastrã.

1. Organizaþiile anticomuniste din Occident, care vizeazã îndeosebi sectoarele de
artã ºi culturã – între care mai active în acest an au fost „Asociaþia pentru
întrajutorarea intelectualã europeanã“, „Comitetul intelectualilor pentru o Europã a
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libertãþilor“ (C.I.E.L.), „Miºcarea pentru independenþa Europei“, „PEN-Clubul
Internaþional“, „Societatea Internationes“ ºi aºa-zisul Grup de la Paris –, ºi-au continuat
cu o intensitate sporitã acþiunile de racolare a unor oameni de artã ºi culturã, de
instigare a unor persoane din aceastã categorie la acþiuni antipartinice, de afectare a
climatului politic din mediu.

Semnificativ în acest sens este numãrul ridicat de invitaþii, burse, ajutoare
materiale acordate în 1983 unor creatori de literaturã ºi artã din þarã (între care scriitorii
Eugen Simion, Alexandru George, „Romulus“, ªtefan Augustin Doinaº, ªtefan
Bãnulescu, Titus Popovici, Georgeta Horodincã, Nicolae Breban).

Elocventã este ºi invitarea în strãinãtate a lui „Tudorache“, element contestatar,
de cãtre PEN-Clubul francez.

În acest an au fost racolaþi noi creatori de literaturã ºi artã, determinaþi sã rãmânã
în exterior, unii dintre ei, cum sunt criticii literari Gelu Ionescu ºi Ion Negoiþescu,
scriitorii Emil Hurezeanu ºi Gheorghe Sineºteanu, fiind antrenaþi în activitãþi ostile
R.S. România ºi în prezent colaboratori ai postului de radio „Europa Liberã“.

De fapt, acest post de radio a continuat sã reprezinte principalul factor incitator
pe linia tuturor problemelor, blamând deschis în emisiunile cultural-artistice creatorii
angajaþi, aducând elogii celor care promoveazã apolitismul în artã, realizeazã lucrãri
în care insistã exagerat pe greºelile ce s-au comis în anumite perioade ale construcþiei
socialiste, exprimã nemulþumiri faþã de unele mãsuri ce vizeazã domeniile respective,
incitând în acest mod elementele predispuse la opoziþie.

„Europa Liberã“ a acþionat ºi acþioneazã cu obstinaþie pentru transformarea lui
„Tudorache“ ºi eventual a altor elemente nemulþumite, anarhice, într-un potenþial
embrion al unei miºcãri contestatar-disidente în rândul oamenilor de culturã din þara
noastrã.

Cercurile ºi organizaþiile reacþionare din exterior au vizat ºi unele persoane,
îndeosebi ziariºti din presa scrisã ºi audiovizualã, în scopul incitãrii ºi atragerii lor
la acþiuni ostile þãrii noastre ori determinãrii lor de a pleca definitiv din þarã.
Semnificativ în acest sens este cazul ziaristului „Pascu“, care, sub influenþa Olimpiei
Epstein, aflatã în anturajul Monicãi Lovinescu, a intenþionat sã rãmânã în exterior.

Totodatã, s-au intensificat acþiunile de racolare a cadrelor medicale, în special cu
pregãtire superioarã, care efectueazã deplasãri ori activeazã în strãinãtate în calitate
de cooperanþi, pentru a le determina sã refuze înapoierea în þarã ori sã le angreneze
în activitãþi ostile R.S. România.

Menþionãm în acest context acþiunile celor 2 cluburi din Frankfurt ºi Stuttgart-
R.F.G., precum ºi ale unor cetãþeni strãini, iniþiate cu prilejul contactelor realizate
în exterior cu cadre sanitare, îndeosebi cercetãtori, specialiºti, oameni de valoare din
municipiul Bucureºti ºi judeþele Arad, Argeº, Braºov, Cluj, Sibiu ºi Timiºoara.

În preocupãrile cercurilor reacþionare din strãinãtate au intrat ºi anumite categorii
de juriºti, pe care au încercat sã-i atragã la activitãþi ostile statului nostru. Astfel, s-au
înregistrat demersuri spre a obþine, pe diferite cãi, date ºi materiale despre modul cum
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se exercitã îndrumarea ºi controlul activitãþii organelor judiciare de cãtre partid,
urmãrindu-se totodatã dacã acesta intervine direct pentru influenþarea hotãrârilor
judecãtoreºti.

2. Un numãr important de persoane din sectoarele date în competenþã întreþin
legãturi suspecte cu elemente ostile din cadrul emigraþiei, între care angajaþi ºi
colaboratori ai postului de radio „Europa Liberã“, precum ºi cu alþi strãini, prilejuri
cu care se culeg ºi se transmit informaþii cu caracter social-politic, spre a fi folosite
în mod tendenþios în acþiunile de propagandã duºmãnoasã ºi diversiune politicã
împotriva þãrii noastre. Pânã în prezent au fost identificaþi cu relaþii suspecte în
strãinãtate 116 oameni de artã ºi culturã, 14 în sectoarele de presã-radioteleviziune-
poligrafie, 301 în domeniul sãnãtãþii ºi 34 în justiþie.

Informaþiile obþinute despre elemente din aceastã categorie atestã cã majoritatea,
îndeosebi cele din sectoarele de artã ºi culturã, se situeazã pe poziþie ostilã politicii
partidului ºi statului nostru, au manifestãri politice necorespunzãtoare în mod
deschis, public, sau instigã la asemenea atitudini alte persoane.

Cu prilejul cãlãtoriilor efectuate în strãinãtate ori al contactelor realizate cu emisari
ai cercurilor reacþionare din Occident, asemenea persoane furnizeazã date privind
anumite frãmântãri sau conflicte de grup, reacþiile din mediu faþã de mãsurile prin
care se aplicã politica partidului în aceste domenii ori cu ocazia unor evenimente de
interes major, precum ºi o serie de amãnunte din viaþa unor personalitãþi care adoptã
atitudine loialã ºi acþioneazã în direcþia promovãrii intereselor statului român, în scopul
compromiterii lor.

În acest an s-au obþinut date indubitabile cã au furnizat asemenea informaþii „Dina“
– redactor la editura „Cartea Româneascã“ ºi avocatul Nistor Vasile din Sinaia, ale
cãrui preocupãri au fost documentate, cel în cauzã fiind pus în dezbatere publicã.
Suspiciuni întemeiate existã din acest punct de vedere ºi asupra scriitorilor ªtefan
Augustin Doinaº, ªtefan Bãnulescu ºi Eugen Simion.

În acest context, menþionãm cã în sectoarele din competenþã existã un numãr
însemnat de persoane care au rude în strãinãtate, unele dintre acestea situându-se pe
poziþii ostile R.S. România (98 la „Artã-culturã“, 355 la „Presã-radioteleviziune-
poligrafie, 238 la „Sãnãtate“, 370 la „Justiþie“).

3. ªi în acest an a venit în þarã un numãr mare de strãini pe linia instituþiilor de
artã-culturã, presã-radioteleviziune-poligrafie, sãnãtate ºi justiþie, unii dintre aceºtia
încercând sã desfãºoare activitãþi necorespunzãtoare.

Astfel, unii ziariºti strãini au contactat pe scriitorul „Tudorache“ ºi alte elemente
nemulþumite din sectoarele date în competenþã ori au fost preocupaþi sã obþinã date
ºi informaþii pe care sã le foloseascã în articole sau comentarii denigratoare la adresa
realitãþilor din R.S. România (ex. Bertrand Rosenthal – corespondentul Agenþiei
„France-Presse“ pentru þãrile din estul Europei, echipele televiziunilor norvegiene,
vest-germane, austriece ºi altele).
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Totodatã, a sporit numãrul strãinilor care viziteazã universitãþile sanitare sau intrã
în contact neoficial cu cadre medicale, încercând sã obþinã date sau informaþii privind
unele cercetãri cu caracter de noutate ori sã acþioneze asupra unor persoane din mediu,
în vederea determinãrii lor sã emigreze sau sã rãmânã ilegal în strãinãtate (ex. cu
prilejul lucrãrilor primului simpozion internaþional asupra „Mecanismului contracþiei
musculare ºi energeticii muºchiului“, ce s-a desfãºurat la Bucureºti, specialiºtii
americani, în cadrul contactelor realizate cu unii cercetãtori români, le-au sugerat
acestora posibilitatea realizãrii lor în S.U.A.). Printre strãinii care ne-au vizitat þara
s-au aflat ºi elemente originare din România, care în urmã cu mai mulþi ani s-au stabilit
pe diverse cãi în strãinãtate. Aceºtia au intrat în contact cu persoane din sectoarele
juridice, medicale, unii dintre ei desfãºurând o intensã propagandã emigraþionistã,
incitându-le la diverse acþiuni protestatare sau facilitându-le rãmânerea în strãinãtate
(ex. fosta avocatã Mureºan Stela din Cluj-Napoca, stabilitã legal în R.F.G., a fost
declaratã persoanã indezirabilã; Borio Feldioara, fostã judecãtoare în judeþul Argeº,
venind în vizitã la sora ei, avocata Folescu Rodica, a incitat-o la emigrare; L.G., fost
cetãþean român, om de afaceri, proprietarul sanatoriului „Klinic-Vital“ din R.F.G.,
a încercat sã racoleze medici pentru a lucra în clinica sa. Cu astfel de preocupãri au
mai fost semnalaþi medicii G.J., originar din Cluj, S.D., din Constanþa, S.D., din
Bucureºti ºi alþii).

4. În majoritatea instituþiilor, locurilor ºi mediilor au fost identificate persoane care
audiazã ºi colporteazã ºtirile defãimãtoare ale posturilor de radio reacþionare, în special
ale „Europei Libere“ (pentru acest motiv sunt cuprinse în baza de lucru 86 persoane
pe linie de „Artã-culturã“, 17 la „Presã-radioteleviziune-poligrafie“, 171 la „Sãnãtate“
ºi 34 la „Justiþie“).

Sub influenþa nocivã exercitatã din exterior ºi pe fondul unor stãri de spirit negative,
unele persoane din sectoarele date în competenþã adoptã atitudini politice
necorespunzãtoare.

– 2 persoane sunt semnalate cu intenþii de atentat (1 la I.J. Bihor, pe linie de „Artã-
culturã“, ºi 1 la I.J. Iaºi, pe linie de „Sãnãtate“).

– S-au constituit 64 anturaje de elemente cu poziþie politicã necorespunzãtoare
(20 în problema „Artã-culturã“, 20 la „Presã“ ºi 24 la „Sãnãtate“).

Într-un caz mai deosebit, „Conspiratorii“, care a fost clarificat ºi finalizat
operativ, s-a reuºit neutralizarea în timp relativ util a unei grupãri clandestine,
contrarevoluþionare, formatã din elemente nemulþumite, aventuriere, necunoscute cu
antecedente politice sau penale, din diverse sectoare de activitate, al cãrei iniþiator
a fost un tehnician de la Studiourile centrale de radio ºi televiziune.

Totuºi, faptul cã, din cele 53 persoane care au acceptat sã facã parte din aceastã
grupare sau au luat la cunoºtinþã despre existenþa ei, 13 provin din Radioteleviziune,
ridicã serioase semne de întrebare privind calitatea ºi eficienþa activitãþii de
cunoaºtere ºi prevenire desfãºuratã în acest obiectiv deosebit de important ºi
vulnerabil.
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În problemele din competenþa serviciului se întreprind, organizat, mãsuri de
cunoaºtere, verificare ºi prevenire asupra:

– 230 elemente semnalate cu injurii ºi calomnii la adresa conducerii superioare
de partid ºi de stat (153 la „Artã-culturã“, 44 la „Presã-radioteleviziune-poligrafie“,
113 la „Sãnãtate“ ºi 21 la „Justiþie“).

– 861 persoane care comenteazã ºi se manifestã duºmãnos la adresa politicii
partidului ºi statului nostru (21 la „Artã-culturã“, 118 la „Presã-radioteleviziune-
poligrafie“, 38 la „Sãnãtate“ ºi 139 la „Justiþie“).

De remarcat accentuarea tendinþei, îndeosebi în rândul scriitorilor din Capitalã,
de a se manifesta politic necorespunzãtor, în mod deschis, public, în cadrul unor ºedinþe
la Uniunea Scriitorilor ori în alte prilejuri.

5. Persistã încã tendinþe ºi preocupãri obstinate de a realiza ºi publica lucrãri
literare, de artã plasticã, piese de teatru sau scenarii de film deficitare sub raportul
viziunii ideologice. Fac obiectul muncii noastre 51 persoane semnalate cu astfel de
activitãþi (47 la „Artã-culturã“, 2 la „Presã-radioteleviziune-poligrafie“ ºi 1 pe linia
problemei „Sãnãtate“).

6. ªi în 1983 fenomenul rãmânerilor ilegale în strãinãtate a atins cote ridicate, mai
ales în rândul oamenilor de artã ºi culturã ºi al cadrelor medicale.

7. În domeniul creaþiei literare au continuat sã existe polemici neprincipiale între
grupãri, anturaje constituite pe bazã de interese, convingeri ºi idei divergente, cu efecte
negative asupra climatului din mediu.

8. S-au semnalat, de asemenea, preocupãri de prozelitism în rândul bolnavilor,
din partea unor cadre medicale cunoscute ca fãcând parte din culte ºi secte,
îndeosebi cu pregãtire medie. Asemenea cazuri au existat în judeþele Bacãu,
Hunedoara, Prahova, municipiul Bucureºti etc.

9. Au apãrut, persistat ºi chiar s-au extins stãri tensionale determinate de mãsurile
vizând aceste sectoare ºi modul lor de aplicare, precum ºi de atitudinea unor persoane
cu anumitã poziþie socio-profesionalã ori cu influenþã în cadrul acestora.

Pe fondul unor stãri de spirit negative, unele elemente dau semnificaþii politice
nemulþumirilor lor, se manifestã duºmãnos la adresa politicii, iniþiazã ori se
antreneazã în acþiuni de naturã a afecta climatul politic din mediu sau a prejudicia
interesele politice ale statului nostru.

În acest an ne-am confruntat cu aspecte mai deosebite pe aceastã linie în
domeniile teatre, cinematografie, arte plastice, Radioteleviziunea românã ºi sãnãtate.

10. Implicarea în continuare a unui numãr de persoane din instituþiile juridice în
acte de corupþie ºi trafic de influenþã, fapt ce dã naºtere la comentarii ºi stãri de spirit
necorespunzãtoare în rândul justiþiabililor ºi personalului muncitor din acest domeniu.
Dintr-un studiu efectuat rezultã cã se deþin semnalãri despre un numãr de peste 200
de persoane din instituþiile juridice, suspecte de luare de mitã sau însuºirea de foloase
necuvenite, precum ºi de exercitarea de trafic de influenþã.
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III. Manifestarea unor nereguli privind exploatarea aparaturii medicale, punerea
în circuitul terapeutic de medicamente, seruri ºi vaccinuri improprii, asigurarea
normelor igienico-sanitare, condiþionarea exercitãrii actului medical ºi alte fapte cu
repercusiuni negative asupra sãnãtãþii populaþiei sau care genereazã stãri de spirit
necorespunzãtoare. Cu astfel de aspecte au fost informate organele de partid,
conducerea Ministerului Sãnãtãþii ºi a direcþiilor sanitare. Aspectele rezultate din
condiþionarea actului medical au fost exploatate la organele de miliþie în peste 120
de cazuri, din care în 5 situaþii elementele au fost condamnate.

IV. Ofiþerii care lucreazã în problemele „Artã-culturã“, „Presã-radioteleviziune-
poligrafie“, „Sãnãtate“ ºi „Justiþie“ au desfãºurat în 1983 o activitate preponderent
pozitivã, reuºind cunoaºterea ºi stãpânirea corespunzãtoare a situaþiei operative din
domeniile date în rãspundere, nefiind surprinºi de fapte sau fenomene deosebite.

1. În contextul preocupãrilor pentru perfecþionarea activitãþii specifice, la
începutul acestui an au fost elaborate programe de mãsuri în problemele „Artã-
culturã“, „Presã-radioteleviziune-poligrafie“ ºi „Sãnãtate“, aprobate de Biroul
executiv al Consiliului de conducere al Departamentului Securitãþii Statului. Aceste
programe, alãturi de Planul de mãsuri în problema „Justiþie“, aprobat de acelaºi nivel
în decembrie 1982, asigurã o concepþie unitarã de muncã pe þarã în problemele
serviciului, adaptarea mãsurilor noastre la mutaþiile produse în situaþia operativã,
jalonarea mai exactã a activitãþii specifice imediate ºi de perspectivã.

Pentru asigurarea înþelegerii depline a spiritului acestor documente programatice,
a fost organizatã o convocare de instruire la care au participat ºefii serviciilor de
informaþii interne ºi ofiþerii din problemele corespondente serviciului de la securitãþile
judeþene ºi a municipiului Bucureºti, prilej cu care s-au detaliat ºi explicat principalele
prevederi, insistându-se pe modalitãþile concrete de aducere la îndeplinire.

Paralel cu elaborarea reglementãrilor de muncã unitare pe þarã, în scopul
perfecþionãrii activitãþii serviciului, cu sprijinul ºi acordul conducerii direcþiei am luat
unele mãsuri organizatorice în toate cele 4 probleme, care au vizat completarea
schemei cu ofiþeri capabili ºi cu experienþã, o mai echitabilã repartizare a sarcinilor
ºi responsabilitãþilor.

Ofiþerii nou veniþi în serviciu, cât ºi cei promovaþi în acest an, au depus eforturi
sã se încadreze cât mai rapid în noile locuri de muncã sau responsabilitãþi, activitatea
serviciului nefiind perturbatã pe timpul acestei reorganizãri.

2. În conformitate cu prevederile programelor de mãsuri, în acest an s-a acþionat
prioritar pentru creºterea eficacitãþii activitãþii de cunoaºtere ºi stãpânire a situaþiei
operative în toate obiectivele, locurile ºi mediile din sectoarele date în rãspundere.

– Reþeaua informativã a crescut cu 88 surse la problema „Artã-culturã“, 17 la
„Presã-radioteleviziune-poligrafie“, 249 la „Sãnãtate“ ºi 80 la „Justiþie“, fiind
introduse persoane cu posibilitãþi reale pentru munca de culegere a informaþiilor,
precum ºi pentru rezolvarea altor sarcini.
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Avem în vedere ºi aportul ofiþerilor din serviciu în acest sens, care ºi-au realizat
toate recrutãrile planificate pe acest an.

– Pentru îmbunãtãþirea activitãþii de instruire ºi dirijare, întregul potenþial
informativ a fost reinstruit cu categoriile de informaþii pe care sã le culeagã, stipulate
expres în programele de mãsuri.

Ca urmare, a sporit volumul de informaþii obþinut, realizându-se un control
informativ mai bun în majoritatea obiectivelor, locurilor ºi mediilor date în
rãspundere, îndeosebi în problemele „Artã-culturã“ ºi „Sãnãtate“. Dintre ofiþerii
serviciului s-au remarcat prin volumul ºi calitatea informaþiilor maior Mãlureanu
Vasile, lt. colonel Achim Victor, cpt. Florea Lucian, maior Popazu Vasile ºi cpt. Florea
Alexandru Gheorghe.

– S-a acordat o atenþie sporitã pregãtirii cu sarcini concrete a surselor ce s-au
deplasat în strãinãtate ºi au posibilitãþi de informare, influenþã etc. Astfel, în acest
an, din totalul de 214 surse care au cãlãtorit în exterior (125 din problema „Artã-
culturã“, 9 din „Presã-radioteleviziune-poligrafie“, 63 din „Sãnãtate“ ºi 17 din
„Justiþie“), 96 au fost instruite cu sarcini concrete. La înapoiere, 152 surse au furnizat
informaþii de interes operativ (86 de la „Artã-culturã“, 7 de la „Presã-radioteleviziune-
poligrafie“, 48 la „Sãnãtate“ ºi 11 la „Justiþie“). Din reþeaua nemijlocitã a ofiþerilor
serviciului au plecat în strãinãtate … surse, …* dintre ele furnizând informaþii la
înapoiere. Un aport deosebit au adus pe aceastã linie sursele „Someºean“, „Ruxandra“,
„Mihai“, din legãtura lt. colonel Achim Victor, „Romulus“, „Gãlãþeanu“ – maior
Mãlureanu Vasile, „Dinu“, „Prodan“ – cpt. Florea Lucian, „Popovici“ – maior Cobianu
Ion, „Brânduºa“ – maior Apostol Eugeniu, „Bogdan“ – maior Popazu Vasile,
„Vrânceanu“ – cpt. Florea Alexandru, „Ion Vãlimãreanu“ – lt. maj. Cusak Ioan.

3. În 1983 s-a acordat mai multã atenþie asigurãrii unei dinamici active a bazei
de lucru, corespunzãtoare mutaþiilor produse în ce priveºte categoriile de persoane
care ridicã probleme din punct de vedere al securitãþii statului.

– În acest scop, în baza programelor de mãsuri s-a trecut la reanalizarea fondului
de informaþii din probleme ºi punerea în lucru a celor care se impuneau. Astfel, au
fost deschise 148 dosare de urmãrire informativã (55 la „Artã-culturã“, 13 la „Presã-
radioteleviziune-poligrafie“, 64 la „Sãnãtate“ ºi 16 la „Justiþie“), au fost incluse în
evidenþa dosarelor de problemã 456 persoane (118 la „Artã-culturã“, 21 la „Presã-
radioteleviziune-poligrafie“, 265 la „Sãnãtate“ ºi 52 la „Justiþie“) ºi s-au întreprins
mãsuri de verificare în 644 alte cazuri (102 la „Artã-culturã“, 65 la „Presã-
radioteleviziune-poligrafie“, 442 la „Sãnãtate“ ºi 35 la „Justiþie“). În acest an, ofiþerii
serviciului au deschis 4 dosare de urmãrire informativã (1 colonel Merce Ilie, 1 cpt.
Florea Lucian, 1 cpt. Vuscan Dorel, 1 cpt. Florea Alexandru Gheorghe).

– Totodatã, s-a acþionat pentru creºterea gradului de profesionalitate în lucrarea
informaþiilor. Ca urmare, în dosarele de urmãrire informativã s-a desfãºurat, în general,
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o activitate corespunzãtoare. În majoritatea acestora s-au obþinut informaþii elocvente
privind preocupãrile elementelor în cauzã, au fost iniþiate acþiuni eficiente de
influenþare, temperare ori s-au luat alte mãsuri preventive. În 1983 au fost clarificate
ºi închise 119 dosare de urmãrire informativã (36 la „Artã-culturã“, 8 la „Presã-
radioteleviziune-poligrafie“, 66 la „Sãnãtate“ ºi 9 la „Justiþie“), dintre care 52 prin
avertizare, 13 prin atenþionare, 42 prin influenþare pozitivã ºi 38 prin alte mãsuri.

Ofiþerii serviciului lucreazã nemijlocit 26 dosare de urmãrire informativã. Pentru
volumul mare de muncã ºi modul în care s-a acþionat, menþionãm în primul rând cazul
„Conspiratorii“, lucrat de cpt. Vuscan Dorel ºi cpt. Florea Alexandru. Evidenþiem,
totdatã, cum sunt lucrate dosarele „Hasan“ – maior Mãlureanu Vasile, „Dina“ – lt.
col. Achim Victor, „Baltag“ – cpt. Florea Lucian, „Panaitescu“ – maior Apostol
Eugeniu, „Dorobanþu“ – maior Cobianu Ion.

De asemenea, ofiþerii serviciului au în control 24 cazuri de la organele teritoriale,
în unele dintre acestea aducându-ºi o contribuþie concretã, substanþialã, la soluþionarea
lor („Oºanul“ – colonel Merce Ilie; „Stoian“ – maior Mãlureanu Vasile, „Tudorache“
– lt. colonel Achim Victor, „Dalton“ – cpt. Florea Lucian, „Graficianul“ – maior
Cobianu Ion; „Petrache“ – maior Popazu Vasile).

– S-a acordat o atenþie mai mare elementelor cu antecedente politice sau penale
(1.118 în total, dintre care 373 la „Artã-culturã“, 22 la „Presã-radioteleviziune-
poligrafie“, 608 la „Sãnãtate“ ºi 115 la „Justiþie“) ºi descendenþilor unor asemenea
persoane (1.747 în total, respectiv 274 la „Artã-culturã“, 76 la „Presã-radioteleviziune-
poligrafie“, 1.290 la „Sãnãtate“ ºi 107 la „Justiþie“). Un numãr de 213 dintre aceºtia
fac obiectul preocupãrilor organizate ale ofiþerilor din problemele noastre, iar 48 sunt
lucraþi de cãtre compartimentele de profil.

– S-au organizat mãsuri informativ-operative mai prompte ºi eficiente asupra
strãinilor care au venit oficial în þara noastrã pe linia instituþiilor din rãspundere,
cunoscându-li-se mai bine preocupãrile ºi intenþiile, exercitând totodatã acþiuni de
contracarare, dezinformare ori influenþare pozitivã a lor. Astfel de activitãþi s-au
întreprins, cu prilejul participãrii unor cetãþeni strãini la manifestãrile culturale ori
ºtiinþifice ce s-au desfãºurat la Bucureºti ºi [în] alte judeþe din þarã, asupra experþilor
Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii ºi reprezentanþilor unor firme de medicamente
strãine. Activitãþi de influenþare pozitivã cu rezonanþã s-au efectuat prin reþea, cu
prilejul aflãrii în þarã a unor cetãþeni strãini, oameni de valoare – prof. dr. M.E., care
prin articolele favorabile þãrii noastre publicate în S.U.A. a sprijinit obþinerea de cãtre
R.S. România a clauzei naþiunii celei mai favorizate, factori de conducere a unor
organisme internaþionale, ca Liga Internaþionalã de Cruce Roºie (Henric de Lamota
– preºedinte) ºi Comitetul Internaþional de Cruce Roºie, reuºindu-se determinarea
acestora de a adopta o poziþie amicalã þãrii noastre.

– ªi în acest an s-a acordat o atenþie deosebitã cunoaºterii permanente a stãrilor
de spirit, a cauzelor care pot genera fapte sau fenomene negative în obiectivele, locurile
ºi mediile date în rãspundere. Prin informarea organelor competente ne-am adus

620



contribuþia specificã la prevenirea evoluþiei unor fapte sau fenomene negative spre
stãri de spirit tensionale, îndeosebi în unele instituþii sau medii cultural-artistice,
Radioteleviziune, „Sãnãtate“.

– Au fost continuate preocupãrile de realizare a unor studii ºi analize la nivelul
þãrii, pentru desprinderea unor tendinþe în evoluþia situaþiei operative ºi stabilirea unor
mãsuri de viitor. Dintre acestea, menþionez analizele situaþiei operative din teatre ºi
din rândul artiºtilor liber-profesioniºti, apreciate de conducerea Departamentului
Securitãþii Statului ºi difuzate la securitãþile judeþene ºi a municipiului Bucureºti,
analiza situaþiei operative din edituri ºi revistele literar-artistice ºi analiza modului
cum se exercitã controlul informativ asupra juriºtilor care au rude în exterior sau
întreþin relaþii cu cetãþeni strãini, care, de asemenea, au fost promovate la conducerea
departamentului ºi apreciate.

Pentru activitatea desfãºuratã pe aceastã linie evidenþiez pe maior Mãlureanu Vasile,
lt. col. Achim Victor ºi lt. col. Vãrzaru Gheorghe.

4. În conformitate cu prevederile programelor de mãsuri s-a acþionat pentru
diversificarea modalitãþilor de intervenþie preventivã ºi întãrirea fermitãþii faþã de
elementele ostile.

– Având în vedere intensificarea acþiunilor duºmãnoase ºi de propagandã
antiromâneascã puse la cale de cercurile reacþionare din strãinãtate, în special de postul
de radio „Europa Liberã“, am continuat mãsurile noastre cu cele ale U.M. 0544, pentru
compromiterea ºi demascarea unor elemente duºmãnoase din emigraþie.

În acest context, menþionãm preocuparea crescândã pentru protecþia contra-
informativã a domeniilor date în responsabilitate de influenþa negativã exercitatã din
exterior, materializatã în publicarea unor articole demascatoare la adresa „Europei
Libere“ în revistele „Sãptãmâna“, „Luceafãrul“, pregãtirea contrainformativã la
plecarea în strãinãtate a 84 grupuri ºi individual a unui numãr de 3.510 persoane.

– S-a manifestat o fermitate mai mare faþã de persoanele semnalate cu atitudini,
preocupãri, intenþii ostile ori de naturã a afecta climatul din mediu. Acest aspect este
evidenþiat atât de numãrul mãsurilor preventive, cât ºi de eficienþa lor mai mare decât
în anii anteriori. Astfel, au fost arestate 7 persoane pentru infracþiuni contra
securitãþii statului în cazul „Conspiratorii“. De asemenea, au fost trimise în justiþie
ºi condamnate pentru fapte de drept comun, împreunã cu organele de miliþie, 15
elemente. Totodatã, au fost destrãmate 17 anturaje de persoane cu preocupãri
necorespunzãtoare, efectuate 15 dezbateri publice, 151 avertizãri, 408 atenþionãri, 356
influenþãri pozitive.

În scop preventiv s-au avizat negativ cererile de plecare temporarã în strãinãtate
ale unui numãr de 1.050 persoane ºi s-au efectuat 401 controale pe linia apãrãrii
secretului de stat ºi respectãrii relaþiilor cu strãinii.

Un volum important de informaþii au fost valorificate prin informarea organelor
de partid (861) ºi a conducerilor instituþiilor din rãspundere (1.910).
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S-au întreprins mãsuri specifice pentru apãrarea a 16 cercetãri cu caracter secret
sau de noutate, ce reprezintã invenþii în domeniul apãrãrii, metodologiilor noi de
tratament, studii sau experienþe destinate îmbunãtãþirii stãrii de sãnãtate a populaþiei.

Ofiþerii serviciului au acþionat pentru îmbunãtãþirea informãrii conducerii
Departamentului Securitãþii Statului, promovând în acest an un numãr de 162 materiale
(104 pe linia problemei „Artã-culturã“, 26 la „Presã-radioteleviziune-poligrafie“, 27
la „Sãnãtate“ ºi 5 la „Justiþie“).

5. Ofiþerii din probleme, îndeosebi cei de la Securitatea municipiului Bucureºti
ºi din cadrul serviciului, au depus eforturi considerabile pentru desfãºurarea în cât
mai bune condiþii a misiunilor de securitate ºi gardã la care au participat (vizite în
muzee ale conducerii superioare de partid ºi ale unor înalþi oaspeþi, spectacole de galã,
acþiuni la Sala Radio etc.). Cpt. Florea Alexandru ºi lt. maj. Cusak Ioan au executat
mãsuri specifice în cadrul grupei „Selector“, cu ocazia transmiterii în direct la radio
ºi televiziune a tuturor acþiunilor la care a participat conducerea superioarã a
partidului (însumând 29 zile).

6. În scopul îmbunãtãþirii activitãþii de coordonare, sprijin ºi control a
compartimentelor corespondente de la inspectorate, pe lângã activitãþile deja
menþionate (elaborarea programelor de mãsuri în probleme, realizarea convocãrii de
instructaj pe marginea acestora, difuzarea analizelor situaþiei operative din teatre ºi
din rândul artiºtilor liber-profesioniºti), ofiþerii serviciului au mai întreprins
urmãtoarele:

– au efectuat control-sondaj asupra modului cum se acþioneazã pentru executarea
prevederilor programelor de mãsuri din probleme la un numãr de 22 inspectorate;

– au participat la 10 controale fond securitate ºi la 4 controale-sondaj pe linia
ordinului 00140/1981;

– au participat la 15 convocãri ori acþiuni de pregãtire profesionalã a ofiþerilor
de informaþii interne sau a lucrãtorilor de la posturile de miliþie ºi la 12 bilanþuri.

V. Cu toate rezultatele pozitive, în acest an au continuat sã mai persiste ºi unele
neajunsuri:

1. Controlul sondaj efectuat a reliefat cã nu toate inspectoratele au executat integral
ºi de calitate prevederile programelor de mãsuri elaborate la începutul acestui an.

Multe securitãþi judeþene, inclusiv a municipiului Bucureºti, nu au procedat, aºa
cum era necesar, la întocmirea unor planuri de mãsuri proprii în probleme, care sã
stipuleze concret mãsurile ce urmau a se lua în 1983 pentru îmbunãtãþirea muncii
de securitate în sectoarele de artã-culturã, presã-radioteleviziune-poligrafie, sãnãtate
ºi justiþie.

– Prevederea din programele de mãsuri, conform cãreia în termen de 60 zile de
la elaborare urma sã se reanalizeze potenþialul informativ existent ºi sã se stabileascã
mãsuri pentru încadrarea informativã corespunzãtoare a tuturor obiectivelor, locurilor
ºi mediilor din rãspundere, nu a fost executatã temeinic, planul de recrutãri
rãmânând, la cele mai multe inspectorate, cel stabilit la începutul anului.
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Ca urmare, în prezent continuã sã fie insuficient controlate informativ cenaclurile
literar-artistice, mediile artiºtilor liber-profesioniºti ºi al artiºtilor amatori, anturajele
de membri ai uniunilor de creaþie neîncadraþi în muncã, mediile procurorilor ºi
judecãtorilor, redacþiile unor ziare ºi reviste, atât din Capitalã, cât ºi din judeþele Iaºi,
Giurgiu, Alba, Suceava, ale unor medii din unitãþile de asistenþã medicalã ºi nuclee
de cercetare din Arad, Argeº, Braºov, Brãila, Cluj, Dolj, Iaºi, Prahova, Timiº ºi
municipiul Bucureºti.

În plus, Securitatea municipiului Bucureºti nu controleazã informativ casele de
culturã de pe raza Capitalei.

Este necesar ca în întocmirea planurilor de recrutãri pe anul viitor sã se porneascã
de la necesitatea creãrii prioritare de reþea în aceste locuri ºi medii (acest imperativ
a fost supus atenþiei securitãþilor controlate).

– Totodatã, nu s-a manifestat o preocupare sistematicã de cãtre toate inspectoratele,
aºa cum prevãd programele de mãsuri, pentru a se exploata mai eficient, pe linia
problemelor „Artã-culturã“, „Presã-radioteleviziune-poligrafie“, „Sãnãtate“ ºi
„Justiþie“, posibilitãþile surselor din legãtura altor compartimente sau profiluri de
muncã ce îºi desfãºoarã activitatea în aceste sectoare.

– Deºi a sporit, contribuþia la penetrarea informativã mai eficientã în cadrul unor
cercuri de intelectuali ale emigraþiei reacþionare a fost, în 1983, încã sub posibilitãþi,
securitãþile judeþene ºi mai ales Securitatea municipiului Bucureºti pot ºi trebuie sã-ºi
aducã o contribuþie mai substanþialã în aceastã direcþie.

De asemenea, ofiþerii serviciului, pe lângã preocuparea ce o au, de valorificare
superioarã a posibilitãþilor în exterior ale surselor din legãtura nemijlocitã, este necesar
sã sprijine mai mult [pe] ofiþerii corespondenþi din teritoriu la pregãtirea surselor cu
posibilitãþi reale în strãinãtate, care urmeazã sã se deplaseze în exterior.

– Nu s-a acþionat suficient nici pentru exercitarea unui control informativ deplin
asupra poziþiei, preocupãrilor ºi atitudinii tuturor rudelor ºi legãturilor apropiate, din
sectoarele date în responsabilitate, ale elementelor reacþionare din emigraþie, precum
ºi [asupra] tuturor persoanelor din competenþã care sunt elogiate sistematic în
emisiunile postului de radio „Europa Liberã“, [care] au beneficiat de burse ºi ajutoare
materiale acordate de diverse organizaþii din exterior, efectueazã cãlãtorii frecvente
sau pe perioade îndelungate.

Pentru impulsionarea muncii în aceastã direcþie ne propunem ca în trimestrul II
al anului viitor sã realizãm o analizã globalã, pe þarã, pe baza unei tematici întocmite
din timp ºi a unor controale sondaj la Securitatea municipiului Bucureºti ºi
securitãþile judeþene cu pondere.

– Nu sunt controlate informativ, la nivelul de exigenþã stabilit de programele de
mãsuri, nici toate elementele cu antecedente politice sau penale ori descendenþii unor
asemenea persoane care îºi desfãºoarã activitatea în sectoarele de artã-culturã ºi
sãnãtate. Lipsuri mai importante pe aceastã linie am constatat la Securitatea
municipiului Bucureºti, judeþele Cluj, Timiº, Constanþa („Artã-culturã“), Bihor,
Constanþa, Teleorman, Vâlcea („Justiþie“).
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Având în vedere numãrul relativ important de astfel de elemente, inclusiv
descendenþii acestora (547 pe linie de „Artã-culturã“, 1.898 la „Sãnãtate“, 54 la „Presã-
radioteleviziune-poligrafie“ ºi 222 la „Justiþie“ ) ºi faptul cã 239 dintre acestea fac
obiectul preocupãrilor pe linia problemelor de profil (legionarã, foºti condamnaþi ºi
partide burgheze), vom acþiona mai hotãrât pentru intensificarea controlului infor-
mativ al acestora ºi pentru întãrirea colaborãrii cu toate compartimentele interesate.

– Supravegherea strãinilor care, venind în þara noastrã, contacteazã persoane din
sectoarele date în responsabilitate, pentru a stabili emisarii cercurilor reacþionare, pe
cei care culeg informaþii pentru „Europa Liberã“, cautã sã obþinã date despre cercetãrile
medicale cu caracter de noutate ori desfãºoarã alte activitãþi ostile, a continuat sã fie
sub cerinþe ºi posibilitãþi. Dacã strãinii veniþi în þarã, pe linia instituþiilor din
competenþã, sunt controlaþi în mai bunã mãsurã, cei care vin în mediu scapã de multe
ori mãsurilor noastre. Acest aspect l-am întâlnit la Securitatea municipiului Bucureºti
pe linia tuturor celor 4 probleme, dar ºi la securitãþile judeþene Cluj, Braºov, Timiº,
Sibiu º.a.

Este necesar sã determinãm la ofiþerii corespondenþi o preocupare sporitã în aceastã
direcþie, precum ºi o conlucrare mai strânsã cu compartimentele de contraspionaj în
lucrarea strãinilor care vin pe linia ori contacteazã persoane din sectoarele de „artã-
culturã“, „presã-radioteleviziune-poligrafie“, „sãnãtate“ ºi „justiþie“.

Necesitatea îmbunãtãþirii acestei activitãþi se pune cu atât mai acut cu cât
volumul de date din domeniile date în responsabilitate, îndeosebi ale artei ºi culturii,
care se scurg cãtre „Europa Liberã“, este important ºi priveºte o gamã largã de aspecte.

– Dupã apariþia programelor de mãsuri nu s-a acþionat în suficientã mãsurã pentru
orientarea întregii reþele spre culegerea tuturor categoriilor de informaþii stipulate
expres în aceste documente.

Ca urmare, volumul ºi calitatea informaþiilor continuã sã nu reflecte deplin, la unele
securitãþi judeþene, cum sunt: Bacãu, Bihor, Brãila, Cluj, Constanþa, Dolj, Galaþi, Iaºi,
Maramureº, Mureº, Prahova, Satu Mare, Sãlaj, Tulcea ºi a municipiului Bucureºti,
situaþia operativã cu care ne confruntãm.

Pe linia problemelor „Justiþie“ ºi „Presã“ s-a obþinut un volum redus de informaþii,
care nu contureazã în suficientã mãsurã problematica de securitate din aceste domenii.

ªi în cadrul serviciului, ofiþerii au avut un aport inegal la culegerea de informaþii,
fiind tributari în aceastã direcþie lt. colonel Vãrzaru Gheorghe, lt. maj. Cusak Ioan
ºi mr. Apostol Eugeniu, dupã cum aºteptãm eforturi mai mari din partea cpt. Florea
Alexandru Gheorghe, cpt. Vuscan Dorel ºi maior Cobianu Ion.

În primul trimestru al anului viitor vom acþiona pentru reinstruirea întregului
potenþial informativ cu categoriile de informaþii stipulate în programele de mãsuri.

– Controlul sondaj recent efectuat a evidenþiat cã la aproape toate securitãþile
judeþene ºi a municipiului Bucureºti mai existã surse contactate la mari intervale de
timp ori care au aport redus la culegerea de informaþii, iar în alte cazuri se neglijeazã
perioade îndelungate verificarea acestora.
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– Reanalizarea fondului de informaþii din probleme, pentru a fi cuprinse în forme
de lucru organizate toate persoanele despre care se deþin date ori existã suspiciuni
cã ar desfãºura activitãþi de naturã sã afecteze securitatea statului, aºa cum prevãd
programele de mãsuri, nu s-a realizat temeinic de cãtre toate inspectoratele, astfel
încât numãrul informaþiilor puse în lucru în acest an este redus. Edificator este ºi faptul
cã din totalul de 665 juriºti identificaþi cu rude ºi relaþii în strãinãtate sunt lucraþi pe
linie de informaþii interne numai 138 persoane. Aceastã similitudine existã ºi în
problema „Sãnãtate“.

În ceea ce priveºte activitatea nemijlocitã, chiar dacã media de D.U.I. pe ofiþer
poate fi apreciatã ca satisfãcãtoare, este absolut necesar sã acþionãm cu mai multã
rãspundere pentru obþinerea de informaþii cu valoare operativã, care sã fie lucrate în
forme organizate. Mã refer îndeosebi la lt. col. Vãrzaru Gheorghe, care nu are nici
un caz lucrat în D.U.I., ºi la maior Apostol Eugeniu, care are doar un singur dosar.

Controlul sondaj efectuat a evidenþiat cã la mai multe securitãþi judeþene ºi a
municipiului Bucureºti existau la data respectivã elemente care, prin poziþia ºi
atitudinea lor, trebuiau sã facã obiectul muncii de securitate, însã nu fuseserã luate
în preocupãri.

Am indicat ca în termen de 30 de zile sã se reanalizeze toate informaþiile ºi sã se
ia în lucru toate persoanele asupra cãrora se deþin date ori existã suspiciuni cã se
situeazã pe o poziþie ostilã ori ridicã alte probleme de securitate.

– În dosarele de urmãrire informativã, deºi a existat o preocupare sporitã pentru
creºterea gradului de profesionalitate, continuã sã se acþioneze în destule cazuri
stereotip, cu mãsuri de aºteptare, ceea ce determinã tergiversarea clarificãrii ºi
soluþionãrii lor. Exemple sunt pe linia tuturor problemelor ºi la mai multe inspectorate,
inclusiv la nivelul serviciului, în cazurile: „Barbu“, „Vlãduþ“, „Mira“, „Sada“ º.a.

– Cu toate cã în 1983 nu am fost surprinºi de fapte sau fenomene deosebite, ºi
în ce priveºte latura preventivã a activitãþii noastre au existat unele neajunsuri:

Astfel, deºi s-a diminuat numãrul rãmânerilor ilegale în strãinãtate, acesta a
continuat sã fie destul de ridicat (86 la „Artã-culturã“ ºi 51 la „Sãnãtate“).

În cifra rãmânerilor din problema „Artã-culturã“ sunt incluºi ºi 34 artiºti liber-
profesioniºti din Capitalã, care, conform procedurii, au fost avizaþi direct de Direcþia
de paºapoarte, iar din totalul rãmânerilor pe linie de „Sãnãtate“ 7 persoane au fost
avizate de alte unitãþi ºi profile de muncã.

Totodatã, deºi s-au obþinut rezultate încurajatoare în direcþia contracarãrii
propagandei duºmãnoase ºi folosirii mai sistematice a presei în combaterea ºi
demascarea postului de radio „Europa Liberã“, nu ne putem declara mulþumiþi. Nici
în acest an nu am reuºit sã determinãm pe unii oameni de artã ºi culturã elogiaþi în
emisiunile postului respectiv sã solicite conducerii acestuia sã înceteze referirile la
adresa lor. De asemenea, nu au fost antrenate în suficientã mãsurã ºi alte personalitãþi
ale vieþii culturale în acþiunea de ripostã ºi demascare a caracterului subversiv al
propagandei desfãºurate de aceastã oficinã. S-au fãcut paºi timizi în ce priveºte
influenþarea ºi determinarea unor cadre medicale de valoare, care au rãmas ilegal în
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strãinãtate, de a reveni în þarã, iar pe de altã parte puþine cazuri de repatriere au fost
valorificate pentru combaterea fenomenului emigraþionist ºi descurajarea celor
pretabili de a se stabili ilegal în strãinãtate.

Au continuat ºi în acest an sã persiste unele neajunsuri în activitatea de
coordonare, îndrumare ºi control.

Astfel, dupã cum rezultã din cele prezentate, nu am gãsit mijloacele cele mai
eficace pentru a determina pe toþi ofiþerii corespondenþi de a îndeplini integral ºi de
calitate prevederile programelor de mãsuri din probleme.

De asemenea, nu am reuºit sã determinãm un flux informaþional corespunzãtor
de la toate inspectoratele cãtre direcþie, pe linia problemelor serviciului. Unele
securitãþi au raportat cu întârziere ºi insuficient de complet ºi unele date solicitate
expres de cãtre noi.

Sprijinul concret pe cazuri ºi informaþii acordat de ofiþerii serviciului securitãþilor
judeþene continuã sã fie redus. În acest an nu au fost luate în control decât 4 cazuri,
deºi numãrul total al dosarelor în control (23) este relativ redus. Este necesar ca toþi
ofiþerii sã fie preocupaþi mai mult pentru identificarea în teritoriu a unor cazuri
importante, complexe, în soluþionarea cãrora sã se implice concret, dar mai ales maior
Apostol Eugeniu, cpt. Vuscan Dorel, lt. major Cusak Ioan, care în prezent nu au în
control ºi coordonare nici un dosar din teritoriu.

Starea disciplinarã în cadrul serviciului este corespunzãtoare, neînregistrându-se
în acest an abateri care sã impunã luarea unor mãsuri disciplinare.

Învãþãmântul politic ºi profesional s-a desfãºurat în bune condiþii, toþi ofiþerii
serviciului obþinând numai rezultate bune ºi foarte bune.

În serviciu existã o atmosferã corespunzãtoare de muncã ºi, printr-o angajare
exemplarã a fiecãruia dintre noi, vom reuºi sã sporim calitatea ºi eficienþa muncii
noastre, sã aducem îmbunãtãþiri substanþiale activitãþii ce o desfãºurãm la toþi
parametrii.

Pe deplin conºtienþi de sarcinile importante ce le avem de îndeplinit, în anul 1984
vom milita cu mai multã perseverenþã ºi cu responsabilitate sporitã pentru ridicarea
nivelului calitativ al activitãþii personale, pentru determinarea ofiþerilor de la
compartimentele corespondente din teritoriu de a executa integral ºi în mod
ireproºabil prevederile programelor de mãsuri în problemele din competenþã.

Asigurãm conducerea direcþiei cã ofiþerii Serviciului 5, care dispun de un
potenþial ridicat de muncã, nu-ºi vor precupeþi nici un efort pentru a-ºi onora cu cinste
sarcinile ºi misiunile ce le revin, astfel încât prin întreaga noastrã activitate ºi
comportare sã rãspundem pe deplin cerinþelor ºi exigenþelor mereu sporite pe care
conducerea superioarã de partid ºi de stat le pune în faþa aparatului de securitate.

ªeful serviciului
Colonel
Merce Ilie

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 2, f. 343–356.
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1984 ianuarie 31. Anexã a Raportului Comitetului Emisiunilor pentru Strãinãtate
din S.U.A. adresat preºedintelui ºi Congresului Statelor Unite,
referitor la politica posturilor de radio „Europa Liberã“ ºi
„Radio Libertatea“.

Raport anual (1984)
al Comitetului Emisiunilor pentru Strãinãtate

Cãtre
Preºedintele Statelor Unite ºi

Congresul Statelor Unite

În conformitate cu obligaþiile ce decurg din Secþiunea a 4–a a legii publice 93–128
ºi amendamentele respective, Comitetul Emisiunilor pentru Strãinãtate vã prezintã
cel de-al 10–lea Raport anual de activitate, precum ºi analiza activitãþii posturilor de
radio „Europa Liberã“ ºi „Libertatea“ pe perioada 1 octombrie 1982–31 septembrie
1983.

Cu stimã
Frank Shakespeare

31 ianuarie 1984

Anexa 2

Liniile directoare ale politicii programelor

I. Consideraþii generale

Radio „Europa Liberã“/Radio „Libertatea“ este un post de radio independent,
funcþioneazã cu aprobarea guvernului S.U.A., are conducere americanã particularã
cu sisteme de lucru colectiv, are angajaþi din Europa Rãsãriteanã, U.R.S.S. ºi din þãrile
occidentale.

Radio „Europa Liberã“ transmite pentru Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia,
România ºi Ungaria, iar Radio „Libertatea“ pentru U.R.S.S. ºi þãrile baltice.

Scopurile R.E.L./R.L. sunt înscrise în Legea din 1972 privind înfiinþarea
Comitetului pentru emisiuni internaþionale, în care Congresul S.U.A. constatã ºi
declarã cã:

– „Prin politica lor, Statele Unite promoveazã libertatea de opinie ºi exprimare,
precum ºi dreptul de a cãuta, obþine ºi transmite informaþii ºi idei prin orice mijloc
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de informare, indiferent de frontiere, în conformitate cu articolul 19 din Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului“.

– „Comunicarea deschisã de informaþii ºi idei între popoarele lumii contribuie la
pacea ºi stabilitatea internaþionalã, iar promovarea unor astfel de comunicaþii este
în interesul S.U.A.“.

– „Radio «Europa Liberã» ºi Radio «Libertatea» ºi-au demonstrat eficienþa în ceea
ce priveºte comunicarea de idei ºi informaþii în Europa de Est ºi U.R.S.S.“.

– „Menþinerea în continuare a R.E.L./R.L. ca mijloc de informare independent,
care sã acþioneze în conformitate cu politica externã a S.U.A. ºi la un înalt nivel
profesional, serveºte intereselor naþionale“.

În scopul încurajãrii unui dialog constructiv cu popoarele U.R.S.S. ºi din Europa
Rãsãriteanã, legea respectivã a stabilit înfiinþarea unui Comitet pentru emisiuni radio
în strãinãtate, care are mandat sã analizeze ºi sã evalueze modul în care R.E.L./R.L.
îºi îndeplineºte misiunea, calitatea, eficienþa ºi integritatea profesionalã a emisiunilor.
Pe baza legii, Comitetul a dat o declaraþie intitulatã „Misiunea postului de radio
E.L./L.“, definind obiectivele ºi prioritãþile emisiunilor sale.

Aceste linii directoare au ca scop asigurarea îndeplinirii acestor obiective, iar
Comitetul considerã cã conducerea administrativã a postului este rãspunzãtoare de
controlul zilnic al conþinutului programelor, în conformitate cu aceste linii directoare.

Esenþa politicii programelor trebuie ºi în continuare sã fie practicarea unei
jurnalistici independente, responsabile ºi de înaltã competenþã profesionalã. Postul
difuzeazã ºtiri ºi informaþii necenzurate despre problemele interne ºi externe,
precum ºi o gamã largã de idei ascultãtorilor din acele þãri unde guvernele au impus
un monopol asupra informaþiilor.

Postul sã nu propage o singurã credinþã politicã, economicã sau religioasã ºi sã
nu întreþinã legãturi cu partidele politice sau organizaþiile din exil ºi sã nu se identifice
cu grupãrile, partidele ºi organizaþiile de opoziþie, aflate în zona emisiunilor sau în
afara ei.

Postul trebuie însã sã fie angajat în respectarea drepturilor omului, a principiilor
democratice, inclusiv libertatea cuvântului, legalitatea, denunþarea discriminãrii de
orice naturã. Postul sã nu adopte o poziþie sectarã, dar sã apere libertatea religioasã
ºi practicarea oricãrei credinþe. Postul sã militeze pentru libertatea de miºcare a
oamenilor ºi ideilor, pentru schimburi culturale, ºtiinþifice ºi economice ºi pentru
reglementarea paºnicã a conflictelor internaþionale.

Postul subscrie la principiile egalitãþii în drepturi ºi autodeterminãrii popoarelor,
în conformitate cu Carta O.N.U. ºi Actul Final de la Helsinki, în care se spune: „În
virtutea principiului egalitãþii în drepturi ºi autodeterminãrii popoarelor, toate
popoarele au dreptul sã hotãrascã în mod liber statutul politic intern ºi internaþional,
fãrã amestec strãin, precum ºi dezvoltarea lor politicã, economicã ºi socialã“.

Spre deosebire de „Vocea Americii“, a cãrei misiune principalã este sã prezinte
politica ºi realitãþile americane, R.E.L./R.L. cautã sã se identifice cu interesele
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ascultãtorilor, acordând importanþã specialã evenimentelor ce afecteazã direct sau
indirect popoarele din Europa Rãsãriteanã ºi U.R.S.S. Punând accent pe interesele
ascultãtorilor, acest post îndeplineºte ºi funcþia unui serviciu de radio intern,
suplinind lipsa presei libere.

II. Politica editorialã

a) Consideraþii ºi metode. Transmiþând unor popoare ce nu au acces liber la
informaþii, R.E.L./R.L. pornesc de la consideraþia cã societãþile bine informate pot
sã facã aprecieri mai responsabile în legãturã cu evenimentele interne ºi internaþionale,
în timp ce societãþile care nu sunt informate pot fi uºor manipulate. Se considerã, de
asemenea, cã o opinie publicã informatã contribuie la îndulcirea mãsurilor oficiale
represive.

Principalul criteriu în selecþionarea materialelor de difuzat îl constituie relevanþa
informaþiilor, ca acestea sã corespundã nevoilor ºi interesului ascultãtorilor, ca ele
sã contribuie la informarea lor asupra principalelor evenimente ºi probleme din þara
în care trãiesc.

Acurateþea ºi obiectivitatea sunt esenþiale pentru menþinerea respectului din partea
ascultãtorilor. Orice materiale nefondate, pãrtinitoare sau întocmite neglijent aduc
prejudicii reputaþiei postului de radio. Obiectivitatea presupune ca informaþia sã nu
fie omisã sau diluatã pentru a o face mai favorabilã sau nefavorabilã Estului sau
Vestului. Difuzarea de cãtre „Europa Liberã“ a unor informaþii veridice ºi la timp
încurajeazã presa internã din aceste þãri ca, la rândul ei, sã relateze mai repede ºi mai
obiectiv.

„Europa Liberã“ abordeazã evenimentele ºi problemele de pe poziþia individului
care doreºte sã cunoascã ºi sã înþeleagã ce se petrece în þara lui ºi în lume. Aceastã
abordare presupune cunoaºterea permanentã a preocupãrilor ascultãtorilor. Folosirea
unor programe variate (ºtiri, analize, comentariile din presa internaþionalã, citirea unor
documente etc.) contribuie la lãrgirea cunoºtinþelor ascultãtorilor.

Obiectivul „umplerii golului informativ“ nu trebuie înþeles într-un sens exclusiv
politic. „Europa Liberã“ are ºi sarcina de a trata probleme ce intereseazã întreaga ome-
nire, cum sunt progresul tehnico-ºtiinþific, creºterea demograficã, poluarea mediului
înconjurãtor, urbanizarea, distribuþia ºi diminuarea resurselor naturale, viaþa de familie
etc. Beneficiind de toate sursele de informaþii occidentale, „Europa Liberã“ are
posibilitãþi unice de a menþine un flux continuu de informaþii cãtre ascultãtorii sãi.

În raportarea despre societãþile deschise, postul trebuie sã reflecte problemele,
neajunsurile ºi realizãrile din aceste þãri. În mod deosebit va pune accent pe modul
deschis în care aceste probleme sunt identificate ºi abordate în aceste þãri, [pe] procesul
de formulare a propunerilor, [pe] dezbaterile, criticile ºi revizuirea lor de cãtre forurile
legislative, executive ºi judiciare ale guvernului la toate nivelurile. Se pot face ºi
comparaþii între aceastã procedurã ºi procedura existentã în þãrile ascultãtorilor,
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evitându-se însã comparaþii ºi critici invidioase „de dragul criticii“ ºi fãrã a
supralicita judecata ascultãtorilor.

În programele referitoare la situaþia internã din þãrile respective se va urmãri
informarea ascultãtorilor cu materiale pe care presa din þara respectivã nu le publicã,
le denatureazã sau evitã sã le acorde importanþa cuvenitã. Se vor transmite pãrerile
cetãþenilor cãrora li se refuzã accesul la mijloacele de informare din þara lor ºi cautã
sã se exprime prin intermediul corespondenþilor strãini sau prin scrieri cenzurate
(samizdat). Conþinutul acestor materiale trebuie bine studiat înainte de a fi folosit;
acelaºi lucru se va face ºi cu materialele care provin din presa emigraþiei ºi [cu]
declaraþiile reprezentanþilor unor organizaþii.

Comentariile asupra unor probleme interne trebuie sã fie constructive, rezonabile
ºi fãcute cu calm, abordându-se problemele cele mai importante, în sensul clarificãrii
lor. Comentariile critice la adresa politicii guvernului trebuie sã se bazeze pe
cunoaºterea faptelor ºi sã fie fãcute într-o manierã responsabilã. Dacã este posibil,
astfel de comentarii critice sã conþinã ºi elemente constructive, precum ºi explicaþii
comparative [referitoare la] modul în care problemele sunt rezolvate în alte þãri.
„Europa Liberã“ nu-ºi propune sã prescrie soluþii programatice ºi sã ofere soluþii finale.

Întrucât ideologia oficialã adesea încurajeazã mistificarea istoriei, postul trebuie
sã ofere ascultãtorilor materiale istorice ºi culturale de bazã aflate în tezaurul poporului
respectiv. Evenimentele istorice trebuie abordate în mod critic, cât ºi tolerant, evitând
ºovinismul ºi pãrtinirea.

O altã metodã importantã este raportarea evenimentelor ºi realitãþilor din alte þãri
comuniste, deoarece condiþiile sunt diferite, iar presa oficialã fie cã evitã sã le
raporteze, fie cã le raporteazã distorsionat. Se va acorda atenþie situaþiei din partidele
comuniste care nu se aflã la putere, în care au loc dezbateri ideologice ºi politice.

Programele de ºtiri, care sunt printre cele mai importante, trebuie sã fie menþinute
la un nivel de calitate superior, întrucât acestea contribuie la asigurarea credibilitãþii
întregului program. ªtirile trebuie sã fie precise, obiective, date la timp, interesante
ºi revelatoare pentru ascultãtori.

Materialul buletinelor de ºtiri trebuie verificat temeinic de cãtre personalul de ºtiri
în ceea ce priveºte sursele ºi faptele, evitându-se prezentarea pãrtinitoare ºi
senzaþionalã. Ele trebuie sã fie confirmate de cel puþin douã surse independente atunci
când existã dubii, menþionându-se sursa atunci când e vorba doar de pãreri sau când
informaþiile sunt incomplete.

Buletinele de ºtiri vor fi completate cu analiza ºtirilor ºi revista presei strãine, care
oferã o varietate de opinii ºi lãrgeºte perspectiva de înþelegere. Se vor organiza ºi
interviuri ºi mese rotunde, de preferinþã cu experþi din afara postului, care oferã o
varietate de pãreri asupra problemelor discutate.

Deºi selecþionarea materialelor se face zilnic, nu va trebui neglijatã nici
planificarea pe termen mai lung în aceste probleme ºi tendinþe.
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Radio E.L./R.L. trebuie sã facã faþã la douã probleme deosebite: obþinerea de
informaþii ºi transmiterea lor în condiþii de bruiaj. Preocuparea pentru conþinutul
programelor nu trebuie sã ducã la neglijarea aspectului atractiv ºi prezentarea la cel
mai înalt nivel profesional. Postul va continua sã studieze ºi sã adopte noi metode
radio, va analiza în primul rând problemele legate de spectatori, în funcþie de care
vor fi abordate programele.

b) Reguli de conduitã – Tonul, bruiajul ºi maniera de prezentare sunt deosebit
de importante în câºtigarea aderenþei auditoriului. De aceea, se vor respecta
urmãtoarele reguli:

1. Se vor evita emoþionalismul, injuriile, rãzbunarea, stridenþa, beligeranþa,
aroganþa, ostentaþia ºi ploconirea.

2. Se vor evita generalizãrile excesive, argumentaþia propagandisticã, judecãþile
de valoare gratuite, critica nefondatã a sistemului socialist sau a reprezentanþilor lui,
precum ºi terminologia învechitã, cum ar fi „blocul comunist“, „þãrile comuniste
satelite“ ºi „capitalismul ºi comunismul“. Întrucât postul trebuie sã umple un vid
informativ, el va face acest lucru prin prezentarea faptelor ºi nu printr-o tratare
polemicã, pe care ascultãtorii nu o agreeazã.

3. Se va evita difuzarea oricãror materiale naþionaliste sau cu conþinut iredentist.
4. Se va evita difuzarea unor programe sau comentarii care incitã la revoltã sau

care sprijinã acþiunile ilegale ºi violenþa. Se pot însã difuza programe care sã
aminteascã ascultãtorilor de drepturile omului pe care statele est-europene s-au obligat
sã le respecte.

5. Se vor evita sfaturile tactice ºi recomandãrile în cazul unor acþiuni specifice,
exceptând cazurile deosebite, când se vor da sfaturi de calmare a situaþiei. Popoarele
est-europene cunosc mai bine ca oricine ce au de fãcut.

6. Nu se vor difuza programe bazate pe zvonuri sau pe informaþii neverificate.
Dacã totuºi se difuzeazã astfel de informaþii, ele vor fi denumite ca atare.

7. Punctul de vedere editorial (fie cã e vorba de personalul E.L., presa strãinã,
materiale samizdat sau ale emigraþiei) se va difuza separat de ºtiri sau de analiza
ºtirilor, specificându-se sursa.

8. Se va evita difuzarea de materiale care sã îndemne la emigrare, fuga din þarã,
precum ºi indicarea unor metode de pãrãsire a þãrii; în programele la care participã
emigranþi se vor evita sugestiile ca ºi alþii sã le urmeze exemplul.

9. Se vor evita sugestiile care i-ar putea face pe ascultãtori sã creadã cã, în situaþii
de crizã internaþionalã sau dezordine internã, þãrile occidentale ar putea interveni cu
armata în þãrile respective.

10. Se va evita difuzarea oricãrui material care ar putea fi caracterizat ca
flecãrealã, calomnie, referire sau atac rãutãcios la viaþa personalã sau familialã a
persoanelor din conducerea de partid ºi de stat. Discutarea acþiunilor publice ale
persoanelor oficiale trebuie sã se facã în mod demn, responsabil, fãrã patimã.
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11. În ce priveºte rãspunsurile la atacurile din presa comunistã la adresa „Europei
Libere“, acestea se vor difuza numai dupã consultarea directorilor postului de radio.

12. În caz de situaþii deosebite în zona de difuzare, directorii „E.L.“ se vor consulta
cu directorul general al postului sau înlocuitorul acestuia, înainte de difuzarea
programului.

III. Ascultãtorii est-europeni ºi sovietici

În timp ce principiile politicii editoriale sunt obligatorii pentru orice serviciu de
limbã, ele trebuie aplicate diferenþiat, în funcþie de auditori, care diferã de la þarã la
þarã, de la o regiune la alta.

Popoarele est-europene ºi cele baltice sunt mai expuse informaþiilor ºi ideilor
occidentale decât celor din interiorul U.R.S.S., unele din ele considerându-se ca fãcând
parte din Occident sau din familia europeanã de naþiuni. O importantã secþiune din
populaþia lor acceptã filozofia ºi valorile culturale ale Occidentului ºi aspirã sã
contribuie la viaþa economicã, culturalã ºi politicã a Europei.

Aceste naþiuni au avut mult de suferit de pe urma exceselor de naþionalism ºi de
aceea se vor evita programele care sã trezeascã resentimente naþionaliste faþã de þãrile
din jur, faþã de U.R.S.S. sau [de] unele naþionalitãþi din U.R.S.S. Unele tendinþe
dizidente care se manifestã vizavi de U.R.S.S. în þãrile est-europene trebuie discutate
într-o manierã în care sã se înþeleagã cã opinia publicã neoficialã din U.R.S.S. este
de acord cu aceste tendinþe.

Radio E.L./R.L. se face ecoul unui spectru larg de idei politice, sociale ºi
economice. Acest spectru trebuie sã includã ºi gândirea marxistã novatoare, informaþii
referitoare la practica socialistã în alte þãri, precum ºi idei ºi teorii politico-
economice nemarxiste.

Pentru cetãþenii din þãrile respective, care nu au posibilitatea sã-ºi expunã
deschis pãrerile în presa sau la radioul din þara lor, Radio E.L. ºi R.L. trebuie sã
constituie o tribunã de la care ei îºi pot exprima liber punctul de vedere, un forum
de propagare a gândirii politice, sociale, religioase ºi filozofice cât mai variate ºi fãrã
pãrtinire.

În emisiunile pentru U.R.S.S., „Radio Libertatea“ reflectã dreptul naþionalitãþilor
de a fi informate în propria lor limbã, dar nu va încuraja sau sprijini nici o miºcare
separatistã sau secesionistã ºi nu va ridica probleme teritoriale.

R.E.L./R.L., aderând la principiile dreptului internaþional ºi [la] Carta O.N.U., nu
are mandat sã propage stabilirea ori destabilizarea unuia sau altuia din sistemele
politice, a formelor de organizare statalã sau a ideologiei din zonele spre care transmit.

Postul trebuie sã evite categoric stimularea antagonismelor naþionale, ºoviniste
sau religioase. Dimpotrivã, trebuie sã contribuie la o mai bunã înþelegere a
problemelor, sã simpatizeze cu dreptul lor la propãºire neîngrãditã, cu drepturile
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cetãþenilor de a-ºi afirma originea, convingerile politice ºi religioase, fãrã discriminare,
precum ºi la conºtientizarea interdependenþei popoarelor în epoca actualã.

Vor fi elaborate, la nevoie, instrucþiuni separate, pe servicii de limbã.

[Rezoluþie:]

Tov. Marcu
Datele de aici sã fie folosite la documentar ºi ca material de referinþã în analiza

situaþiei operative de obiectiv ºi în elaborarea mãsurilor operative ce se impun.
25 iulie 1984

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 34, vol. 1, f. 71–80.

119911

1984 februarie 24. Notã a Securitãþii Municipiului Bucureºti referitoare la
„Meditaþia transcedentalã“

Ministerul de Interne Secret
Departamentul Securitãþii Statului
Securitatea Municipiului Bucureºti
SAS/Nr. D11/0742383 din 24 februarie 1984

Notã
privind situaþia operativã prezentã în problema

„Meditaþia transcedentalã“

La ultima analizã, din iulie 1983, pe întreaga unitate erau în evidenþã 163 elemente
care au fãcut parte din „Meditaþia transcedentalã“. În prezent figureazã doar 158,
diferenþa de cinci persoane explicându-se prin trei transferate la alte unitãþi, o plecare
definitivã din þarã ºi un deces.

Din cele 158 elemente, 56 au fost avertizate, 6 atenþionate, iar un numãr de 17
þinute în contact pentru influenþare.

Datoritã preocupãrii ºi mãsurilor corespunzãtoare întreprinse de cãtre unii ofiþeri,
11 persoane au fost atrase la colaborare ºi introduse în reþea, cu rezultate bune pe
aceastã linie înscriindu-se serviciile 130 ºi 230, recrutând fiecare câte patru surse.

Baza de lucru în aceastã problemã este formatã din 7 persoane aflate în acþiuni
ºi 66 în supraveghere informativã.

Analiza fãcutã a relevat faptul cã din totalul elementelor aflate în atenþie, doar
100, respectiv 63,28%, sunt încadrate cu reþea, din care 36 pe o singurã linie, 55 pe
2–3 linii, iar 9 peste 3 linii. Restul de 58 persoane, dintre care unele cuprinse în
supravegherea informativã, nu sunt asigurate cu reþea, verificarea lor rezumându-se
numai la o singurã investigaþie sau [la] o interceptare ocazionalã a corespondenþei.
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Datele furnizate de cãtre C.I.D. relevã faptul cã pe calculator, la data de 27 ianuarie
1984, Securitatea municipiului Bucureºti era înregistratã cu 67 avertizaþi pentru
activitãþi pe linia „Meditaþiei transcedentale“, iar 68 în baza de lucru (U.I. ºi S.I.).

Comparând datele obþinute de la calculator, privind baza de lucru, cu situaþia prezentatã
pe servicii, rezultã cã 5 elemente din aceastã categorie nu au fost încã implementate.

Materialele primite de la reþea despre aceastã categorie de persoane se cifreazã
la peste 270 informaþii, revenind în medie 2,5 note de fiecare persoanã. Prin celelalte
mijloace ale muncii au mai fost obþinute încã 111 materiale.

Studiul fãcut asupra întregului material obþinut în anul 1983 relevã cã elementele
care au fãcut parte din „Meditaþia transcedentalã“, mai puþin cele urmãrite informativ
ºi pentru alte motive, nu au preocupãri de a se organiza ºi prolifera ideile sectei
respective, ci, dimpotrivã, sunt rezervate, resping orice comentariu politic, îºi
exprimã regretul pentru cele întâmplate ºi manifestã grijã deosebitã de a obþine
rezultate cât mai bune în muncã, pentru a se reabilita în faþa oamenilor ºi a
determina, în cazul foºtilor membri de partid, reîncadrarea lor.

Cu excepþia d.u.i. „Corbu“, lucrat de col. Ioniþã Constantin – Serviciul 110 – pentru
preocupãri de reluare a activitãþilor pe linia „Meditaþiei transcedentale“ ºi de a racola
noi membri, temeiul deschiderii celorlaltor acþiuni l-au constituit în principal
suspiciunile cã ar avea manifestãri ostile sau relaþii cu cetãþeni strãini. Negativ este
însã faptul cã, deºi în acest dosar de urmãrire informativã s-au prevãzut mãsuri
corespunzãtoare, nu se acþioneazã cu operativitate pentru realizarea lor, în vederea
clarificãrii situaþiei elementelor în cauzã. De asemenea, elementele lucrate în S.I.,
din care o bunã parte ca rezultat al avertizãrii în scopul cunoaºterii reacþiei ºi
comportãrii lor, nu sunt lucrate activ, pentru a se lãmuri dacã este necesar sã rãmânã
în preocuparea noastrã sub aceastã formã ori sã fie trecute în evidenþa generalã.

Din analiza fãcutã asupra modului în care sunt urmãrite persoanele care au fãcut
parte din „Meditaþia transcedentalã“, se desprind urmãtoarele concluzii:

– În timp ce elementele care îºi desfãºoarã activitatea în întreprinderile ºi institu-
þiile din Capitalã sunt, în general, bine lucrate informativ, celelalte, respectiv 36,72%
din total, nu sunt încadrate în reþea, poziþia lor prezentã fiind practic necunoscutã;

– Deºi persoanele din baza de lucru sunt încadrate pe 2–3 ºi chiar mai multe linii,
materialele obþinute despre acestea în anul 1983 nu evidenþiazã activitãþi specifice
„Meditaþiei transcedentale“;

– Menþinerea în S.I. a unui numãr însemnat de elemente, despre care materialele
furnizate pânã în prezent de reþea atestã faptul cã acestea nu mai au astfel de
preocupãri, mãreºte în mod artificial baza de lucru a S.M.B.

Faþã de cele arãtate mai sus, propunem:
– Persoanele care sunt încadrate în muncã sã fie predate serviciilor care asigurã

informativ obiectivele respective;
– Sã se analizeze situaþia fiecãrui element cuprins în S.I. ºi sã se hotãrascã asupra

oportunitãþii menþinerii lui în aceastã formã de lucru;
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– În dosarele de urmãrire informativã sã se urgenteze realizarea mãsurilor
propuse pentru a se delimita celelalte activitãþi de „Meditaþia transcedentalã“ ºi, în
funcþie de rezultat, sã se facã modificãrile corespunzãtoare în evidenþe;

– Serviciul 130 sã þinã o legãturã mai strânsã cu celelalte servicii, pentru a urmãri
ºi coordona activitatea pe linia „Meditaþiei transcedentale“ în întregul ei, fiind în
mãsurã sã cunoascã în permanenþã mutaþiile ce survin în aceastã problemã.

Col. Teodorescu Anghel
Lt. col. Derþcanu Ilie

ªeful serviciului
Maior,
Stoica Ion

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 3, vol. 4, f. 13–14.

119922

1984 aprilie 18. Raport al Securitãþii Municipiului Bucureºti referitor la modul
cum au fost executate prevederile programului de mãsuri din
problema presã, radioteleviziune ºi poligrafie

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Securitatea Municipiului Bucureºti
122/CS/D/II 00455579 din 19 aprilie 1949

Cãtre
Direcþia I

Serviciul 150

La ordinul dvs. nr. 150/MI/0061603 din 26 martie 1984, alãturat vã înaintãm
raportul privind modul în care au fost executate prevederile programului de mãsuri
din problema presã-radioteleviziune, poligrafie.

Adjunct al ºefului Securitãþii
Municipiului Bucureºti
Col.
Rãducã Gheorghe ªeful Serviciului

Maior,
Mãierean Vasile
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Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Securitatea Municipiului Bucureºti
122/CS/18 aprilie 1984

Raport
privind modul în care au fost executate prevederile programului de mãsuri

din problema presã-radioteleviziune, poligrafie

De la apariþia programului de mãsuri al D.S.S. nr. D/0012216 din 19 februarie
1983, privind îmbunãtãþirea activitãþii de asigurare ºi protecþie contrainformativã în
sectoarele presã, radioteleviziune ºi poligrafie, ofiþerii colectivului 122 cu sarcini de
securitate în problemele presã ºi poligrafii ºi-au organizat activitatea profesionalã în
spiritul prezentului program, urmãrind realizarea obiectivelor stabilite de acesta.

S-a elaborat planul de mãsuri ce decurge din program, adaptat la specificul
problemelor ridicate de Capitalã, stabilindu-se sarcini concrete pentru fiecare sector
în parte.

Urmãrind mãrirea capacitãþii de cunoaºtere ºi stãpânire a situaþiei operative ºi
sporirea eficienþei în asigurarea unui control informativ asupra obiectivelor, locurilor
ºi mediilor date în responsabilitate, s-a fãcut o analizã a cantitãþii ºi calitãþii reþelei
informative existente în fiecare sector, precum ºi a necesarului de recrutãri în locurile
ºi punctele vulnerabile, insuficient acoperite informativ.

Acþionând în aceastã direcþie, s-a recrutat un numãr de 44 surse, ajungându-se în
prezent la un total de 162 persoane în legãtura noastrã. Faþã de perioada anterioarã,
sporul real al recrutãrilor reprezintã 26%*. Din categoria persoanelor nou recrutate,
8,7% o reprezintã personalitãþile, 17,6% – oamenii de presã ºi tipografii cu
posibilitãþi în exterior.

Din analiza informaþiilor obþinute dupã apariþia programului de mãsuri, se
desprinde concluzia cã toþi ofiþerii au acþionat în sensul obþinerii unor materiale de
conþinut, dând dovadã de mai mult profesionalism în instruirea ºi dirijarea reþelei,
urmãrindu-se asigurarea unei continuitãþi în furnizarea de informaþii ºi exploatarea
operativã a acestora. Pozitiv este ºi faptul cã, în baza unor informaþii culese de reþeaua
proprie, am cuprins în baza de lucru o serie de elemente semnalate cu atitudine
necorespunzãtoare, care au fost luate în lucru ofensiv, în cadrul dosarului de
urmãrire informativã, sau prioritar, în evidenþa dosarului de problemã sau obiective.

În perioada la care se referã prezentul raport, din mediile presã ºi tipografii au
efectuat deplasãri în strãinãtate un numãr de 6 surse informative, majoritatea
cãlãtoriilor fiind în interes de serviciu. Toate acestea, la revenirea în þarã, au
furnizat materiale informative de interes pentru organele noastre, privind atitudinea
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unor cetãþeni strãini faþã de politica partidului ºi statului nostru sau a unor elemente
din emigraþia românã din S.U.A. ºi R.F.G.

Datele respective au fost exploatate operativ de cãtre serviciile de contraspionaj
din unitatea noastrã. Menþionãm cã atât anterior plecãrii, cât ºi dupã întoarcerea din
strãinãtate, asupra surselor menþionate mai sus s-au întreprins mãsuri complexe de
verificare. Pânã în prezent nu au fost reþinute aspecte care sã trezeascã suspiciuni cu
privire la corectitudinea acestora în relaþiile cu organele noastre.

În scopul cunoaºterii ºi contracarãrii unor încercãri de acþiuni care ar contraveni
politicii partidului nostru, a fost deschis în aceastã perioadã un numãr de 11 dosare
de urmãrire informativã, reuºindu-se totodatã finalizarea a 4 cazuri, prin mãsuri
operative de securitate. În prezent se mai aflã în verificãri complexe 10 elemente,
asupra cãrora se exercitã mãsuri ofensive de cunoaºtere, contracarare a activitãþii ostile
ºi influenþare pozitivã. Din acestea, menþionãm câteva cazuri mai semnificative:

– „Badea“, ziarist la ziarul „Scânteia“, semnalat cu atitudine necorespunzãtoare
pe perioada ºederii în strãinãtate, unde fusese trimis oficial, intrând în contact cu diverºi
membri ai delegaþiilor strãine aflate la Madrid cu ocazia Conferinþei pentru securitate
europeanã, cultivând inclusiv un cetãþean britanic despre care U.M. 0195 deþinea date
cã este preocupat de culegere de informaþii. De cãtre noi s-a luat mãsura opririi de
a mai pleca în strãinãtate, pânã la stabilirea exactã ºi totalã a naturii relaþiilor
obiectivului cu ziariºtii ºi diplomaþii strãini în contactul cãrora a apãrut. Ulterior, cazul
fiind cunoscut la conducerea ministerului, din ordin, materialele au fost transferate
la Direcþia a III-a, care continuã verificãrile pe linie de contraspionaj.

– „Marius“, ziarist la „România Liberã“, semnalat cã întreþine relaþii suspecte cu
doi oameni de afaceri italieni. În schimbul unor servicii pe care obiectivul le fãcea
celor doi în þarã, s-a înþeles cu aceºtia sã depunã valutã în contul sãu, la o bancã în
strãinãtate. Dupã douã luni de la deschiderea acþiunii de verificare complexã,
materialele au fost transferate la U.M. 0544, cazul prezentând interes în sfera de
preocupãri a acestei unitãþi.

– „Marcu“, redactor la ziarul „România Liberã“, fost la post în perioada
1968–1971, ca ºef al Agenþiei române de presã de la Bonn, retras pentru depãºirea
competenþelor ce i le permitea funcþia, legãturi suspecte cu elemente din emigraþia
românã ºi colaboratori ai postului de radio „Europa Liberã“. Recent a fost semnalat
cã, într-o discuþie cu ataºatul de presã german, obiectivul a avut o atitudine
necorespunzãtoare, solicitând în acelaºi timp diplomatului strãin o bursã de
documentare în R.F.G. La câteva sãptãmâni dupã aceastã discuþie, „Marcu“ a obþinut
bursa respectivã. Totodatã, nu s-a sfiit faþã de unii subalterni ai sãi sã afirme cã cea
mai bunã sursã de informare a sa cu privire la ceea ce se întâmplã în lume este postul
de radio „Europa Liberã“.

– „Goran“ – contabilã la C.P.C.S., sora crainicului Andi ªtefãnescu, de la postul
de radio „Europa Liberã“, suspectã de transmitere de informaþii cãtre acest post,
preocupatã de obþinerea aprobãrii de plecare în strãinãtate.
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Se acþioneazã pentru descoperirea eventualelor canale de transmitere a informaþiilor
la „Europa Liberã“ ºi izolarea sa la locul de muncã, în scopul prevenirii colportãrii
ºtirilor ascultate la postul de radio sus-amintit.

– „Dobre“, brigadier fotograf la C.P.C.S., semnalat cu manifestãri ostile ºi de nuanþã
naþionalist-ºovinã.

– „Scarlat“, galvanizator la I.P. „Arta Graficã“, suspect pe linia confecþionãrii de
înscrisuri cu conþinut ostil. Trecându-se la verificarea sa complexã, inclusiv la
percheziþii domiciliare la obiectiv ºi legãturile acestuia, s-a constatat cã preocupãrile
privind manifestele erau în fazã de proiect, iar cele prezente se refereau la
confecþionarea unor bilete I.T.A. în valoare de peste un milion lei ºi a unor mijloace
de platã strãine, sustrãgând din întreprindere mijloace de imprimare.

Sus-numitul, împreunã cu alþi 8 tipografi din cadrul întreprinderilor „Filaret“ ºi
„Luceafãrul“, precum ºi cu 15 conducãtori auto, se aflã sub arest, toþi cei implicaþi
fiind cercetaþi de organele de miliþie pentru infracþiunea de subminare a economiei
naþionale. Totodatã, a mai fost arestat un cetãþean strãin aflat în combinaþie cu cei
de mai sus.

Concomitent s-a acþionat pentru cuprinderea în evidenþa dosarului de problemã
– supraveghere informativã – a unui numãr de 8 elemente semnalate cu intenþii de
evaziune sau pretabile a comite acte protestatare, clarificând în acelaºi timp situaþia
a 4 asemenea cazuri, în prezent în aceastã formã organizatã de lucru aflându-se 28
de persoane.

Faþã de perioada anterioarã s-a înregistrat o creºtere a numãrului de elemente asupra
cãrora s-au început verificãri. Astfel, numãrul D.U.I.-urilor s-a mãrit cu 150%, iar
al persoanelor verificate în cadrul supravegherii informative cu 28,5%.

Din analiza muncii desfãºurate în mediile presã ºi poligrafii din Capitalã, dupã
apariþia programului de mãsuri, reies tot mai pregnant în evidenþã o serie de
categorii de probleme asupra cãrora ne-am îndreptat atenþia:

– relaþii neoficiale ale unor ziariºti ºi specialiºti din poligrafie cu diplomaþi, ziariºti
ºi alte categorii de cetãþeni strãini.

Ne-au fost semnalate peste 14 persoane cu astfel de preocupãri. Totodatã,
menþionãm numãrul mare de oameni de presã români invitaþi de ambasade sau alte
reprezentanþe diplomatice acreditate la Bucureºti, care sunt invitaþi la diverse acþiuni
organizate de acestea, în perioada raportatã înregistrându-se 110 astfel de invitaþii.

– comentarii politice necorespunzãtoare, cu aceastã atitudine cunoscându-se 24
persoane;

– audierea ºi colportarea ºtirilor difuzate de posturile strãine de radio reacþionare,
în special „Europa Liberã“, aspect semnalat într-un numãr de 49 de cazuri;

– executarea unor lucrãri tipografice fãrã aprobãri sau peste cifrele aprobate,
deþinând informaþii privind asemenea preocupãri la peste 15 persoane;

– sustragerea unor materiale tipografice în scopul tipãririi clandestine a unor
imprimate, cu scopul comercializãrii în afara cadrului legal (bilete I.T.A., mijloace

638



de platã strãine, abonamente I.T.B. etc.), aducând însemnate prejudicii economice.
Au fost depistate astfel, pânã în prezent, 16 elemente, asupra tuturor luându-se mãsura
arestãrii;

– a existat ideea tipãririi unor manifeste cu conþinut ostil, dar s-a intervenit înaintea
punerii în aplicare a acestei intenþii, cei în cauzã fiind arestaþi pentru infracþiuni de
drept comun (9 tipografi).

Luând în considerare mutaþiile care au avut loc în situaþia operativã ºi punând
accent mai mare pe realizarea actului de prevenire, în acest interval de timp s-au
realizat 7 avertizãri, 117 atenþionãri, 37 informãri la organele de partid, peste 148
de informãri la conducãtorii organizaþiilor socialiste, 26 arestãri împreunã cu
organele de miliþie.

În acelaºi scop, s-au realizat 2 prelucrãri ale Legii 23 ºi H.C.M. 18 ºi 19 pe instituþie,
6 pregãtiri contrainformative de grup ºi 269 individuale. Existând suspiciuni cã nu
se vor mai întoarce în eventualitatea plecãrii în strãinãtate, s-au dat 16 avize negative.

Se constatã cã numãrul mãsurilor preventive întreprinse a crescut, câºtigând atât
în efect, cât ºi în diversitate. S-a acþionat mai mult folosindu-se persoane oficiale,
factori de decizie sau personalitãþi, pentru a nu implica autoritatea de stat decât atunci
când situaþia nu putea fi rezolvatã altfel.

Preocupãri permanente au fost în ce priveºte cunoaºterea prezenþei, încadrarea
informativã ºi limitarea accesului la strictul necesar, strãinilor veniþi în obiectivele
poligrafice sau în redacþiile ziarelor centrale. Ca urmare, s-a stabilit prezenþa a 19
cetãþeni strãini, din verificarea cãrora a rezultat cã unii dintre ei sunt interesaþi de
probleme care nu se dau publicitãþii, în special ziariºtii strãini ºi membrii corpurilor
diplomatice strãine din Bucureºti, de cunoaºterea unor acþiuni româneºti cu ocazia
vizitelor oficiale la cel mai înalt nivel. O altã categorie de strãini care a fãcut obiectul
preocupãrilor noastre a constituit-o specialiºtii strãini veniþi pentru acordarea
asistenþei tehnice în tipografii.

De asemenea, au fost încadraþi informativ strãinii veniþi pentru a angaja comenzi
de lucrãri poligrafice, fãcând totodatã ºi constatãri la faþa locului asupra condiþiilor
ºi calitãþilor lucrãrilor româneºti.

Pentru realizarea sarcinilor ce decurg din programul de mãsuri, s-a colaborat cu
Serviciul 340, în special la verificarea ºi avizarea persoanelor nou stabilite sã
îndeplineascã atribuþii de protocol. De asemenea, s-a cooperat intens cu Serviciul 350
ºi Serviciul 320, în vederea completãrii cunoaºterii preocupãrilor cetãþenilor strãini
ce frecventeazã mediile ºi coroborãrii mãsurilor de încadrare informativã a lor.

Din organizarea ºi desfãºurarea activitãþii noastre s-au mai desprins ºi alte aspecte
pozitive, din care câteva se impun a fi subliniate:

– s-au executat un numãr de 9 misiuni de securitate ºi gardã;
– au fost îndepãrtate din redacþia ziarului „Scânteia“, în urma informãrii organelor

de partid, 2 persoane necorespunzãtoare;
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– s-a efectuat verificarea unui numãr de peste 30 de persoane pentru încadrarea
în puncte cu grad mare de vulnerabilitate, cum ar fi: I.P. „Bucureºtii Noi“, rotativele
de ziare, sediile tipografice unde se tipãresc imprimate cu valori;

– a fost verificat, pe linie de înscrisuri cu conþinut ostil, un numãr de aproximativ
60 persoane, reuºindu-se descoperirea [a] 2 autori, împreunã cu Serviciul „S“ din
unitate;

– prin legãturi permanente cu factorii de conducere din redacþiile ziarelor ºi
tipografii s-au stabilit, în comun, mãsuri pentru întãrirea rãspunderii ºi vigilenþei
oamenilor muncii în procesul de imprimare ºi finisare a presei centrale;

– în toate redacþiile ziarelor centrale s-a realizat sau actualizat avizarea persoanelor
cu atribuþii de protocol;

– s-au efectuat peste 230 controale pe linia Decretului 400 ºi 28 pe linia Legii 23
ºi H.C.M. 18;

– s-a realizat un numãr de peste 30 de percheziþii domiciliare ºi la locul de muncã,
soldate cu rezultate operative.

Cu toate acestea, constatãm cã sunt ºi unele minusuri pe anumite coordonate ale
muncii, asupra cãrora ne vom opri atenþia pe viitor, atât pentru eliminarea acestora,
cât ºi pentru realizarea unor parametri superiori în ceea ce priveºte calitatea.

Astfel:
– mai sunt unele cazuri de persoane din reþea contactate la intervale mari de timp,

motiv pentru care aportul lor este sub posibilitãþile de care dispun;
– nu întotdeauna s-a realizat contactarea persoanelor pregãtite contrainformativ

la revenirea din cãlãtoriile efectuate peste graniþã;
– este nevoie de a gãsi o varietate mai mare de forme de finalizare a cazurilor

aflate în lucru, precum ºi de folosire a unor combinaþii informative care sã determine
urgentarea demascãrii intenþiilor ostile ale elementelor avute în atenþie pe un teren
controlat de noi;

– existã o preocupare scãzutã pentru elaborarea unor studii ºi analize pe probleme
de specific privind aspectele de securitate din anumite compartimente din mediul presã
ºi tipografii, în condiþiile oferite de Capitalã.

ªef colectiv 122
Lt. maj. Creþa Stana

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 1, vol. 1, f. 34–38.
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1984 mai. Notã referitoare la supravegherea informativ-operativã a foºtilor
deþinuþilor politici

Strict secret
100/0050474 din mai 1984

Notã

Acþionând în conformitate cu prevederile „Planului de mãsuri privind foºtii
condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului“, o atenþie prioritarã s-a acordat
cunoaºterii ºi prevenirii acþiunilor ostile preconizate de cãtre elementele din aceastã
categorie, care îºi desfãºoarã activitatea în obiectivele economice ºi în sectoarele de
artã-culturã, sãnãtate ºi învãþãmânt. De asemenea, s-a realizat o evaluare mai
realistã a pericolului social pe care-l reprezintã aceºtia, prin prisma locului lor de
muncã, iar pe baza concluziilor desprinse s-au adus unele corecturi de îmbunãtãþire
a întregii activitãþi de cunoaºtere, în vederea realizãrii unei supravegheri informative
permanente ºi de profunzime.

În sectoarele menþionate mai sus îºi desfãºoarã activitatea 2.781 foºti condamnaþi,
din care 2.415 în obiective economice aflate în rãspunderea compartimentelor de
contrainformaþii economice, 88 în artã-culturã, 169 în sãnãtate ºi 109 în învãþãmânt.

Deºi, din totalul acestei categorii de persoane, 40% au studii superioare, s-a acþionat
în mod selectiv ºi diferenþiat pentru îndepãrtarea lor din funcþiile de conducere
importante ºi limitarea accesului la date cu caracter secret de stat.

Din cele 2.781 elemente, 91 sunt lucrate prin D.U.I., 770 sunt cuprinse în prioritãþi,
1.695 supravegheate informativ în cadrul dosarului de problemã sau obiectiv, iar 225
au fost incluse în reþeaua informativã.

La baza luãrii acestora în lucru au stat atât informaþii referitoare la poziþia ºi
preocupãrile ostile prezente ale unora, cât ºi activitatea duºmãnoasã trecutã, prin prisma
cãreia unii pot fi consideraþi pretabili sau potenþial periculoºi în anumite momente
de conjuncturã. Astfel, din rândul acestora 68 au fost condamnaþi ca fiind iniþiatori,
conducãtori ori participanþi în diferite organizaþii sau bande subversiv-teroriste.

În asigurarea informativã a foºtilor condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii
statului, pe lângã folosirea celor 225 surse recrutate din rândul lor, controlul
informativ se realizeazã ºi în cadrul cooperãrii ºi schimbului de informaþii obþinute
cu alte unitãþi ºi subunitãþi ale Departamentului Securitãþii Statului.

Datele ºi informaþiile obþinute despre foºtii condamnaþi din obiectivele economice,
sectoarele artã-culturã, sãnãtate ºi învãþãmânt, evidenþiazã cã, deºi o bunã parte au
o comportare corespunzãtoare la domiciliul ºi locul de muncã, iar când se abordeazã
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unele discuþii cu conþinut politic adoptã o poziþie de expectativã, totuºi unele din aceste
persoane prezintã pericol social, întrucât desfãºoarã activitãþi duºmãnoase, cum sunt:

1. Comentarii duºmãnoase pe fondul colportãrii ºtirilor transmise de cãtre
postul de radio „Europa Liberã“, calomnii ºi injurii la adresa orânduirii
noastre socialiste.

Astfel de informaþii au obþinut majoritatea securitãþilor judeþene. Uneori aceste
activitãþi au degenerat în preocupãri de constituire a unor anturaje ostile.

Astfel, Zãgãnescu Radu, asistent sanitar la Întreprinderea de Vagoane Arad, a fost
semnalat cu preocupãri de audiere ºi colportare a ºtirilor postului de radio „Europa
Liberã“, iar la locul sãu de muncã a atras ºi unele persoane fãrã antecedente politice,
cãrora le acorda asistenþã sanitarã la cabinetul medical.

De asemenea, Muscalu Gheorghe, ºeful unei echipe de construcþii din cadrul C.A.P.
Plopana, judeþul Bacãu, ºi-a creat un anturaj format din 3 foºti condamnaþi, cunoscuþi
din activitatea desfãºuratã în organizaþia subversivã „Mâna Albã“. Cu aceºtia se
întâlnea la unul din domiciliile lor sau în anumite locuri din comunã, ocazii cu care
fãceau comentarii duºmãnoase ºi lansau zvonuri alarmiste, în special de naturã
religioasã.

Cu aceleaºi prilejuri, Muscalu Gheorghe, fost ºef al organizaþiei respective, pe lângã
proferarea de injurii ºi calomnii la adresa orânduirii noastre socialiste, ºi-a manifestat
regretul cã datoritã vârstei sale nu mai poate sã se rãzbune pe actualul regim din þara
noastrã.

2. Sub acoperirea unor deplasãri în interes de serviciu în alte localitãþi din
þarã sau cu prilejul diferitelor comemorãri, se realizeazã contactarea de
elemente fost condamnate, se poartã discuþii despre perioada detenþiei, se
informeazã reciproc asupra situaþiei lor prezente ori se dedau la manifestãri
duºmãnoase.

Astfel, Duþã Gheorghe, merceolog la o întreprindere de construcþii din Reºiþa, cu
prilejul realizãrii unor sarcini de serviciu pe raza mai multor localitãþi din þarã a cãutat
ºi realizat legãtura cu unii foºti condamnaþi din competenþa securitãþilor judeþene Bacãu
ºi Prahova, împreunã cu care a purtat discuþii privind perioada de detenþie ºi au purtat
discuþii duºmãnoase la adresa orânduirii noastre socialiste.

De asemenea, Securitatea judeþului Iaºi prin mãsurile întreprinse a prevenit
extinderea activitãþii foºtilor condamnaþi Lungianu Vasile ºi Gojinschi Nicolae, care,
sub pretextul unor sãrbãtori (nunþi, zile festive, onomastici etc.), au creat cadrul prielnic
pentru realizarea de discuþii ºi întâlniri organizate cu diferite elemente din detenþie.

3. Redactarea de lucrãri memorialistice sau încercarea de publicare a unor
materiale în conþinutul cãrora sunt strecurate ºi idei tendenþioase, în special din
rândul foºtilor condamnaþi cunoscuþi cu preocupãri literare sau din sectoarele
artã-culturã.

Dintre cazurile finalizate este ºi cel al scriitoarei Alexandra Lilin din Timiºoara,
care a conceput un roman cuprinzând mai multe idei cu conþinut tendenþios la adresa
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modului de viaþã din þara noastrã, pe care intenþiona sã-l publice la editura „Facla“.
Urmare a mãsurilor întreprinse prin conducerea editurii, s-a prevenit publicarea cãrþii
cu conþinutul iniþial, cea în cauzã fiind determinatã sã elimine din lucrare pasajele
care puteau fi interpretate duºmãnos.

Informaþii de acest gen a obþinut ºi Securitatea judeþului Prahova despre
Simionescu Nicolae, funcþionar la Combinatul Petrochimic Teleajen, cunoscut cu
preocupãri literare necorespunzãtoare ºi ameninþãri cu comiterea unor acþiuni
anarhico-protestatare în situaþia când nu va fi lãsat sã scrie ce vrea.

4. Comiterea unor abuzuri în serviciu, precum ºi proliferarea unor idei ºi
concepþii nocive, de naturã a genera sau a amplifica stãri de spirit nefavorabile
la locurile lor de muncã.

Astfel, Savitescu Mihai, inginer, ºef de sector la Exploatarea Minierã Baia Sprie,
judeþul Maramureº, a fost luat în lucru prin D.U.I. deoarece este suspect de
subminarea economiei naþionale, fiind semnalat cã în mod repetat cauzeazã unele
nemulþumiri în rândul minerilor din subordine, prin repartizarea normelor de muncã
ºi a indicatorilor de retribuþie în mod preferenþial, ºi cã întreþine relaþii cu unele
elemente fost condamnate de pe raza judeþului Galaþi.

Balif Andrei, inginer agronom din Târgu Jiu, este implicat în comiterea unei
infracþiuni de serviciu, întrucât împreunã cu alte persoane a întocmit documentaþii
tehnice ºi documente de decontare fictive, privind redarea în circutitul agricol a unor
suprafeþe de teren arabil.

Mladin Marcel, tehnician la ªantierul T.I.A.B. Govora, judeþul Vâlcea, fost ºef
al organizaþiei subversive „Miºcarea Naþionalã de Rezistenþã“ Brãila, a fost semnalat
cu intenþii de a relua legãtura cu elemente cunoscute în detenþie, aflate în þarã ºi
strãinãtate, comiterea de abuzuri în serviciu ºi înlesnirea de furturi din avutul obºtesc,
de naturã a produce pagube economiei naþionale.

5. Intenþii de stabilire pe cãi legale ori neoficiale în exterior ºi de
permanentizare a relaþiilor cu unii cetãþeni strãini veniþi în þara noastrã ca turiºti.

Ponderea acestor informaþii le-au obþinut securitãþile judeþene limitrofe graniþei
de vest a þãrii noastre.

Astfel, Pasculescu Dimitrie, din Arad, fost condamnat pentru participare într-o
organizaþie subversivã, este cunoscut cã întreþine relaþii cu unii foºti condamnaþi politici
din þarã ºi strãinãtate, are în preocupare realizarea în cursul a.c. a unei cãlãtorii turistice
în exterior, pentru a se informa ºi contacta unele elemente din emigraþia românã
reacþionarã.

Ciuricã Nicolae, din comuna Teregova, judeþul Caraº-Severin, cunoscut cã
întreþine relaþii cu unele persoane cu antecedente politice din Bucureºti, împreunã
cu care, în contextul purtãrii unor discuþii necorespunzãtoare, a abordat ºi problema
necesitãþii schimbãrii orânduirii noastre socialiste. Sub pretextul executãrii unor
comenzi de cojoace, a realizat la domiciliul sãu întâlniri cu 2 cetãþeni iugoslavi,
semnalaþi cã frecventeazã cercurile legionare din R.F. Germania.
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Urmare a relaþiilor pe care le întreþine Lazarovici Nicolae Dan, inginer la Grupul
II Construcþii Lugoj, judeþul Timiº, cu unii cetãþeni strãini ºi a influenþei negative
exercitate de aceºtia, cel în cauzã a fost semnalat cu intenþii de trecere frauduloasã
a frontierei. De asemenea, Crãciunoiu Ion, muncitor C.F.R., din comuna Dumbrãveºti,
judeþul Prahova, în cadrul discuþiilor denigratoare la adresa orânduirii noastre
socialiste ameninþã cu comiterea de acte de dezordine în situaþia neobþinerii aprobãrii
de plecare definitivã din þarã.

6. Foºtii condamnaþi pentru participare în grupãri subversive cu caracter
naþionalist-iredentist fac comentarii denigratoare cu privire la drepturile ºi
libertãþile populaþiei de naþionalitate maghiarã, la situaþia social-economicã din
þara noastrã, [fac] comparaþii tendenþioase cu cea din Ungaria ºi redacteazã
înscrisuri cu caracter ostil.

Dintre cazurile lucrate de securitãþile judeþene din zona Transilvaniei, unde se aflã
ponderea acestor elemente, semnificativ este ºi cel referitor la Vorzsak Janos-Igmac,
inginer din Miercurea-Ciuc, semnalat cu manifestãri naþionalist-iredentiste, în
conþinutul cãrora reliefeazã de pe poziþie ostilã ºi ideea condamnãrii sale pentru cã
„a apãrat cauza naþiunii maghiare“, având totodatã relaþii suspecte în rândul
cetãþenilor strãini.

Acþionându-se în baza concepþiei Planului de mãsuri, aparatul de informaþii interne
ºi celelalte compartimente informativ operative care concurã la supravegherea
foºtilor condamnaþi ce îºi desfãºoarã activitatea în economie, artã-culturã, sãnãtate
ºi învãþãmânt, au obþinut un volum mai mare de informaþii, asigurându-se astfel
realizarea unei mai bune activitãþi de cunoaºtere. În acelaºi timp a sporit fermitatea
împotriva unor elemente din aceastã categorie, imprimându-se un caracter mai ofensiv
ºi diversificat activitãþii de prevenire ºi neutralizare a acþiunilor ostile, prin conjugarea
mai eficientã a mãsurilor de securitate cu cele de antrenare la soluþionarea
informaþiilor a factorilor cu rãspunderi administrative.

Astfel, în perioada 1 ianuarie 1983–15 mai 1984 au fost realizate 111 mãsuri
preventive, din care 38 avertizãri, 61 influenþãri pozitive, 2 dezbateri publice, 2 anturaje
destrãmate, 3 elemente sancþionate conform Decretului 153/1970 ºi 400/1982, iar 5
pe linie de serviciu, inclusiv cu schimbarea locului de muncã.

Dintre cazurile mai semnificative care au fost clarificate în aceastã perioadã,
prezentãm pe:

– Rusu Gavrilã din Tulcea, profesor, fiind semnalat cu manifestãri profund
duºmãnoase ºi preocupãri de a redacta unele lucrãri de sertar, printr-un complex de
mãsuri informativ-operative s-a reuºit curmarea activitãþii ostile a acestuia, confiscarea
materialelor respective, izolarea ºi compromiterea sa, fapt ce a dus la excluderea lui
din cenaclul literar „Panait Cerna“.

– asupra fostului condamnat Alexandru George, psiholog la Spitalul nr. 7 Socola,
judeþul Iaºi, semnalat cu preocupãri de a scrie un roman cu conþinut necorespunzãtor
ºi de a exercita influenþe negative asupra unor legãturi, prin mãsura avertizãrii ºi cea
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administrativã, de mutare disciplinarã într-o secþie exterioarã din altã localitate, s-a neutra-
lizat activitatea duºmãnoasã a acestuia ºi [s-a] prevenit constituirea anturajului preconizat.

Aplicarea mãsurilor de neutralizare au determinat ca unii foºti condamnaþi ºi
legãturi ale acestora sã înþeleagã necesitatea integrãrii în ordinea socialã ºi de drept
din þara noastrã ºi crearea unui climat de dezaprobare a faptelor din partea
colectivelor de oameni ai muncii în care lucreazã.

Analizele periodice desfãºurate la nivelul unitãþilor centrale ºi teritoriale de secu-
ritate asupra stadiului muncii desfãºurate în rândul foºtilor condamnaþi din economie,
artã-culturã, sãnãtate ºi justiþie au scos în evidenþã ºi lipsuri pe linia cunoaºterii ºi
stãpânirii în bune condiþii a situaþiei operative, astfel:

– nu s-a exploatat în suficientã mãsurã potenþialul informativ existent, ceea ce a
fãcut ca o parte din foºtii condamnaþi care îºi desfãºoarã activitatea în obiectivele
economice sã nu fie supravegheaþi în mod corespunzãtor. Securitãþile judeþene Bihor,
Buzãu, Cluj ºi Neamþ continuã sã obþinã informaþii fãrã valoare operativã ºi
neconcludente;

– minusurile care persistã în activitatea de instruire ºi dirijare a reþelei informative
explicã realizarea unui numãr nesemnificativ de mãsuri preventive de cãtre securitãþile
judeþene Botoºani, Caraº-Severin, Cãlãraºi, Constanþa, Mureº ºi Sãlaj în rândul acestor
categorii de persoane, iar Securitatea Gorj a acþionat insuficient pe linia folosirii unor
posibilitãþi specifice pentru influenþarea sau determinarea elementelor semnalate, de
a obþine ori renunþa la iniþierea de acþiuni duºmãnoase;

– la Securitãþile judeþene Arad, Bistriþa-Nãsãud, Bacãu, Mehedinþi ºi Maramureº
existã încã deficienþe în cooperarea dintre compartimentele informativ-operative, astfel
cã nu despre toate elementele s-a realizat un flux continuu de informaþii privind
activitatea ce o desfãºoarã ºi legãturile acestora, atât la locul de muncã, cât ºi la
domiciliu. Deºi Securitatea judeþeanã Vâlcea are în atenþie foºti condamnaþi care au
locul de muncã pe raza de competenþã a judeþelor Argeº ºi Dolj, insuficient a cooperat
cu aceste unitãþi pentru cunoaºterea activitãþii elementelor respective în obiectivele
unde lucreazã.

Pentru remedierea acestor neajunsuri se va continua cu exigenþã sporitã executarea
întocmai a prevederilor planului de mãsuri din problemã referitoare la aceste
categorii de foºti condamnaþi.

[Rezoluþie:]

Notã

Materialul a fost întocmit conform tematicii ºi planului de mãsuri existent în
problema foºti condamnaþi. Va fi exploatat la convocare.

Col. Ciupercã

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 1, f. 19–24.
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1984 august 6. Documentar întocmit de Direcþia I din Departamentul Securitãþii
Statului referitor la „Uniunea Românilor Liberi“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. 0050494 din 6 august 1984

Raport

Supunem aprobãrii documentarul privind organizaþia „Uniunea Românilor Liberi“
ºi obiectivele principale ce trebuie realizate pentru contracararea ºi anihilarea
acþiunilor ostile þãrii noastre iniþiate de cãtre aceasta.

Propunem ca materialul sã fie difuzat la securitãþile judeþene, a municipiului
Bucureºti, la unitãþile centrale ºi la ºcolile de ofiþeri Bãneasa ºi Grãdiºtea, în scopul
de a fi folosit în procesul pregãtirii de specialitate a cadrelor de securitate.

La definitivarea documentarului s-au avut în vedere observaþiile Serviciului
Independent Cadre ºi Învãþãmânt.

ªeful direcþiei
General-maior
Bordea Aron

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. 132/W.M./ 0050486 din 6 august 1984

Documentar
privind organizaþia „Uniunea Românilor Liberi“

1. În urmã cu patru ani, Brutus Coste din S.U.A. ºi Ion Raþiu din Anglia,
cunoscuþi ca agenþi ai C.I.A, au adresat o „Scrisoare“ cãtre „compatrioþi“, în
numele „Comitetului Adevãrul despre România“ din New York ºi al „Asociaþiei
culturale a românilor din Anglia“ – ARCADA – cu sediul la Londra, în care
invitau „organizaþiile româneºti ºi toate personalitãþile exilului“ sã-ºi uneascã
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forþele în crearea „unui organ de acþiune româneascã, în spiritul Apelului regal
din 31 decembrie 1979“1.

Se motiva necesitatea înfiinþãrii noului organism cu faptul cã „Consiliul Naþional
Român“ s-a îndepãrtat de aºteptãri, întrucât majoritatea celor ce s-au autoproclamat
conducãtori ai exilului au contribuit într-o mãsurã care „a depãºit numai rareori
polemica îndreptatã împotriva confraþilor“.

Se recomanda înjghebarea în toate þãrile lumii occidentale a unor organizaþii ºi
grupãri de români aflaþi în strãinãtate, care sã participe la un aºa-zis „Congres al
românilor de pretutindeni“, unde sã se discute proiectul de statut al unei noi
organizaþii, deoarece „…lupta împotriva regimului din R.S. România, începutã de
exilaþi, dintre care mulþi nu mai sunt în viaþã, trebuie continuatã…“.

2. La începutul lunii ianuarie 1984, respectiv dupã mai bine de patru ani de
„tatonãri“, „sondãri“, „întruniri“ ºi „consfãtuiri“, s-a reuºit sã fie convocat aºa-
zisul „Congres mondial al românilor liberi“ în zilele de 19 ºi 20 mai a.c., la
Geneva, unde s-au reunit aproximativ 90 elemente reacþionare ale emigraþiei,
rãspândite în þãri de [pe] mai toate continentele lumii.

Pe plan intern, acþiunea nu a gãsit ecoul aºteptat de iniþiatori în rândul
categoriilor de persoane pretabile la activitãþi ostile, inclusiv al rudelor ºi relaþiilor
din þarã ale persoanelor cuprinse în convocator.

– Steinhardt Nicu Aurel, scriitor, fost condamnat pentru infracþiuni contra
securitãþii statului, avertizat în 1983 pentru legãturi de naturã duºmãnoasã cu Virgil
Ierunca, Monica Lovinescu ºi alte elemente ostile ale emigraþiei, a afirmat cã scopul
urmãrit de Ion Raþiu este fantezist, þinând de domeniul imposibilului, ºi aratã cã e
un naiv irealist: „Mai curând s-ar putea realiza o apropiere între planete decât o
unificare prin împãcare ºi concesii reciproce a românilor care, separaþi prin aparte-
nenþã la fostele partide sau curente politice, se duºmãnesc cu înverºunare ºi ireconciliabil“.

– Nicoarã Marin, avocat, pensionar, fost secretar general adjunct al organizaþiei
P.N.Þ.-Braºov, ºi-a exprimat pãrerea cã, deºi s-a mai încercat ºi în anii precedenþi
unirea grupãrilor politice din strãinãtate, nu s-a reuºit, deoarece „toþi aceºti oameni
plecaþi din þarã se considerã cã ar trebui sã revinã cel puþin pe funcþie de miniºtri“.
El însã ºi-a dat seama încã din detenþie „cât de neputincioºi erau unii demnitari în
materie de politicã, fiind rupþi de realitate, aºa cum sunt în prezent ºi cei din strãinãtate
care acþioneazã pentru unirea emigraþiei“.

Aceastã stare de fapt nu a împiedicat unele posturi de radio reacþionare ºi fiþuici
ale exilului sã susþinã fãrã temei (fapt verificat) cã Ioan Brãtianu, descendent al familiei
Brãtianu, a telefonat la Geneva în ziua de 19 mai a.c. ºi a trimis „Congresului“ urãri
de reuºitã.
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1 În apelul menþionat, fostul monarh, printre altele, a susþinut: „…În tot acest prelung rãstimp, n-am
încetat sã mã frãmânt ºi zbat … strãduindu-mã deopotrivã sã sprijin ºi sã înlesnesc unirea ºi închegarea
într-un singur mãnunchi a tuturor românilor din emigraþie, fãrã deosebire cu privire la ideologia ºi cetãþenia
lor din urmã. Dar, din pãcate … apar zadarnicele dezbinãri, rivalitãþi ºi certuri ivite printre unele grupãri
de refugiaþi … trebuie sã grãbim strângerea rândurilor noastre…“.



Pe plan extern, manifestarea a stârnit porniri pro ºi contra.
În mai multe ziare ale exilului au apãrut articole cu conþinut profund duºmãnos

la adresa politicii interne ºi externe a partidului ºi statului nostru.
În alte publicaþii, între care „De azi, de mâine“, „Vatra ºi Stindardul“ din R.F.G.,

„B.I.R.E.“, „Lupta“ ºi „Opinii“ din Franþa, „Þara ºi exilul“ ºi „Carpaþii“ din Spania
etc., s-au tipãrit materiale demascatoare, de combatere a iniþiativei lui Ion Raþiu ºi
Brutus Coste.

3. Iniþiatorii ºi organizatorii „Congresului“ au prevãzut rezultatele
submediocre ale activitãþilor pe care le-au desfãºurat, concretizate în numãrul
redus de aderenþi cuprinºi în convocator (232).

Potrivit datelor ce le deþinem, din perioada ianuarie-mai a.c. circa 170 persoane
ce figurau în documentul menþionat au refuzat sã mai participe la acþiune, 39
exprimându-ºi dezacordul public cã au fost incluse fãrã consimþãmântul lor. Întrucât
Ion Raþiu nu era sigur nici pe prezenþa restului de persoane, a lansat ideea ca fiecare
participant sã poatã avea mandatul de reprezentare ºi votare a încã 5 persoane.

Astfel, statutul „Uniunii Românilor Liberi“ cu privire la modul de votare
prevede:

– Un membru (persoanã) poate reprezenta pânã la cinci membri care i-au
încredinþat delegaþie scrisã.

– O asociaþie dispune de 10 voturi, dacã este reprezentatã la adunarea generalã
printr-un singur membru.

4. „Uniunea Românilor Liberi“, cu sediul la Londra ºi filiala la Washington,
este produs al duºmanului din afara þãrii, al manevrelor serviciilor de informaþii
strãine.

Ion Raþiu a confiat unor relaþii apropiate cã, deºi este convins de eºecul acþiunii
întreprinse, nu poate renunþa, întrucât au fost cheltuiþi foarte mulþi bani cu þinerea
„Congresului“, iar C.I.A. îi cere ca acesta sã aibã loc.

Aºa se explicã ºi campania îndelungatã întreþinutã în jurul sãu de cãtre posturile
de radio reacþionare, îndeosebi „Europa Liberã“, „B.B.C.“ ºi „Deutsche Welle“.

5. Evident, scopul principal este de ordin politic, urmãrind sã facã din
organizaþie un instrument de luptã anticomunistã, îndreptat împotriva orânduirii
socialiste din þara noastrã.

Statutul adoptat defineºte deschis, fãrã echivoc, þelurile noului organism, care pot
fi rezumate astfel:

– Defãimarea conducerii de partid ºi de stat, a altor personalitãþi ºi a politicii interne
a þãrii.

– Boicotarea relaþiilor R.S. România cu alte state ºi determinarea S.U.A. sã retragã
clauza naþiunii celei mai favorizate.

Oricând se va realiza o vizitã importantã în România sau din partea românã în
statele occidentale, sã intervinã, sã ia poziþie, contactând în zonele respective unele
personalitãþi, organe de radio ºi presã, organizând întâlniri demonstrative, greve ale
foamei etc., în sprijinul elementelor duºmãnoase din þarã.
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– Elogierea sistemului ºi modului de viaþã capitalist, dezinformarea opiniei publice
mondiale ºi calomnierea situaþiei politice din þara noastrã.

– Coordonarea acþiunilor de sprijinire moralã ºi materialã a elementelor duºmã-
noase fugite din þarã ori rãmase ilegal în strãinãtate ºi racolarea acestora.

– Concertarea acþiunilor „Uniunii“ cu cele desfãºurate de organizaþii asemãnãtoare
ale emigraþiei þãrilor vecine, precum ºi cu ale „Adunãrii Naþiunilor Captive
Europene“, cu sediul la New York, care în prezent, dupã opinia exprimatã, „e
somnolentã din lipsã de fonduri, dar mai ales de entuziasm“.

– Înfiinþarea unui organ de presã ºi filiale, în realizarea obiectivelor sus-menþionate.
Iniþiatorii „Uniunii“ mai urmãresc sã se opunã organizaþiei „Asociaþiei Culturale

Internaþionale a Etniei Române“, înfiinþatã la Viena, care reuneºte în rândurile sale
emigraþia loialã ºi care coopereazã deschis cu þara.

6. Obiectivele propuse urmãresc eliminarea neînþelegerilor, duºmãniei ºi
neputinþei de împlinire a unirii tuturor organizaþiilor ºi elementelor reacþionare
ale exilului prin înmãnuncherea unui numãr cât mai mare de astfel de persoane,
mai ales din Europa ºi America, indiferent de naþionalitate, cetãþenie actualã,
convingeri religioase, antecedente politice sau penale, cu aderenþi în vârstã care
au deþinut o platformã politicã în vechea orânduire, dar mai ales tineri,
intelectuali de valoare, stabiliþi recent în strãinãtate.

Ion Raþiu, ale cãrui acþiuni de unificare a emigraþiei reacþionare române au existat
ºi în trecut, a motivat eºecul mai ales prin lipsa unor persoane din a doua categorie,
tineri capabili ºi dispuºi sã activeze în calitate de membri activi ori susþinãtori
ai noului organism.

De menþionat cã acceptarea integralã a statutului „Uniunii“ conferã oricãrei per-
soane calitatea de membru activ, iar acceptarea parþialã doar pe cea de membru susþinãtor.

Într-un interviu acordat postului de radio „B.B.C.“ sus-numitul spunea: „majoritatea
românilor care ºi-au anunþat participarea la Congres au vârsta sub 50 ani. Sunt deci
mult mai tineri decât generaþia mea ºi acest lucru este de reþinut“.

7. Comitetul coordonator al „Uniunii“, ales pe o perioadã de 3 ani de aºa-
zisul „Congres al românilor“ þinut la Geneva, în zilele de 19 ºi 20 mai a.c., ºi
care e compus din 11 membri, iniþiazã, îndrumã ºi coordoneazã activitatea
organizaþiei în perioada dintre adunãrile generale ale acesteia.

Analiza datelor ce privesc persoanele alese în „Comitetul de coordonare“
evidenþiazã diversitatea lor de vârstã, profesie, zone geografice de provenienþã,
antecedente politice ºi penale etc., dupã cum urmeazã:

– 3 au pânã în 50 ani, 6 între 60 ºi 67 ani, iar 2 peste 70 ani;
– înainte de stabilirea în strãinãtate, 5 au lucrat în instituþii ºi obiective economice,

2 în învãþãmânt, 1 în sectorul medical, iar 3 în diplomaþie;
– sunt stabilite în Franþa, R.F. Germania, Anglia, Australia, S.U.A. ºi Gabon;
– 8 au refuzat înapoierea în România (Ion Raþiu, Novacovici Doru, Cernovodeanu

Dan, Strãnescu Dan, Isãrescu Virgiliu ªtefan, Constantinescu Mircea-Alexandru,
Roºcanu Radu Marin, Lupaºcu Dumitru Vasile);
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– 3 au activat în fostul P.N.Þ. ºi P.N.L. (Ion Raþiu, Cernovodeanu Dan ºi Radu Roºeanu);
– 2 au fost condamnate pentru infracþiuni contra securitãþii statului ºi de drept

comun (Dan Cernovodeanu ºi Radu Roºeanu).
8. Pe toþi îi uneºte ura faþã de sistemul comunist ºi activeazã în diferite grupãri

ºi organizaþii ale emigraþiei române, cum sunt: „Asociaþia culturalã a românilor“ din
Anglia, „Comitetul – adevãrul despre România“ din S.U.A., „Cercul democratic româno-
german“ din R.F.G., „Comitetul românesc al Societãþii internaþionale pentru drepturile
omului“ ºi „Asociaþia foºtilor deþinuþi politici din România“, ambele cu sediul la Paris.

În comisia de cenzori au fost aleºi: Iolanda Strãnescu – Anglia, Marcel Meiltz
– Elveþia ºi Johanes Rosenfeld din R.F. Germania.

Preºedinte de onoare: Brutus Coste din S.U.A.
9. Cu unele excepþii, componenþii „Comitetului coordonator“, Comisiei de

cenzori ºi membrii activi ºi susþinãtori ai „Uniunii“ au rude ºi relaþii în þarã,
semnalate Securitãþilor judeþene ºi a municipiului Bucureºti în luna martie a.c.

Rudele celor 11 persoane din „Comitetul coordonator“ sunt lucrate pe diferite
profiluri de muncã.

Asupra unor elemente din aceastã categorie, la toate Securitãþile judeþene ºi a
municipiului Bucureºti au fost iniþiate mãsuri informativ-operative de control a
atitudinii politice ºi a preocupãrilor prezente, obþinându-se în multe cazuri date de
interes operativ care sunt în curs de verificare sau urmeazã sã fie aprofundate.

10. În realizarea obiectivelor ºi mãsurilor stabilite în Programul de mãsuri
pentru acþiunea „Utopia“ ºi Nota de completare a acestuia, conform ordinelor
ºi indicaþiilor conducerii Departamentului Securitãþii Statului ºi Direcþiei I, este
necesar ca, în continuare, sã se acþioneze în urmãtoarele direcþii:

– Identificarea ºi luarea în lucru a tuturor rudelor ºi legãturilor de interes
operativ ale conducerii, oarecum ºi ale membrilor activi ºi susþinãtori ai „Uniunii“
(nominalizaþi în anexe*).

– Exercitarea unui control minuþios ºi atent asupra pregãtirii ºi instruirii fiecãrei
surse care va acþiona în exterior.

– Exploatarea divergenþelor existente între elementele emigraþiei reacþionare din
Franþa, R.F. Germania, Anglia, Elveþia ºi [din] alte þãri occidentale.

– Analizarea în profunzime ºi la timp a principalelor cazuri lucrate în acest
domeniu, iar cu mãsurile ce se preconizeazã a fi întreprinse sã fie informatã în prealabil
Direcþia I.

– Stabilirea exactã, din toate punctele de vedere, a situaþiei emigraþiei tinere, pentru
a fi în cunoºtinþã de cauzã asupra potenþialului ºi periculozitãþii ei reale.

– Mobilizarea întregului potenþial informativ cu posibilitãþi în acþiunea pentru
obþinerea de date ºi informaþii cu privire la acþiunea „Uniunii“, a membrilor activi
sau susþinãtori ºi a legãturilor acestora din þarã.
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– Extinderea controlului asupra canalelor de legãturã cu exteriorul, folosind în
acest scop inclusiv posibilitãþile unitãþilor speciale „T“, „R“, „S“ ºi ale Direcþiei de
Paºapoarte, Evidenþa Strãinilor ºi Controlul Trecerii Frontierei.

Potrivit notei de sarcini din acþiunea „Utopia“, obiectivele principale ce trebuie
realizate sunt:

– Cunoaºterea reacþiei elementelor suspecte din þarã în legãturã cu constituirea
aºa-zisei „Uniuni“ ºi prevenirea ralierii lor sub orice formã la acþiunile duºmãnoase
iniþiate de aceasta împotriva þãrii noastre.

– Continuarea activitãþii de influenþare, compromitere ºi dezbinare a membrilor
„Uniunii“, precum ºi a altor susþinãtori ai acesteia din rândul emigraþiei reacþionare,
pânã la desfiinþarea „Comitetului coordonator“ al organizaþiei respective.

Ofiþerii care lucreazã pe alte profiluri de muncã, prin grija ºefului securitãþii sã
fie instruiþi în legãturã cu sarcinile ce le revin pe aceastã linie, cu menþiunea cã pentru
unitãþile interne Direcþia I este coordonatoarea acþiunii.

[Rezoluþii:]

Notã

Originalul este prezentat tovarãºului general-colonel Iulian Vlad pentru aprobarea
difuzãrii1.

Col. Ciupercã Mihai

S.[erviciul] 3. Tov. Col. Ciupercã.

Prezentaþi lucrarea în conformitate cu cele ordonate.
Gl. mr. 
Aron Bordea

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 1, f. 33–47.
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1 La 31 august 1984, general-colonel Iulian Vlad a trimis Direcþiei I urmãtoarea Notã: 
„În actuala redactare, documentarul nu corespunde scopului în care a fost elaborat, nereuºind sã

atingã decât parþial parametrii ceruþi pentru un material de învãþãmânt cu valenþe de orientare a aparatului
în problema abordatã.

Pentru chestiunile de fond, în a cãror tratare se impun mai multã exactitate ºi discernãmânt selectiv
în punctarea momentelor cu semnificaþie operativã, se impune cu necesitate consultarea U.M. 0544.

Pentru ca lucrarea sã câºtige în substanþã, este necesarã accentuarea problemelor de la pct. 4-10,
în aºa fel încât acestea sã ocupe locul central.

De asemenea, nu trebuie sã se reþinã concluzii de naturã a minimaliza pericolul pe care-l prezintã
elementele reacþionare din emigraþie ºi nici de subapereciere a mãsurilor de control ce trebuie
întreprinse pentru contracararea acþiunilor acestora.

Este necesar ca în viitoarea redactare sã nu mai fie preluate aspecte din programul de mãsuri în
problemã ºi din nota de completare a acestuia ºi sã se renunþe la caracterul normativ, reglementativ,
nespecific unui documentar de învãþãmânt, care caracterizeazã în actuala structurã lucrarea.

În ce priveºte aspectele de formã, se reþine cã documentarul abordeazã abrupt problematica, fãrã
sã o fixeze într-un context care sã o explice suficient, atât din punct de vedere al evoluþiei în timp, cât
ºi din cel al stabilirii factorilor cauzali ºi al condiþiilor care au determinat aceastã evoluþie“
(A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 1, f. 33).
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1984 septembrie 26. Documentar realizat de U.M. 0544 din Departamentul
Securitãþii Statului privind postul de radio „Europa Liberã“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
UM 0544

Nr. 225/f. 1/0030781 din 26 septembrie 1984

Documentar
privind postul de radio „Europa Liberã“

Postul de radio „Europa Liberã“, cu sediul central în R.F. Germania, München,
Bettingenstrasse 67 – Englischer Garten – a fost înfiinþat în anul 1951, de cãtre C.I.A.
(cel mai important serviciu de spionaj al S.U.A.), care a pus la dispoziþie fondurile,
mijloacele materiale necesare, a recrutat personal, în marea sa majoritate provenit
dintre fugarii din þãrile socialiste, deveniþi între timp agenþii sãi.

Înfiinþând acest post de radio, C.I.A. ºi-a propus „eliberarea“ popoarelor din Europa
Rãsãriteanã, ºubrezirea prin intermediul propagandei deºãnþate a tinerelor state
socialiste, concomitent cu desfãºurarea unei intense activitãþi de spionaj.

Pe parcursul anilor, organizarea, dotarea, încadrarea au luat proporþii, scopurile
rãmânând însã, în esenþã, aceleaºi. De menþionat o „schimbare“ mai deosebitã
survenitã în istoria acestui post de radio.

În anul 1973 a fost pus sub directa coordonare a unui aºa-zis „Consiliu pentru
emisiuni radiofonice internaþionale“ („Board for International Broadcasting“ –
„B.I.B.“), creat special în acest scop. Desigur cã C.I.A. i s-a rezervat pe mai departe
rolul de diriguitor, însã mult mai subtil.

Ca urmare, noul organism creat, implicit „Europa Liberã“, a trecut în subordinea
Casei Albe (care numeºte pe preºedintele „B.I.B.“ ºi directorul postului) ºi a
Congresului S.U.A., cãruia îi remite anual un raport ºi care, tot anual, îi repartizeazã
o parte din buget. Desigur cã bugetul este rotunjit cu alte sume, necunoscute
contribuabilului de rând, înregistrate în conturi drept „donaþii“ (aici se încadreazã,
în special, cota parte din bugetul C.I.A. ºi al altor organisme sau organizaþii cu caracter
anticomunist din S.U.A. ºi alte state occidentale).

Cheltuielile publice anuale ale postului în ultimii ani s-au ridicat la suma de circa
100 milioane dolari.

În afara sediului central aflat la München, la adresa menþionatã „Europa Liberã“
dispune de studiouri ºi subredacþii în Franþa (Paris), la New York ºi Washington.

Personalul – angajaþi ºi colaboratori – este alcãtuit din circa 2.000 de persoane,
majoritatea la München, iar restul rãspândit în S.U.A. ºi statele europene.
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În R.F. Germania, Portugalia, Spania, în baza unor acorduri ºi contracte cu
guvernele acestor þãri, sunt instalate zeci de puternice emiþãtoare pe unde scurte, dotate
cu sofisticate mijloace tehnice, care sã faciliteze audiþia îndeosebi în zona geograficã
în care se aflã situate þãrile socialiste. La dispoziþia postului au fost puºi inclusiv sateliþi
artificiali ai pãmântului, calculatoare electronice din ultimele generaþii, alte mijloace
rapide de transport ºi comunicaþii.

„Europa Liberã“ este organizatã pe „secþii naþionale“ (românã, maghiarã,
polonezã, cehã ºi bulgarã), care-ºi adapteazã programul ºi orele de transmisie în raport
de „specificul naþional“ al „destinatarilor“ emisiunilor. Pentru unii se transmite uneori
non-stop (Polonia, 24 de ore din 24), pentru alþii ceva mai puþin, în cazul României
12–13 ore zilnic.

Fiecare secþie dispune de un numeros personal, format din comentatori, redactori,
crainici, tehnicieni, regizori de emisie, analiºti în diverse domenii etc., cei mai mulþi
proveniþi din þãrile ai cãror cetãþeni au fost sau mai sunt.

Pentru realizarea scopurilor pe care ºi le-a propus, recent acest post de radio a
primit subvenþii suplimentare dintr-un buget special de 6,7 miliarde dolari destinat
pentru 1984 ºi 1985 acþiunilor de propagandã externã, rãzboi psihologic ºi diversiune
politicã, din care vor fi finanþate activitãþi specifice desfãºurate de Departamentul de
Stat, C.I.A., Agenþia pentru Comunicaþii Internaþionale ºi Comitetul pentru emisiuni
radiofonice internaþionale, care coordoneazã ºi posturile de radio „Europa Liberã“
ºi „Libertatea“ (emite numai pentru U.R.S.S.).

Se are în vedere, în cadrul unui program vast de modernizare ºi dotare tehnicã,
inclusiv construirea unui nou sediu la München pentru cele douã posturi de radio,
în fruntea cãrora au fost numite cadre cu concepþii conservatoare ºi profund
anticomuniste, respectiv James Buckley, ca preºedinte, care în mod provocator a fost
desemnat ºi ºef al delegaþiei S.U.A. la Conferinþa Internaþionalã de Demografie de
la Ciudad de Mexico (august 1984), ºi George Urban, de origine maghiarã, ca director
general pentru „Europa Liberã“.

Secþia pentru România a postului de radio „Europa Liberã“ ºi-a adoptat programul
conform recentelor directive ale Administraþiei americane, care prevãd extinderea
emisiunilor cu conþinut politic anticomunist ºi religios, diversificarea comentariilor
ºi ºtirilor difuzate în legãturã cu aºa-zisa „crizã a sistemului“ ce s-ar manifesta în
România. Sunt propagate cu înverºunare calomnii, se relateazã ample acþiuni ºi
manifestãri antiromâneºti ale emigraþiei duºmãnoase din diferite þãri, iar hotãrârile
ºi mãsurile adoptate pe linie de partid ºi de stat sunt prezentate, fãrã excepþie, profund
denigrator ºi tendenþios, urmãrindu-se destabilizarea politicã, semãnarea neîncrederii
poporului român în forþele sale, în politica internã ºi externã a þãrii noastre, compro-
miterea ºi subminarea prestigiului de care se bucurã România pe plan internaþional.

Analiza operativã a conþinutului emisiunilor Secþiei pentru România a „Europei
Libere“ evidenþiazã eforturile permanente ºi sistematice ale realizatorilor de a
demonstra, în forme directe sau prin insinuãri perfide, „teza“ conform cãreia în
România socialismul ar fi eºuat ca orânduire, dovedindu-se neviabil ca alternativã
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istoricã în raport cu „valorile“ capitalismului. O preocupare deosebitã în prezent este
acordatã contestãrii semnificaþiei ºi importanþei actului de la 23 august 1944,
negãrii exclusiviste a transformãrilor politice, economice ºi sociale revoluþionare
petrecute în þara noastrã în ultimii 40 de ani.

În ultima perioadã se insistã, pe de altã parte, în subestimarea ºi negarea valorilor
reale ale artei ºi culturii româneºti, pentru acreditarea ideii cã din punct de vedere
cultural am fost întotdeauna ºi rãmânem tributari Occidentului, iar în prezent viaþa
literar-artisticã ar fi caracterizatã de o atmosferã închistatã, dogmaticã ºi de practici
de revenire la „proletcultismul deceniului 1950–1960“.

Acþionând cu prioritate pentru calomnierea conducerii de partid ºi de stat,
denigrarea succeselor obþinute de poporul român în asigurarea exercitãrii drepturilor
cetãþeneºti fundamentale, în dezvoltarea democraþiei socialiste, contestarea politicii
partidului ºi statului nostru în problema naþionalã ºi negarea existenþei libertãþilor
religioase, paralel cu prezentarea elogioasã a modului de viaþã occidental ºi a
sistemului social-politic ºi economic capitalist, „Europa Liberã“ incitã sistematic în
ultima perioadã la acþiuni disident-protestatare, acte de dezordine ºi manifestãri de
nemulþumire deschise, urmãrindu-se crearea unei atmosfere de tensiune ºi instabilitate,
instigarea populaþiei la acþiuni contra orânduirii socialiste.

În aceste activitãþi, pe lângã trãdãtorii ºi renegaþii cunoscuþi, au fost racolate
elemente plecate recent din þarã, dintre care unele, ca Vladimir Tismãneanu, Vasile
Mãnuceanu, Gelu Ionescu ºi Emil Hurezeanu, au avut o anumitã poziþie profesionalã
ºi socialã, relaþii în diverse domenii ºi cunosc date, inclusiv despre cadre ale
Ministerului de Interne, pe care le folosesc în modul cel mai duºmãnos.

În ultima perioadã, activitatea unor angajaþi ºi colaboratori ai „Europei Libere“
a fãcut obiectul unei campanii critice de amploare în presa americanã ºi [în] publicaþii
ale emigraþiei române. Elemente ca Vlad Georgescu, Emil Georgescu, Cornel
Dumitrescu, Vladimir Tismãneanu, Liviu Floda, ªerban Orescu, Constantin
Alexandroaie ºi Ioana Mãgurã-Bernard au fost acuzate de minciunã, falsitate ºi
ipocrizie, pe baza unor date ºi fapte biografice, ca „foºti comuniºti“ ºi „sprijinitori
ai regimului socialist din România“, care în activitatea de la „Europa Liberã“ profitã
material de pe urma banilor contribuabililor americani, fãrã a fi eficienþi în lupta
anticomunistã, ºi încearcã sã dea lecþii emigraþiei, dar în realitate sunt „impostori
dubioºi care fac jocul autoritãþilor de la Bucureºti“. Aceste acþiuni sunt ecoul unor
dispute, rivalitãþi ºi ambiþii personale, dar ºi expresia nemulþumirii unor cercuri
conservatoare din S.U.A. ºi ale Administraþiei de la Washington [faþã de] forþa de
influenþã ºi efectele scãzute pe care emisiunile „Europei Libere“ le au asupra
ascultãtorilor din România, spre deosebire de Polonia sau Ungaria.

Perspectiva unor mãsuri de primenire a personalului Secþiei pentru România de
la „Europa Liberã“ îi determinã în prezent pe cei vizaþi la o intensificare a caracterului
duºmãnos ºi a tonului virulent al emisiunilor realizate, pentru a-ºi demonstra
loialitatea ºi capacitatea în servirea intereselor politicii anticomuniste a S.U.A.

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 34, vol. 1, f. 83–88.
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1984 noiembrie. Raport referitor la activitatea desfãºuratã de ofiþerii Serviciului
3 din Direcþia I în anul 1984

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

130/C.M./0050504 din noiembrie 1984

Raport
privind activitatea desfãºuratã de ofiþerii Serviciului 3 în anul 1984

Analiza muncii serviciului nostru are loc la scurt timp de la cel mai însemnat
eveniment politic al anului 1984, de importanþã deosebitã în viaþa þãrii, Congresul
al XIII-lea al Partidului Comunist Român, înalt forum al comuniºtilor ºi al întregului
popor, ce a oferit multiple satisfacþii naþiunii prin realegerea tovarãºului Nicolae
Ceauºescu în suprema funcþie de partid ºi, strâns legat de aceasta, deschiderea
perspectivei pentru viitorul cincinal ºi pânã în anul 2000.

Fãcând retrospectiva anului 1984, pe planul realizãrilor ºi împlinirilor raportez:
Munca serviciului, în perioada de referinþã, s-a desfãºurat pe baza orientãrilor

izvorâte din documentele de partid ºi prevederile legilor, concretizate în sarcinile
cuprinse în Programul de mãsuri, ordinele conducerii Departamentului Securitãþii
Statului ºi ale comenzii unitãþii, date cu ocazia bilanþului pe anul trecut ºi cu prilejul
analizei problemelor, cazurilor mai relevante prin complexitatea situaþiei operative,
a studiilor de fenomene ºi mutaþii efectuate în anul 1984.

Pe parcursul întregului an, activitãþile prioritare ale serviciului s-au desfãºurat pe
fondul unor acþiuni de amploare, iniþiate atât la nivelul Departamentului, ca:
„Victoria“, „Dialog“, „Estival“, „Orizont 2000“, cât ºi specifice: „Utopia“, „Opozanþii“
ºi altele.

Ca urmare, ofiþerii acestui colectiv s-au implicat într-o mai mare mãsurã în
realizarea obiectivelor ce au stat permanent în atenþie pe tot parcursul activitãþii
desfãºurate, avându-se în vedere:

– ridicarea pe o treaptã superioarã a calitãþii muncii, pregãtirii politico-profesionale
ºi competenþei;

– asigurarea continuitãþii perfecþionãrii mijloacelor ºi metodelor de realizare a
controlului informativ al bazei de lucru, în vederea cunoaºterii cât mai exacte a situaþiei
operative din problemele ce le conducem ºi coordonãm;

– sporirea fermitãþii faþã de elementele ale cãror atitudini, comportãri ºi intenþii
pot genera infracþiuni contra securitãþii statului, diversificarea ºi creºterea eficienþei
mãsurilor preventive aplicate;
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– menþinerea unui climat de permanentã mobilizare a efectivului la executarea
în bune condiþii a sarcinilor ºi misiunilor încredinþate.

Acþionând în aceste direcþii, ofiþerii au contribuit la elaborarea documentelor de
organizare ºi planificare proprii, cât ºi la compartimentele corespondente de la
securitãþile judeþene, imprimându-le un grad sporit de realism (raportate la mutaþii
ºi nevoi) ºi un caracter operant în activitãþile de control ºi îndrumare. Acestea, între
care planul de cãutare a informaþiilor ºi tematicile pe probleme difuzate, au dat
posibilitatea realizãrii unor analize de fond ºi desprinderii concluziilor operative utile
cu privire la stadiul muncii ºi mãsurile ce se impun în problemele „Foºti condamnaþi“
ºi „Foste partide burghezo-moºiereºti“.

În asemenea condiþii au fost realizate mai multe analize pe laturi ale activitãþii,
subprobleme, acþiuni ºi cazuri, atât pe plan central, cu U.M. 0544 ºi serviciul „D“,
cât ºi pe grupe de unitãþi teritoriale, cu sprijinul conducerii Direcþiei, al tovarãºului
col. Pleºea Constantin, desprinzându-se concluzii de un nivel calitativ ce a permis
informarea conducerii Departamentului Securitãþii Statului, de la care am primit
îndrumãri de înalt nivel profesional ºi aprecieri pozitive. Aºa au fost planurile de
mãsuri ºi informãrile cu privire la acþiunea „Utopia“, la care un aport însemnat ºi-
au adus lt. col. Wawiernia Mihai, mr. Badea Ion ºi cpt. Marica Ion.

Analiza activitãþii informativ-operative desfãºurate în rândul elementelor care au
iniþiat, condus sau participat în bande ºi organizaþii subversiv-teroriste ºi modul în
care se realizeazã controlul informativ asupra descendenþilor foºtilor condamnaþi au
oferit pentru întregul aparat din problemã concluzii operative, de naturã sã ducã la
înþelegerea în mod realist a pericolului social pe care îl reprezintã persoanele din
aceastã categorie, necesitatea îmbunãtãþirii cunoaºterii pentru neutralizarea oricãrei
încercãri de activitate duºmãnoasã. Asemenea materiale au fost întocmite de lt. maj.
Doban Adrian ºi lt. maj. Marin Nicolae, fiind apreciate ºi exploatate în cadrul
convocãrii cu coordonatorii problemei de la securitãþile judeþene ºi a municipiului
Bucureºti.

Concluziile operative utile pentru conducerea, organizarea ºi orientarea muncii
s-au degajat ºi din analiza pregãtitã de mr. Badea Ion, cu privire la modul cum s-a
acþionat în direcþia dezvoltãrii capacitãþii informative ºi exploatãrii posibilitãþilor de
a rezolva sarcini interjudeþene ori în exterior a surselor selecþionate din problema
„Foste partide burghezo-moºiereºti“, precum ºi [din] cea efectuatã de lt. col.
Diþulescu Nicolae, despre modul cum s-a acþionat pentru cunoaºterea ºi neutralizarea
activitãþii ostile a persoanelor care au deþinut funcþii de conducere în P.N.Þ. ºi P.N.L.

Un aport mai bun la întocmirea acestor analize au adus, prin informaþiile
obþinute, inclusiv pe planul cooperãrii ºi conlucrãrii, securitãþile judeþene Suceava,
Alba, Sãlaj, Bacãu, Vâlcea, Prahova, Argeº, a municipiului Bucureºti ºi altele, iar
în ceea ce priveºte interesul manifestat în direcþia iniþierii unor mãsuri de cunoaºtere
ºi prevenire a activitãþii foºtilor membri ai partidelor burghezo-moºiereºti aflaþi în
strãinãtate, unitãþile teritoriale Arad, Hunedoara, Maramureº, Dolj, Prahova, Suceava
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etc., de care rãspund lt. col. Wawiernia Mihai, col. Slãniceanu Nicolae, lt. col.
Diþulescu Nicolae, mr. Badea Ioan ºi lt. maj. Marin Nicolae.

S-a manifestat mai multã preocupare pentru cunoaºterea activitãþii celor 19 foºti
condamnaþi ºi membri P.N.Þ.-P.N.L. care în cursul anului 1984 ne-au vizitat þara.
Mãsurile complexe întreprinse au dus la obþinerea de informaþii cu conþinut operativ,
influenþarea unora ºi determinarea lor sã renunþe la eventualele acþiuni duºmãnoase.

O atenþie deosebitã pentru realizarea sarcinilor de securitate s-a acordat
diversificãrii activitãþii de pregãtire ºi perfecþionare a muncii, atât a ofiþerilor din
problemã, cât ºi a subofiþerilor posturilor de miliþie. A crescut participarea ºi
contribuþia la buna desfãºurare a convocãrilor de învãþãmânt din judeþe, numãrul ºi
calitatea expunerilor fãcute la ºcoli ºi s-a pus accent mai mare pe generalizarea
experienþei pozitive în cadrul unor analize interjudeþene.

Aceste acþiuni, la care s-au adãugat ºi cele 5 materiale cu caracter documentar
publicate în revista „Securitatea“, întocmite de cãtre lt. col. Wawiernia Mihai, lt. maj.
Doban Adrian ºi lt. maj. Marin Nicolae, au avut în bunã parte reflectarea pozitivã
pe planul activitãþilor desfãºurate pe probleme, situaþia prezentându-se astfel:

Pe linie de foºti condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului, ºi-a
dovedit viabilitatea planul de mãsuri al Departamentului Securitãþii Statului.
Coordonatorul, lt. col. Wawiernia Mihai, împreunã cu colectivul de ofiþeri din
subordine, au reuºit sã determine realizarea unei cunoaºteri mai de profunzime prin
amplasarea corespunzãtoare a dispozitivului informativ, consolidarea acestuia ºi o
evaluare mai realistã a pericolului social pe care îl reprezintã aceste categorii de
elemente. Ca urmare, s-a acþionat cu prioritate ºi în mod permanent pentru stabilirea
ºi prevenirea oricãror intenþii de acþiune duºmãnoasã.

În prezent se realizeazã controlul informativ asupra celor 13.642 foºti condamnaþi
fãrã antecedente, concomitent cu centralizarea situaþiei celor care constituie prioritãþi
pe alte linii sau profiluri de muncã.

Pe baza datelor ºi informaþiilor, cu un volum calitativ superior perioadelor
anterioare, ºi a concluziilor desprinse din activitatea informativ-operativã desfãºuratã
pe parcursul anului 1984, au fost conturate trei categorii principale de foºti
condamnaþi:

– cei care, în general, demonstreazã cã au renunþat la concepþiile reacþionare, evitã
discuþii sau legãturi ce ar putea conduce la suspiciuni din partea organelor de securitate;

– persoane care încearcã sã convingã cã ºi-au schimbat concepþiile, aprobã formal
politica partidului ºi statului nostru, dar în fapt, atunci când au ocazia, exteriorizeazã
speranþa în schimbarea orânduirii sociale;

– elemente profund fanatice, care continuã sã adopte o poziþie ºi atitudine potrivnice
regimului nostru, respectiv:

1. Încearcã constituirea de anturaje, prin reluarea legãturilor cu vechile cunoºtinþe
din locurile de detenþie, racolarea unor tineri cu puþinã experienþã de viaþã, uºor
influenþabili.

657



2. Au preocupãri de redactare ºi expediere a unor scrisori anonime cu conþinut
duºmãnos, precum ºi materiale referitoare la perioada de detenþie, pentru publicarea
în strãinãtate ori spre a le lãsa posteritãþii ca „surse de informare“.

3. Comentarii nefavorabile politicii partidului ºi statului nostru, colportarea ºtirilor
transmise de posturile de radio strãine, iar sub influenþa acestora, uneori încearcã sã
creeze stãri de spirit negative.

4. Întreþin relaþii suspecte cu persoane din emigraþia reacþionarã ºi [cu] alþi cetãþeni
strãini, vor sã obþinã emigrarea, iar în unele situaþii ameninþã cu acte de dezordine
sau cu intervenþii din exterior.

Urmãrirea ºi supravegherea informativã este asiguratã cu aproape 2.500 surse,
majoritatea fiind din rândul celor cu antecedente penale. S-a fãcut o practicã la unitãþile
teritoriale de securitate, ca la începutul anului sã se analizeze modul de realizare ºi
calitatea controlului informativ, stabilindu-se, în raport de concluziile desprinse, mãsuri
concrete de completare dupã nevoi ºi consolidare a potenþialului informativ. La
asemenea analize au participat uneori ºi ofiþeri din Serviciul 3.

Recrutãrile efectuate în problemã au însemnat o creºtere cu 9%, acordându-se
prioritate foºtilor iniþiatori sau membri ai organizaþiilor subversive, suspecþilor de
activitãþi ascunse ºi celor cu posibilitãþi de deplasare în alte judeþe sau în strãinãtate.
În acest sens au fost selecþionate 64 surse, ce pot fi instruite ºi dirijate pe lânã persoane
domiciliate în alte judeþe, ºi 90 capabile sã rezolve sarcini în legãturã cu elemente
din emigraþia românã reacþionarã. În aceastã direcþie au manifestat mai mult interes
securitãþile judeþene Timiº, Iaºi, Neamþ ºi Mehedinþi, din rãspunderea col. Slãniceanu
Nicolae, lt. col. Wawiernia Mihai, cpt. Marica Ion ºi lt. maj. Doban Adrian.

S-a îmbunãtãþit calitatea muncii cu reþeaua informativã, fiind antrenatã mai
substanþial în realizarea de combinaþii, interpuneri, infiltrãri ºi la efectuarea de
influenþãri pozitive, sens în care s-au remarcat securitãþile judeþene Arad, Argeº, Dolj
ºi Cluj. S-a realizat o mai bunã cooperare între unitãþile teritoriale cu cele speciale
ºi cu Direcþia de Paºapoarte, ceea ce a permis o mai bunã cunoaºtere a suspecþilor
ºi o mai realã delimitare a bazei de lucru.

Pe linie de informaþii interne sunt supravegheate informativ, cu prioritate, 3.385
persoane, iar 278 [sunt] lucrate prin dosare de urmãrire informativã, ponderea
deþinând-o securitãþile judeþene Cluj, Arad, Argeº, Bihor, Satu Mare, Braºov, Galaþi,
Neamþ, Prahova, Bacãu, Suceava, Vaslui, Maramureº, Mureº, Dolj ºi S.M.B., care
s-au remarcat prin includerea de noi elemente în aceastã formã de lucru. Majoritatea
persoanelor din aceastã categorie se detaºeazã prin concepþii reacþionare, preocupãri
de a stabili legãturi cu elemente din strãinãtate, motive ce au determinat coordonarea
de cãtre noi a unui numãr de 41 cazuri, între care …* aflate în control.

Un alt factor ce a fãcut posibilã modificarea, pe bazã de informaþii, a dinamicii
bazei de lucru a fost caracterul preventiv al întregii activitãþi desfãºurate, prin aplicarea
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a 456 mãsuri, din care 71 avertizãri, cele mai multe vizând persoane semnalate cu
comentarii nefavorabile politicii partidului ºi statului, injurii, calomnii, denigrãri ºi
colportarea ºtirilor posturilor de radio reacþionare. Alte 121 elemente au fost
cercetate, 5 fiind puse în dezbatere publicã sau în discuþia colectivelor de oameni ai
muncii, [au fost] destrãmate 7 anturaje, atenþionate 52, iar asupra unui mare numãr
de persoane (peste 200) s-a acþionat în vederea influenþãrii lor pozitive. În contextul
general al mãsurilor de cunoaºtere ºi prevenire au fost incluse ºi cele 400 elemente
stabilite în afara graniþelor, avându-se în vedere cunoaºterea agresivitãþii activitãþii
cercurilor reacþionare din exterior ºi diversificarea modalitãþilor de acþiune împotriva
R.S. România.

Noile preocupãri de unificare a emigraþiei române, concretizate prin înfiinþarea
aºa-zisei „Uniuni a românilor liberi“, din care fac parte ºi foºti condamnaþi pentru
infracþiuni contra securitãþii statului, au dovedit încã o datã periculozitatea persoanelor
din aceste categorii.

Asupra celor care ar putea sã vinã ca turiºti în þarã s-au stabilit mãsuri cadru de
cunoaºtere a eventualelor intenþii duºmãnoase din partea acestora, astfel cã efectuarea
contactãrilor în scopul obþinerii unor date de interes operativ, influenþãrii ºi
descurajãrii lor nu ne-a prins nepregãtiþi.

Mãsurile preventive au avut ca temei materiale verificate în procesul muncii
informativ-operative, între care ºi acte premergãtoare, iar persoanele care au fãcut
obiectul acestora au continuat sã stea în atenþie, urmãrindu-se reacþia ºi
comportamentul la domiciliu, în anturaje sau la locul de muncã.

Un caracter mai ofensiv ºi diversificat activitãþii de prevenire au imprimat
securitãþile judeþene Iaºi, Argeº, Suceava, Olt, Vaslui, Vâlcea, Bihor, Teleorman, Galaþi
ºi Ialomiþa.

Având o concepþie unitarã de muncã, evaluând mai exact situaþia operativã ºi
acþionând perseverent pentru descoperirea oricãrei intenþii de activitate ostilã, în cursul
acestui an nu am fost surprinºi de acþiuni clandestine organizate.

Totuºi, analizând stadiul muncii informativ-operative prin prisma indicatorilor
calitativi cuprinºi în planul de mãsuri al Departamentului Securitãþii Statului,
raportez cã unele lipsuri ºi neajunsuri manifestate au afectat activitatea de cunoaºtere
ºi eficienþa mãsurilor de prevenire, astfel:

– Cu toate cã au fost selecþionate ºi folosite în problemã mai multe surse cu
posibilitãþi interjudeþene ºi în exterior, rezultatele obþinute la securitãþile judeþene Alba,
Caraº-Severin, Hunedoara, Mureº, Satu Mare ºi a municipiului Bucureºti, coordonate
de col. Slãniceanu Nicolae, lt. col. Wawiernia Mihai, lt. maj. Doban Adrian ºi lt. maj.
Marin Nicolae, nu sunt de naturã sã mulþumeascã, atât pe planul selecþiei
corespunzãtoare, cât ºi al valorificãrii cu maximum de randament al acestora.

– Faþã de intensitatea ºi virulenþa acþiunilor ostile din exterior, s-a acþionat
insuficient asupra persoanelor fost condamnate care întreþin relaþii suspecte cu cetãþeni
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strãini, ca urmare se resimte încã lipsa de informaþii cu privire la natura legãturilor
dintre ele, precum ºi cu rudele ºi cunoºtinþele acestora din România.

– Tot datoritã lipsei unor informaþii de profunzime, numãrul elementelor cuprinse
în prioritãþi de cãtre securitãþile Alba, Botoºani, Caraº-Severin, Covasna, Dâmboviþa
ºi Hunedoara este redus, deºi pe teritoriul judeþelor respective existã un numãr
apreciabil de persoane fost condamnate, iar securitãþile judeþene Bistriþa, Constanþa,
Dolj, Harghita ºi Tulcea au selecþionat puþine cazuri în aceastã formã de lucru.

– De asemenea, penetrarea în clandestinitatea activitãþilor ostile, strângerea ºi
valorificarea probelor se realizeazã uneori greoi, astfel cã 30 dintre dosarele de
urmãrire informativã au o vechime de peste 5 ani.

– Insuficient s-a acþionat cu mãsuri de cunoaºtere în rândul celor trei categorii
de descendenþi, fiind încã nesemnificative rezultatele obþinute.

În problema „Foste partide burghezo-moºiereºti“, coordonatã de col. Slãniceanu
Nicolae, munca a fost organizatã ºi desfãºuratã cu accent pe îmbunãtãþirea continuã
a cunoaºterii ºi stãpânirii situaþiei operative, în vederea prevenirii ºi neutralizãrii
acþiunilor de naturã sã lezeze securitatea statului din partea celor care au activat în
aceste organizaþii aflate în þarã sau strãinãtate.

În evidenþa dosarului de problemã sunt cuprinse un numãr de 57.667 persoane,
cu 3.325 mai puþin faþã de anul 1983. Dintre acestea, în raport cu atitudinea politicã
pe care o adoptã în prezent, al pericolului ce îl prezintã din punct de vedere al influenþei
ce o au în rândul altor persoane ºi al antecedentelor penale, 141 elemente sunt lucrate
prin D.U.I. ºi 3.087 supravegheate informativ cu prioritate.

Datele ºi informaþiile obþinute în acest an scot în evidenþã cã majoritatea celor
care nu au deþinut funcþii ºi au o pregãtire culturalã redusã – mai ales din mediul rural
– nu au preocupãri de naturã politicã. Elementele din aceastã categorie, care au fost
condamnate sau au deþinut funcþii de conducere, îºi menþin concepþiile reacþionare,
uneori având poziþie duºmãnoasã, exprimatã în urmãtoarele forme ºi metode mai
caracteristice:

– Elogierea partidelor burghezo-moºiereºti ºi a conducãtorilor acestora.
Semnificativ în acest sens este atitudinea lui „Bãnicã“ din Bucureºti, descendent al
fostului preºedinte P.N.L., care a redactat ºi difuzat mai multe memorii ºi scrisori
cu conþinut ostil organelor de stat, în scopul, aºa cum susþine el, de a declanºa o
campanie în favoarea recunoaºterii oficiale a meritelor familiei sale.

– Denigrarea realitãþilor social-politice ºi a realizãrilor obþinute în anii construcþiei
socialiste cu prilejul unor întâlniri organizate sub acoperirea diferitelor onomastici,
ceremonii religioase, precum ºi prin contacte permanente, ocazii cu care se
informeazã reciproc ºi comenteazã tendenþios evenimentele politice interne ºi
internaþionale, audiazã ºi colporteazã emisiunile posturilor de radio strãine.

– Cãutarea diferitelor posibilitãþi prin care sã realizeze legãturi cu elemente din
emigraþia reacþionarã, cãrora sã le cunoascã ºi eventual sã le susþinã acþiunile ostile
pe care aceºtia încearcã sã le iniþieze împotriva statului nostru. Cu asemenea
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activitãþi sunt cunoscuþi, printre alþii: „Utopicul“, fost secretar general adjunct al P.N.Þ.,
„Jarul“, fost medic curant al lui Iuliu Maniu, „Pielaru“, fost preºedinte al organizaþiei
tineretului P.N.Þ. pe þarã, „Marian Victor“, fost membru în Comitetul judeþean P.N.Þ.
– Cluj, „Avocatul“, fost ºef de sector P.N.Þ. în Capitalã, domiciliat în judeþul Ialomiþa,
ºi alþii.

Urmare a mãsurilor informativ-operative complexe întreprinse, a perfecþionãrii
cooperãrii cu U.M. 0544, s-au obþinut noi date despre cei 85 membri ai fostelor partide
burghezo-moºiereºti stabiliþi în decursul anilor în strãinãtate, din care rezultã cã 14
sunt mai activi în organizarea ºi desfãºurarea acþiunilor ostile statului nostru,
inclusiv pe linia continuãrii încercãrilor de a gãsi noi forme ºi modalitãþi de
unificare a emigraþiei reacþionare.

Dintre aceste acþiuni se detaºeazã, prin intensitatea ºi scopurile propuse, cea iniþiatã
de Raþiu Ion, din Anglia, ales în luna mai 1984 preºedintele organizaþiei „Uniunea
Românilor Liberi“.

De asemenea, în cooperare cu U.M. 0544 ºi alte unitãþi ale Departamentului
Securitãþii Statului s-a acþionat pentru influenþarea unor elemente din exterior, în scopul
determinãrii lor sã nu mai desfãºoare activitãþi ostile þãrii noastre. Rezultate mai bune
pe acest plan au obþinut securitãþile judeþene Arad, Dolj, Hunedoara, Maramureº,
Prahova ºi Suceava în cazurile privind pe Micle Alexandru din R.F.G., Bratu
Alexandru ºi Butariu Miron din S.U.A., Cicerone Ioniþoiu ºi Pãcuraru Siminicã din
Franþa.

Activitatea informativ-operativã se desfãºoarã cu un potenþial informativ format
din 5355 surse, amplasate corespunzãtor în rândul persoanelor, locurilor ºi mediilor
ce ar putea favoriza iniþierea sau desfãºurarea unor acþiuni ostile.

Recrutãrile efectuate în anul 1984 au dus la o creºtere a reþelei informative cu 11%,
concomitent realizându-se o mai bunã dirijare spre elementele potenþial periculoase,
care au deþinut funcþii în P.N.Þ. ºi P.N.L. sau au fost condamnate.

Pentru valorificarea cât mai eficientã a tuturor posibilitãþilor de pãtrundere a reþelei
informative în rândul foºtilor membri P.N.Þ. ºi P.N.L., au fost selecþionate în problemã
53 surse capabile sã rezolve sarcini de securitate în alte judeþe ºi 27 în exterior.

Cu rezultate pozitive pe linia exploatãrii eficiente a posibilitãþilor interjudeþene
ale reþelei informative se înscriu securitãþile judeþene Suceava, Alba, Sãlaj, Hunedoara,
Prahova, Argeº ºi a municipiului Bucureºti, din rãspunderea col. Slãniceanu Nicolae,
lt. col. Wawiernia Mihai ºi lt. col. Diþulescu Nicolae, care, pe baza informaþiilor
obþinute, au contribuit la înregistrarea cunoaºterii în unele cazuri cu o situaþie operativã
mai complexã, la prevenirea materializãrii unor intenþii de evaziune, la clarificarea
de suspiciuni referitoare la activitãþi cu indici de clandestinitate sau în obþinerea de
date necesare documentãrii.

Astfel, în cazul „Utopicul“, cu ajutorul sursei „Drãgan“, de la Securitatea Sãlaj,
s-a intrat în posesia mai multor manuscrise cu conþinut ostil, trimise de acesta în mod
secret spre pãstrare ºi conservare, iar securitãþile judeþene Maramureº ºi Dolj, prin
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dirijarea adecvatã a unor surse, au contribuit la influenþarea ºi temperarea diferitelor
elemente din exterior, cunoscute cu poziþie duºmãnoasã þãrii noastre.

Îmbunãtãþirea activitãþii de cunoaºtere în raport cu mutaþiile survenite a condus
la sporirea volumului ºi calitãþii informaþiilor, pe baza cãrora a crescut numãrul
intervenþiilor preventive, care în cursul anului 1984 s-au fãcut în peste 450 de cazuri.
Datele obþinute ulterior atestã cã în majoritatea lor mãsurile aplicate au fost eficiente.

Analizele periodice efectuate în problemã, ultima în cursul lunii octombrie, au
scos în evidenþã, pe lângã rezultatele pozitive în activitatea informativ-operativã
desfãºuratã, ºi unele lipsuri, astfel:

– Securitãþile judeþene Argeº, Bihor, Buzãu, Bacãu, Cluj, Dolj, Prahova, Suceava,
Timiº ºi cea a municipiului Bucureºti, coordonate de lt. col. Wawiernia Mihai, lt. col.
Diþulescu Nicolae, mr. Badea Ioan, cpt. Marica Ion ºi lt. maj. Marin Nicolae, nu au
realizat cunoaºterea în profunzime a atitudinii ºi preocupãrilor politice ale tuturor
membrilor fostelor partide burghezo-moºiereºti potenþial periculoase sau care au
deþinut funcþii de conducere.

– Nu s-a asigurat în bune condiþii supravegherea informativã a rudelor ºi
legãturilor din þarã ale membrilor fostelor partide burghezo-moºiereºti aflate în
emigraþie ºi, mai ales, cunoscute cu atitudine ostilã þãrii noastre.

– Activitatea de compromitere, izolare ºi descurajare a unor elemente ostile din
rândul celor care au deþinut funcþii de conducere nu a avut întotdeauna eficienþa
necesarã, deoarece nu s-a acþionat continuu pentru documentarea în timp a tuturor
activitãþilor ostile ºi nu au fost aplicate mãsuri combinative complexe.

– În munca cu reþeaua informativã s-a acþionat insuficient pentru conceperea
combinaþiilor ºi legendelor necesare deplasãrii ºi interpunerii unor surse cu posibilitãþi
pe lângã elemente cunoscute cu poziþie ostilã de pe raza altor judeþe. Pe aceastã linie,
mai sunt încã securitãþi judeþene, între care Bihor, Botoºani, Caraº-Severin, Galaþi,
Ialomiþa ºi Satu Mare, care nu au manifestat preocuparea necesarã în selecþionarea
ori recrutarea de surse cu posibilitãþi în alte judeþe ori în exterior.

Nu toatã reþeaua informativã satisface încã pe deplin din punct de vedere
calitativ, întrucât nu întotdeauna informaþiile furnizate au avut conþinut operativ de
securitate.

La rezultatele pozitive obþinute în cele douã probleme, ofiþerii serviciului s-au
implicat în mod direct, prin sprijinul acordat în cele 392 zile de deplasare. Au crescut
calitatea ºi utilitatea deplasãrilor, ele fiind efectuate [acolo] unde situaþia a impus ºi
pe baza unei pregãtiri prealabile temeinice. Un numãr important de zile, chiar ºi în
afara celui menþionat mai sus, a fost consacrat acþiunilor de securitate ºi gardã, precum
ºi efectuãrii controalelor de fond ºi inspecþiilor, toate aceste misiuni fiind executate
în mod corespunzãtor.

La asemenea activitãþi au participat toþi ofiþerii, în raport de gradul de solicitare
ºi de posibilitãþile fizice ale fiecãruia, iar în multe situaþii, fiindu-le binecunoscute
calitãþile de cãtre conducerea Direcþiei, au fost nominalizaþi.
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Activitãþilor de control ºi inspecþii ce au fost efectuate la judeþele Bistriþa, Tulcea,
Dâmboviþa, Brãila, Bihor ºi Buzãu, precum ºi celor ordonate în legãturã cu modul
cum se executã munca de securitate în mediul rural de cãtre securitãþile judeþene
Botoºani, Cluj, Cãlãraºi ºi Galaþi li s-au imprimat un caracter practic mai pronunþat,
ofiþerii – lt. col. Wawiernia Mihai, lt. col. Diþulescu Nicolae, mr. Badea Ioan, cpt.
Marica Ion ºi lt. maj. Doban Adrian – contribuind la înlãturarea pe loc a neajunsurilor
constatate.

Toate cele de mai sus, printre altele, au condus ºi la creºterea volumului muncii
nemijlocite, [la] selecþionarea de noi cazuri pentru a fi luate în control ºi coordonare,
cele mai deosebite fiind analizate periodic la nivelul conducerii Direcþiei, a
tovarãºilor general-maior Bordea Aron ºi colonel Pleºea Constantin. Cu aceste ocazii
au fost stabilite mãsuri de naturã a impulsiona obþinerea de informaþii ºi clarificarea
operativã a cazurilor respective.

Potenþialul informativ al serviciului se compune în prezent din 49 surse, diminuat
faþã de cel din anul trecut prin predarea problemei „Persoane fãrã antecedente“ ºi
mutarea unui ofiþer.

Cu acestea, cât ºi prin celelalte mijloace ale muncii de securitate, sunt controlate
atitudinea, comportarea ºi poziþia politicã prezentã a celor 14 elemente lucrate în
prezent prin dosare de urmãrire informativã de cãtre toþi ofiþerii, dupã cum urmeazã:
col. Slãniceanu Nicolae 4, mr. Badea Ioan 3, lt. col. Wawiernia Mihai, lt. col. Diþulescu
Nicolae, cpt. Marica Ion câte 2, lt. maj. Doban Adrian ºi lt. maj. Marin Nicolae câte
1. Menþionez cã 3 dintre aceste dosare au fost deschise în anul 1984 – cpt. Marica
Ion 2 ºi lt. maj. Marin Nicolae 1.

În cursul acestui an au fost recrutate 5 surse ºi 3 gazde case de întâlniri, care ºi-
au dovedit utilitatea, planul de serviciu fiind realizat, în raport de necesitãþile imediate,
cu contribuþia urmãtorilor ofiþeri: lt. col. Diþulescu Nicolae 2 surse ºi 1 gazdã, cpt.
Marica Ion 1 sursã ºi 1 gazdã, col. Slãniceanu Nicolae, mr. Badea Ion ºi lt. maj. Doban
Adrian câte 1 sursã, lt. maj. Marin Nicolae 1 gazdã.

Munca desfãºuratã cu reþeaua informativã, folosirea mai judicioasã a mijloacelor
tehnice ºi realizarea sarcinilor din cazurile lucrate direct au dus la creºterea calitãþii
informaþiilor ºi implicit a informãrilor. S-au prezentat conducerii Direcþiei un numãr
de 40 informãri, rapoarte ºi planuri, dintre care 24 promovate conducerii
Departamentului Securitãþii Statului (12 în problema „Foste partide“ ºi 12 pe linie
de foºti condamnaþi). Pe acest plan s-au evidenþiat lt. col. Diþulescu Nicolae, mr. Badea
Ion ºi lt. maj. Doban Adrian. Lt. col. Wawiernia Mihai s-a remarcat prin organizarea
mãsurilor pe linia acþiunii „Utopia“, cât ºi prin coordonarea eforturilor, la fel ca ºi
colonel Slãniceanu Nicolae, în vederea pregãtirii analizei problemelor ce le conduc.

Urmãrirea informativã a cãpãtat un caracter ofensiv ºi preventiv mai pronunþat,
intensificându-se atât mãsurile de cunoaºtere, cât ºi de neutralizare. Astfel, lt. col.
Diþulescu Nicolae s-a remarcat prin interesul manifestat în direcþia descurajãrii lui
„Utopicul“ ºi a legãturilor sale; colonelul Slãniceanu Nicolae, prin clarificarea
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dosarului „Alina“, influenþarea ºi atragerea la acþiuni loiale a lui „Mãgureanu“, precum
ºi sporirea posibilitãþilor de cunoaºtere în cazul „Costin“, ca urmare a introducerii
mijloacelor tehnice complexe; mr. Badea Ioan, prin menþinerea sub influenþã a
„Radiologului“ ºi determinarea lui sã reacþioneze pozitiv în acþiunea „Utopia“, cpt.
Marica Ioan, prin acþiunile de influenþare a lui „Marcu“ ºi „Doctorul“, lt. maj. Doban
Adrian, prin cunoaºterea în profunzime a comportãrii ºi poziþiei lui „Ganea“ (cât a
fost la Serviciul 3), determinarea acestuia sã renunþe la preocupãrile ostile, precum
ºi iniþierea mãsurilor de naturã a contribui la limitarea anturajului ce graviteazã în
jurul lui „Sile“ ºi influenþarea sa pentru angrenarea în activitãþi de colectare ºi redactare
a materialelor despre fostele teritorii româneºti, ce urmeazã sã le predea Direcþiei
Generale a Arhivelor Statului.

Printre factorii ce au contribuit la obþinerea rezultatelor pozitive prezentate mai
sus au fost învãþãmântul politico-ideologic, profesional ºi militar, prilejuri cu care
ofiþerii s-au strãduit ºi au obþinut numai calificative de foarte bine ºi bine. În strânsã
legãturã cu aceasta s-a fãcut mai simþitã angajarea plenarã în activitãþile de fond ale
unitãþii, dorinþa de perfecþionare permanentã a stilului ºi metodelor de muncã,
imprimarea cu consecvenþã a spiritului militant cerut de documentele de partid ºi
ordinele conducerii profesionale.

Cu toate acestea, ºi pe planul activitãþii nemijlocite au existat neajunsuri ce au
dus la diminuarea rezultatelor potenþial realizabile, astfel:

1. Nu în suficientã mãsurã se resimte în activitatea colectivelor rolul mobilizator
al coordonãrii, ceea ce are consecinþe negative atât în munca de creare, dirijare ºi
instruire a reþelei, cât ºi în cea care vizeazã urmãrirea informativã.

2. Justa apreciere, potrivit cãreia elementele fost condamnate constituie încã pericol
pentru securitatea statului, nu are o reflectare corespunzãtoare în încãrcãtura
ofiþerilor ce lucreazã în aceastã problemã.

3. Cu toate cã situaþia unor informatori a fost clarificatã în acest an prin încetarea
legãturii, excludere sau transfer, mai existã încã în reþea persoane al cãror aport este
foarte scãzut sau chiar inexistent. În asemenea situaþie se aflã „Dan“, „Pictorul“ ºi
„Florescu“, din legãtura cpt. Marica Ioan, „Ovidiu“ ºi „V.M.“, ai lt. col. Diþulescu
Nicolae, „Florescu“ ºi „Angelo“, ai lt. col. Wawiernia Mihai, „Filipescu“ ºi „Bica“,
ai mr. Badea Ioan.

Acest fapt explicã numãrul destul de redus al informaþiilor (maxim 91) ºi
informãrilor pentru conducerea profesionalã, precum ºi tãrãgãnarea clarificãrii unor
dosare ce nu reclamã urmãrirea prelungitã, cum sunt „Viorel“, deschis în 1978, lucrat
în prezent de lt. col. Wawiernia Mihai, ºi „Antrenorul“, deschis în 1980 de cpt. Marica
Ion. Situaþia cu privire la sursele amintite devine mai criticabilã în condiþiile în care
încãrcãtura unor ofiþeri este foarte lejerã, iar în legãturã cu aceasta s-a atras atenþia
la bilanþul muncii pe semestrul I ºi ulterior.
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Raportez cã în legãturã cu neajunsurile ce încã mai persistã, atât în activitatea de control,
sprijin, îndrumare, cât ºi [în] cea nemijlocitã, am mai discutat ºi cu alte prilejuri, inclusiv
la învãþãmântul profesional, ajungând la concluzia cã principalele cauze rezidã în:

1. Existenþa unor imperfecþiuni cu privire la stilul ºi metodele de muncã ale
ofiþerilor cu cadrele corespondente de la securitãþile judeþene, cu implicaþii negative
asupra sistemului informaþional.

2. Incompleta viziune de ansamblu asupra întregii probleme coordonate de cãtre
ofiþerii specialiºti cu astfel de împuterniciri, mai ales prin implicarea directã în procesul
cunoaºterii, orientãrii ºi îndrumãrii subordonaþilor.

3. Existenþa unor momente sau chiar perioade în care controlul nu a fost exercitat
cu exigenþa necesarã ºi tragerea la rãspundere, de cãtre ºeful de serviciu, a celor ce
tãrãgãneazã realizarea sarcinilor sau le realizeazã necorespunzãtor sub raport
calitativ.

Personal mã regãsesc în multe din neajunsurile ce s-au manifestat în activitatea
serviciului, fiind nevoit sã-mi perfecþionez în continuare stilul ºi metodele de
muncã, sã acþionez mai ferm, potrivit rãspunderii ce o port.

Cunoscându-se lipsurile existente ºi cauzele lor, precum ºi cerinþele ce stau în faþa
noastrã pentru perioada ce urmeazã, ne vom mobiliza plenar la executarea în condiþii
cât mai bune a sarcinilor, concentrându-ne eforturile în urmãtoarele direcþii:

1. Imprimarea unui caracter mai ofensiv întregii activitãþi de cunoaºtere ºi stãpânire
a situaþiei operative, în vederea prevenirii cu eficienþã a oricãror acþiuni de naturã
sã lezeze securitatea statului.

În acest context, în problema „Foste partide burghezo-moºiereºti“ se va acþiona
pentru o delimitare cât mai exactã ºi realã a bazei de lucru, prin documentarea
condiþiilor în care unele persoane s-au înscris ºi activat în P.N.Þ. ºi P.N.L.

2. Axarea întregii munci asupra persoanelor capabile de a întreprinde acþiuni ostile
orânduirii noastre socialiste, astfel încât frontul de lucru sã fie mai realist stabilit,
eforturile mai judicios concentrate ºi orientate spre fondul problemelor, respectiv
depistarea, verificarea ºi adâncirea informaþiilor ºi datelor care indicã suspiciuni de
activitate clandestinã.

3. Sporirea vigilenþei ºi combativitãþii pentru anihilarea oricãror încercãri sau
acþiuni întreprinse împotriva þãrii noastre de aºa-zisa „Uniune a românilor liberi“ ori
de alte organizaþii ºi grupãri reacþionare ale emigraþiei române. Prevenirea ralierii sub
orice formã a elementelor cuprinse în baza noastrã de lucru la activitãþi ostile
preconizate din exterior.

Tovarãºe general,
Eforturile depuse ºi rezultatele obþinute în anul 1984, preponderent pozitive, nivelul

de pregãtire politicã, de specialitate ºi militar ridicat, starea ºi practica disciplinarã
relativ corespunzãtoare, maturitatea ºi seriozitatea ofiþerilor, înþelegerea justã a criticilor
din acest bilanþ, constituie garanþii cã munca în cele douã probleme se va îmbunãtãþi
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calitativ ºi vom fi în mãsurã sã raportãm oricând rezultate pozitive, de calitate
superioarã, impusã de necesitãþile actuale.

ªeful serviciului
Colonel,
Ciupercã Mihai

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 1, f. 56–63.
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1984 decembrie 22. Raport întocmit de Direcþia I privind situaþia persoanelor care
au „iniþiat sau condus bande, organizaþii ºi grupãri subversive“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. 0052563 din 22 decembrie 1984

Raport

Din analiza situaþiei informativ-operative în rândul persoanelor care au iniþiat sau
condus bande, organizaþii ºi grupãri subversive cu caracter terorist-diversionist, rezultã
urmãtoarele:

1. În prezent sunt în viaþã 334 persoane din aceastã categorie, dispersate în aproape
toate judeþele þãrii (conform anexei).

Dupã profesii, 17 sunt ingineri, 20 profesori, 25 juriºti, 8 medici, 8 preoþi, 52
funcþionari, 136 muncitori ºi tehnicieni, 68 þãrani, iar din punctul de vedere al vârstei,
29 au sub 50 de ani, 89 între 51–60 ani, 126 între 61–70 ani, iar 90 au peste 70 ani.

Din totalul acestor persoane, 186 sunt cunoscute ºi cu antecedente politice
reacþionare: 160 legionari, 5 au activat în P.N.Þ. ºi P.N.L., iar 21 în partide ºi organizaþii
naþional-fasciste ºi iredentiste.

Asupra tuturor persoanelor respective se acþioneazã cu mãsuri informativ-
operative, pentru cunoaºterea permanentã a atitudinii ºi preocupãrilor actuale ale lor,
73 fiind lucrate prin dosare de urmãrire informativã, 186 se aflã în supraveghere
prioritarã, iar 13 în supraveghere informativã.
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2. Datele ºi informaþiile obþinute despre aceste persoane atestã cã majoritatea nu
au renunþat la concepþiile lor reacþionare, însã adoptã o poziþie rezervatã, manifestã
prudenþã ºi nu se angreneazã în activitãþi duºmãnoase cu caracter organizat. Totuºi,
unele dintre ele continuã sã exteriorizeze atitudini ostile ºi sunt pretabile ca, în anumite
situaþii, sã comitã infracþiuni împotriva securitãþii statului. Dintre formele de
activitate ºi manifestãri ostile, mai caracteristice sunt urmãtoarele:

– Exprimarea unor concepþii legionaro-fasciste ºi denigrarea situaþiei social-politice
din þarã, de cãtre elemente care au fãcut parte din organizaþia legionarã.

– Preocupãri ºi manifestãri naþionalist-ºovine ºi iredentiste, la persoane de
naþionalitate maghiarã care au activat în partide ºi organizaþii de aceastã facturã.

– Comentarii tendenþioase ºi cu caracter ostil cu privire la politica internã ºi externã
a partidului ºi statului nostru.

– Audierea ºi colportarea ºtirilor calomniatoare difuzate de postul de radio „Europa
Liberã“, îndeosebi cu privire la situaþia actualã a unor foºti condamnaþi, amintiri ale
unor transfugi cu privire la perioada de detenþie etc.

– Încercãri de reluare sau menþinere a legãturilor cu alte persoane care au activat
în bande sau cunoscute în locurile de detenþie, inclusiv din rândul celor care în prezent
se aflã în strãinãtate.

– Preocupãri de redactare a unor lucrãri cu caracter memorialistic, referitoare la
perioada de detenþie, pentru publicare în strãinãtate ori spre a servi posteritãþii ca sursã
de informare.

– Intenþii de plecare definitivã din þarã, sens în care unele persoane ameninþã cu
comiterea unor acte de dezordine sau solicitã intervenþii din partea anumitor
personalitãþi sau organisme din strãinãtate.

Sunt ºi cazuri izolate, puþine la numãr, de persoane care au exprimat intenþii de
comitere a unor acþiuni ostile grave.

Astfel, Botez Toader, de 52 ani, tehnician din Vaslui, condamnat de mai multe
ori pentru infracþiuni contra securitãþii statului, a fost semnalat cu preocupãri de a
procura armament ºi de racolare a unor persoane, pentru comiterea unui atentat.
Elementul este lucrat prin dosar de urmãrire informativã, asigurându-se cunoaºterea
permanentã a activitãþii sale, în vederea prevenirii acþiunilor preconizate de acesta.

Un exemplu similar îl constituie Volcinschi Raul, de 60 ani, economist, care a iniþiat
ºi condus o organizaþie subversivã, condamnat de mai multe ori pentru infracþiuni
contra securitãþii statului ºi de drept comun, preocupat sã procure armament pentru
trecerea prin forþã a frontierei de stat ºi sã reia legãturile cu persoanele din emigraþia
reacþionarã, inclusiv cu angajaþi ai postului de radio „Europa Liberã“.

Întrucât mãsurile de influenþare pozitivã ºi de temperare s-au dovedit ineficiente,
în luna martie 1984 a fost prins în flagrant de furt din avutul obºtesc, iar ulterior s-au
documentat ºi alte infracþiuni de drept comun comise, iar ca urmare a fost condamnat
la 5 ani închisoare.
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3. Pentru manifestãri ºi activitãþi ostile, în anul 1984, asupra celorlalte persoane
din categoriile menþionate au fost aplicate 219 mãsuri preventive: 66 avertizãri, 133
influenþãri pozitive, destrãmarea a 11 anturaje, iar 9 persoane sancþionate conform
Decretului nr. 153/1970.

În cea mai mare parte, mãsurile respective s-au dovedit eficiente, persoanele care
au fãcut obiectul acestora abþinându-se de la exteriorizarea concepþiilor lor
duºmãnoase.

4. Pânã în prezent, au fost identificaþi 255 descendenþi ai foºtilor iniþiatori sau
conducãtori de bande, organizaþii sau grupãri subversive cu caracter terorist-
diversionist. Majoritatea lor având o pregãtire intelectualã redusã, nu lucreazã în
sectoare vulnerabile ºi nici nu deþin funcþii de conducere.

Din verificãrile întreprinse asupra acestora a rezultat cã, sub influenþa pãrinþilor
sau ca urmare a reminiscenþelor educaþiei primite în familie, unii dintre ei au
manifestãri duºmãnoase. Pe baza datelor obþinute despre aceºtia, 52 au fost luaþi în
preocuparea organelor de securitate, 10 fiind lucraþi prin dosare de urmãrire
informativã, 19 în supraveghere prioritarã ºi 23 în supraveghere informativã, la
problemele: „legionarã“, „foºti condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii
statului“ ºi „naþionaliºti-iredentiºti“.

5. Având în vedere fanatismul ºi experienþa în activitatea ostilã clandestinã a celor
care au iniþiat sau condus bande, organizaþii ºi grupãri subversive cu caracter terorist-
diversionist, influenþa nocivã pe care o pot exercita asupra descendenþilor ºi altor
persoane, se va reanaliza situaþia actualã a fiecãrui individ ºi în funcþie de ceea ce
reprezintã din punct de vedere fizic, intelectual ºi al periculozitãþii actuale, se va acþiona
cu mãsuri informativ-operative adecvate.

Se va acþiona în continuare pentru dezvoltarea potenþialului informativ, prin
introducerea în reþea a persoanelor mai tinere din rândul celor care au activat în bande,
organizaþii sau grupãri subversive.

În acelaºi timp, se va intensifica controlul informativ asupra descendenþilor,
continuându-se includerea în sfera de preocupare a organelor de securitate a celor
care, prin poziþia socio-profesionalã, atitudinea prezentã ºi legãturile ce le întreþin,
sunt susceptibili de a fi angrenaþi în activitãþi ostile.

ªeful direcþiei
General-maior,
Bordea Aron

668



669



670

A
.C

.N
.S

.A
.S

.,
fo

nd
 d

oc
um

en
ta

r,
do

sa
r 

nr
.1

31
,v

ol
.1

,f
.8

4–
87

.



119988

1984 decembrie. Raport al Serviciului 3 din Direcþia I privind concluziile ce se
desprind din activitatea informativ-operativã desfãºuratã în
rândul elementelor care au iniþiat, condus sau participat în
„bande ºi organizaþii subversiv-teroriste“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

132/W.M./85417 din decembrie 1984

Raport
privind concluziile ce se desprind din activitatea informativ-operativã

desfãºuratã în rândul elementelor care au iniþiat, condus sau
participat în bande ºi organizaþii subversiv-teroriste

Munca informativ-operativã în rândul acestei categorii de persoane s-a desfãºurat
în conformitate cu prevederile Programelor de mãsuri ale Departamentului Securitãþii
Statului ºi Direcþiei I, precum ºi a sarcinilor stabilite în „Planul cu privire la
intensificarea activitãþii de cunoaºtere, prevenire ºi neutralizare a acþiunilor
duºmãnoase iniþiate de foºti condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului“.

Pe baza analizei informaþiilor obþinute ºi a mutaþiilor survenite în situaþia
operativã a problemei menþionate, s-a realizat o evaluare mai realistã a pericolului
social pe care îl reprezintã elementele care au iniþiat, condus sau participat în bande
ºi organizaþii subversiv-teroriste, astfel cã s-a acþionat în mod continuu pentru a se
stabili în timp util intenþii de acþiuni duºmãnoase din partea acestora. S-a avut în vedere
ºi prevenirea proliferãrii ideilor, concepþiilor ºi metodelor de activitate pentru care
aceste elemente au fost condamnate, în alte medii, îndeosebi în rândul unor persoane
anarhice, parazitare, nemulþumite, uºor influenþabile ori în rândul unor tineri. De
asemenea, au fost cuprinºi în supravegherea informativã descendenþii foºtilor
conducãtori de bande ºi grupãri subversive.

Analiza modului cum s-a acþionat în rândul foºtilor condamnaþi pentru activitatea
desfãºuratã în bande ºi organizaþii subversive evidenþiazã urmãtoarele concluzii
operative:

1. În prezent, din aceastã categorie în evidenþele de securitate sunt cuprinse 3.817
elemente, 1.886 în mediul urban ºi 1.930 în rural, din care 171 au iniþiat sau condus
bande ºi organizaþii subversive. Un numãr mai mare se aflã pe raza securitãþilor
judeþene Argeº (312), Vrancea (201), Prahova (200), Bihor (192), Suceava (178),
Hunedoara (162), Timiº (152) ºi a municipiului Bucureºti (468).
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Din rândul celor 171 ºefi de bande ºi organizaþii subversive, 116 domiciliazã în
mediul urban, 54 în rural, 86 sunt în vârstã pânã la 60 ani, 52 între 60–70 ani, 33
peste 70 ani, 26 au studii superioare, fiind de profesie ingineri, medici, economiºti,
juriºti, profesori ºi 145 sunt muncitori ºi agricultori-membri C.A.P.

Au fost identificaþi 205 descendenþi ai unor ºefi de bande ºi organizaþii subversive,
în numãr mai mare pe raza securitãþilor judeþene Suceava, Argeº, Harghita, Vrancea,
Caraº-Severin ºi a Securitãþii municipiului Bucureºti. Cea mai mare parte îºi
desfãºoarã activitatea în industrie ºi agriculturã, …* în învãþãmânt, iar …* sunt elevi
ºi studenþi.

2. Pe profilul problemei, în baza de lucru sunt cuprinse 1.500 elemente, ceea ce
reprezintã 42% din totalul persoanelor din aceastã categorie: 124 sunt lucrate prin
D.U.I. (30 deschise în semestrul I 1984) iar 1.376 sunt supravegheate informativ cu
prioritate (93 incluse în aceeaºi perioadã).

Un numãr de 33 acþiuni informative ºi 92 supravegheri prioritare privesc
elemente care au iniþiat ºi conduc bande ºi organizaþii subversive.

3. O parte însemnatã din rândul acestor elemente nu au renunþat la concepþiile lor
reacþionare ºi continuã sã adopte atitudine potrivnicã orânduirii socialiste, sunt pretabile
la activitãþi ostile statului nostru, inclusiv la fapte cu un grad sporit de pericol social,
astfel:

– Comenteazã nefavorabil politica internã ºi externã, colporteazã ºtirile transmise
de posturile de radio reacþionare, iar sub influenþa acestora, uneori încearcã sã creeze
stãri de spirit negative.

Arion Gheorghe, pensionar, din comuna Popeºti, judeþul Prahova, fost condamnat
pentru participare în bandã subversivã, cunoscut ca auditor frecvent al emisiunilor
postului de radio „Europa Liberã“, în preocupãrile sale de colportare a acestor ºtiri,
se folosea de unele foi volante cuprinzând adnotãri tendenþioase, pe care le comenta
ºi difuza unor persoane de vârstã apropiatã ºi concepþii asemãnãtoare.

De asemenea, Maniþiu Ion, contabil pensionar, din Târgu Jiu, fost condamnat de
douã ori pentru activitate în grupãri subversive, continuã sã aibã preocupãri de a-ºi
crea relaþii din rândul unor elemente cu antecedente politice ºi sã prolifereze
concepþiile sale negative. Astfel, întreþine relaþii cu fostul condamnat Cochinã Ion,
semnalat cu poziþie deosebit de duºmãnoasã ºi intenþii de a se adresa pe cãi ilegale
postului de radio „Europa Liberã“.

Asemãnãtor a procedat ºi Opriºan Dumitru, din Bârlad, contabil pensionar, fost
ºef al organizaþiei subversive „Miºcarea Oamenilor Dreptãþii din România“, care a
intenþionat sã-ºi formeze un anturaj din 8 persoane, fãrã antecedente politice sau
penale, cãrora încerca sã le inoculeze propriile sale idei ostile, cu ocazia întâlnirilor
frecvente realizate la domiciliul sãu, prilejuri cu care audia ºi colporta ºtirile
transmise de cãtre posturile de radio strãine.
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– Încearcã reluarea ºi menþinerea legãturilor cu foºti membri din bande ºi vechile
cunoºtinþe din locurile de detenþie.

Olteanu Alexandru, tehnician, pensionar din Ploieºti, fost condamnat ºi pentru
trãdare prin transmitere de secrete, se deda la manifestãri ostile, organiza aºa-zise
agape, la adãpostul cãrora purta discuþii tendenþioase referitoare la perioada de detenþie
ºi încerca sã-ºi încurajeze interlocutorii, susþinându-le moralul.

Rusu Mircea, contabil, domiciliat în Iaºi, continuã sã se menþinã pe poziþie
duºmãnoasã ºi sã întreþinã relaþii cu alte persoane ce au activat în fosta organizaþie
„Miºcarea de rezistenþã a tineretului“. La rândul sãu, Renescu Alexandru, funcþionar,
stabilit cu domiciliul în Constanþa, fostul ºef al organizaþiei respective, preconiza sã
se întâlneascã cu unii membri ai organizaþiei, sub pretextul participãrii la o ceremonie
religioasã.

Bachiu Aurel, inginer proiectant, din Cluj-Napoca, semnalat cu unele manifestãri
ostile, unul din adepþii lui Paul Goma, este preocupat sã cunoascã acþiunile
întreprinse împotriva orânduirii socialiste din þara noastrã de cãtre „Asociaþia
foºtilor condamnaþi politici din þara noastrã“, cu sediul la Paris.

– Au în preocupare redactarea de materiale referitoare la perioada de detenþie,
pentru publicare în strãinãtate ori pentru a servi posteritãþii ca sursã de informare.

Luchian Toader, jurist pensionar, din Iaºi, a fost semnalat cã în cadrul preocupãrilor
sale literare concepe un roman autobiografic, cuprinzând mai multe volume, în care
descrie perioada de detenþie. În acest context întreþine legãturi cu diferite elemente
fost condamnate din þarã.

Borca Toader, profesor pensionar, din Sighetu Marmaþiei, judeþul Maramureº, se
situeazã pe o poziþie duºmãnoasã, comenteazã negativ politica partidului ºi statului
nostru în domeniul culturii ºi are în preocupare redactarea unor materiale
memorialistice cu conþinut tendenþios ºi pe care intenþioneazã sã le prolifereze într-
un cerc mai restrâns de persoane cu concepþii asemãnãtoare, pentru a avea garanþia
cã nu sunt divulgate. Întreþine legãturi cu Miricã Traian, din S.U.A., fost condamnat,
cu care a acþionat în aceeaºi organizaþie subversivã;

Vulcãnescu Ion, profesor, neîncadrat în câmpul muncii, domiciliat la Bucureºti,
fost ºef al organizaþiei subversive „Graiul Sângelui“, stabilit ºi în detenþie cu intenþii
de a crea un aºa-zis partid de opoziþie, a fost semnalat cu preocupãri de întocmire a
unor materiale cu conþinut socio-filozofic, în care atacã de pe poziþii duºmãnoase
sistemul socialist, promoveazã idei ºi concepþii anticomuniste ºi idealiste, [în] paralel
[cu] elogierea modului de viaþã occidental.

– Vor sã obþinã emigrarea, în unele situaþii ameninþând cu acte de dezordine, ori
cer intervenþii în exterior pentru favorizarea plecãrii.

– Baurceanu Ion, tehnician, din Bucureºti, iniþiatorul organizaþiei subversive „Liga
tineretului român anticomunist“, care a cerut aprobare pentru stabilirea împreunã cu
familia sa în S.U.A., a fost semnalat cu preocupãri de a-ºi continua activitatea ostilã
împotriva þãrii noastre în exterior prin redactarea ºi publicarea unor materiale duºmãnoase.
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Pentru a i se aproba cererea, cel în cauzã s-a adresat unor elemente cu antecedente
politice, stabilite pe diferite cãi în S.U.A., printre care: Bratu Alexandru, Andreescu
Traian ºi Suciu Nicolae, cunoscuþi cu atitudine profund duºmãnoasã R.S. România,
solicitând sprijin diferitelor aºa-zise cercuri de apãrare a drepturilor omului.

– Hornea Rafael Grigore, inginer proiectant, din Timiºoara, are în preocupare
iniþierea unor acþiuni protestatare ºi de dezordine pentru a i se aviza cererea de stabilire
în S.U.A., unde are un frate rãmas ilegal. În acest sens, prin fratele sãu, s-a adresat
unor organizaþii internaþionale ºi postului de radio „Europa Liberã“.

– Unele elemente – puþine la numãr, dar potenþial capabile –, datoritã convingerilor
reacþionare ºi trãsãturilor de caracter negative, exprimã intenþii de iniþiere a unor acte
ce pot pune în pericol securitatea statului.

– Un exemplu „concludent“ îl constituie cazul „Bãlan“, de 52 ani, tehnician, fost
conducãtor al unei organizaþii subversive, condamnat de mai multe ori pentru
infracþiuni contra securitãþii statului, lucrat prin dosar de urmãrire informativã la
securitatea Vaslui. Date fiind concepþiile sale profund ostile ºi preocupãrile
permanente de racolare a altor persoane la acþiuni ce pun în pericol securitatea statului,
mãsurile întreprinse au vizat discreditarea, compromiterea ºi izolarea sa. În acest
context, „Bãlan“ ºi-a restrâns ºi concentrat atenþia în direcþia procurãrii de armament
ºi comiterea unui atentat.

Alãturi de alte mãsuri, s-a încercat exercitarea de influenþe pozitive asupra acestuia
prin folosirea unor rude apropiate, faþã de care s-a exprimat cã nu va renunþa la
intenþiile sale.

Un alt exemplu îl constituie Volcinschi Raul, în vârstã de 60 de ani, economist,
care a iniþiat ºi condus organizaþia subversiv-teroristã „Stânca de granit“, fost
condamnat în mai multe rânduri pentru infracþiuni contra securitãþii statului ºi de drept
comun, cu ultimul domiciliu la Craiova.

Pe parcursul desfãºurãrii acþiunii informative, Securitatea Dolj a stabilit cã, fiind
un element violent, cu concepþii profund duºmãnoase, mãsurile de influenþare s-au
dovedit ineficiente, sus-numitul acþionând în direcþia reluãrii legãturilor cu persoane
din emigraþia reacþionarã, unele angajate la postul de radio „Europa Liberã“. În acelaºi
timp, a fost semnalat cu intenþii de procurare de armament ºi trecerea frauduloasã a
frontierei. Cooperându-se cu organele de miliþie, în luna martie a.c., respectivul a fost
condamnat la 5 ani închisoare, pentru sãvârºirea mai multor infracþiuni.

4. Foºti condamnaþi pentru participare în grupãri subversive cu caracter naþionalist-
iredentist, fac comentarii denigratoare cu privire la drepturile ºi libertãþile populaþiei
de naþionalitate maghiarã, la situaþia social-economicã din þara noastrã, comparaþii
tendenþioase, unii redactând înscrisuri cu conþinut ostil.

Vorzsak Janos-Igmac, inginer din Miercurea-Ciuc, iniþiatorul unei organizaþii
subversive de elevi, a fost semnalat cu atitudini ostile, încercãri de a mistifica faptele
pentru care a fost condamnat, susþinând cã „a apãrat“ cauza naþiunii maghiare, având
totodatã relaþii suspecte în rândul cetãþenilor strãini veniþi din þara vecinã.
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Alt element, Bara Ludovic, tehnician, din Miercurea-Ciuc, întreþinea relaþii cu unii
foºti condamnaþi pentru participare la acþiunile organizaþiei subversive „Mâna
Neagrã“, din care a fãcut ºi el parte ºi avea manifestãri naþionalist-ºovine sub forma
proliferãrii unor cântece cu un astfel de conþinut.

5. Din rândul foºtilor condamnaþi încadraþi în sectoarele productive au fost sem-
nalate unele cazuri de neglijenþã în îndeplinirea corespunzãtoare a sarcinilor de serviciu.

Astfel, Bãlaºa Eugen, tehnician la Întreprinderea de Industrializarea Cãrnii
Craiova, iniþiatorul organizaþiei subversive „Comitetul de Rezistenþã Naþionalã“, care
a acþionat în Târgu-Jiu, datoritã concepþiilor sale ostile, situându-se pe o poziþie
refractarã faþã de îndeplinirea unor sarcini pe linie obºteascã, a influenþat ºi
determinat ºi alþi colegi de serviciu la comportãri necorespunzãtoare similare în
legãturã cu participarea la muncile agricole.

Rizescu Sergiu, medic veterinar, din Piteºti, este implicat în comiterea unei
infracþiuni de serviciu, întrucât în calitatea de ºef de fermã, nu s-a preocupat de
asigurarea unei asistenþe medicale corespunzãtoare în sectorul zootehnic, fapt ce a
condus la o mortalitate masivã la animale.

Savitescu Mihai, inginer, ºef de sector la Exploatarea minierã Baia-Sprie, judeþul
Maramureº, a fost luat în lucru prin D.U.I. – fiind suspect de acþiuni de subminare
a economiei naþionale ºi semnalat cã în mod repetat creeazã unele nemulþumiri în
rândul minerilor din subordine, prin repartizarea normelor de muncã ºi a indicatorilor
de retribuire în mod preferenþial.

6. Informaþiile obþinute evidenþiazã ºi faptul cã majoritatea descendenþilor nu au
preocupãri de naturã ostilã ºi adoptã o conduitã corespunzãtoare în societate.

Totuºi, unii dintre aceºtia încearcã sã tulbure climatul politic din þara noastrã.
Dragomirescu Laviniu, în vârstã de 35 ani, jurisconsult, din Iaºi, descendent de

fost condamnat pentru participarea în cadrul unei organizaþii subversive, al cãrui tatã
a decedat în timpul executãrii pedepsei, efectua deplasãri la locurile unde respectivul
a executat pedeapsa, fiind preocupat sã identifice ºi [sã] contacteze elemente care
au acþionat împreunã cu cel decedat, în ideea obþinerii de mãrturii ºi alte dovezi
necesare schimbãrii statutului politic al tatãlui sãu.

Sicsai Izabela Corina, în vârstã de 33 ani, sorã medicalã, domiciliatã la Bucureºti,
a solicitat plecarea definitivã în S.U.A., împreunã cu tatãl ei, Sicsai George, fost ºef
al organizaþiei subversive „Dreptatea“, precum ºi cu mama sa, Sicsai Elisabeta, fost
condamnatã pentru activitate ostilã în cadrul aceleaºi organizaþii.

ªuºman Nicolae, inginer la Combinatul de fire ºi fibre sintetice Sãvineºti, din
judeþul Neamþ, fiul fostului ºef de bandã ªuºman Leon, întreþine relaþii suspecte cu
rude stabilite în S.U.A. Se acþioneazã pentru aprofundarea cunoaºterii preocupãrilor
pe timpul deplasãrilor pe care le face în interesul serviciului, limitarea accesului la
date ºi documente cu caracter secret de stat ºi influenþarea pozitivã. 

Ciuricã Ion, elev la Liceul industrial din Caransebeº, judeþul Caraº-Severin, fiul
lui Ciuricã Nicolae, fost condamnat pentru participare într-o bandã teroristã, pentru
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atitudinea duºmãnoasã, manifestaþii în ºcoalã, a fost pus în discuþia organizaþiei U.T.C.
ºi dat în grija colectivului de muncã.

7. Munca informativ-operativã a fost orientatã permanent în direcþia prevenirii
ºi neutralizãrii activitãþii foºtilor condamnaþi ce au încercat sã se detaºeze prin
atitudinea politicã reacþionarã ºi preocupãri de naturã duºmãnoasã.

În primul semestru 1984, au fost aplicate un numãr de 172 mãsuri preventive, din
care 36 avertizãri, 118 influenþãri pozitive, 3 anturaje destrãmate, 6 elemente avi-
zate negativ pe linie de paºapoarte, iar 9 sancþionate conform Decretului 153/1970.

Rusu Gavrilã, profesor, din Tulcea, semnalat cu manifestãri profund duºmãnoase,
preocupãri de a redacta lucrãri de sertar ºi de a polariza în jurul sãu 3 persoane asupra
cãrora exercita influenþã negativã, printr-un complex de mãsuri informativ-operative,
s-a reuºit curmarea activitãþii ostile a acestuia, confiscarea materialelor respective,
izolarea ºi compromiterea sa, fapt ce a dus la destrãmarea anturajului preconizat ºi
la excluderea din cenaclul literar „Panait Cerna“ din localitate.

Asupra fostului condamnat Palade George, din Bucureºti, întrucât mãsura
avertizãrii aplicatã în anul 1983 nu a dus la neutralizarea activitãþilor celui în cauzã,
acesta reluându-ºi preocupãrile de difuzare a unor publicaþii negative ºi cu conþinut
mistico-religios, în cooperare cu organele de miliþie, s-a realizat tragerea la rãspun-
dere penalã pentru infracþiunea de exercitare a profesiei fãrã autorizaþie.

În realizarea acestei activitãþi, Palade George ºi-a creat la domiciliu, în condiþii
ilegale, un atelier de legat cãrþi, sub acoperirea cãruia multiplica ºi rãspândea diferite
materiale mistico-religioase ºi ostile. De asemenea, realiza întâlniri cu fostul ºef al
organizaþiei subversive „Graiul Sângelui“, cãruia i-a cartat ºi legat mai multe din
scrierile sale cu conþinut necorespunzãtor.

8. În strãinãtate existã 84 foºti condamnaþi din aceastã categorie, din care 14 au
iniþiat ori condus bande sau organizaþii subversive. Despre 25 se deþin date cã
acþioneazã împotriva statului nostru, respectiv 5 sunt angajaþi ai posturilor de radio
strãine, iar 20 au aderat ºi îºi desfãºoarã activitatea ostilã în cadrul unor grupãri ale
emigraþiei reacþionare.

Dintre aceºtia, se detaºeazã Novacovici Doru, fost condamnat de douã ori pentru
constituirea unei organizaþii subversiv-teroriste ºi uneltire contra ordinii sociale, stabilit
ilegal în anul 1978 în Franþa.

Asupra sus-numitului se acþioneazã potrivit Programului de mãsuri din acþiunea
„Utopia“.

Se militeazã pentru realizarea unei cunoaºteri mai corespunzãtoare a activitãþii
foºtilor condamnaþi din aceastã categorie, atunci când vin în þarã, pentru prevenirea
iniþierii unor acþiuni ostile.

Despre Antal Paul, fost condamnat pentru activitate în cadrul organizaþiei „Stânca
de granit“, lucrat prin acþiune pentru manifestãri duºmãnoase, s-au obþinut informaþii
cã este incorect în exercitarea atribuþiilor de serviciu ºi nu „foarte capabil ºi
disciplinat“, cum era apreciat de conducerea instituþiei ºi colegii sãi de muncã. La
„sugestia“ unei surse, instruitã ºi dirijatã de cãtre Securitatea Sãlaj, factorii competenþi
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au dispus verificarea activitãþii profesionale a sus-numitului, stabilind cã acesta, dupã
executarea superficialã a inspecþiilor la agenþiile C.E.C. comunale, pleca la domiciliul
din ªimleu, unde consuma bãuturi alcoolice. Mãsura luatã a condus la izolarea în
mediu a celui în cauzã.

Persoanele care au fãcut obiectul mãsurilor preventive au continuat sã stea în
atenþie, urmãrindu-se reacþia ºi comportamentul la domiciliu, în anturaje sau la locul
de muncã.

9. Analiza stadiului muncii informativ-operative în rândul acestei categorii de
persoane evidenþiazã lipsuri ºi neajunsuri care au afectat activitatea de cunoaºtere ºi
eficienþa deplinã a mãsurilor de prevenire.

– Securitãþile judeþene Dolj, Mehedinþi, Vâlcea ºi Constanþa, au în atenþie unii ºefi
de bande ºi organizaþii subversive ce nu sunt încã suficient încadraþi cu surse care
sã dispunã de posibilitãþi de pãtrundere în intimitatea acestora ºi, ca urmare, nu se
asigurã cunoaºterea în întregime a poziþiei ºi atitudinii prezente a lor (ºefii
organizaþiilor „Juncu“, „Frãþia“, „Libertãþii“ ºi „Miºcarea de Rezistenþã a Tineretului
Român“).

– Nu s-a exploatat în suficientã mãsurã posibilitatea potenþialului informativ
existent, ceea ce a fãcut ca o parte din aceºti condamnaþi sã nu fie supravegheaþi în
mod continuu. Minusuri pe acest plan sunt la Securitãþile judeþene Argeº, Alba,
Botoºani, Vâlcea ºi Dolj.

Astfel se explicã ºi faptul cã despre unele elemente fost condamnate pentru
activitatea desfãºuratã în organizaþia subversivã „ªoimii din Crucea Libertãþii“,
Securitatea Bihor nu a obþinut informaþii în ultimii 2 ani. 

Neajunsurile în activitatea de instruire ºi dirijare a reþelei informative existã ºi la
Securitãþile judeþene Alba, Brãila, Caraº Severin ºi Maramureº, evidenþiate în
valoarea operativã scãzutã a unor informaþii obþinute de aceste unitãþi teritoriale.

– Neasigurarea condiþiilor de obþinere a unui flux continuu ºi corespunzãtor de
informaþii cu conþinut operativ, explicã realizarea în prima parte a anului 1984 a unui
numãr nesemnificativ de mãsuri preventive, la Securitãþile judeþene Bihor, Bistriþa,
Botoºani, Cãlãraºi, Galaþi, Hunedoara, Neamþ, Teleorman ºi Vrancea, iar Securitatea
judeþeanã Dâmboviþa a acþionat insuficient în cazurile foºtilor condamnaþi Alexan-
drescu Alexandru, învãþãtor pensionar, ºi Ardeleanu Emil, asistent medical din Târgo-
viºte, aceºtia ºi dupã avertizare au fost semnalaþi cu manifestãri duºmãnoase similare.

– La toate Securitãþile judeþene existã deficienþe în asigurarea unui control infor-
mativ corespunzãtor, atât la locul de muncã, cât ºi la domiciliu, asupra foºtilor
condamnaþi care lucreazã în obiective economice, datoritã cooperãrii încã nesatis-
fãcãtoare dintre compartimentele informativ-operative.

ªeful serviciului
Colonel,
Ciupercã Mihai

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 1, f. 71–83.
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1985 noiembrie. Raport al Direcþiei I referitor la „modul cum s-a acþionat în
direcþia cunoaºterii, prevenirii ºi neutralizãrii acþiunilor ostile
ale foºtilor condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii
statului“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. 0085436 din noiembrie 1985

Raport
privind concluziile rezultate din analiza modului cum s-a acþionat în direcþia

cunoaºterii, prevenirii ºi neutralizãrii acþiunilor ostile ale foºtilor
condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului

Activitatea informativ-operativã în rândul foºtilor condamnaþi pentru infracþiuni
contra securitãþii statului a fost organizatã ºi s-a desfãºurat potrivit prevederilor
Planului de mãsuri în problemã, a cãrui concepþie de acþiune s-a dovedit a fi utilã ºi
viabilã, precum ºi pe baza ordinelor ºi indicaþiilor conducerii Departamentului
Securitãþii Statului, a concluziilor ºi hotãrârilor adoptate de Biroul executiv al
Consiliului de conducere al departamentului, în urma analizei efectuate în acest
domeniu în luna martie 1983. Ca urmare a mãsurilor întreprinse, unitãþile centrale
ºi teritoriale de securitate cu atribuþii în problemã ºi-au sporit contribuþia la
cunoaºterea ºi stãpânirea situaþiei operative din rândul foºtilor condamnaþi, fiind
obþinute unele rezultate pozitive, mai ales în ce priveºte creºterea eficienþei muncii
de prevenire ºi contracarare a acþiunilor ostile puse la cale de astfel de elemente.

1. Datele ce se deþin atestã cu certitudine cã foºtii condamnaþi constituie o
categorie de elemente periculoase pentru securitatea statului, ceea ce impune
în continuare, lucrarea acestora cu prioritate.

În prezent sunt cuprinse în evidenþele de securitate ca „foºti condamnaþi pentru
infracþiuni contra securitãþii statului“ 18.297 persoane, numãrul acestora fiind în
scãdere, ca urmare a dispariþiei biologice a unora dintre ele.

Din numãrul total al „foºtilor condamnaþi“, 70% sunt fãrã antecedente politice
ori penale reacþionare anterioare condamnãrii, 24% sunt foºti legionari ºi 6% foºti
membri ai diferitelor partide burghezo-moºiereºti. Dintre acestea, 8.498 sunt
încadrate în muncã.

Din cei peste 400 foºti condamnaþi aflaþi în strãinãtate, 52 sunt cunoscuþi cã desfã-
ºoarã activitãþi duºmãnoase orânduirii noastre socialiste în cadrul diferitelor organi-
zaþii sau grupãri reacþionare ori prin intermediul posturilor de radio ostile occidentale.
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Informaþiile obþinute pânã în prezent, cu privire la poziþia, comportarea ºi modul
de manifestare ale persoanelor din categoria menþionatã, pun în evidenþã faptul cã:

a) Unii au renunþat la concepþiile reacþionare ori s-au resemnat, cristalizându-li-se
convingerea cã încercarea de a acþiona nu poate avea succes, ceea ce-i determinã sã
evite discuþiile ºi legãturile de naturã sã creeze suspiciuni din partea organelor de stat.
Aceºtia sunt îndeosebi din rândul celor care au fost condamnaþi cu mulþi ani în urmã,
asupra cãrora a operat reabilitarea de drept (2.551 condamnaþi la pedepse de pânã
la un an ºi 7.131 de la 1 la 5 ani), sãvârºind infracþiuni contra securitãþii statului cu
un grad mai redus de periculozitate. Categoria de mai sus înglobeazã, de regulã, pe
cei cu vârstã înaintatã, stare fizicã ºi moralã diminuatã.

Asupra modificãrii concepþiilor acestora în sens pozitiv, rolul determinant l-au avut
climatul politic sãnãtos instaurat în þara noastrã, precum ºi condiþiile social-
economice create, care au determinat o reintegrare normalã a acestora în societate.
De asemenea, un rol pozitiv l-a avut ansamblul de mãsuri specifice, ce au fost între-
prinse de cãtre organele de securitate, inclusiv prin atragere la colaborare, influenþare,
dezbateri publice, mãsuri care, în mare parte, au avut efectul ºi rezonanþa scontatã.

b) Alþii lasã impresia cã au renunþat la convingerile ostile, dar, în fapt, ocazional,
nutresc ºi uneori exprimã speranþa în schimbarea orânduirii socialiste din þara noastrã.

c) Unele elemente profund fanatice continuã sã adopte atitudini potrivnice
statului nostru, fiind pretabile la fapte cu un grad sporit de pericol social. Acestea
provin, de regulã, din rândul celor care au condus sau au acþionat în organizaþii ºi
bande subversiv-teroriste, au comis acte violente, au desfãºurat propagandã
duºmãnoasã de subminare a economiei naþionale ori au trãdat patria, fapte pentru care
au executat pedepse penale mari ºi chiar în mod repetat.

2. Pornind de la sarcinile cuprinse în Programul Departamentului Securitãþii
Statului ºi în planul de mãsuri din problemã, potrivit cerinþelor ºi exigenþelor
actuale, s-a întreprins un ansamblu de mãsuri vizând perfecþionarea activitãþii
informativ-operative în vederea prevenirii ºi contracarãrii acþiunilor ostile puse
la cale de elemente din categoria foºtilor condamnaþi pentru infracþiuni contra
securitãþii statului.

Astfel, s-a îmbunãtãþit munca de instruire, dirijare ºi educare a reþelei informative
existente, realizând totodatã o selecþie mai riguroasã a surselor cu posibilitãþi în alte
judeþe ºi în strãinãtate. Ca urmare, a sporit capacitatea de cunoaºtere a atitudinii,
preocupãrilor ºi concepþiilor politice prezente a persoanelor fost condamnate din þarã,
penetrând ºi în rândul unor elemente stabilite, legal sau fraudulos, în Occident.

Totodatã, a stat în preocupare creºterea potenþialului informativ, asigurând astfel
un control mai complet în rândul persoanelor efectiv periculoase pentru securitatea
statului.

S-a acordat mai multã atenþie verificãrii surselor informative, cu prioritate a celor
care au condus sau acþionat în bande ºi grupãri subversiv-teroriste, sunt folosite în
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urmãrire informativã, fac deplasãri în strãinãtate sau ridicã probleme cu privire la
sinceritatea în munca de colaborare.

Având în vedere cã aproximativ 51% din elementele fost condamnate se aflã în
localitãþi rurale, iar circa 54% din surse sunt în legãtura lucrãtorilor de la posturile
de miliþie, s-a asigurat un control mai atent ºi o instruire corespunzãtoare a
subofiþerilor cu sarcinile ce decurg din situaþia operativã din problemã.

Cu rezultate mai bune în ce priveºte crearea ºi instruirea reþelei informative se
înscriu securitãþile judeþene Arad, Argeº, Cluj, Dâmboviþa, Galaþi, Giurgiu, Olt,
Prahova, Timiº ºi Vâlcea.

3. Îmbunãtãþirea calitãþii controlului informativ a determinat mutaþii
semnificative în structura bazei de lucru, care reflectã în mai mare mãsurã
dinamica situaþiei operative din problemã.

Astfel, unitãþile centrale ºi teritoriale de securitate lucreazã prin dosare de
urmãrire informativã 722 elemente ºi au selecþionate pentru a fi supravegheate
informativ, cu prioritate 7.369 persoane, ceea ce reprezintã 44% din totalul foºtilor
condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului.

Numai în ultimii doi ani au fost cuprinse în forme organizate de lucru 868 persoane,
din care 300 în dosare de urmãrire informativã, preocupare sporitã pe aceastã linie
manifestând securitãþile judeþene Botoºani, Cãlãraºi, Ialomiþa, Mehedinþi ºi Vaslui.

– Aparatul de informaþii interne lucreazã 7.198 elemente, din care 625 prin
dosare de urmãrire informativã, cunoscute cu convingeri anticomuniste ºi experienþã
în activitatea clandestinã, suspecte cã ar deþine armament, muniþie ºi explozivi, au
activitãþi ºi relaþii dubioase ori cautã sã realizeze legãturi cu persoane duºmãnoase
stabilite în exterior. De asemenea, au fost iniþiate mãsuri complexe de supraveghere
informativã a rudelor ºi legãturilor foºtilor condamnaþi din emigraþie, cunoscute cu
activitãþi ºi preocupãri ostile, ca urmare a influenþelor din exterior.

În cooperare cu Direcþia de paºapoarte s-au întreprins mãsuri operative de
cunoaºtere, în timp util, a foºtilor condamnaþi din strãinãtate veniþi în þarã, în scopul
depistãrii celor trimiºi de cãtre grupãri ºi organisme reacþionare.

Direcþia I a luat în control toate dosarele ºi cazurile în care s-au obþinut materiale
ce conþin indicii de activitate clandestinã ºi au o problematicã mai complexã. S-a
implicat cu mai multã rãspundere ºi competenþã în stabilirea sarcinilor impuse de
situaþia operativã, participând nemijlocit la executarea celor mai dificile, la cercetãri
informative, aplicarea de mãsuri preventive adecvate, contribuind astfel la eliminarea
unor tendinþe de ºablonism ºi rutinã.

Tot astfel, a determinat o mai bunã cooperare ºi un schimb util de informaþii, pe
cazuri concrete, cu celelalte profiluri de muncã.

– Aparatul de contrainformaþii economice a realizat o evaluare mai exactã a
pericolului social pe care-l reprezintã persoanele din aceastã categorie încadrate în
muncã, îndeosebi cele care lucreazã în industrie. În raport cu gravitatea faptelor pentru
care unele elemente au fost condamnate, a continuat sã acþioneze pentru îndepãrtarea
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lor din sectoarele de producþie specialã, obiective ºi locuri unde se depoziteazã sau
manipuleazã materiale explozive. În acelaºi timp, deºi din totalul acestei categorii
de persoane, 40% au studii superioare, a întreprins mãsuri de prevenire a numirii în
funcþii de conducere importante ºi accesului lor la date sau informaþii cu caracter secret
de stat.

De asemenea, aparatul de contrainformaþii economice are în preocupare 684
elemente, din care 50 prin acþiuni informative. La baza luãrii acestora în lucru au
stat antecedentele penale care le fac pretabile la activitãþi duºmãnoase ºi informaþiile
obþinute ulterior, din care rezulta cã au atitudini politice necorespunzãtoare ºi
preocupãri suspecte. În rândul acestora sunt ºi foºti condamnaþi care au iniþiat, condus
ori participat în diferite organizaþii sau bande subversiv-teroriste.

– Aparatul de contraspionaj a întreprins mãsuri de stabilire a situaþiei prezente
a foºtilor condamnaþi pentru spionaj-trãdare, având în lucru 158 elemente, dintre care
23 în dosare de urmãrire informativã. Temeiul luãrii acestora în lucru l-au constituit
datele din care rezultã cã unele servicii de spionaj occidentale, prin intermediul
diplomaþilor-spioni sau ale altor cadre ce vin în þara noastrã sub diverse acoperiri,
restabilesc legãtura cu o parte din foºtii agenþi, pe care continuã sã-i foloseascã pentru
verificarea unor informaþii, furnizarea de date de studiu despre persoanele din anturajul
lor sau facilitarea de contacte între cetãþeni strãini ºi români.

– Aparatul de contrainformaþii militare a continuat sã întreprindã mãsuri
specifice pentru cunoaºterea ºi prevenirea faptelor de naturã sã afecteze capacitatea
de apãrare a þãrii, puse la cale de elemente din rândul acestei categorii de persoane.

În preocupãrile acestui aparat se aflã un numãr redus de elemente fost condamnate
pentru infracþiuni contra securitãþii statului, ca urmare a mãsurilor preventive de a
nu fi admise în obiective ºi unitãþi militare persoane din aceastã categorie.

De asemenea, aparatul de contrainformaþii militare desfãºoarã supraveghere ºi
urmãrire informativã asupra tuturor deþinuþilor condamnaþi pentru infracþiuni contra
securitãþii statului, precum ºi a celor aflaþi în penitenciare pentru fapte de drept comun,
care anterior au fost condamnate pentru fapte date în competenþa securitãþii. În scop
preventiv s-au asigurat ºi mãsuri de separare, de supraveghere ºi pazã continuã, de
depistare ºi control a eventualelor legãturi cu exteriorul, precum ºi de influenþare ºi
educare. Pe acest plan s-a realizat o mai bunã cooperare cu Direcþia I.

– S-a perfecþionat conlucrarea cu Unitatea specialã de luptã antiteroristã, în
vederea stabilirii ºi prevenirii oricãrei intenþii de acþiuni terorist-diversioniste de cãtre
persoane din categoria menþionatã, elementele susceptibile de astfel de acþiuni fiind
urmãrite cu prioritate.

– În contextul îmbunãtãþirii activitãþii informativ-operative de cunoaºtere a
mutaþiilor survenite în problemã, s-a asigurat o cooperare permanentã ºi eficientã cu
Direcþia de paºapoarte ºi Centrul de Informaticã ºi Documentare, precum ºi cu unitãþile
„T“, „S“ ºi „F“.
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Toate unitãþile de securitate internã au pus accent pe supravegherea informativã
a descendenþilor persoanelor condamnate pentru infracþiuni contra securitãþii statului,
continuând totodatã procesul de identificare a acestora. Atenþie sporitã s-a acordat
celor ce lucreazã în industrie, sectoarele agrozootehnice, artã-culturã, sãnãtate ºi
învãþãmânt.

– Unitatea Militarã 0544/225 a acþionat pentru asigurarea supravegherii foºtilor
condamnaþi aflaþi în Franþa, R.F. Germania, Elveþia, Anglia, S.U.A. ºi alte þãri
occidentale, punând accent pe cunoaºterea activitãþii prezente a acestora ºi obþinerea
de date ºi informaþii compromiþãtoare pentru a fi folosite în discreditarea ºi
descurajarea lor de a întreprinde acþiuni ostile þãrii noaste. În acest sens sunt de
menþionat mãsurile care s-au dovedit a fi eficiente pentru discreditarea preºedintelui
„Asociaþiei foºtilor deþinuþi politici din România“ (A.F.D.P.), cu sediul la Paris.

În cooperare cu alte unitãþi ale Departamentului Securitãþii Statului s-au iniþiat
mãsuri în acþiunile comune „Utopia“, „Monarhul“ ºi altele, obþinându-se informaþii
de interes operativ despre principalele elemente din exterior – între care ºi foºti
condamnaþi – ºi legãturile lor din þarã.

4. Informaþiile obþinute demonstreazã cã sunt încã multe elemente din rândul
foºtilor condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului preocupate sã
desfãºoare activitãþi prezente potrivnice statului nostru.

– Se menþine ridicat numãrul ascultãtorilor ºi colportãrilor ºtirilor posturilor de
radio reacþionare, iar sub influenþa acestora încearcã sã creeze stãri de spirit
negative, prezentând denaturat unele realitãþi ºi denigrând realizãrile din þara
noastrã, instigând la acte de nesocotire a legilor statului, mai frecvent în rândul celor
care lucreazã în agriculturã. În context aduc ºi cuvinte injurioase la adresa orânduirii
socialiste din þara noastrã.

– Au în preocupare redactarea de scrisori anonime cu conþinut duºmãnos, pe care
le trimit unor organe de presã, centrale ºi locale, de partid ºi de stat, precum ºi materiale
cu caracter denigrator referitoare la perioada de detenþie pentru publicarea lor în
strãinãtate ori pentru a servi posteritãþii „ca sursã de informare“.

– Vor sã obþinã emigrarea, în unele situaþii ameninþând cu acte de dezordine ori
cer intervenþii în exterior pentru favorizarea plecãrii. Sunt ºi cazuri când elementele
respective exprimã intenþii ºi fac preparative de trecere frauduloasã a frontierei.

– În unele cazuri, ºi bine mascat, se încearcã constituirea de anturaje prin refacerea
legãturilor cu vechile cunoºtinþe din locurile de detenþie, racolând chiar ºi persoane
fãrã antecedente.

– Cautã, ºi uneori reuºesc, sã stabileascã relaþii neoficiale cu strãini ºi legãturi de
naturã duºmãnoasã cu persoane din emigraþie.

– În rândul persoanelor încadrate în muncã au fost semnalate elemente care comit
abuzuri ori se fac vinovate de neglijenþã în îndeplinirea corespunzãtoare a sarcinilor
de serviciu, precum ºi de proliferare a unor idei ºi concepþii nocive, de naturã a genera
sau amplifica stãri de spirit nefavorabile.
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– Deþinuþi aflaþi în penitenciare pentru fapte de drept comun, dar care anterior au
fost condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului, încearcã sã prolifereze
idei, concepþii ºi metode [de] activitate ostilã, îndeosebi faþã de cei cu atitudini anarhice
ºi turbulente.

– Unele persoane din rândul descendenþilor condamnaþilor pentru infracþiuni contra
securitãþii statului, invocând condamnarea sau moartea pãrinþilor lor, sunt semnalate
cu comentarii negative, au legãturi de naturã suspectã cu strãini ºi elemente din
emigraþie ori sunt preocupate de a pãrãsi þara. În majoritatea cazurilor, cei în cauzã
încearcã sã ascundã antecedentele politice ale ascendenþilor.

– Persoane fost condamnate aflate în exterior încearcã introducerea în þarã de
publicaþii ºi materiale prin care îºi propun stimularea moralã ºi instigarea elementelor
fanatice din interior sã se angreneze la acþiunile iniþiate de aºa-zisa „Uniune a
Românilor Liberi“. Totodatã, „Asociaþia foºtilor deþinuþi politici din România“
(A.F.D.P.), care în ultimul timp ºi-a orientat activitatea spre cooptarea de noi membri
din rândul emigraþiei, îºi propune lãrgirea cadrului organizatoric prin încercãri de
înfiinþare a unor filiale în R.F. Germania ºi S.U.A. Acþiunile sunt în marea majoritate
iniþiative ale preºedintelui acestei organizaþii, care încearcã sã se impunã ca lider al
emigraþiei reacþionare. Un alt aspect mai recent apãrut în activitatea foºtilor
condamnaþi din exterior îl constituie încercarea acestora de acaparare a conducerii
C.N.R. ºi a grupãrii legionare antisimiste. Celelalte organizaþii ostile cunoscute din
emigraþie, în cadrul cãrora sunt ºi elemente fost condamnate, desfãºoarã în principal
activitãþi axate pe aºa-zisa lipsã de drepturi ºi libertãþi cetãþeneºti în þara noastrã.

5. Cunoscând ºi stãpânind în condiþiuni mai bune situaþia operativã din problemã,
s-a acþionat în mod ofensiv ºi diversificat pe planul prevenirii ºi neutralizãrii
acþiunilor ostile puse la cale de elemente fost condamnate pentru infracþiuni contra
securitãþii statului. 

În acest sens s-a intervenit cu mãsuri preventive în faza incipientã, stabilind la
timp intenþiile elementelor urmãrite. Cele peste 1.600 mãsuri preventive aplicate în
ultimii doi ani cuprind o gamã diversificatã, între care avertizãri, destrãmãri de antu-
raje, darea în grija colectivelor de oameni ai muncii, dezbateri publice, condamnãri
penale sau contravenþionale pentru fapte de competenþa organelor de miliþie.

Mãsurile întreprinse s-au dovedit a fi bine concepute ºi aplicate, contribuind astfel
la descurajarea, izolarea ºi compromiterea mai multor elemente urmãrite, precum ºi
la menþinerea ºi adâncirea neîncrederii în rândurile acestei categorii de persoane.

În mai multe cazuri mãsurile de prevenire au vizat ºi rudele apropiate ºi legãturile
elementelor în cauzã.

Pe aceastã linie se pot evidenþia, pentru operativitatea, perseverenþa ºi eficienþa
finalizãrilor, securitãþile judeþene Argeº, Bacãu, Iaºi, Caraº-Severin, Dolj, Olt,
Suceava ºi Vaslui.
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6. Analiza modului cum s-au realizat sarcinile din Planul de mãsuri în aceastã
problemã a pus în evidenþã ºi unele neajunsuri, care s-au repercutat negativ
asupra calitãþii muncii. Astfel:

– Mai existã cazuri în care, deºi de mai mult timp se obþin informaþii cu valoare
operativã, se tergiverseazã iniþierea mãsurilor complexe, ofensive, care sã conducã
la finalizarea lor în timp util.

– Unele unitãþi teritoriale nu desfãºoarã în toate cazurile o activitate calificatã în
rândul persoanelor, locurilor ºi mediilor prioritare, ceea ce determinã ca marea
majoritate a informaþiilor sã provinã din supravegherea informativã, aceasta fiind
explicaþia numãrului mic de dosare de urmãrire informativã aflate în lucru.

– În cadrul supravegherii informative, mai ales a celor condamnaþi de mai multe
ori, predispuºi a comite din nou acþiuni de naturã a afecta securitatea statului, continuã
sã se foloseascã surse fãrã posibilitãþi de a descifra activitatea ºi preocupãrile lor
ascunse.

– Deºi peste 60% din sursele folosite în problemã provin din aceastã categorie,
cu calitãþi ºi posibilitãþi reale de informare, nu întotdeauna se persevereazã pentru
obþinerea de informaþii de profunzime, cu valoare operativã. Deficienþele în munca
de instruire, dirijare ºi educare a reþelei fac ca unele informaþii rezultate din urmãrire
sã nu se detaºeze prea mult de cele din cadrul supravegherii. Sursele nou recrutate
sunt în numãr mai mare din rândul persoanelor aflate în mediul rural, ceea ce determinã
ca elementele din baza de lucru din mediul urban sã fie mai slab controlate
informativ. Se observã o oarecare tendinþã de formalism în realizarea planului de
recrutare, neþinându-se cont de cerinþele impuse de situaþia operativã. Mai existã o
serie de deficienþe ºi în activitatea de verificare permanentã a surselor, cu precãdere
a celor asupra cãrora existã suspiciuni cã dezinformeazã ori au trãdat legãtura cu
organele de securitate sau au aport sub posibilitãþile lor reale de informare.

– Un numãr de persoane din rândul celor care au activat într-o anumitã zonã iar
pe parcursul timpului s-au stabilit cu domiciliul în alt judeþ, nu sunt incluse în
supravegherea prioritarã, deºi, conform prevederilor Planului de mãsuri se impunea,
fapt ce nu a asigurat întotdeauna o cunoaºtere de profunzime a atitudinii ºi
preocupãrilor lor prezente.

– Pe de altã parte, sunt elemente menþinute timp îndelungat în aceeaºi formã de
lucru, fãrã a se clarifica cu certitudine suspiciunile rezultate din informaþiile de primã
sesizare, lucru ce permite proliferarea de idei ºi concepþii ostile.

– Cu toate cã în ultimul timp s-au obþinut unele rezultate pozitive pe linia
cunoaºterii actuale a foºtilor condamnaþi aflaþi în emigraþie, organizarea mãsurilor
de supraveghere informativã a rudelor ºi legãturilor din þarã nu se ridicã la nivelul
exigenþelor.

Asemenea minusuri existã mai cu seamã la securitãþile judeþene Alba, Brãila, Bihor,
Harghita, Buzãu, Cluj, Vrancea ºi a municipiului Bucureºti.
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– Nu întotdeauna s-au întreprins mãsuri informative ºi combinative impuse de
situaþia operativã din problemã în legãturã cu plecarea definitivã sau temporarã în
strãinãtate a unor asemenea elemente.

– Nu s-a asigurat întotdeauna de cãtre toþi factorii, calitatea necesarã analizelor
dosarelor de urmãrire informativã ori a altor cazuri, dovedindu-se rutinã, lipsã de
iniþiativã, tendinþe spre birocratism ºi formalism.

– Se recurge uneori la cercetãri informative în stadii când nu sunt elucidate
principalele aspecte din cazuri, fapt ce determinã ca cei urmãriþi sã afle înainte de
vreme cã sunt în atenþia organelor de securitate, luându-ºi mãsuri de precauþie.

Astfel de neajunsuri sunt la securitãþile judeþene Constanþa, Sibiu, Timiº, Braºov
ºi a municipiului Bucureºti.

7. Pentru înlãturarea acestor neajunsuri ºi perfecþionarea activitãþii în
spiritul Programului de mãsuri al Departamentului Securitãþii Statului ºi a
sarcinilor cuprinse în Planul existent în problemã, în continuare se va acþiona
în urmãtoarele direcþii: 

– Adaptarea permanentã a mijloacelor ºi metodelor muncii la mutaþiile survenite
în situaþia operativã, pe etape, þinând seama totodatã de factorii care determinã aceste
mutaþii.

– Sporirea preocupãrilor de a gãsi noi modalitãþi de dezvoltare a legãturilor cu
conducãtorii organizaþiilor socialiste, cu colectivele de oameni ai muncii, organizaþiile
obºteºti ºi a altor factori prin care s-ar putea acoperi acþiunile de securitate, prin
contribuþia directã a acestora la realizarea actului preventiv.

– Se va acþiona pentru creºterea eficienþei cooperãrii între toate unitãþile centrale
ºi teritoriale de securitate, în vederea exploatãrii tuturor posibilitãþilor de informare
ºi asigurarea unui control informativ cât mai cuprinzãtor a foºtilor condamnaþi, atât
la domiciliu, cât ºi la locurile de muncã, precum ºi pentru asigurarea unui flux continuu
de informaþii.

– Implicarea directã ºi în mai mare mãsurã a unitãþilor centrale pe linia clarificãrii
operative ºi cu eficienþã sporitã a informaþiilor cu relevanþã pe plan operativ,
organizarea supravegherii informative atât la mediu, dar mai ales la individ, folosind
din plin ºi ofensiv sursele cu posibilitãþi interjudeþene ºi în exterior, la realizarea de
sarcini complexe, pentru care se cere o instruire specialã ºi bine coordonatã.

– Continua creºtere a calitãþii ºi eficienþei mãsurilor de prevenire a oricãror fapte
de naturã sã prejudicieze securitatea statului.

Atenþie sporitã se va acorda cunoaºterii acþiunilor externe de instigare, stimulare
ºi sprijin moral, îndeosebi a celor pretabili la acþiuni anarhice ºi turbulente din rândul
foºtilor condamnaþi ºi al descendenþilor acestora, urmãrind prevenirea atragerii lor
la acþiuni ostile.

Se va trece la reanalizarea ºi luarea în verificãri a informaþiilor existente pe toate
profilurile de muncã care se referã la intenþii de acþiuni terorist-diversioniste,
subminare a economiei naþionale, trecerea frauduloasã a frontierei ºi transmiterea,
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pe diferite cãi, de date ºi informaþii cãtre posturile de radio strãine pentru a fi folosite
în propaganda ostilã þãrii noastre.

– Pânã la data de 30 martie 1986 se va finaliza un studiu privind situaþia actualã
a celor care au efectuat pedepse administrative în colonii ºi locuri de muncã sau au
fost condamnaþi de instanþe strãine. În funcþie de rezultat se vor face propuneri
corespunzãtoare conducerii Departamentului Securitãþii Statului.

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 1, f. 117–124.
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1986 iulie 18. Informare întocmitã de Direcþia I privind stadiul muncii informativ-
operative în problema „foºti condamnaþi pentru infracþiuni contra
securitãþii statului“

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. 0050417 din 18 iulie 1986

Informare 
privind stadiul muncii informativ-operative în problema „foºti condamnaþi 

pentru infracþiuni contra securitãþii statului“

Activitatea informativ-operativã în problema „foºti condamnaþi pentru infracþiuni
contra securitãþii statului“ s-a desfãºurat în conformitate cu prevederile Planului de
mãsuri, precum ºi în baza ordinelor ºi indicaþiilor conducerii Departamentului
Securitãþii Statului.

Unitãþile centrale ºi teritoriale ºi-au sporit contribuþia la cunoaºterea ºi stãpânirea
situaþiei operative în rândul acestor elemente, fiind obþinute unele rezultate pozitive
în ceea ce priveºte creºterea eficienþei activitãþii de prevenire, contracarare ºi
neutralizare a acþiunilor ostile puse la cale din þarã sau din exterior.

I. Foºtii condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului sunt o
categorie de elemente ce prezintã o periculozitate sporitã.

Informaþiile obþinute despre cei 17.827 foºti condamnaþi cuprinºi în evidenþele
de securitate, dintre care 70% fãrã antecedente politice, relevã ca principale forme
de activitate urmãtoarele:
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1. Elemente profund fanatice, de regulã provenite din rândul celor care au condus
sau au acþionat în organizaþii ºi bande subversiv-teroriste, continuã sã adopte atitu-
dini potrivnice statului, fiind pretabile la fapte ce prezintã un grad sporit de pericol social.

2. Se manifestã tendinþa de reluare a vechilor legãturi, precum ºi încercãri de a
intra în contact cu organizaþii ale emigraþiei reacþionare. Menþionãm faptul cã 364
foºti condamnaþi se aflã în strãinãtate, o parte din aceºtia fiind angrenaþi în activitãþi
duºmãnoase directe.

3. Este ridicat numãrul ascultãtorilor ºi colportorilor emisiunilor posturilor de radio
strãine, sub influenþa cãrora sunt semnalate încercãri de creare a unor stãri de spirit
negative.

4. Existã preocupare de redactare a unor scrisori anonime cu conþinut duºmãnos,
pentru a fi trimise la diferite organe locale de partid ºi de stat, precum ºi de întocmire
de materiale memorialistice privind perioada de detenþie, care sã fie trimise în exterior.

5. Pentru a obþine aprobarea în vederea emigrãrii, în unele situaþii ameninþã cu
acte de dezordine, solicitã intervenþii din exterior, în favoarea lor, ori fac preparative
în vederea trecerii frauduloase a frontierei.

6. În rândul celor încadraþi în muncã au fost semnalate elemente care exprimã idei
ºi concepþii de naturã a genera sau amplifica stãri de spirit necorespunzãtoare.

7. Unii foºti condamnaþi încearcã sã lase impresia cã au renunþat la convingerile
ostile, însã în realitate nutresc ºi exprimã în diferite ocazii speranþa în schimbarea
orânduirii socialiste din þara noastrã.

8. O parte dintre foºtii condamnaþi stabiliþi în strãinãtate, îndeosebi cei cu funcþii
de conducere în „Asociaþia foºtilor deþinuþi politici din România“, încearcã sã trimitã
în þarã materiale prin care sã popularizeze activitãþile ostile desfãºurate, sperând în
atragerea de noi aderenþi.

II. În perioada de referinþã s-a întreprins un ansamblu de mãsuri vizând
perfecþionarea activitãþii informativ-operative, cu accent pe sporirea capacitãþii
de cunoaºtere.

Faþã de 1984, potenþialul informativ a sporit numeric cu 11% ºi s-a îmbunãtãþit
activitatea de instruire ºi dirijare a acestuia cu sarcini specifice.

S-a manifestat mai multã preocupare pentru selecþionarea ºi stabilirea modalitãþilor
de folosire a surselor cu posibilitãþi în alte judeþe ori în exterior, pânã în prezent fiind
instruite ºi dirijate cu sarcini concrete majoritatea acestora.

Concomitent, s-a intensificat activitatea de verificare a surselor, folosindu-se mãsuri
complexe îndeosebi asupra acelora care au condus sau au acþionat în bande ºi grupãri
subversiv-teroriste, sunt folosite în urmãrirea informativã, fac deplasãri în strãinãtate
sau despre care existã suspiciuni cã sunt nesincere, au deconspirat sau trãdat
legãtura cu organele de securitate.

Având în vedere cã circa 51% dintre foºtii condamnaþi domiciliazã în localitãþi
rurale, iar peste 54% din surse sunt în legãtura lucrãtorilor de la posturile de miliþie,
s-a acþionat consecvent pentru instruirea corespunzãtoare, îndrumarea ºi un control
permanent al acestora.
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III. Baza de lucru reflectã în mai mare mãsurã dinamica situaþiei operative
din problemã.

În prezent sunt lucrate un numãr de 4.165 elemente, din care 85% de cãtre aparatul
de informaþii interne, iar restul pe alte profiluri de muncã1.

Au fost luate în control de cãtre unitãþile centrale toate cazurile în care s-au obþinut
informaþii ce conþin indicii de activitate clandestinã, precum ºi cele cu o situaþie
informativ-operativã complexã ori în care sunt urmãrite elemente ce acþioneazã pe
raza mai multor judeþe.

S-au intensificat mãsurile de identificare a descendenþilor foºtilor condamnaþi
pentru infracþiuni contra securitãþii statului, punându-se un accent deosebit pe
supravegherea lor informativã. Atenþie sporitã s-a acordat celor care lucreazã în
industrie, cercetare, artã-culturã, învãþãmânt ºi sãnãtate.

S-a perfecþionat conlucrarea între unitãþile ce au atribuþii în problemã ºi s-au iniþiat
mãsuri comune în acþiunile „Utopia“ ºi „Monarhul“, obþinându-se informaþii de interes
operativ despre elementele din exterior ºi legãturile lor din þarã. În contextul unei
mai bune cunoaºteri a activitãþilor acestor elemente, s-a asigurat o cooperare
permanentã între unitãþile informativ-operative, unitãþile speciale „T“, „S“, „F“ ºi în
mod deosebit cu U.M. 0544.

A fost întreprinsã o gamã diversificatã de mãsuri preventive: avertizãri în cadru
lãrgit, puneri în dezbatere publicã, mãsuri complexe de izolare, compromitere ºi
descurajare, condamnãri pentru fapte de competenþa organelor de miliþie, rezultate
mai bune obþinând securitãþile judeþene Argeº, Botoºani, Bacãu, Dolj, Galaþi,
Giurgiu, Iaºi, Suceava, Timiº, Vaslui, Vâlcea ºi Securitatea municipiului Bucureºti.

IV. Analiza modului în care s-a acþionat pentru realizarea sarcinilor din planul
de mãsuri în problemã relevã însã existenþa unor neajunsuri.

– Unele unitãþi teritoriale, între care Alba, Bistriþa, Bihor, Brãila, Dâmboviþa, Gorj,
Harghita, Hunedoara, Maramureº, Sãlaj, Teleorman, Tulcea ºi Vrancea, nu desfãºoarã
în toate cazurile o activitate informativ-operativã corespunzãtoare în rândul persoa-
nelor potenþial periculoase din aceastã categorie, în locurile ºi mediile prioritare.

– În puþine cazuri s-a lucrat ofensiv, cu mijloace ºi metode combinative, iar ca
urmare soluþionarea lor s-a realizat cu întârziere, prin mãsuri de rutinã, fãrã sã aducã
clarificãri de fond.

– Nu s-a asigurat o cooperare permanentã între securitãþile judeþene interesate,
în scopul utilizãrii depline a potenþialului informativ cu posibilitãþi interjudeþene ºi
nu se realizeazã întotdeauna schimbul de informaþii impus de situaþia operativã.
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– Deºi a sporit potenþialul informativ ºi, pe ansamblu, s-a obþinut un volum mai
mare de informaþii, datoritã unor carenþe vizând calitatea acestora, fondul general de
date nu reflectã permanent imaginea exactã a situaþiei operative în problemã.

– Cu toate cã se cunoaºte rolul influenþelor din exterior asupra activitãþii ostile a
elementelor din aceastã categorie, nu s-a manifestat suficientã preocupare pentru
selecþionarea ºi formarea unei reþele capabilã sã rezolve sarcini informative în
strãinãtate, existând securitãþi judeþene ca: Bihor, Buzãu, Constanþa, Caraº-Severin,
Bistriþa-Nãsãud, Gorj, Sãlaj, Sibiu, Tulcea ºi Vrancea care nu au fãcut aproape nimic
în aceastã direcþie.

– Organizarea mãsurilor de control asupra rudelor ºi legãturilor din þarã ale foºtilor
condamnaþi aflaþi în emigraþie se realizeazã cu discontinuitate, mai cu seamã la
securitãþile judeþene Arad, Bihor, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureº, Suceava ºi altele.

– Nu întotdeauna s-au întreprins combinativ mãsurile informativ-operative
impuse de plecarea definitivã sau temporarã în strãinãtate a unor elemente din rândul
rudelor ºi legãturilor acestora, pentru a exploata în interesul nostru aceste deplasãri.

Astfel de neajunsuri sunt la securitãþile judeþene Arad, Braºov, Neamþ, Sibiu ºi a
municipiului Bucureºti.

– Existã preocupãri sporadice de a efectua studii în legãturã cu aceastã categorie
de persoane, iar cele realizate nu întotdeauna oferã posibilitatea desprinderii unor
concluzii operative, privind aplicarea de mãsuri, funcþie de evoluþia realã a
fenomenelor ºi evenimentelor ce caracterizeazã problema.

V. Pentru remedierea acestor neajunsuri se vor întreprinde mãsuri complexe
care sã asigure un randament sporit muncii de cunoaºtere ºi prevenire, atât în
cazurile ºi acþiunile curente, cât ºi în perspectiva obiectivelor urmãrite de
cercurile reacþionare din exterior. Astfel:

– În conformitate cu prevederile planului de mãsuri în problemã, ºefii unitãþilor
centrale ºi teritoriale de securitate vor reanaliza cu toatã rãspunderea cazurile în care
sunt lucraþi foºti condamnaþi pretabili la acþiuni ostile periculoase, precum ºi cei care
au legãturi cu elemente din emigraþia reacþionarã, stabilind sarcini ºi modalitãþi
concrete de soluþionare a acestora.

– Se vor analiza calitatea, dispunerea ºi capacitatea de sesizare a reþelei
informative din problemã, asigurându-se excluderea din reþea ºi luarea în lucru a
surselor neloiale, precum ºi completarea potenþialului informativ cu persoane care
au reale posibilitãþi pe lângã elementele urmãrite.

– Unitãþile centrale se vor implica în mai mare mãsurã în clarificarea informaþiilor
mai deosebite, precum ºi în organizarea supravegherii informative în mediu,
efectuând totodatã o selecþie riguroasã pentru cuprinderea totalã în control a
cazurilor importante.

– Conducerile unitãþilor cu atribuþiuni în problemã vor asigura creºterea continuã
a calitãþii ºi eficienþei mãsurilor de prevenire a oricãror fapte antisociale, acordând
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atenþie sporitã cunoaºterii acþiunilor de instigare din exterior, stimulare ºi sprijinire
a elementelor pretabile la acþiuni anarhice ºi turbulente din rândul foºtilor condamnaþi
ori al descendenþilor acestora. Vor fi avute în continuare în atenþie cu prioritate
elementele care executã, în prezent, pedepse privative de libertate pentru infracþiuni
contra securitãþii statului ºi în vederea contracarãrii încercãrilor din exterior de a folosi
cazurile lor în propaganda ostilã þãrii noastre.

Se va acþiona permanent pentru perfecþionarea cooperãrii între unitãþile cãrora le
revin sarcini pe linia problemei, în vederea exploatãrii tuturor posibilitãþilor de
informare ºi asigurãrii unui control cât mai cuprinzãtor asupra foºtilor condamnaþi
ºi descendenþilor lor, la domicilii ºi la locurile de muncã, precum ºi pentru
îmbunãtãþirea fluxului informaþional.

ªeful direcþiei
General-maior,
Bordea Aron De acord

Secretar de stat
General-maior,

ªtefan Alexie

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 131, vol. 1, f. 129–131.
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1986 decembrie 23. Raport privind activitatea desfãºuratã în anul 1986 în
problemele artã-culturã, presã-radioteleviziune-poligrafii,
sãnãtate ºi justiþie de cãtre Serviciul 5 din Direcþia I

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. 150/0050.774 din 23 decembrie 1986

Raport
de analizã a muncii informativ-operative desfãºuratã în anul 1986 în

problemele „artã-culturã“, „presã-radioteleviziune-poligrafie“, „sãnãtate“ 
ºi „justiþie“

Bilanþul activitãþii noastre pe anul 1986 are loc sub impresia deosebitã produsã
asupra noastrã de cuvântãrile secretarului general al partidului, tovarãºul Nicolae
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Ceauºescu, la plenarele Consiliului Oamenilor Muncii, F.D.U.S. ºi C.C. al P.C.R.
desfãºurate recent, precum ºi de referendumul de la 23 noiembrie, când, alãturi de
întregul popor, am spus un DA hotãrât în favoarea reducerii cheltuielilor militare cu
5 la sutã, exprimându-ne astfel adeziunea deplinã faþã de politica partidului nostru,
faþã de strãlucitele iniþiative ale comandantului nostru suprem.

Activitatea serviciului, prin rezultatele pozitive obþinute, se înscrie organic în efortul
general al comuniºtilor din direcþie ºi aparatul de securitate pentru realizarea la un
nivel cantitativ superior, în spirit combativ ºi revoluþionar, a ordinelor ºi misiunilor
ce ne-au revenit.

Analiza noastrã îºi propune sã abordeze exigent ºi responsabil, într-un pronunþat
spirit critic ºi autocritic, modul în care am acþionat în acest an pentru a ridica activitatea
specificã la cotele de calitate ºi exigenþã impuse de complexitatea situaþiei operative
ºi exigenþele puse în faþa noastrã de conducerea partidului ºi a Departamentului
Securitãþii Statului.

În anul 1986, sub îndrumarea ºi cu implicarea permanentã a conducerii direcþiei,
ofiþerii Serviciului 5 au depus eforturi, acþionând cu mai multã hotãrâre ºi
combativitate, în obiectivele date în competenþã nemijlocitã cât ºi la nivelul þãrii, pentru
cunoaºterea, neutralizarea ºi prevenirea acþiunilor, faptelor sau fenomenelor de naturã
a afecta securitatea statului ºi pentru a asigura o mai mare cuprindere ºi continuitate
controlului informativ-operativ în problemele „artã-culturã“, „presã-radioteleviziune-
poligrafie“, „sãnãtate“ ºi „justiþie“.

Beneficiind de ordine ºi indicaþii clare, de sprijin ºi orientãri permanente, la baza
întregii activitãþi au stat prevederile programelor de mãsuri al Departamentului
Securitãþii Statului, al Direcþiei I ºi cele speciale din problemele date în competenþã.

I. Analiza situaþiei operative din sectoarele de artã-culturã, presã-radioteleviziune-
poligrafie, sãnãtate ºi justiþie evidenþiazã cã în 1986 problematica de securitate a
fost complexã, fiind marcatã, în primul rând, de amplificarea acþiunilor duºmãnoase
ºi de propagandã anticomunistã ale cercurilor reacþionare din strãinãtate, prin care
se incitã la realizarea unei aºa-zise miºcãri contestatar-disidente ºi a altor forme de
opoziþie.

1. Acþiunile întreprinse în exterior, care vizeazã aceste categorii de intelectuali,
îndeosebi creatorii de literaturã ºi artã, au continuat cu intensitate ºi virulenþã sporite
în vederea racolãrii ºi instigãrii unora dintre ei la activitãþi duºmãnoase.

Postul de radio autointitulat „Europa Liberã“ a avut ºi în acest an un rol deosebit
de incitator, acþionând sistematic în vederea destabilizãrii climatului din mediile literar-
artistice, prin determinarea unor elemente influenþabile sã manifeste opoziþie
deschisã faþã de politica partidului. În acest scop, a fost popularizatã, încurajatã ºi
sprijinitã atitudinea contestatar-protestatarã a unor persoane, între care scriitorii
Octavian Paler, Dan Deºliu, Mircea Dinescu, Nicolae Manolescu, Bujor Nedelcovici,
regizorii Lucian Pintilie, Mircea Daneliuc ºi Nicolae Opriþescu.

691



A devenit tot mai evident faptul cã aprecierea valorii artistice a unor creatori din
România de cãtre „Europa Liberã“ nu are la bazã câtuºi de puþin criterii estetice, ci
se raporteazã exclusiv la atitudinea ce o adoptã aceºtia faþã de orientãrile ºi linia
politicã a partidului în domeniul culturii.

Pentru incitarea ºi influenþarea negativã, precum ºi în vederea obþinerii de date
privind situaþia unor persoane ori alte aspecte din mediul intelectual care sã fie folosite
în propaganda antiromâneascã, cercurile ºi elementele ostile din strãinãtate folosesc
pe scarã largã metoda contactãrii unor persoane din aceste domenii pe timpul
deplasãrilor în exterior. În prezent, sunt lucrate informativ pentru relaþii suspecte cu
cercuri ºi elemente reacþionare din strãinãtate 112 persoane (58 – „sãnãtate“, 45 –
„artã-culturã“, 8 – „justiþie“ ºi 1 – „presã“).

În 1986 se remarcã o sporire a interesului unor cetãþeni strãini ºi firme de
medicamente din exterior faþã de cadrele medicale de valoare cu preocupãri de
cercetare, pentru a-i racola, determina sã valorifice în exterior rezultatele obþinute
ori sã efectueze neoficial, în þara noastrã, testarea unor medicamente strãine.

În scop de incitare, influenþare negativã ºi exploatare informativã, unele persoane
din sectoarele aflate în rãspundere sunt contactate de diplomaþi, ziariºti ºi alþi strãini,
fiind verificate în prezent pentru clarificarea suspiciunilor 586 elemente (312 –
„sãnãtate“, 154 – „artã-culturã“, 88 – „justiþie“ ºi 32 – „presã“), la acestea adãugându-
se încã circa 300, care fac obiectul preocupãrilor pe profil de contraspionaj.

De menþionat în context ºi faptul cã dintre cei 213 avocaþi angajaþi pentru a acorda
asistenþã juridicã cetãþenilor strãini, 34 sunt lucraþi pe linie de informaþii interne pentru
manifestãri ostile la adresa politicii partidului ºi statului nostru, audierea ºi colportarea
ºtirilor tendenþioase transmise de posturile de radio reacþionare, legãturi suspecte cu
rude sau alte persoane din exterior, intenþii de a permanentiza relaþiile cu cetãþenii
strãini justiþiabili, în scopul de a obþine diverse foloase materiale.

Dintre cetãþenii strãini veniþi în þara noastrã pe linia instituþiilor cultural-artistice,
de presã ºi radioteleviziune, medicale ºi juridice, unii au fost semnalaþi cu atitudini
ºi preocupãri de naturã ostilã (67, din care 39 – „artã-culturã“, 13 – „presã-
radioteleviziune“, 11 – „sãnãtate“ ºi 4 – „justiþie“).

2. Ca urmare a influenþei nocive din exterior ºi a unor nemulþumiri personale ori
de grup, un numãr important de elemente din aceste domenii se situeazã pe o poziþie
politicã necorespunzãtoare, adoptã atitudini sau chiar iniþiazã acþiuni ostile.

Astfel, pe fondul audierii emisiunilor tendenþioase ale posturilor de radio
reacþionare, îndeosebi „Europa Liberã“, un numãr de 992 persoane fac comentarii
negative, profereazã injurii ºi calomnii la adresa politicii partidului ºi statului nostru
(483 – „sãnãtate“, 356 – „artã-culturã“, 145 – „justiþie“ ºi 58 – „presã“).

Intelectuali de naþionalitate maghiarã din aceste domenii sunt semnalaþi cu
manifestãri ºi acþiuni naþionalist-iredentiste. În baza de lucru a problemelor
corespondente Serviciului 5 sunt cuprinse, pentru acest motiv, 320 persoane (132 –
„artã-culturã“, 131 – „sãnãtate“, 30 – „presã“ ºi 27 – „justiþie“). Specific domeniului
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justiþiei este preocuparea unor avocaþi de a acorda preferenþial asistenþã juridicã justiþia-
bililor de aceeaºi naþionalitate, în relaþiile cu aceºtia fãcând afirmaþii denigratoare
vizând „inegalitatea în faþa legii“.

Totodatã, au fost depistate în stadiu incipient de constituire 33 anturaje formate
din elemente cu poziþie politicã necorespunzãtoare, care vizau iniþierea unor acþiuni
ostile (17 – „sãnãtate“, 12 – „artã-culturã“, 3 – „justiþie“ ºi 1 – „presã“).

Este în creºtere numãrul persoanelor din aceste domenii care, supradimensionând
unele nemulþumiri, pentru rezolvarea problemelor de ordin personal (publicarea unor
cãrþi, avizarea de filme, obþinerea aprobãrii de plecare temporarã sau definitivã în
strãinãtate etc.), ameninþã, în scop de ºantaj, cu sãvârºirea unor acþiuni de protest
public. În acest mod au procedat 89 persoane (44 – „artã-culturã“, 37 – „sãnãtate“,
7 – „presã“ ºi 1 – „justiþie“), unele dintre ele fãcând cunoscute în mediu sau chiar
în exterior acþiunile preconizate. Dintre cazurile mai deosebite, pentru a cãror
dezamorsare a fost necesarã punerea în aplicare a unui complex de mãsuri de influenþã,
temperare ºi descurajare, menþionãm pe scriitorii Mircea Dinescu, Ion Gheorghe, Cezar
Ivãnescu, Fãnuº Neagu, Gheorghe Pituþ, din Bucureºti, Damian Ureche, din
Timiºoara, Stoiciu Ion Liviu, din Focºani, ºi avocatul Niþã Marian, din Slatina.

Ne confruntãm, în continuare, cu preocuparea unor creatori de a realiza lucrãri
literar-artistice cu conþinut necorespunzãtor ori interpretabile din punct de vedere
ideologic, în scopul publicãrii în þarã sau strãinãtate ori al difuzãrii lor în cercuri
restrânse de relaþii. Deosebit de sugestive sunt, din acest punct de vedere, multe dintre
poeziile prezentate de Adrian Pãunescu pentru a fi incluse într-un volum aflat în lucru
la editura „Albatros“, scrierile lui Bujor Nedelcovici, Norman Manea, Mircea
Dinescu, precum ºi unele dintre desenele lui Mihai Stãnescu, apãrute într-un volum
tipãrit, dar a cãrui difuzare a fost opritã prin conducerea C.C.E.S.

În urma semnalãrilor noastre, în 1986 factorii competenþi au prevenit tipãrirea unui
numãr de cca 40 manuscrise cu probleme de conþinut, prin respingerea sau
modificarea acestora. În prezent, sunt cuprinse în baza de lucru 144 persoane semnalate
cu preocupãri de a realiza ºi difuza lucrãri literar-artistice cu conþinut necorespunzãtor
ori interpretabil.

Numãrul persoanelor care au refuzat înapoierea în þarã continuã sã rãmânã ridicat:
177 în 1986 (79 – „sãnãtate“, 44 – „artã-culturã“, la care se adaugã 37 artiºti liber-
profesioniºti avizaþi direct de cãtre organul de paºapoarte, 10 – „justiþie“ ºi 7 – „presã“).
Totodatã, este în creºtere, comparativ cu perioada anterioarã, numãrul elementelor
care au trecut fraudulos frontiera (8, dintre care 7 la „sãnãtate“ ºi 1 la „artã-culturã“)
ori au fost prinse în tentativã (21, dintre care 20 la „sãnãtate“ ºi 1 la „justiþie“). În
prezent, sunt în verificãri pentru suspiciuni de evaziune ori de rãmânere ilegalã în
strãinãtate 664 persoane (135 – „artã-culturã“, 467 – „sãnãtate“, 39 – „presã“ ºi 23
– „justiþie“).

În sfera de competenþã a serviciului, îndeosebi în instituþiile medicale, cenaclurile
literare ºi în avocaturã, îºi desfãºoarã activitatea un numãr important de persoane cu

693



antecedente politice sau penale reacþionare (759, dintre care 173 la „artã-culturã“,
447 la „sãnãtate“, 87 la „justiþie“ ºi 22 la „presã“), precum ºi descendenþi ai unor
asemenea elemente (1.926, din care 1.527 la „sãnãtate“, 179 la „artã-culturã“, 146
la „justiþie“ ºi 74 la „presã“), unele dintre acestea situându-se în continuare pe poziþii
ostile.

II. În 1986, ofiþerii serviciului ºi cei corespondenþi din teritoriu au depus un volum
important de muncã, au executat, în cea mai mare parte, sarcinile ce le-au revenit
din programele ºi planurile de mãsuri, obþinând rezultate pozitive pe planul
cunoaºterii, controlului ºi stãpânirii situaþiei operative, precum ºi al prevenirii ori
neutralizãrii acþiunilor ostile.

Astfel, comparativ cu 1985, reþeaua informativã a crescut cu câte 9% la „artã-
culturã“ ºi „sãnãtate“ ºi 11% la „presã“ ºi „justiþie“, fiind recrutate persoane cu reale
posibilitãþi, capabile sã rezolve ºi sarcini de influenþã pe lângã elemente din þarã sau
strãinãtate. O preocupare sporitã pe linia dezvoltãrii reþelei informative au avut-o
securitãþile judeþene Iaºi, Dolj, Dâmboviþa, Prahova, Botoºani, Galaþi, Mureº,
Constanþa, Neamþ, Sibiu, Vâlcea ºi a municipiului Bucureºti.

La majoritatea securitãþilor judeþene s-a acþionat pentru o mai bunã orientare a
reþelei informative cãtre aspectele care prezintã interes operativ ºi sunt de competenþa
organelor de securitate.

Ca urmare, au crescut volumul ºi calitatea informaþiilor, realizându-se un control
informativ mai bun în majoritatea locurilor ºi mediilor date în competenþã.

O atenþie mai mare s-a acordat selecþionãrii ºi pregãtirii contrainformative a surselor
cu posibilitãþi în exterior (180), majoritatea celor care s-au deplasat în strãinãtate în
acest an furnizând la înapoiere informaþii de interes operativ.

De asemenea, s-a manifestat o preocupare sporitã pentru verificarea ºi analiza
reþelei informative, încetându-se legãtura cu 198 surse cu aport scãzut, lipsite de
posibilitãþi ori cu afecþiuni medicale.

Baza de lucru a cunoscut în continuare o dinamicã corespunzãtoare, fiind
deschise 191 dosare de urmãrire informativã (93 – „sãnãtate“, 59 – „artã-culturã“,
28 – „justiþie“ ºi 11 – „presã“) ºi cuprinse în supravegherea informativã prioritarã
530 persoane. În acelaºi timp, au fost clarificate prin rezultate operative 180 dosare
de urmãrire operativã ºi 312 persoane scoase din supravegherea informativã
prioritarã. Rezultate mai bune pe aceastã linie au avut securitãþile judeþene Botoºani,
Buzãu, Cluj, Iaºi, Vâlcea, Sãlaj, Tulcea, Sibiu, Suceava ºi a municipiului Bucureºti.

Au fost organizate mãsuri informativ-operative asupra strãinilor care au venit în
þara noastrã pe linia instituþiilor din rãspundere sau au frecventat mediile de
referinþã, acþionându-se mai eficient pentru influenþarea pozitivã a unora dintre aceºtia.

S-a acordat o atenþie prioritarã cunoaºterii permanente a stãrilor de spirit, a cauzelor
care pot genera fapte sau fenomene negative în obiectivele, locurile sau mediile date
în rãspundere, aducându-se contribuþia specificã la prevenirea unor situaþii deosebite
prin informarea organelor competente a interveni cu mãsuri adecvate.
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În vederea realizãrii unei protejãri mai eficiente a intelectualilor faþã de influenþele
nocive din exterior ºi pentru apãrarea valorilor materiale, spirituale ºi umane din
sectoarele respective, în 1986 au fost întreprinse urmãtoarele mãsuri:

– au fost organizate 1.059 acþiuni de reprelucrare a actelor normative care regle-
menteazã apãrarea secretului de stat ºi relaþiile cu strãinii, în baza concluziilor celor
177 controale de fond ºi 802 de sondaj efectuate în instituþiile date în rãspundere;

– s-au realizat 3.388 pregãtiri contrainformative individuale ºi 323 de grup înaintea
deplasãrilor în strãinãtate, o parte dintre persoanele respective fiind contactate ºi la
înapoiere, prilej cu care au semnalat unele aspecte de interes operativ;

– în scop preventiv, au fost fãcute 1.044 informãri la organele de partid, 2.134
semnalãri la conducerile instituþiilor date în competenþã ºi 556 la organele de miliþie,
fiind, totodatã, avizate negativ cererile de plecare temporarã în strãinãtate ale unui
numãr de 1.524 persoane;

– s-a manifestat fermitate sporitã faþã de elementele semnalate cu atitudini,
preocupãri sau intenþii ostile, fiind puse în discuþia colectivelor de muncã 6 persoane,
107 avertizate, 1.070 atenþionate ºi influenþate pozitiv;

– ºi în acest an s-a acþionat pentru neutralizarea unor elemente care ridicau
probleme de securitate prin documentarea, împreunã cu organele de miliþie, a unor
fapte infracþionale de drept comun sãvârºite de acestea, cum sunt întreruperile ilegale
de sarcinã, luarea de mitã, traficul de influenþã ºi altele, fiind deferite justiþiei 56
persoane (39 cadre medicale, 12 persoane din domenii de artã-culturã ºi 5 juriºti).

Prin numãrul ºi eficienþa intervenþiilor preventive s-au remarcat securitãþile judeþene
Arad, Constanþa, Iaºi, Prahova, Olt, Satu Mare, Sibiu, Maramureº, Timiº ºi a
municipiului Bucureºti.

La rezultatele pozitive obþinute de securitãþile judeþene ºi a municipiului Bucureºti
ºi-au adus contribuþia ºi ofiþerii Serviciului 5, care, îndeosebi în partea a doua a anului,
au desfãºurat o mai intensã activitate de îndrumare, coordonare, sprijin ºi control pe
profil. Avem în vedere, în primul rând, creºterea numãrului deplasãrilor în teritoriu
(350 zile), cât ºi mai buna pregãtire a acestora.

Pentru mai buna direcþionare a activitãþii specifice informativ-preventive în rândul
scriitorilor ºi cineaºtilor, unde ne confruntãm cu o problematicã mai complexã, în
luna iulie a.c. am organizat o convocare de instruire cu ofiþerii din teritoriu. Cu acest
prilej, coordonatorii problemelor „sãnãtate“, „justiþie“ ºi „presã“ au prezentat
principalele mutaþii produse în problemele date în competenþã ºi direcþiile prioritare
în care trebuie sã acþionãm.

În acelaºi scop, la convocarea cu ºefii serviciilor de informaþii interne, din
noiembrie a.c., am prezentat un material privind situaþia operativã din sistemul editorial
ºi presã ºi mãsurile ce se impun pentru asigurarea unui control informativ-preventiv
deplin în aceste sectoare.

Pentru desprindea unor concluzii de interes operativ ºi stabilirea mãsurilor
necesare îmbunãtãþirii activitãþii informativ-preventive din anumite obiective sau
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domenii, am analizat: situaþia operativã din rândul scriitorilor din Capitalã ºi din cadrul
A.R.I.A.; apariþia unor cãrþi cu deficienþe din punct de vedere ideologic; cauzele
rãmânerilor ilegale în strãinãtate ale unor persoane din domeniul artei interpretative;
concluzii operative în legãturã cu descendenþii elementelor cu antecedente politice
ºi penale reacþionare care îºi desfãºoarã activitatea în domeniul sãnãtãþii; persoanele
din justiþie ºi procuraturã cunoscute cu probleme de interes operativ ºi modul în care
se exercitã controlul informativ în rândul avocaþilor angajaþi în procese de cãtre cetãþeni
strãini.

În scopul coordonãrii ºi sprijinirii concrete a mãsurilor specifice întreprinse de
organele teritoriale cu prilejul unor manifestãri cultural-artistice ori medicale cu
participare internaþionalã, cu caracter naþional ºi interjudeþean, ne-am deplasat la
securitãþile judeþene Constanþa, Bacãu, Bihor, Mureº, Dolj în preajma ºi pe timpul
unor asemenea acþiuni.

III. Cu toate rezultatele obþinute, în activitatea de cunoaºtere, prevenire ºi
neutralizare a acþiunilor ºi preocupãrilor ostile ale cercurilor ºi elementelor reacþionare
din exterior, precum ºi ale persoanelor din sectoarele de artã-culturã, presã,
radioteleviziune-poligrafie, sãnãtate ºi justiþie, continuã sã persiste încã neajunsuri.

1. La mai multe securitãþi judeþene ºi a municipiului Bucureºti, sectoare ºi obiective
din toate problemele serviciului continuã sã fie neasigurate corespunzãtor în planul
cunoaºterii ºi prevenirii.

Astfel, în rândul scriitorilor ºi cineaºtilor au fost ºi în acest an activitãþi pe care
nu le-am prevenit, controlat ori despre care ne-am sesizat cu întârziere. Nu s-au fãcut
progrese notabile nici în ce priveºte limitarea posibilitãþilor „Europei Libere“ de a
investiga domeniul cultural, fiind evident pentru noi cã emisiunile sale tendenþioase
nu se bazeazã pe date obþinute exclusiv din exploatarea presei literare.

În sistemul editorial, analiza recentã a reliefat cã nu s-a muncit responsabil ºi nu
s-a desfãºurat o activitate informativ-operativã de conþinut. Numai aºa se pot
explica necunoaºterile ºi neprevenirile soldate nu numai cu consecinþe de ordin
ideologic ºi educaþional cu relevanþã pentru securitatea statului, ci ºi cu însemnate
pagube materiale, care sunt imputabile ºi unor deficienþe majore ale muncii de
informaþii ºi prevenire pe profil desfãºuratã de Securitatea Capitalei ºi securitãþile
judeþene Cluj, Dolj, Iaºi ºi Timiº.

Serioase imputãri trebuie sã ne facem ºi noi, în primul rând tovarãºul lt. col. Achim
Victor – coordonatorul sectorului creaþie literarã, care nu a controlat ºi sprijinit suficient
activitatea ofiþerilor corespondenþi, îndeosebi de la Securitatea municipiului Bucureºti.

În rândul artiºtilor plastici controlul informativ-preventiv de securitate continuã
sã fie nesatisfãcãtor. Volumul informaþiilor obþinute ºi, mai ales, calitatea acestora
nu contureazã corespunzãtor problematica de securitate din acest important domeniu
al creaþiei artistice. Baza de lucru este redusã, ca ºi numãrul intervenþiilor preventive.
Se tergiverseazã ani de zile clarificarea unor semnalãri privind preocupãri de a
introduce în lucrãrile de artã plasticã simboluri sau idei cu conþinut necorespunzãtor
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sau interpretabil. Tovarãºul mr. Cobianu Ion – coordonatorul activitãþii specifice în
acest domeniu, nu s-a implicat în mod activ, cu toatã rãspunderea, pentru a produce
revirimentul necesar. Nu a fost preocupat sã studieze tendinþele ºi fenomenele cu
relevanþã pentru securitatea statului, sã selecþioneze ºi sã ia în coordonare cazurile
importante, sã îndrume ºi sã sprijine activitatea ofiþerilor corespondenþi de la
securitãþile cu pondere pe linia problemei.

În sectorul artã interpretativã persistã serioase neajunsuri în activitatea de
cunoaºtere ºi prevenire, artiºtii instrumentiºti deþinând ponderea rãmânerilor ilegale
în strãinãtate. Mr. Apostol Eugeniu – care a coordonat subproblema, nu s-a preocupat
suficient pentru a orienta clar ofiþerii corespondenþi în ce priveºte modul de acþiune
asupra persoanelor din instituþiile de artã interpretativã care, pe fondul nemulþumirilor
ºi dificultãþilor generate de nerealizarea procentului de autofinanþare, iniþiazã acþiuni
revendicative duºmãnoase, angrenând sau incitând ºi alte persoane. De asemenea,
nu a acþionat pentru identificarea ºi aplicarea, împreunã cu unitãþile speciale, a unor
modalitãþi mai eficiente de protejare a valorilor artistice care se deplaseazã în
strãinãtate pentru promovarea intereselor culturale româneºti.

În problema „sãnãtate“ continuã sã se obþinã puþine informaþii de profil. Ca urmare,
nu ne aducem contribuþia necesarã la semnalarea ºi înlãturarea aspectelor negative
de naturã a prejudicia politica partidului ºi statului nostru în domeniul sãnãtãþii.
Tovarãºul lt. col. Popazu Vasile – coordonatorul problemei, nu s-a implicat suficient
în direcþionarea potenþialului informativ al ofiþerilor corespondenþi spre aspecte de
securitate, deºi a sesizat de mai mult timp cã informaþiile obþinute ºi raportate la
Direcþia I se referã îndeosebi la probleme ce nu sunt de competenþa noastrã.

Pe linie de procuraturã ºi justiþie nu se lucreazã suficient de calificat pentru a
identifica persoanele care, prin atitudinea ºi preocupãrile lor, pot afecta interesele þãrii
noastre, limitându-ne la date cu caracter general privind acte de corupþie. Tovarãºul
lt. col. Vãrzaru Gheorghe nu a determinat la ofiþerii corespondenþi o preocupare
sistematicã pentru stabilirea unor corelaþii între atitudinea politicã ºi modul deficitar
de soluþionare a unor cauze penale privind tragerea la rãspundere a unor elemente
care au adus prejudicii economiei naþionale.

În domeniul presei scrise, deºi în acest an nu a fost publicat decât un singur material
cu greºeli de tipar de naturã sã dea naºtere la interpretãri neavenite, controlul de
securitate continuã sã fie deficitar în redacþiile de pe raza mai multor judeþe.

De asemenea, cu toate atenþionãrile fãcute, întreprinderile poligrafice nu sunt
abordate încã de cãtre toate securitãþile judeþene ca obiective de interes major,
dispozitivul informativ-preventiv nefiind de naturã a acorda garanþii cã nu se pot
produce deficienþe cu implicaþii de ordin politic, cum ar fi sustragerea unor mijloace
de tipãrire în scopuri ostile.

Pe linia tuturor problemelor continuã sã se manifeste neajunsuri ºi în ce priveºte
controlul informativ al strãinilor veniþi în þara noastrã, pe linia instituþiilor din
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rãspundere, mãsurile limitându-se, în general, la comportarea ºi activitatea acestora
pe timpul ºi în cadrul obiectivelor vizitate.

2. Deºi reþeaua informativã a cunoscut o creºtere numericã însemnatã, aceasta nu
corespunde încã cerinþelor actuale, atât din punct de vedere cantitativ, cât ºi al
structurii, amplasãrii. Astfel, pentru cei circa 1.000 scriitori profesioniºti, 16 edituri
ºi 8 reviste literare existente pe raza Capitalei, Securitatea municipiului Bucureºti
are pe linia problemei doar 35 surse din rândul membrilor Uniunii Scriitorilor, restul
reþelei fiind compusã din personal tehnico-funcþional ºi persoane cu preocupãri literare.
De asemenea, este redus numãrul surselor din rândul regizorilor de film, al
directorilor delegaþi ºi al altor specialiºti implicaþi direct în procesul producþiei
cinematografice, prin care sã cunoaºtem ºi sã prevenim din stadiul de lucru
problemele de naturã ideologicã pe care le ridicã unele filme.

Insuficientã numeric ºi ca dispunere este ºi reþeaua informativã din rândul artiºtilor
plastici ºi compozitorilor, îndeosebi al celor liber-profesioniºti, atât din Capitalã, cât
ºi din Cluj, Iaºi, Braºov, Craiova, Constanþa, Sibiu ºi Mureº.

În mai multe cenacluri literare ºi cinecluburi din Bucureºti, dar ºi din mai multe
judeþe, nu a fost creatã încã reþea.

Pe linia problemei „sãnãtate“, continuã sã fie redus numãrul surselor din rândul
medicilor ºi al cadrelor cu preocupãri de cercetare la majoritatea securitãþilor
judeþene, dar mai ales la Braºov, Cãlãraºi, Hunedoara, Giurgiu, Cluj, Timiº, Iaºi, Mureº
ºi a municipiului Bucureºti.

Reþeaua informativã din instituþiile juridice de pe raza judeþelor Alba, Bacãu,
Bistriþa-Nãsãud, Buzãu, Cluj, Dolj, Ialomiþa, Maramureº, Suceava ºi Teleorman este
necorespunzãtoare numeric. Securitãþile judeþene Argeº, Braºov, Buzãu, Covasna,
Giurgiu, Gorj ºi Vaslui, deºi sunt deficitare la acest capitol, nu au efectuat nici o
recrutare în acest an. Totodatã, aportul informativ al unor surse din rândul procurorilor
ºi judecãtorilor este foarte scãzut, ca urmare a slabei activitãþi de apropiere, instruire
ºi educare a acestora.

3. Ca urmare a neajunsurilor manifestate în munca cu reþeaua informativã, a
volumului redus de informaþii cu valoare operativã obþinute din unele domenii, la
mai multe securitãþi judeþene baza de lucru nu este în concordanþã cu problematica
din domeniile date în competenþã, numãrul persoanelor cuprinse în preocupãri fiind
redus. Astfel, în prezent au un numãr mic de dosare de urmãrire informativã securitãþile
judeþene Alba ºi Tulcea – câte 2, Vaslui ºi Bistriþa-Nãsãud – câte 3, Bacãu, Neamþ
ºi Mehedinþi – câte 4. Elocvent este ºi faptul cã nu au în lucru dosare de urmãrire
informativã pe linia problemelor: „artã-culturã“ – 4 securitãþi judeþene, „sãnãtate“ –
1, „justiþie“ – 11 ºi „presã“ – 26.

Faptul cã în acest an nu au fost începute urmãriri informative în problema „artã-
culturã“ la 16 judeþe, între care ºi unele cu problematicã complexã (Bacãu, Botoºani,
Braºov ºi Galaþi), „sãnãtate“ la 6 judeþe, „justiþie“ la 22 judeþe ºi „presã“ la 34 judeþe,
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reliefeazã preocuparea scãzutã pentru identificarea ºi punerea în lucru, în aceastã
formã, a informaþiilor pe profil care sã impunã acest lucru.

În activitatea de urmãrire informativã, în mai multe cazuri s-a constatat cã se
acþioneazã cu mãsuri simpliste, rutiniere, manifestându-se lipsã de rãspundere
profesionalã. Aceastã concluzie este susþinutã de faptul cã dintre dosarele de
urmãrire informativã de la judeþe solicitate pentru analizã la direcþie, circa 50 la sutã
erau lucrate necorespunzãtor, motiv pentru care în 25 de cazuri s-au indicat mãsuri
urgente de remediere a neajunsurilor ºi prezentarea lor la analizã dupã 3 luni. În aceastã
categorie se numãrã dosare de la Braºov, Cluj, Sibiu, Satu Mare, Vâlcea, Vaslui, Argeº,
Arad ºi Securitatea Capitalei.

Ca urmare a deficienþelor în urmãrirea informativã, clarificarea ºi soluþionarea unor
cazuri este tergiversatã nejustificat. Astfel, în prezent sunt în lucru 128 dosare de urmã-
rire informativã cu vechime mai mare de 3 ani, 59 de peste 5 ani, 8 de peste 7 ani
ºi 7 de peste 10 ani, la Securitatea Capitalei ºi securitãþile judeþene Arad, Argeº, Braºov,
Buzãu, Caraº-Severin, Cluj, Constanþa, Ialomiþa, Iaºi, Prahova, Tulcea, Timiº etc.

4. Deºi în anul 1986 în domeniile date în competenþã nu s-au produs acþiuni, fapte
sau fenomene cu consecinþe deosebite pe planul securitãþii statului, s-au manifestat
neajunsuri ºi pe planul prevenirii ºi al protejãrii intelectualilor, îndeosebi al oamenilor
de artã ºi culturã, faþã de influenþele nocive din exterior. Avem în vedere, în primul
rând, neprevenirea racolãrii ºi rãmânerii ilegale în strãinãtate a unui numãr important
de persoane din sfera de competenþã, îndeosebi cadre medicale ºi artiºti instrumentiºti,
între care ºi oameni de valoare. Cu un numãr mai mare de rãmâneri s-au înregistrat
în acest an Securitatea municipiului Bucureºti (27) ºi securitãþile judeþene Harghita
(22), Constanþa, Cluj ºi Sibiu (câte 10), Covasna (5), Alba, Bistriþa ºi Iaºi (câte 4),
Bihor, Suceava ºi Teleorman (câte 3).

Foarte grav este cã au refuzat înapoierea în þarã ºi 10 surse ale organelor noastre
(câte 5 la „artã-culturã“ ºi „sãnãtate“), din legãtura ofiþerilor de la Securitatea
municipiului Bucureºti (4), Bacãu, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Ialomiþa ºi Olt (câte una):

Ofiþerii Serviciului 5, îndeosebi cei din problemele „artã-culturã“ ºi „sãnãtate“,
sunt conºtienþi de faptul cã nu au manifestat exigenþa ºi fermitatea necesarã pentru
a determina creºterea responsabilitãþii ofiþerilor corespondenþi ºi a cadrelor cu funcþii
de conducere din teritoriu în efectuarea verificãrilor ºi avizarea persoanelor care s-au
deplasat în strãinãtate.

Analiza acþiunilor preventive reliefeazã reþinerea manifestatã de ofiþerii din teritoriu
la antrenarea colectivelor de oameni ai muncii în dezbaterea unor cazuri (numai 6
în acest an).

Cu un numãr nesemnificativ în ce priveºte mãsurile de prevenire întreprinse s-au
înregistrat în 1986 securitãþile judeþene Brãila, Bacãu, Braºov, Bihor, Covasna,
Mehedinþi, Vrancea, Vaslui, Tulcea ºi altele.
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În context, menþionãm ºi contribuþia redusã, mult sub posibilitãþi ºi necesitãþi, la
demascarea caracterului reacþionar al postului de radio „Europa liberã“, limitarea
efectului nociv al acestuia ºi combaterea fenomenului emigraþionist.

5. Nerealizarea întocmai ºi la nivelul cerinþelor a tuturor prevederilor programelor
speciale de mãsuri, persistenþa unor neajunsuri în activitatea specificã a lucrãtorilor
de la mai multe securitãþi judeþene, demonstreazã eficienþa redusã a activitãþilor noastre
de coordonare, îndrumare, sprijin ºi control. Faptul cã securitãþile judeþene Braºov,
Brãila, Caraº-Severin, Constanþa, Hunedoara, Mehedinþi ºi Tulcea au neajunsuri pe
linia tuturor problemelor din competenþa serviciului trebuie sã dea serios de gândit
ofiþerilor care le au în rãspundere, respectiv lt. col. Achim Victor, lt. col. Vãrzaru
Gheorghe, lt. col. Popazu Vasile ºi mr. Cobianu Ion.

IV. Întrucât bilanþul presupune o analizã în detaliu a activitãþii de ansamblu a
serviciului, dar ºi a fiecãrui ofiþer în parte, permiteþi sã prezint principalii indicatori
din care se pot desprinde concluzii asupra calitãþii ºi eficienþei muncii desfãºurate
în cursul anului 1986.

În rãspunderea nemijlocitã a serviciului sunt date un numãr de 22 obiective de
importanþã majorã în ceea ce priveºte aplicarea politicii partidului în domeniile culturii,
artei, sãnãtãþii ºi justiþiei (ministerele ºi celelalte organe centrale), cât ºi din punct
de vedere al consecinþelor deosebite ce ar decurge pentru securitatea statului în cazul
producerii unor evenimente (presã, radioteleviziune).

Activitatea de cunoaºtere în aceste obiective ºi în cazurile lucrate nemijlocit se
realizeazã printr-un potenþial informativ de 168 surse, cele mai multe fiind în legãtura
mr. Florea Alexandru (38), cpt. Cusak Ion (31) ºi lt. col. Popazu Vasile (19). Au fost
recrutate 16 surse din cele 17 planificate, cpt. Cusak Ion urmând sã recupereze restanþa
pânã la 30 decembrie a.c.

La ordinul conducerii direcþiei de a reanaliza întreaga reþea informativã din legãtura
nemijlocitã, am abandonat 4 informatori pentru aport necorespunzãtor în munca de
culegere a informaþiilor ºi am încetat legãtura cu 38 surse ce erau folosite cu aprobarea
organului de partid, întrucât prin posibilitãþile lor nu corespundeau exigenþelor la nivel
de unitate centralã a Departamentului Securitãþii Statului.

S-a obþinut un volum important de informaþii de la reþea ori alte persoane de
încredere (peste 1.800), majoritatea fiind exploatate în cazurile lucrate nemijlocit sau
în control, în informãrile pentru conducerea departamentului sau a factorilor de
conducere din instituþiile aflate în rãspundere.

Am acordat atenþie sporitã valorificãrii mai eficiente a posibilitãþilor surselor care
s-au deplasat în strãinãtate, unele dintre ele furnizând la înapoiere informaþii de interes
operativ despre elemente din cadrul emigraþiei reacþionare sau personalitãþi ale vieþii
culturale occidentale: „Someºan“, „Mihalcea“, „Oprescu“, „Gabriel“, „Dãnescu“, din
problema „artã-culturã“, „Barbu“, de la „sãnãtate“, ºi altele.

S-a executat ordinul privind clarificarea situaþiei celor 27 elemente cuprinse în
supravegherea informativã prioritarã, astfel încât, dupã analiza fiecãrui caz în parte,
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am hotãrât transferarea materialelor la alte unitãþi, potrivit competenþelor, ori clasa-
rea lor la C.I.D., întrucât nu se mai justifica menþinerea în forma respectivã de lucru.

În prezent ofiþerii serviciului lucreazã nemijlocit 36 dosare de urmãrire informativã
(4 deschise în 1986), majoritatea cu un grad sporit de dificultate prin complexitatea
situaþiei operative, elementele aflate în atenþie fiind ºi personalitãþi de renume în
domeniile în care îºi desfãºoarã activitatea. În unele dintre aceste dosare se
acþioneazã pe baza unor planuri comune cu U.M. 0544, sunt folosite, pe lângã reþea,
mijloace speciale complexe ºi filajul pe momente operative ori au fost angrenate
compartimentele corespondente din teritoriu, cu ocazia deplasãrii elementelor
respective pe raza altor judeþe, astfel încât sã nu fim surprinºi de activitãþile
necorespunzãtoare preconizate de cei în cauzã ºi sã putem interveni preventiv adecvat.

Exemplificãm în acest sens dosarele de urmãrire informativã „Pãun“, „Tulceanu“,
„Hasan“, „Dina“, „Panaitescu“ ºi „Baltag“, toate din problema „artã-culturã“.

Deºi raportat la perioada anterioarã a crescut numãrul dosarelor de urmãrire
informativã luate în control (30), acesta încã nu satisface cerinþele implicãrii
temeinice a serviciului în activitatea de coordonare, pentru întãrirea spiritului
profesional în desfãºurarea unei urmãriri informative calificate.

În acest an au fost necesare eforturi din partea tuturor ofiþerilor pentru sporirea
calitãþii lucrãrilor promovate la conducerea departamentului, cu prezentarea
concluziilor desprinse ºi a mãsurilor de fond ce se impun pentru îmbunãtãþirea muncii
în domeniile din competenþã. Faþã de anul trecut, numãrul analizelor, rapoartelor ºi
informãrilor valorificate la acest nivel a înregistrat o uºoarã creºtere, de la 151 la 159,
fapt ce implicã o mai activã mobilizare a noastrã pentru a rãspunde pe deplin exi-
genþelor rezultate din ordinele ºi orientãrile primite din partea conducerii profesionale.

O atenþie deosebitã a fost acordatã executãrii exemplare a sarcinilor ce au revenit
serviciului pe linie de securitate ºi gardã (peste 300 misiuni în 1986), neînregistrându-
ne cu nici un aspect negativ în acest an.

Pe linia aplicãrii prevederilor legale privind apãrarea secretului de stat ºi stabilirea
relaþiilor cu cetãþeni strãini au fost efectuate 22 controale sondaj ºi de fond, iar 212
persoane au fost prelucrate contrainformativ.

În aceastã perioadã au fost verificate 347 persoane la solicitarea Secþiei de cadre
a C.C. al P.C.R.

De asemenea, un volum important de muncã s-a depus pentru verificarea ºi avizarea
deplasãrilor în strãinãtate ale unui numãr de 134 persoane, din care 12 cereri au fost
soluþionate prin avizare negativã, înregistrându-ne cu un singur caz de rãmânere ilegalã
în strãinãtate, respectiv o persoanã avizatã de lt. col. Achim Victor.

În 1986, în activitatea nemijlocitã a ofiþerilor serviciului au persistat încã neajun-
suri, mai ales în ceea ce priveºte latura calitativã a muncii, fapt pentru care am fost
atenþionaþi de conducerea profesionalã.

Cu toate cã s-a încetat legãtura cu un numãr mare de persoane folosite în culegerea
de informaþii, existã încã surse în legãturã nemijlocitã ale cãror posibilitãþi încã nu
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sunt valorificate la nivelul sarcinilor ce le avem de rezolvat ca unitate centralã.
Asemenea surse se gãsesc îndeosebi în legãtura lt. col. Achim Victor, lt. col. Popazu
Vasile, mr. Cobianu Ion ºi mr. Florea Alexandru, care, de mai mult timp, furnizeazã
informaþii în mod sporadic sau despre aspecte notorii ori date de caracterizare generalã
ale persoanelor asupra cãrora se efectueazã verificãri de securitate. Pânã la data de
30 ianuarie 1987, ofiþerii menþionaþi vor prezenta din nou la analizã reþeaua din
legãturã, cu note de sarcini concrete pentru impulsionarea activitãþii cu aceasta în viitor.

Deºi modul de lucru în dosarele de urmãrire informativã lucrate nemijlocit ar trebui
sã constituie un exemplu de profesionalism, mã simt nevoit sã raportez cã avem cazuri
în care sarcinile propuse nu sunt rezolvate cu continuitate, mãsurile luate nu sunt
judicios corelate, iar unele dintre ele nu sunt încadrate informativ corespunzãtor,
resimþindu-se o lipsã acutã de informaþii. Avem în vedere îndeosebi dosarele de
urmãrire informativã „Pop“ ºi „Ion Popa“ – lt. col. Achim Victor, „Socrate“ – mr.
Cobianu Ion, „Aneta“ – lt. col. Popazu Vasile, „Nicu“ – mr. Florea Alexandru ºi
„Savin“ – cpt. Cusak Ioan. Aceste cazuri le vom avea prioritar în atenþie ºi vom milita
pentru creºterea rãspunderii ofiþerilor în lucrarea ºi soluþionarea lor.

Preocupãrile de studiere ºi analizare a unor fapte, fenomene ori tendinþe în evoluþia
situaþiei operative nu se ridicã la nivelul complexitãþii ºi dinamicii problematicii de
securitate din domeniile date în competenþã. Deºi nevoile muncii impun ºi informaþiile
existente permit fiecãrui ofiþer activitãþi de cercetare pentru desprinderea de concluzii
ºi stabilirea mãsurilor de ridicare a calitãþii muncii, o serie de aspecte operative din
domeniile de artã ºi culturã, sãnãtate ºi justiþie nu au fost investigate în profunzime.

În activitatea de analizã, materializatã în lucrãrile promovate la conducerea direcþiei
ºi a departamentului, s-a manifestat uneori superficialitate ºi ne-am adaptat greoi
exigenþelor de a desprinde concluzii de fond asupra implicaþiilor în plan operativ a
unor fapte ºi fenomene.

Neajunsurile ce s-au manifestat în activitatea serviciului þin exclusiv de cauze
subiective, respectiv de deficienþele existente în ce priveºte angajarea, rãspunderea,
organizarea ºi stilul de muncã al fiecãrui ofiþer. O rãspundere însemnatã revine
ofiþerilor specialiºti, care, atât în activitatea nemijlocitã, dar ºi în cea de conducere
ºi coordonare a colectivelor constituite în cadrul serviciului, nu au acþionat suficient
de temeinic pentru mobilizarea tuturor eforturilor în vederea executãrii sarcinilor la
timp ºi în cât mai bune condiþii. Astfel, mr. Mãlureanu Vasile, a cãrui competenþã,
experienþã ºi putere de muncã sunt confirmate, trebuie sã manifeste mai multã exigenþã
ºi fermitate în determinarea ofiþerilor colectivului de „artã-culturã“ sã munceascã cu
mai multã angajare, sã dovedeascã dinamism ºi eficienþã sporitã, sã înlãture orice
manifestare de inerþie ºi rutinã.

Lt. col. Vãrzaru Gheorghe, care pânã în luna octombrie a.c. a coordonat problema
„justiþie“, trebuie sã aibã ca reper în activitatea viitoare atenþionãrile primite ºi în noua
calitate de coordonator al colectivului de „cinematografie, radio, televiziune“ sã
valorifice superior experienþa ce o deþine. O atenþie deosebitã trebuie s-o acorde
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îmbunãtãþirii substanþiale a muncii de securitate în cadrul Radioteleviziunii Române,
sector în care nu trebuie sã se producã sub nici o formã fapte ostile ori de naturã a
periclita buna desfãºurare a activitãþilor specifice acestui obiectiv.

Lt. col. Popazu Vasile, deºi coordoneazã de mai mult timp problema „sãnãtate“,
nu a reuºit sã gãseascã modalitãþi eficiente de a determina îmbunãtãþiri de fond în
acest important domeniu. Se impune sã manifeste mai multã angajare, iniþiativã ºi
sã acorde sprijinul necesar ofiþerilor din subordine, cpt. Fãrcaº Victor ºi lt. Gheorghe
Daniela, veniþi de puþin timp în cadrul direcþiei, pentru integrarea lor rapidã în muncã.

Lt. col. Achim Victor, care nu are în subordine alþi ofiþeri, dar se ocupã nemijlocit
de un sector deosebit de important din problema „artã-culturã“, nu manifestã
suficientã adaptabilitate la dinamica tendinþelor de evoluþie ale unor fenomene
negative, nereuºind sã concretizeze în lucrãri de analizã ºi sintezã aspectele mai
semnificative ale situaþiei operative ºi sã propunã mãsuri eficiente de neutralizare în
cazurile mai importante. Tovarãºul lt. col. Achim trebuie sã înþeleagã faptul cã
îmbunãtãþirea activitãþii de cercetare, studiu ºi analizã este imperios necesarã, iar
exigenþele în ce priveºte folosirea judicioasã a timpului de muncã ºi mai buna
organizare a întregii activitãþi sunt pe deplin justificate.

Sunt conºtient cã rãspunderi directe îmi revin personal pentru neajunsurile care
s-au manifestat în activitatea de ansamblu a serviciului. Nu am reuºit pe deplin sã
imprim stilului de conducere suficientã rigoare ºi exigenþã pentru a determina
angrenarea, mobilizarea ºi valorificarea superioarã a disponibilitãþilor existente în
cadrul serviciului. În unele situaþii, când prin multitudinea problemelor, fireascã la
specificul serviciului, s-au suprapus unele sarcini, nu am gãsit cele mai bune soluþii
pentru selecþionarea prioritãþilor ºi executarea în termen a ordinelor primite. Nu am
intervenit cu mãsuri ferme ce se impuneau pentru eliminarea neajunsurilor manifestate
în activitatea ofiþerilor din colectivul de „artã-culturã“, în unele momente am lãsat
ca lucrurile sã se desfãºoare de la sine, pe considerentul cã mr. Mãlureanu Vasile poate
rezolva singur sarcinile. Realitatea a dovedit cã, la un volum foarte mare de lucrãri,
nu a mai reuºit sã le facã faþã, fapt ce determinat rezolvarea cu întârziere sau la un
nivel scãzut de calitate a unor lucrãri ordonate.

Numai la intervenþia conducerii direcþiei am angrenat corespunzãtor ºi echilibrat
repartizarea sarcinilor ºi pentru ceilalþi ofiþeri specialiºti din serviciu, lt. col. Vãrzaru
Gheorghe ºi lt. col. Popazu Vasile, care au primit în coordonare colectivele nou
constituite de „cinematografie-radio-televiziune“ ºi „sãnãtate-justiþie“.

De asemenea, au existat situaþii când am preferat sã rezolv personal unele lucrãri,
deºi se impunea sã capacitez ofiþerii din subordine, astfel încât am scãpat din atenþie
unele probleme de coordonare a muncii la nivelul serviciului, fapt ce s-a repercutat
negativ asupra operativitãþii ºi calitãþii executãrii unor sarcini sau ordine primite din
partea conducerii direcþiei ºi a Departamentului Securitãþii Statului.
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Pentru lipsa de aprofundare ºi analizã într-un raport înaintat conducerii departa-
mentului, ºeful serviciului ºi locþiitorul sãu, mr. Mãlureanu Vasile, au fost sancþionaþi
disciplinar.

Pentru activitatea necorespunzãtoare de ansamblu în sectoarele ce le-a avut în
coordonare, mr. Apostol Eugeniu a fost trecut într-un alt colectiv de muncã.

Învãþãmântul politic ºi profesional s-a desfãºurat în bune condiþiuni, ofiþerii
serviciului obþinând rezultate bune ºi foarte bune.

V. Pentru ridicarea calitãþii ºi eficienþei activitãþii specifice în problemele „artã-
culturã“, „presã-radioteleviziune-poligrafie“, „sãnãtate“ ºi „justiþie“ la nivelul
cerinþelor situaþiei operative ºi al exigenþelor programelor speciale de mãsuri, ale
ordinelor ºi indicaþiilor date de conducerea departamentului, vom acþiona prioritar
în urmãtoarele direcþii:

1. Perfecþionarea activitãþii de planificare ºi organizare a muncii, selecþionarea într-o
mai bunã mãsurã a cazurilor, problemelor ºi fenomenelor deosebite sub raport operativ
ori a celor cu tendinþe de evoluþie negativã ºi mobilizarea forþelor ºi mijloacelor pentru
selecþionarea lor prioritarã. În acest sens, vor fi întreprinse urmãtoarele:

– Îmbunãtãþirea activitãþii de cunoaºtere pe baza unor planuri de cãutare a
informaþiilor elaborate în fiecare problemã.

– Asigurarea unui mai pronunþat caracter profesional muncii în dosarele de urmãrire
informativã ºi urgentarea clarificãrii lor, avându-se în atenþie deosebitã cele care au
o vechime mai mare de 3 ani.

– Selecþionarea ºi luarea în control a cazurilor deosebite pentru soluþionarea lor
prioritarã.

2. Creºterea calitãþii mijloacelor ºi metodelor specifice, în scopul perfecþionãrii
activitãþii de cunoaºtere ºi stãpânire a situaþiei operative, de protecþie faþã de
influenþele nocive în problemele, obiectivele, locurile ºi mediile din competenþã. În
acest scop, se va acþiona pentru:

– Perfecþionarea muncii cu reþeaua informativã sub toate laturile, cantitative, dar
mai ales calitative. În trimestrul III/1987 se va analiza, pe baza unor controale efectuate
în teritoriu, calitatea ºi eficienþa muncii cu reþeaua informativã.

3. Creºterea fermitãþii faþã de cercurile ºi elementele ostile din exterior care
acþioneazã pentru incitarea ºi influenþarea negativã a intelectualilor din sfera de
competenþã, diversificarea ºi sporirea eficienþei intervenþiilor preventive. Avem în
vedere, îndeosebi, urmãtoarele:

– Întocmirea, în trimestrul I/1987, a unui plan comun cu U.M. 0544 ºi Serviciul
„D“ pentru protejarea creatorilor de valoare care se deplaseazã în strãinãtate pentru
promovarea intereselor culturale ale þãrii noastre ºi analizarea, în trimestrul III/1987,
a modului în care s-a acþionat pe aceastã linie.

– Extinderea conlucrãrii cu organele democratice, cu colectivele de oameni ai
muncii, în vederea soluþionãrii unor cazuri. În trimestrul IV/1987 se va analiza modul
cum s-a acþionat ºi cãile de întãrire a sprijinului maselor în realizarea sarcinilor de
securitate.
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4. Continuarea preocupãrilor de analizã ºi studiere a faptelor ºi fenomenelor, pentru
desprinderea tendinþelor de evoluþie a situaþiei operative ºi stabilirea mãsurilor de
îmbunãtãþire a activitãþii noastre specifice. În acest sens, în 1987 vor fi realizate pe
serviciu un numãr de 8 studii.

5. Creºterea spiritului de rãspundere, angajare revoluþionarã ºi a competenþei în
muncã a ofiþerilor serviciului, precum ºi a celor de la securitãþile judeþene ºi a
municipiului Bucureºti cu responsabilitãþi în aceste probleme.

Deplasãrile ce se vor efectua în perioada imediat urmãtoare vor viza controlul,
sprijinul ºi îndrumarea la securitãþile judeþene cu pondere sau care au înregistrat
neajunsuri în muncã pe linia problemelor din competenþa serviciului.

Asigurãm conducerea direcþiei cã ofiþerii Serviciului 5 vor acþiona imediat
pentru eliminarea lipsurilor ºi neajunsurilor ce s-au manifestat în acest an, atât în
activitatea nemijlocitã, cât ºi în cea de coordonare, ºi nu vom precupeþi nici un efort
pentru a ne onora cu cinste sarcinile ºi misiunile ce ne revin, astfel încât prin întreaga
noastrã activitate ºi comportare sã rãspundem pe deplin cerinþelor ºi exigenþelor, mereu
sporite, pe care conducerea Departamentului Securitãþii Statului le pune în faþa
aparatului de informaþii interne.

ªeful Serviciului 5
Cãpitan
Florea Lucian

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 2, f. 215–239.

220022

1987 ianuarie 14. Plan de cãutare a informaþiilor pe anul 1987 întocmit de
Direcþia I

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. D/0054639 din 14 ianuarie 1987

Plan
de cãutare a informaþiilor pe anul 1987

În scopul cunoaºterii ºi prevenirii acþiunilor iniþiate de grupãrile ºi cercurile
reacþionare din strãinãtate, precum ºi de elementele ostile din interior, pentru
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zãdãrnicirea oricãror încercãri ale acestora de a organiza pe teritoriul þãrii noastre
activitãþi cu caracter fascist, naþionalist-iredentist, de propagandã împotriva orânduirii
socialiste ori alte acte care pot afecta în orice mod independenþa, suveranitatea statului
român, climatul politic existent ºi relaþiile R.S. România cu alte þãri;

Pentru realizarea integralã a conceptului de prevenire fundamentat de tovarãºul
Nicolae Ceauºescu, Comandantul nostru suprem, a prevederilor hotãrârilor
Congresului al XIII-lea al P.C.R., a altor documente de partid, a sarcinilor prevãzute
în Programul de mãsuri al Departamentului Securitãþii Statului pe anul 1987,
precum ºi a celorlalte programe ºi planuri speciale existente în problemele din
competenþa informaþiilor interne;

I. Activitatea de cãutare a informaþiilor va avea un caracter sistematic ºi ofensiv,
se va desfãºura permanent, în toate problemele, obiectivele, locurile ºi mediile din
competenþã ºi va fi orientatã în urmãtoarele direcþii:

1) Depistarea acþiunilor clandestine ºi a altor aspecte ce conþin indicii de acti-
vitãþi subversive. În acest scop, vor fi cãutate ºi se vor obþine informaþii cu privire la:

a) Canale, metode, mijloace ºi procedee prin care persoane, organizaþii ºi
cercuri reacþionare din strãinãtate realizeazã legãturi ascunse cu elemente ostile
din þarã.

Atenþie deosebitã se va acorda persoanelor care:
– au preocupãri de activitate cu caracter legionar, naþionalist-fascist ºi iredentist

sau manifestãri ostile;
– se aflã în atenþia unor organizaþii reacþionare, grupãri cultice sau sectante din

strãinãtate;
– activeazã în grupãrile reacþionare ale emigraþiei maghiare sau în cercurile

naþionalist-iredentiste din strãinãtate;
– sunt cunoscute cã au avut manifestãri ºi activitate naþionalist-iredentistã, iar în

prezent sunt vizate de cercuri ºi organizaþii ale emigraþiei maghiare din strãinãtate
în vederea reactivãrii;

– au legãturi cu elemente duºmãnoase din emigraþia românã (legionari, naþionaliºti-
iredentiºti, foºti condamnaþi pentru infracþiuni contra securitãþii statului, membri ai
fostelor partide burgheze etc., descendenþi ai acestora) ori au rude ºi cunoºtinþe în
strãinãtate cunoscute cã au atitudine ostilã þãrii noastre;

– sunt semnalate cã în timpul cãlãtoriilor efectuate în diferite þãri occidentale au
intrat în contact cu elemente din categoriile sus menþionate ºi sunt suspecte cã au
fost racolate sau incitate la acþiuni duºmãnoase;

– întreþin relaþii cu diferite organizaþii ostile din exterior, diplomaþi, ziariºti ºi alte
categorii de strãini cunoscuþi cu preocupãri duºmãnoase împotriva þãrii noastre;

– au beneficiat de burse, invitaþii ºi ajutoare materiale din partea unor organizaþii,
instituþii ºi persoane din strãinãtate;

– funcþioneazã pe mijloacele de transport internaþionale, fac frecvente deplasãri
în strãinãtate ori posedã permise de mic trafic;
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– sunt cetãþeni strãini aflaþi la studii în þara noastrã ºi întreþin relaþii cu persoane
din sfera de preocupare a informaþiilor interne;

– solicitã sprijinul unor organizaþii sau posturi de radio reacþionare, îndeosebi
„Amnesty International“ ºi „Europa Liberã“, anumitor organisme, foruri ºi reuniuni
internaþionale sau personalitãþi politice, ºtiinþifice, religioase etc., ºi, sub pretextul
unor nemulþumiri personale, invocã aºa-zisa lipsã de drepturi ºi libertãþi cetãþeneºti;

– au lucrãri literar-artistice respinse de la publicare pentru probleme de conþinut
ºi sunt elogiate în mod sistematic în emisiunile postului de radio „Europa Liberã“.

b) Activitãþi, atitudini ºi preocupãri suspecte, care conþin indicii de
clandestinitate. Cu precãdere vor fi investigate persoanele care:

– au activat în organizaþia legionarã sau în partidele naþionalist-fasciste ºi iredentiste;
– întreþin relaþii cu cercurile emigraþiei reacþionare sau cautã asemenea legãturi;
– au fost condamnate pentru activitate duºmãnoasã în bande, grupãri teroriste sau

alte acþiuni împotriva securitãþii statului;
– au emis ideea înfiinþãrii de organizaþii, grupãri politice sau religioase legale sau

cu caracter anarhic, contestatar ºi disident, au aderat sau simpatizat cu iniþiatorii unor
asemenea acþiuni;

– au deþinut funcþii de conducere în fostele partide burghezo-moºiereºti ºi au
participat la evenimente politice importante înainte de 23 august 1944;

– manifestã intenþii de reactualizare a unor organizaþii ºi formaþiuni politice cu
caracter naþionalist, fascist ºi iredentist sau de constituire a unor anturaje cu
asemenea preocupãri;

– au rude sau relaþii în strãinãtate, sunt preocupate sã realizeze legãturi cu strãini
ori sunt semnalate cã viziteazã reprezentanþe diplomatice acreditate în þara noastrã;

– fac parte din clerul protestant ºi romano-catolic ºi sunt cunoscute cã întreþin
legãturi cu cercurile reacþionare ale emigraþiei maghiare ºi germane;

– au fost la post, studii sau specializare în strãinãtate;
– au revenit cu întârziere în þarã, dupã plecarea frauduloasã din R.S. România ori

rãmânerea ilegalã în strãinãtate;
– au fost condamnate pentru acþiuni de cãlãuzire peste frontierã sau se aflã în relaþii

cu fugari ori alte categorii de strãini semnalaþi cu preocupãri de a scoate ilegal persoane
din þarã;

– sunt studenþi strãini de origine românã ºi provin din þãri în care se aflã grupãri
ºi organizaþii ostile ale emigraþiei române reacþionare.

c) Persoanele din þarã vizate de organizaþiile reacþionare din strãinãtate pentru
instigarea la acþiuni ostile ºi obþinerea de informaþi necesare alimentãrii
propagandei antiromâneºti. Vor fi avute în vedere mai ales persoanele care:

– au manifestãri duºmãnoase virulente, profereazã injurii ºi calomnii la adresa
orânduirii socialiste;

– au fost identificate ca autori ai unor înscrisuri cu conþinut duºmãnos;
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– au suferit condamnãri repetate pentru infracþiuni contra securitãþii statului, iar
dupã eliberarea din detenþie continuã sã-ºi exteriorizeze vechile concepþii ºi
preocupãri;

– desfãºoarã activitate ostilã sub acoperire religioasã;
– viziteazã oficii diplomatice ori alte reprezentanþe strãine acreditate în þara noastrã;
– exacerbeazã problemele privind drepturile omului sau intenþioneazã sã plece

ilegal din þarã;
– au legãturi cu posturi de radio strãine;
– încearcã sã dea semnificaþii politice unor nemulþumiri personale.
d) Depozite de materiale cu conþinut mistic-ostil, mijloace ºi locuri de

multiplicare a acestora. Pentru obþinerea unor astfel de informaþii, se va acþiona
prioritar asupra:

– elementelor cu rol de conducere în cadrul sectelor, grupãrilor anarhice ºi celor
care intermediazã legãturi cu persoane ce activeazã în acestea:

– elementelor cultice ºi sectante care primesc diferite ajutoare din partea unor
persoane particulare sau organizaþii religioase din strãinãtate;

– legãturilor elementelor cultice ºi sectante care îºi desfãºoarã activitatea în
întreprinderi tipografice ori în alte locuri unde se aflã mijloace de multiplicare;

– elementelor fanatice care cãlãtoresc în strãinãtate ori întreþin legãturi cu
cetãþeni strãini;

– studenþilor strãini semnalaþi cã fac parte din diferite grupãri sectante, cu care
întreþin legãturi frecvente.

e) Cãile de pãtrundere în þarã ºi de scoatere în exterior a unor materiale cu
caracter legionaro-fascist, naþionalist-iredentist, mistic ºi de propagandã
împotriva orânduirii socialiste; identificarea persoanelor care deþin, redacteazã
sau intenþioneazã sã elaboreze lucrãri cu asemenea conþinut. Deosebitã atenþie
se va acorda elementelor care:

– au deþinut funcþii de conducere în organizaþia legionarã, partidele naþionalist-
fasciste, iredentiste, fostele partide burghezo-moºiereºti ºi în organizaþiile ºi bandele
subversiv-teroriste;

– sunt preocupate sã redacteze, procure ºi sã scoatã din þarã lucrãri cu caracter
ostil politicii partidului ºi statului nostru în problema naþionalã sau în alte domenii,
precum ºi a celor care deþin sau primesc din strãinãtate asemenea lucrãri;

– scriu lucrãri de sertar, cu conþinut necorespunzãtor, pe care le fac cunoscute unor
persoane din anturajul lor;

– le-au fost respinse de la publicare lucrãri literar-artistice, istorice, sociologice,
etnografice, datoritã unor deficienþe sub raportul viziunii ideologice;

– au preocupãri literare ºi se aflã în atenþia unor organizaþii reacþionare din
strãinãtate al cãror scop declarat este sprijinirea intelectualilor contestatari;

– cãlãtoresc în þãrile vecine cu permis de mic trafic;
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– se aflã la studii în þara noastrã ºi sunt semnalate cã fac parte din grupãri anarhice
sau de dreapta ori cu preocupãri de a intermedia scoaterea sau introducerea ilegalã
în þara noastrã a unor astfel de materiale.

Astfel de informaþii vor fi cãutate ºi în rândul strãinilor care ne viziteazã þara ºi
contacteazã persoane cu preocupãri de a realiza lucrãri literar-artistice cu conþinut
necorespunzãtor.

2. Stabilirea mediilor ºi categoriilor de persoane receptive la incitarea
organizaþiilor reacþionare din exterior ºi delimitarea celor care pot fi folosite ca
masã de manevrã de cãtre acestea.

Vor fi cãutate informaþii în toate locurile ºi mediile din competenþã, îndeosebi în
rândul:

– elementelor cunoscute cu manifestãri ºi preocupãri naþionalist-fasciste ºi
iredentiste;

– mediilor cultice ºi sectante;
– persoanelor cu intenþii de plecare definitivã din þarã sau preocupate sã-ºi creeze

anturaje în vederea trecerii frauduloase a frontierei;
– cetãþenilor strãini aflaþi la studii în þara noastrã;
– celor care întreprind acþiuni turbulente, invocând aºa-zisa lipsã de drepturi ºi

libertãþi cetãþeneºti, inclusiv cele religioase;
– persoanelor care în anumite împrejurãri exprimã nemulþumiri cu sensuri

politice ori fac aprecieri tendenþioase în legãturã cu diferite evenimente interne ºi inter-
naþionale;

– descendenþilor de legionari ºi ai altor categorii de elemente cu antecedente
politice, ai cãror pãrinþi au fost condamnaþi la moarte, decedaþi în detenþie ori care
au deþinut rol de conducere în ierarhia vechii societãþi, precum ºi celor cunoscuþi sau
pretabili la activitãþi duºmãnoase;

– deservenþilor cultici ºi sectanþi semnalaþi cã întreþin relaþii neoficiale cu diferite
organizaþii reacþionare din exterior ori cu cetãþeni strãini;

– cenaclurilor ºi cluburilor literar-artistice în care activeazã persoane preocupate
sã lanseze idei ostile ori sã prezinte lucrãri cu conþinut politic necorespunzãtor;

– tinerilor cunoscuþi cã adoptã un mod de viaþã noncomformist, sunt purtãtori ai
ideilor unor curente decadente, contrare moralei socialiste, pregãtesc ori au comis
infracþiuni sau alte fapte antisociale, sunt capabile sã exercite influenþe negative ºi
sã constituie anturaje sau grupãri cu caracter necorespunzãtor.

3. Depistarea strãinilor care vin în þara noastrã cu misiuni din partea unor
organizaþii reacþionare, cu scopul de a instiga la acþiuni ostile sau desfãºoarã astfel
de activitãþi pe timpul sejurului în R.S. România. În acest scop, vor fi investigate
persoanele care:

– vin frecvent la noi în þarã ºi îºi au domiciliul în statele pe teritoriul cãrora
activeazã organizaþii reacþionare ce desfãºoarã acþiuni propagandistice ostile R.S.
România ori existã lagãre de triere a fugarilor;
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– fac parte din emigraþia românã, maghiarã sau germanã ºi sunt semnalate cu
atitudine ostilã þãrii noastre;

– fac parte din personalul ambasadelor ori altor reprezentanþe strãine acreditate
în þara noastrã (diplomaþi, ziariºti ºi alte categorii) ºi manifestã interes faþã de unele
elemente din baza de lucru a informaþiilor interne;

– anterior venirii în R.S. România viziteazã R.P. Ungarã sau sunt însoþiþi de cetãþeni
maghiari ºi manifestã interes pentru a contacta elemente autohtone cunoscute cu
preocupãri naþionalist-iredentiste;

– la intrarea ori ieºirea din þara noastrã s-au gãsit asupra lor lucrãri, publicaþii,
memorii, scrisori ori alte materiale cu conþinut duºmãnos sau care pot fi folosite în
propaganda antiromâneascã;

– contacteazã persoane din baza de lucru a informaþiilor interne ºi le instigã la
activitãþi necorespunzãtoare;

– se aflã la studii în þara noastrã, provin din rândul emigraþiei române ºi exprimã
convingeri reacþionare;

– sunt suspecte de apartenenþã la organizaþii sau grupãri extremist-teroriste, cultice
ºi sectante ori sunt pretabile de a fi folosite de cercurile reacþionare în acþiuni ostile
îndreptate împotriva R.S. România.

4. Identificarea elementelor care lanseazã ºi întreþin zvonuri alarmiste, în
scopul amplificãrii anumitor situaþii existente, urmãrind crearea unor stãri
tensionale ºi deteriorarea climatului politic.

Asemenea informaþii vor fi cãutate prioritar în situaþii deosebite, precum ºi cu
prilejul unor evenimente interne ºi internaþionale, avându-se în vedere:

– ascultãtorii ºi colportorii ºtirilor transmise la posturile de radio „Europa
Liberã“, „Deutsche Welle“, „B.B.C.“, „Vocea Americii“ etc., precum ºi rudele ºi
legãturile din þarã ale angajaþilor ºi colaboratorilor acestora;

– elementele identificate ca autori de înscrisuri cu conþinut duºmãnos;
– emisarii centrelor cultice ºi organizaþiilor reacþionare din exterior, precum ºi

mediul sectanþilor din þarã;
– persoane cunoscute cu concepþii ºi manifestãri ostile din rândul românilor, cât

ºi al strãinilor aflaþi în þara noastrã sub diferite acoperiri.
5. Depistarea deþinãtorilor de armament ºi muniþii, precum ºi a celor care

intenþioneazã sã confecþioneze sau sã procure asemenea materiale pentru a le
folosi în scopuri ostile. Se va acþiona cu precãdere asupra persoanelor care:

– au fãcut parte din organizaþia legionarã ori din grupãri subversiv-teroriste;
– au fost condamnate pentru infracþiuni împotriva securitãþii statului ºi au deþinut

armament;
– au fãcut parte din armata burghezã sau aparatul de represiune burghez;
– au fost reþinute în tentativa de trecere frauduloasã a frontierei sau predate de

organele de stat din þãrile vecine, intenþioneazã sã creeze anturaje în vederea trecerii
frauduloase a frontierei, prin forþarea acesteia cu folosirea de armament;
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– sunt susceptibile de a se angrena în activitãþi terorist-diversioniste;
– pentru satisfacerea unor revendicãri personale, ameninþã cu acþiuni violente;
– sunt strãini la studii sau se aflã în þarã pentru alte activitãþi în obiectivele, locurile

ºi mediile din competenþa informaþiilor interne, preocupaþi de a introduce armament,
muniþie ºi substanþe explozive, în scopul de a organiza ºi comite acþiuni terorist-
diversioniste.

6. Sesizarea stãrilor de spirit negative cu tendinþe de a cuprinde un numãr
mare de persoane din sfera de preocupare ºi de a degenera în acþiuni cu caracter
turbulent, aºa-zis protestatare; depistarea instigatorilor ºi a cauzelor reale ale
nemulþumirilor. Vor fi investigate îndeosebi:

– instituþiile de învãþãmânt ºi locurile de cazare în care se aflã elevi ºi studenþi;
– persoanele care au solicitat plecarea definitivã din þarã;
– instituþiile de artã-culturã, poligrafie, precum ºi mediul artiºtilor liber-

profesioniºti;
– cultele ºi sectele, îndeosebi cele neoprotestante, în rândul cãrora existã elemente

protestatare anarhice;
– mediile intelectualilor din localitãþile rurale, care-ºi desfãºoarã activitatea în

domeniile învãþãmântului, sãnãtãþii ºi agriculturii;
– mediile sãteºti în care existã anumite nemulþumiri ce pot degenera în activitãþi

ostile ca urmare a incitãrilor din partea unor elemente cunoscute cu poziþie
duºmãnoasã.

II. În cadrul cooperãrii cu celelalte unitãþi informativ-operative ale Departa-
mentului Securitãþii Statului, aparatul de informaþii interne va investiga permanent
baza sa de lucru ºi va folosi posibilitãþile proprii pentru obþinerea de date privind:

– intenþii de atentat care ar putea pune în pericol securitatea statului;
– acþiuni, intenþii sau preocupãri de comitere a unor fapte cu caracter terorist-

diversionist;
– persoane pretabile la sãvârºirea unor acte de spionaj, trãdare, sabotaj, subminare

a economiei naþionale ori de redactare ºi difuzare de înscrisuri cu conþinut incitator
la acþiuni cu caracter ostil;

– fenomene, fapte sau deficienþe de naturã sã provoace pagube avutului obºtesc
ori care pot genera infracþiuni în dauna economiei naþionale.

III. Analiza, sinteza ºi exploatarea informaþiilor obþinute vor asigura valo-
rificarea eficientã a acestora, atât sub raport operaþional, cât ºi pe plan informaþional,
prin informarea sistematicã a factorilor de decizie ierarhici.

În acest sens, ºefii serviciilor de informaþii interne vor analiza permanent
informaþiile obþinute în problemele din competenþã, hotãrând mãsuri concrete de
clarificare sub toate aspectele ºi de exploatare operativã a acestora.

Trimestrial, vor fi sintetizate informaþiile obþinute în problemele cuprinse la
punctele 1–5, care se vor raporta la Direcþia I, împreunã cu concluziile desprinse ºi
mãsurile întreprinse. Informaþiile deosebite vor fi raportate imediat ºi sistematic, pe
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mãsura obþinerii lor. Cele privind aspectele de la pct. 6 se vor raporta periodic,
îndeosebi premergãtor ºi pe parcursul desfãºurãrii unor evenimente politice interne
ºi internaþionale, precum ºi atunci când anumite stãri de spirit sau fenomene
negative din sfera de preocupare a informaþiilor interne au tendinþa de a se amplifica
ori sã degenereze în acþiuni necorespunzãtoare, de naturã sã afecteze climatul politic
sau ordinea publicã.

IV. Pentru realizarea obiectivelor prevãzute în prezentul plan vor fi întreprinse
mãsurile care se impun, avându-se în vedere ºi urmãtoarele:

– Întocmirea planurilor de cãutare a informaþiilor pentru fiecare problemã sau
obiectiv aflat în rãspunderea nemijlocitã a cadrelor din serviciul (serviciile) de
informaþii interne, pe baza tematicilor orientative ce vor fi trimise de cãtre Direcþia I.

– Reanalizarea, în funcþie de obiectivele, locurile, mediile, persoanele ºi categoriile
de informaþii ce trebuie cãutate, a întregului potenþial informativ existent, iar pe baza
concluziilor desprinse se vor stabili:

– sursele cu posibilitãþi, ce vor fi folosite în continuare în muncã;
– sursele plafonate, fãrã perspective, cu care se va înceta legãtura;
– necesarul de noi recrutãri pentru anul 1987, care sã dea garanþia asigurãrii

obþinerii informaþiilor impuse de situaþia operativã pe profil de informaþii interne pe
raza de competenþã.

– Particularizarea, pentru fiecare sursã, a categoriilor de informaþii pe care le poate
furniza, a persoanelor, obiectivelor, locurilor ºi mediilor în care sau pe lângã care
are posibilitãþi reale de informare.

Ori de câte ori se impune, prezentul plan va fi completat în funcþie de mutaþiile
produse în situaþia operativã.

ªeful direcþiei
Colonel
Raþiu Gheorghe

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 1, f. 72–85.
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220033

1987 august 3. Raport al Corpului de Control din Departamentul Securitãþii
Statului privind activitatea desfãºuratã de Serviciul V – Direcþia
I în perioada ianuarie 1986–iunie 1987

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Corpul de Control

Nr. 0085725 din 3 august 1987

Raport

Conform planului tematic aprobat, în perioada 1–12 iulie a.c., a fost controlatã
activitatea desfãºuratã de cãtre Serviciul V din cadrul Direcþiei I, între 1 ianuarie
1986–30 iunie 1987, care are în competenþã problemele:

a) artã-culturã
Coordonator maior Mãlureanu Vasile 
ofiþerii: lt. col. Achim Victor,

maior Cobianu Ion,
cpt. Despa Ion ºi 
lt. maj. Huidu Gheorghe.

b) presã-radio-televiziune-poligrafie
Coordonator lt. col. Vãrzaru Gheorghe 
ofiþerii: maior Florea Alexandru-Gheorghe [ºi]

cpt. Cusak Ion.
c) „sãnãtate“ ºi „justiþie“
Coordonator lt. col. Popazu Vasile 
ofiþerii: cpt. Fãrcaº Victor [ºi]

lt. Gheorghe Daniela.
Din organigrama serviciului, din luna martie a.c., lipseºte ºeful acestuia.
Analizând sub prisma celor douã laturi pe care le comportã activitatea

compartimentului, de execuþie (prezentãm în anexã* cele 22 instituþii ºi unitãþi
subordonate acestora aflate în rãspundere) ºi de coordonare, îndrumare ºi control,
au rezultat, în principal, urmãtoarele aspecte de mai mare relevanþã:

Documentele de organizare ºi planificare a muncii, care sunt elaborate potrivit
cerinþelor ºi exigenþelor conducerii Departamentului Securitãþii Statului, pun în
evidenþã faptul cã sub conducerea ºefului unitãþii, col. Raþiu Gheorghe, ºi a
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locþiitorului sãu, lt. col. Anastasiu Gabriel, cadrele serviciului au militat pentru
îndeplinirea sarcinilor ce le revin din documentele de partid ºi legile þãrii, din ordinele,
orientãrile ºi indicaþiile date permanent de secretarul general al partidului, preºedintele
Republicii Socialiste România, Comandantul suprem al Forþelor Armate, tovarãºul
Nicolae Ceauºescu. Având în vedere specificitatea problematicii, care, în esenþã,
cuprinde domenii ale muncii politico-ideologice, am insistat asupra acestui aspect,
constatând cã întreaga activitate de securitate s-a desfãºurat cu respectarea prevederilor
Hotãrârii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din martie 1979 privind
întãrirea controlului ºi îndrumãrii de cãtre partid a muncii organelor de securitate.

Examinând planurile de mãsuri existente în fiecare problemã, cele de cãutarea
informaþiilor ºi de planificare a muncii, am desprins faptul cã toate aceste documente
au fost elaborate în spiritul Programului anual de mãsuri al Departamentului
Securitãþii Statului, precum ºi în spiritul concluziilor ºi ordinelor date de Biroul
executiv al Consiliului de conducere al Departamentului Securitãþii Statului cu prilejul
analizelor fãcute – la acest nivel – pe domenii de activitate. A mai rezultat cã în centrul
preocupãrilor a stat permanent realizarea conceptului de muncã preventivã în
condiþiile fundamentate de Comandantul suprem.

În ce priveºte aria de cuprindere, profunzimea ºi eficienþa mãsurilor întreprinse
pe aceste importante domenii ale muncii de informaþii interne, pentru cunoaºterea
ºi stãpânirea situaþiei operative, în vederea prevenirii oricãror activitãþi îndreptate
împotriva securitãþii statului, reliefãm:

Crearea, educarea, instruirea ºi verificarea reþelei informative.
– Pe planul activitãþilor executate nemijlocit.
Analizând reþeaua informativã din legãtura ofiþerilor serviciului, sub multiple

aspecte (structurã, amplasare, folosire), a rezultat cã, pe ansamblu, sunt corespun-
zãtoare ºi se asigurã, faþã de alte perioade, cunoaºterea în mai bune condiþii, stãpânirea
situaþiei informative din problemele, locurile ºi mediile din rãspundere. Reþeaua
informativã cuprinde 171 persoane, dintre care 17 informatori, 7 colaboratori, 132
cu aprobare ºi 15 gazde case de întâlniri, inclusiv o casã de lucru. Dintre acestea,
136 au studii superioare ºi 35 studii medii. Aportul ºi calitatea informaþiilor am pus-o
în strânsã legãturã ºi cu vechimea în reþea ºi vârsta surselor, rezultând cã, din punct
de vedere al vechimii în reþea, 91 surse au între 1 ºi 5 ani, 49 între 5 ºi 10 ani, 19
între 10 ºi 20 de ani, iar peste 20 de ani 3, dupã vârstã, 26 au pânã în 40 de ani, 135
între 40 ºi 60 de ani, iar 10 peste aceastã vârstã.

În ce priveºte folosirea acestora, 71 sunt dirijate în realizarea sarcinilor ce decurg
din dosarele de urmãrire informativã existente ºi în totalitate în supraveghere
informativã, asigurându-se totodatã acoperirea locurilor ºi mediilor din rãspundere,
în general corespunzãtoare, urmând a fi concretizatã la capitolele în care diferitele
domenii vor fi puse în discuþie. Din analizã a mai rezultat cã 53 surse au fost
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selecþionate pentru rezolvarea unor sarcini în exterior, iar 24 cu posibilitãþi în acþiuni
interjudeþene.

Sub aspectul dinamicii recrutãrilor, în perioada de referinþã au fost introduse în
reþea 42 persoane (40 surse, 2 gazde) ºi scoase, în acelaºi timp, 26 surse. Din studiul
informaþiilor ºi al datelor furnizate, apreciem cã loialitatea ºi calitatea persoanelor
existente în reþea este, în bunã mãsurã, corespunzãtoare cerinþelor operative de
cunoaºtere ºi prevenire. În context, relevãm ºi faptul cã, în obþinerea de informaþii,
majoritatea ofiþerilor din serviciu folosesc în bune condiþii ºi cu eficienþã legãturile
oficiale ºi personalitãþi din rândul creatorilor de literaturã ºi artã ºi din celelalte domenii
(sãnãtate, justiþie ºi presã), atât din Capitalã, cât ºi din teritoriu.

Prezenþa în reþea a unor persoane cu prestigiu, datorat creaþiei lor în domeniile
în care activeazã, cu autoritate recunoscutã, conferã calitãþi ºi posibilitãþi de
informare aparte, asigurând, într-o bunã mãsurã, obþinerea de informaþii privind aspecte
ºi activitãþi dintre cele mai sensibile.

Operativitatea ºi conspirativitatea sistemului de legãturã cu sursele de informare
sunt asigurate în mod corespunzãtor. Avem în vedere cã majoritatea acestora dispun
de locuinþe, birouri ori ateliere de creaþie unde se pot efectua întâlnirile în deplinã
securitate, în anumite situaþii, de mai multe ori într-o singurã zi, în cazuri de urgenþã.

– Pe planul activitãþilor desfãºurate în teritoriu.
Reþeaua informativã existentã în aceste domenii de activitate cuprinde 6.339

persoane, dintre care: 3.029 informatori, 1.233 colaboratori, 1.540 surse cu aprobare,
129 rezidenþi, care în proporþie de circa 2.550 au o vechime în reþea între 5 ºi 20 de
ani, iar cu studii superioare sunt peste 2.870, cu menþiunea cã ºi în rândul acestora
existã scriitori de prozã ºi poezie, artiºti plastici, dramaturgi, actori, instrumentiºti,
medici, ziariºti, magistraþi, procurori ºi alte categorii cu valoare profesionalã ridicatã.

Cu privire la procesul de supraveghere ºi urmãrire informativã.
– Pe planul activitãþii desfãºurate nemijlocit.
Din studiul efectuat s-a constatat cã în supravegherea ºi urmãrirea informativã s-a

asigurat în mai bune condiþii aplicarea prevederilor programelor de mãsuri, executarea
ordinelor ºi indicaþiilor conducerii Departamentului Securitãþii Statului, în cele mai
multe cazuri, în spiritul în care au fost date, ceea ce a condus la obþinerea unor rezultate
pozitive în acoperirea informativã a obiectivelor, locurilor ºi mediilor din competenþã,
în cooperare cu celelalte unitãþi centrale de securitate, iar în ansamblul acþiunilor
întreprinse pentru aplicarea mãsurilor ordonate de îmbunãtãþire a culegerii informaþiilor
s-a asigurat, cu fermitate sporitã, prevenirea ºi combaterea infracþiunilor ori altor fapte
antisociale de competenþa organelor de securitate.

S-a acþionat mai calificat ºi cu mai multã profunzime pentru cunoaºterea genurilor
de activitate ostilã prevãzute în programele de mãsuri, în parte, cauzele care le
determinã, precum ºi intervenþii mai calificate în contracararea ºi diminuarea
efectelor acestora.
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În acest sens, informaþiile obþinute prin reþeaua informativã proprie ori în
cooperare cu celelalte unitãþi centrale, pun în evidenþã cã din exterior continuã sã se
exercite acþiuni duºmãnoase de o deosebitã intensitate ºi virulenþã, prin care se incitã
la crearea unei aºa-zise miºcãri contestatar-disidente ºi a altor forme de opoziþie.

Pe acest fond, serviciul îºi desfãºoarã activitatea de cunoaºtere asupra 421 persoane
aflate în supraveghere datoritã atitudinilor lor politice ºi sociale necorespunzãtoare
prezente ori pentru faptul cã au antecedente politice sau penale reacþionare sau sunt
descendenþi ai acestora, au rude ori legãturi în strãinãtate, îndeplinesc atribuþii de
protocol ºi B.D.S., cãlãtoresc frecvent în exterior.

Totodatã, se desfãºoarã urmãrire informativã asupra a 20 persoane, a cãror activitate
este supusã verificãrii unor dosare de urmãrire informativã.

În domeniul artei ºi culturii, analiza situaþiei operative relevã cã în atenþia
organizaþiilor reacþionare din exterior s-au aflat ºi se aflã îndeosebi creatorii de
literaturã ºi artã, iar postul de radio „Europa Liberã“ ºi în perioada de referinþã a
continuat sã aibã un rol de incitator, acþionând cu vehemenþã pentru tulburarea
climatului din mediile literar-artistice prin determinarea unor persoane influenþabile
ºi oscilante sã acþioneze împotriva intereselor statului român ºi sã manifeste opoziþie
deschisã faþã de politica culturalã a partidului.

Pe fondul orientãrilor date permanent de conducerea Departamentului Securitãþii
Statului, în anumite situaþii, la caz, s-a studiat cu mai multã profesionalitate ºi atenþie
activitatea ºi atitudinea unor creatori de literaturã ºi artã, a altor categorii, asupra cãrora
emisiunile postului de radio „Europa Liberã“ pe teme sociale ºi cultural-artistice,
difuzate pe spaþii largi, au un anumit ecou, preluând elogierea persoanelor care
promoveazã apolitismul în artã ºi se alãturã celor predispuse la acþiuni aºa-zis
contestatare. Astfel, în perioada supusã controlului, ofiþerii care lucreazã în acest sector,
prin informaþiile obþinute de la reþea, cât ºi prin celelalte mijloace specifice muncii
de securitate, s-au exprimat cu mai multã claritate în ce priveºte atitudinea acestor
persoane, cât ºi asupra faptului cã aprecierea unor creatori din România de cãtre
„Europa Liberã“ nu are criterii valorice, aceasta fiind fãcutã într-o strânsã asociere
cu atitudinea ºi orientãrile acestor categorii de persoane faþã de linia politicã a
partidului nostru. Prin datele existente, sunt semnificative încercãrile, maºinaþiunile,
interpretãrile voit false ºi tendenþioase ale unor acþiuni interne ale forurilor competente
de cãtre Octavian Paler, Mircea Dinescu, Alexandru Paleologu, Eugen Simion, Dana
Dumitru, soþii Dimisianu, Nicolae Manolescu, Mircea Iorgulescu, Dan Hãulicã ºi de
mulþi alþii, care au atitudine ezitantã, de conjuncturã.

În cadrul procesului de supraveghere, dar mai ales al urmãririi informative
executate în acþiunile „Dina“, „Pop“, „Hasan“, „Tulceanu“, s-au obþinut informaþii
din care rezultã fãrã dubii poziþia unora dintre creatorii de artã care profereazã injurii
ºi calomnii la adresa orânduirii socialiste, a acelora care se situeazã pe poziþii
contestatare faþã de politica partidului ºi statului nostru ori care încearcã sã dea
semnificaþii politice unor nemulþumiri persoanele. Aceastã ultimã atitudine a ridicat
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numeroase probleme colectivului de ofiþeri în culegerea de informaþii cu operativitate,
întrucât, atunci când îºi vãd în pericol propriile interese, când apar situaþii de
îmbunãtãþiri ideatice necesare ale unor lucrãri sau filme, cerute de cãtre forurile
competente cu just temei, aceºtia adoptã conduite dintre cele mai neprevãzute, se
raporteazã cu argumente false la deschiderile Congresului al IX-lea al P.C.R. în
legãturã cu arta ºi cultura, devin chiar refractari ºi ameninþã cu poziþii protestatare,
în fond, se abat în mod grosolan de la linia politicã pe care atunci când le convine,
din punct de vedere material, o susþin. Datoritã bunelor legãturi existente cu factorii
de conducere, cu unii creatori de literaturã ºi artã, care se menþin constant pe poziþii
de partid, ofiþerii au putut sã obþinã date ºi informaþii chiar ºi în cazuri deosebite de
dificile, care, judicios valorificate de cãtre factorii competenþi, n-au degenerat. Aºa
de exemplu, sunt demersurile în legãturã cu modificãrile înainte de lansarea pe piaþã
a filmului „Domniºoara Aurica“, dupã un scenariu al lui Eugen Barbu; neavizarea
filmului „Sezonul pescãruºilor“, în regia lui Nicolae Opriþescu; blocarea, din
noiembrie 1986, pânã recent, a apariþiei revistei „Secolul 20“, redactor ºef Dan
Hãulicã, ºi selecþionarea lucrãrilor propuse pentru expoziþia personalã de caricaturi
de cãtre graficianul Mihai Stãnescu.

S-a fãcut, de asemenea, mai mult pentru cunoaºterea persoanelor din domeniu ce
au legãturi cu angajaþi sau colaboratori ai posturilor de radio reacþionare din
strãinãtate. În acþiunile la care ne-am referit, au fost astfel stabilite persoane prin
intermediul cãrora se realizeazã legãturi în scopul transmiterii de date ºi informaþii
cãtre cercurile reacþionare din exterior ºi îndeosebi la elemente ca Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, Marie-France Ionescu ºi alþii. În context, relevãm ºi permanentizarea
preocupãrilor în vederea cunoaºterii aprofundate, atât pe plan central, cât ºi teritorial,
a celor 101 creatori de literaturã ºi artã ale cãror lucrãri, mai mult sau mai puþin
valoroase, au fost elogiate în exterior ºi în special în cadrul emisiunilor „Europei
Libere“, realizate de Monica Lovinescu, Virgil Ierunca ºi alþii. Asemenea preocupãri,
în afara scriitorilor la care ne-am referit, au fost depistate prin mijloacele muncii de
securitate ºi în rândul realizatorilor de film, dintre care se detaºeazã „Panaitescu“ ºi
„Damian“, al artiºtilor plastici, dintre care mai semnificative sunt cazurile „Stan“,
„Horia“ ºi „Dragu“, precum ºi anumite persoane din cadrul instituþiilor teatrale ºi
muzicale.

Am desprins, de asemenea, faptul cã, în procesul cunoaºterii, conducerea unitãþii,
ofiþerii care lucreazã în problemã, pe baza prevederilor programelor de mãsuri ºi a
indicaþiilor conducerii Departamentului Securitãþii Statului, au pus accent ºi au acþionat
diversificat pentru protecþia oamenilor de valoare, iar prin conducerile uniunilor de
creaþie, inclusiv a Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste, pentru temperarea ºi
influenþarea pozitivã a anumitor elemente pretabile sã se dedea la acþiuni aºa-zis
contestatare. Aºa s-a procedat în cazurile „Dina“ ºi „Pop“, spre exemplu, cãrora li
s-au micºorat posibilitãþile de influenþare a editãrii unor cãrþi cu conþinut interpretabil,
prin mutarea celei dintâi de la Editura „Cartea Româneascã“, iar prin discuþiile purtate
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de cãtre factorii la care ne-am referit cu ambele elemente a fost zãdãrnicitã
încercarea acestora, de nuanþã protestatarã, de a strânge, pe un memoriu adresat
conducerii de partid ºi de stat, 56 de semnãturi ale unor creatori de literaturã ºi artã.

Un volum mare de muncã ºi cooperarea pentru coordonarea în bune condiþii a
unor mãsuri au fost necesare în cazul publicistului „Pãun“, care, în general, a fost
controlat informativ prin trimiterea unor surse din diferite medii, prin folosirea
mijloacelor speciale T.O. mobile, cât ºi prin antrenarea, atunci când acesta s-a deplasat
în diferite zone ale þãrii, a forþelor de securitate ºi mijloacelor muncii de care se dispune,
cu rezultate dintre cele mai bune. Menþionãm cã în timpul deplasãrilor acestuia, pe
lângã controlul activitãþilor sale, s-au obþinut informaþii de interes operativ care pun
în evidenþã atitudini ºi concepþii politice ascunse cu grijã de acesta în alte împrejurãri.

Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste, Unitatea de comerþ exterior „Artexim“,
Uniunea Scriitorilor, Asociaþia Oamenilor de artã din instituþiile teatrale ºi muzicale
sunt, în general, bine asigurate informativ, iar prin legãturile bune la care ne-am referit
se obþin date, informaþii, ºi – potrivit cerinþelor programelor de mãsuri – se
acþioneazã pentru prevenirea ºi contracararea unor acþiuni ostile, precum ºi pentru
protecþia oamenilor de valoare.

Trãgând învãþãminte din neajunsurile manifestate în perioadele anterioare, cât ºi
datoritã aplicãrii cu mai multã consecvenþã a indicaþiilor date cu diferite prilejuri de
cãtre conducerea Departamentului Securitãþii Statului, pe lângã sporirea volumului
de informaþii, apreciem cã acestea s-au valorificat în mai bune condiþii, prin
informãrile ierarhic promovate organelor competente, prin studiile de fenomen ºi
analizele efectuate, care au avut relevanþã pentru organizarea procesului de
supraveghere ºi urmãrire informativã, mai apropiat exigenþelor conducerii
Departamentului Securitãþii Statului. În legãturã cu aceste analize, þinem sã
menþionãm cã au fost înþelese corect criticile severe formulate de conducerea
Departamentului Securitãþii Statului ºi astfel, pe baza unor studii responsabile, s-au
desprins concluzii reale ºi au fost întreprinse mãsuri pentru remedierea lipsurilor grave
care s-au înregistrat în cunoaºterea cauzelor ce au stat la baza unor refuzuri de a reveni
în patrie din partea mai multor componenþi ai Ansamblului de balet clasic ºi
contemporan al teatrului „Fantasio“ din Constanþa.

Pe planul activitãþii desfãºurate în teritoriu, menþionãm cã supravegherea
cuprinde 717 persoane, dintre care, în perioada de referinþã au fost incluse 212 ºi scoase
149, iar urmãrirea 213, dintre care 100 deschise în perioada supusã inspecþiei ºi 104
incluse [închise – n.n.].

Fãrã a mai detalia, aceste persoane fac obiectul muncii de securitate, întrucât parte
sunt cunoscute cu antecedente politice sau penale ori descendenþi ai unor asemenea
elemente, altele au relaþii suspecte cu persoane din emigraþie sau alþi strãini, unele
pentru manifestãri politice necorespunzãtoare, constituiri de anturaje ostile, preocupãri
de a realiza lucrãri cu conþinut necorespunzãtor, intenþii de rãmânere ilegalã în
strãinãtate ori ameninþãri cu acte de protest.
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În problema „presã, radio-televiziune, poligrafie“, în conformitate cu pre-
vederile Programului de mãsuri al acesteia, serviciul a manifestat mai multã preocu-
pare pentru realizarea controlului informativ asupra persoanelor (ziariºti, redactori,
reporteri ºi ingineri, tehnicieni ºi alte categorii) din Asociaþia ziariºtilor, Centrala
industriei poligrafice ºi Radioteleviziunea Românã, asupra sectoarelor ºi punctelor
vulnerabile din acestea.

Þinându-se cont de lipsurile ºi neajunsurile manifestate în aceste importante
sectoare de muncã, cât ºi despre faptul cã activitatea informativ-operativã, în
trecutul nu prea îndepãrtat, nu s-a ridicat la nivelul exigenþelor conducerii
Departamentului Securitãþii Statului, în perioada de referinþã s-a acþionat mai bine
pentru dezvoltarea capacitãþii de cunoaºtere ºi stãpânire a situaþiei operative prin
recrutarea unor surse cu posibilitãþi mai largi, ceea ce a determinat o mai bunã
organizare a procesului de supraveghere ºi urmãrire informativã, în cadrul cãreia s-a
conturat mai exact baza de lucru, s-au selecþionat cu mai multã profesionalitate
informaþiile care vizeazã atitudini ºi preocupãri ostile din partea persoanelor din
obiectivele ºi sectoarele problemei. Astfel, s-a stabilit cã 70 persoane, dintre care 54
din presã ºi poligrafie ºi 16 din radioteleviziune, fiind influenþaþi de propaganda
duºmãnoasã din exterior, fac comentarii ostile la adresa politicii partidului ºi statului
nostru, iar 33 audiazã ºi colporteazã tendenþios ºtirile difuzate de presa ºi posturile
de radio occidentale. În cooperare cu Serviciul 2, au fost depistate în aceste sectoare
de activitate 13 persoane cu preocupãri ºi manifestãri naþionalist-iredentiste. În
culegerea de informaþii, un volum însemnat de muncã s-a depus pentru cunoaºterea
celor 19 persoane (14 din presã ºi poligrafie ºi 5 din radioteleviziune) care au solicitat
plecarea definitivã din România. De asemenea, au fost identificate ºi s-au obþinut unele
informaþii despre 313 persoane cu rude în strãinãtate (214 în presã ºi poligrafie ºi
99 la radioteleviziune), iar cu privire la 47 se deþin informaþii cã au relaþii suspecte
cu strãini.

Pe plan teritorial, se aflã în supraveghere 118 persoane, 30 introduse în perioada
controlatã ºi 32 scoase, iar în urmãrire 48 (13 deschise ºi 11 închise cu mãsuri operative
în perioada la care ne-am referit).

În problema „justiþie“, potrivit cerinþelor programului ºi planului de mãsuri ale
conducerii Departamentului Securitãþii Statului, s-a depus o activitate mai susþinutã
pentru executarea la nivel calitativ superior a sarcinilor specifice, obþinând, pe
ansamblu, rezultate pozitive în planul cunoaºterii ºi stãpânirii situaþiei operative,
precum ºi al prevenirii ori neutralizãrii acþiunilor ostile.

Din studiul informaþiilor obþinute în aceastã perioadã, sporite ca numãr ºi valoare
faþã de anii anteriori, rezultã cã unele persoane din instituþiile juridice se situeazã pe
poziþii de neloialitate, majoritatea din colegii de avocaþi, având manifestãri ostile cu
privire la legislaþia socialistã ºi la înfãptuirea actului de justiþie în þara noastrã, uneori
chiar în incinta organelor de judecatã, iar sub influenþa propagandei duºmãnoase
exercitate din exterior, audiazã ºi colporteazã calomniile la adresa politicii partidului

719



ºi statului nostru transmise de postul de radio „Europa Liberã“. Un numãr de 27 juriºti,
între care ºi procurori ºi judecãtori, din judeþele Harghita, Mureº, Satu Mare, Cluj,
Bihor, Sãlaj, Arad ºi Alba, au fost semnalaþi cã se situeazã pe poziþii naþionalist-
iredentiste maghiare, cu manifestãri de acest gen ºi în unele cazuri, mai ales din rândul
avocaþilor, chiar ºi cu activitãþi profesionale preferenþiale pentru justiþiabilii de
naþionalitate maghiarã; ca urmare a influenþelor exercitate de cãtre rudele ºi relaþiile
din strãinãtate, mai multe persoane din aceastã categorie ºi-au manifestat intenþia de
a pleca definitiv din þarã, folosind cãile legale ºi ilegale, la ora actualã fiind cunoscute
23 persoane cu asemenea intenþii.

Se desprinde, de asemenea, concluzia cã anumite elemente din sistemul justiþiei
comit diverse acte de corupþie, trafic de influenþã ºi alte fapte infracþionale, care pot
crea stãri de spirit necorespunzãtoare sau neîncredere în aplicarea justiþiei, cele …*

elemente, din ºase judeþe ºi municipiul Bucureºti, arestate ºi trimise în judecatã pentru
asemenea fapte în perioada analizatã, precum ºi altele aflate în baza de lucru, susþin
concluzia enunþatã.

Relevãm faptul cã faþã de sensibilitatea ºi problematica acestui sector, s-a acþio-
nat bine pentru evitarea creãrii unor situaþii necorespunzãtoare, prin informarea facto-
rilor competenþi la nivel central, care au procedat, acolo unde s-a impus, la
întreprinderea de mãsuri, ca schimbãri din funcþie, retrogradãri, mutãri în alte sectoare
de activitate etc.

În contextul problematicii existente, s-a acordat atenþie ºi celor 87 elemente cu
antecedente politice (42 legionari, 35 P.N.Þ. ºi P.N.L., 10 foºti condamnaþi) care îºi
desfãºoarã încã activitatea în justiþie, precum ºi celor 146 descendenþi ai unor asemenea
categorii de persoane identificaþi.

Aceste preocupãri au fãcut posibilã cuprinderea în supravegherea ºi urmãrirea
informativã a 317 elemente ºi închiderea prin iniþierea de mãsuri operative a 15
dosare de urmãrire informativã, în teritoriu 22 în supraveghere ºi 13 în urmãrire
informativã.

Totodatã, cunoaºterea mai temeinicã a situaþiei informativ-operative din problemã
a creat posibilitatea întocmirii a 19 studii de fenomen ºi rapoarte pentru informarea
comenzii unitãþii, dintre care unele au fost promovate la conducerea Departamentului
Securitãþii Statului.

Pe baza prevederilor Programului special de mãsuri existent în problema
„sãnãtate“, s-a acordat atenþie sporitã cunoaºterii în mai bune condiþii a situaþiei
operative, precum ºi controlãrii în forme organizate de muncã a persoanelor din acest
mediu care au fost sesizate cu aspecte ce intrã în competenþa organelor de securitate.

Rezultate vãdit mai bune s-au obþinut în perioada care face obiectul controlului
îndeosebi în activitatea ce se desfãºoarã pe plan central de cãtre colectivul din cadrul
serviciului. Astfel, faþã de alte perioade, a sporit numãrul persoanelor lucrate. De
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exemplu, în supraveghere informativã se aflã 1.441, dintre care 1.314 în teritoriu,
417 au fost incluse, iar 225 scoase. În urmãrirea informativã se lucreazã 243, dintre
care 240 în provincie (120 deschise, iar 119 închise în perioada la care ne-am referit).
Menþionãm, totodatã, aportul informativ în probleme de interes pentru munca de
securitate în legãturã cu organizarea ºi desfãºurarea în þara noastrã a 11 manifestãri
ºtiinþifice mondiale, printre care: „A 4–a Conferinþã Internaþionalã de Biofizicã“,
„Simpozionul internaþional de anestezie ºi terapie intensivã“, „Al V-lea Simpozion
naþional de acupuncturã“ ºi altele.

S-au organizat mãsuri informativ-operativ mai specifice asupra strãinilor care au
venit oficial în þara noastrã pe linia institiþiilor din domeniile culturii, presei,
radioteleviziunii, sãnãtãþii ºi justiþiei, reuºindu-se sã se cunoascã mai bine preocupãrile
ºi intenþiile de naturã ostilã, inclusiv asupra unor emisari. Într-un numãr sporit de cazuri
au fost întreprinse mãsuri de contracarare, dezinformare ori influenþare pozitivã. Aºa
de exemplu, au fost depistate intenþiile de a culege informaþii într-un obiectiv al Uniunii
Scriitorilor de cãtre Naegele Arthur Jolyon, ºeful Biroului din Viena al postului de
radio „Vocea Americii“, ºi Dempsey Judy, ºefa secþiei pentru Europa rãsãriteanã din
cadrul redacþiei ziarului „The Irish Times“ ºi redactor la B.B.C. Împreunã cu Direcþia
a III-a, s-a acþionat corespunzãtor asupra acestora, în sensul cã li s-a recomandat de
cãtre factorii competenþi sã se rezume la obiectul vizitei pe care îl fac în þara noastrã.
De asemenea, acþiunea de influenþare pozitivã exercitatã asupra ziaristului Geovani
Baldari, italian, ºi a lui Timo Martin, suedez, care ne-au vizitat þara, în aprilie 1986,
pe linie de presã ºi radioteleviziune; precum ºi a delegaþiei radioteleviziunii
maghiare, în care, cooperându-se cu Serviciul 2, s-au obþinut date pe baza cãrora s-au
realizat mãsuri de influenþare ºi informarea Unitãþii Militare 0110.

În contextul protejãrii contrainformative a cercetãtorilor de valoare din rândul
medicinii, s-au cules informaþii despre specialiºti ºi reprezentanþi de firme din
strãinãtate care manifestã interes deosebit faþã de rezultatele cercetãrilor acestora ºi
încearcã racolarea unora dintre ei, aºa cum sunt cazurile „Petrache“, medic,
„Chimista“, cercetãtor, ambii producãtori ai unor produse farmaceutice, ºi „Manta“,
autor de aparaturã medicalã, asupra cãrora s-a acþionat în timp ce se aflau în strãinãtate,
la manifestãri ºtiinþifice medicale, de cãtre reprezentanþii unor firme strãine, în scopul
cedãrii secretului. Tot într-un asemenea scop a fost contactat, în þarã, de cãtre doi strãini
din R.F. Germania, „Speranþa“, aflat în contact operativ. De altfel, împreunã cu
celelalte unitãþi, s-a acþionat în mai bune condiþii asupra a 179 strãini.

Menþionãm cã în majoritatea acestor cazuri unitãþile speciale au intervenit prin
mãsuri specifice, îndeosebi în legãturã cu intenþiile duºmãnoase ale unor cercuri de
intelectuali din emigraþie, fiind, de asemenea, contracarate, în strânsã cooperare, unele
încercãri de influenþã negativã ºi racolare, prin care se vizau aºa-zise activitãþi disidente
sau alte acþiuni ostile. Totodatã, prin unitatea de profil s-au elaborat cu rezultate bune
dezinformãri în 71 situaþii.
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Datã fiind îmbunãtãþirea conlucrãrii cu unitãþile de resort, s-a acordat o atenþie
deosebitã pe plan informativ beneficiarilor de burse, vizitatorilor misiunilor
diplomatice ºi bibliotecilor strãine, celor care fac deplasãri frecvente în Occident,
întreþin legãturi neoficiale cu diplomaþi, ziariºti sau alte categorii de strãini. Se deþin
mai multe informaþii în legãturã cu activitãþile inamicale ale unor ataºaturi culturale
din cadrul misiunilor diplomatice strãine, care, coroborate cu altele, permit
desprinderea de concluzii în ce priveºte activitatea ori atitudinea creatorilor de literaturã
ºi artã la care ne-am referit.

Din studiul documentelor puse la dispoziþie rezultã cã în ultimii doi ani avocaþii
români au fost angajaþi pentru asistenþã juridicã de cãtre 4 misiuni diplomatice, 62
firme comerciale ºi 645 strãini din diverse þãri.

Speþele în care au fost solicitaþi juriºtii români sunt predominante în succesiuni,
înfieri de copii, accidente de circulaþie, contravenþii vamale, operaþiuni ilicite cu metale
preþioase sau valutã, infracþiuni comise cu violenþã (omucideri, vãtãmarea integritãþii
corporale, violuri) ºi în acþiuni în stabilirea paternitãþii, în care au fost angajaþi 250
avocaþi, care din informaþiile obþinute rezultã cã, în general, în relaþiile cu justiþiabilii
strãini au respectat prevederile Decretului 191/1977. S-a constatat însã cã ºi dintre
acestea sunt persoane semnalate cu manifestãri duºmãnoase ori preocupãri de a
permanentiza relaþiile cu strãinii.

În ce priveºte cunoaºterea ºi contracararea acþiunilor ostile þãrii noastre preconizate
de francmasonerie, din cele 20 cazuri în care sunt asemenea suspiciuni, 5, ºi anume
acþiunile „Socrate“, „Hasan“, „Panaitescu“, „Pãun“ ºi „Tulceanu“, se lucreazã de
serviciul analizat, iar restul de cãtre 9 securitãþi judeþene ºi a municipiului Bucureºti.

În acþiunea „Eterul“, se întreprind mãsuri asupra unui numãr mai mare de persoane
aflate în supraveghere informativã ºi la care am fãcut referiri, menþionãm doar faptul
cã compartimentul lucreazã prin dosare de urmãrire informativã, cu rezultate în general
bune, 6 persoane, iar 5 surse au fost folosite în exterior pentru rezolvarea unor aspecte
de profil.

Potrivit reglementãrilor în vigoare, au fost luate mãsuri pentru creºterea rãspunderii
factorilor competenþi ºi a personalului muncitor din instituþiile de artã-culturã, presã,
sãnãtate ºi justiþie în ce priveºte respectarea prevederilor legale referitoare la
apãrarea secretului de stat, a modului de stabilire a relaþiilor cu strãinii.

În acest sens, au fost verificate toate categoriile de persoane, dat fiind ºi
specificul instituþiilor respective, 19 fiind avizate negativ, ºi s-au organizat 42 controale
de fond ºi sondaj, lipsurile constatate fiind remediate pe loc; menþionãm în context
conlucrarea eficientã cu Unitatea Militarã 0500 A.

În aplicarea ordinelor privind apãrarea ºi promovarea intereselor satului nostru
în sfera relaþiilor de comerþ exterior ºi de cooperare economicã internaþionalã, au fost
luate mãsuri de cunoaºtere a sarcinilor de export ale unitãþilor Consiliului Culturii
ºi Educaþiei Socialiste, printre care I.C.E., „Artexim“, ºi ale Ministerului Sãnãtãþii,
cu profil de cercetare ºi microproducþie, pentru îmbunãtãþirea documentaþiei unor
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produse farmaceutice ºi aparaturã medicalã în vederea promovãrii la export, precum
ºi a selecþionãrii de cadre medicale pentru trimiterea lor în exterior în calitate de
cooperanþi. Prin mãsuri specifice, se acþioneazã pentru realizarea în þarã a unor
tipãrituri, precum ºi a unor producþii cinematografice în regim de prestare de servicii,
care pe lângã aportul valutar sã realizeze ºi sã contribuie la mai buna prezentare ºi
susþinere a intereselor statului nostru în strãinãtate, pe plan istoric ºi cultural. În
domeniul medical, s-a contribuit în 72 situaþii la urgentarea autorizãrii exportului de
produse farmaceutice româneºti.

În mod cu totul aparte, punem în evidenþã contribuþia întregului efectiv al servi-
ciului la toate misiunile de securitate ºi gardã prilejuite de activitãþile Comandantului
suprem, atât în þarã, cât ºi în strãinãtate, ori de vizitele efectuate de înalþi oaspeþi de
peste hotare, pe plan informativ-operativ ºi de participare directã la activitãþile grupei
„Selector“ ori la realizarea dispozitivelor de securitate, care au însumat peste 170 zile.

Concluzionând, pe ansamblul þãrii, în problemele date în competenþã, în
supraveghere se aflã 2.320 persoane, iar în urmãrire informativã 588. Au fost incluse
în prima formã de lucru 717 persoane ºi scoase 481, iar în a doua s-au introdus 287
persoane ºi finalizat 292, prin închiderea dosarelor, cu mãsuri operative.

În ce priveºte activitatea preventivã, din multitudinea ºi diversitatea acesteia,
menþionãm 34 dezbateri publice, 190 avertizãri, 1.381 atenþionãri ºi influenþãri
pozitive, 48 anturaje destrãmate, cuprinzând peste 215 elemente; 460 cazuri din baza
de lucru specificã au fost finalizate prin mãsuri întreprinse de organele de miliþie,
195 strãini au fost atenþionaþi ori influenþaþi pozitiv, iar 5 declaraþi indezirabili. În
2.113 situaþii s-a acþionat prin avizãri negative, întrucât existau suspiciuni cã
solicitanþii vor refuza înapoierea în þarã. Tot în scop preventiv, s-au organizat acþiuni
de pregãtire contrainformativã de grup ºi individuale, cuprinzând peste 4.000
persoane. Totodatã, în 40 cazuri se acþioneazã pentru protejarea unor valori spirituale
ºi materiale deosebite, precum ºi a mai multor personalitãþi ale vieþii cultural-artistice
ºi ºtiinþifice. Dat fiind specificul problemelor pe care le analizãm, marea majoritate
a celor 4.571 informãri fãcute organelor de partid ºi conducerilor ministerelor ºi
celorlalte organe centrale ºi teritoriale din competenþã au avut un caracter pur preventiv.

În materie, un rezultat de substanþã s-a obþinut, este adevãrat, dupã multe critici
ale conducerii Departamentului Securitãþii Statului, în publicarea unor cãrþi cu conþinut
ideologic necorespunzãtor; menþionãm cã în perioada controlatã nu s-a mai publicat
nici o astfel de lucrare, faþã de anii 1984–1985, când au vãzut lumina tiparului 4, fiind
difuzate, iar altele 6 au fost modificate în stadiul de semnal.

În culegerea de informaþii în procesul supravegherii ºi urmãririi informative, s-au
folosit de cãtre Serviciul 5 în 12 acþiuni filajul, 23 mijloace T.O. mobile („Pãun“,
„Hasan“, „Panaitescu“, „Lectorul“ ºi „Tulceanu“), 426 mijloace I.T.I., 43 I.C.T., fiind
în exploatare 7 mijloace T.O. complexe ºi 312 prin surse „S“.

Informaþiile obþinute au mai fost valorificate ºi prin promovarea la conducerea
Departamentului Securitãþii Statului a 236 rapoarte, 32 studii, analize ºi sinteze.
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La rezultatele bune obþinute, un aport ºi-a adus ºi organizaþia de bazã de partid,
care a mobilizat comuniºtii pentru însuºirea profundã a documentelor de partid ºi a
legilor þãrii ºi aplicarea lor în practicã în mod neabãtut, pentru îmbunãtãþirea
permanentã a stilului de muncã ºi executarea exemplarã a ordinelor, la care au rãspuns
în totalitate, totuºi pentru eficienþa ºi calitatea muncii în ansamblu, [se remarcã] ofiþerii:
lt. col. Achim Victor, lt. col. Popazu Vasile, lt. col. Vãrzaru Gheorghe, mr. Florea
Alexandru-Gheorghe ºi cpt. Fãrcaº Victor, penultimul mai ales pentru activitãþile în
cadrul grupei „Selector“.

Raportând rezultatele obþinute în munca de securitate desfãºuratã în
problemele analizate la situaþia operativã, dar mai ales la complexitatea ºi
dinamica ei, influenþate fiind într-o mare mãsurã de exercitarea acþiunilor
duºmãnoase ºi de propagandã anticomunistã ale cercurilor reacþionare din
strãinãtate, prin care se incitã la iniþierea unei aºa-zise miºcãri contestatar-
disidente ºi a altor forme de opoziþie, trebuie sã remarcãm cã, cu toatã
substanþa realizãrilor pozitive, în activitatea de ansamblu a serviciului se mai
manifestã încã lipsuri.

Punem în atenþia întregului colectiv al serviciului faptul cã adoptarea unor poziþii
ºi atitudini necorespunzãtoare, preocupãrile de iniþiere a unor activitãþi ostile,
exagerarea nemulþumirilor de ordin personal ºi ameninþãrile cu sãvârºirea unor acþiuni
protestatare, devenite „leit motiv“, sunt ºi consecinþa neimplicãrii militantist-
revoluþionare a unor cadre cu responsabilitãþi de analizã ºi apreciere valoricã ºi politicã
din instituþiile competente. Sunt situaþii când în creaþiile literare, artistice, în
producþii cinematografice, se comit abateri cu tendinþã de la ideologia partidului nostru,
sunt chiar rebuturi din acest punct de vedere, aºa cum este de exemplu filmul
„Glisando“, în regia lui M. Danieliuc, dar nu se calificã astfel, în toate cazurile, de
cãtre cei responsabili (editori, comisii de vizionare etc.), lãsând ca aprecierile sã fie
fãcute la niveluri superioare de cadre de la Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste
ºi de la C.C. al P.C.R., cauzele unor astfel de atitudini nu au fost suficient investigate
informativ pentru a fi elucidate. Din aceste motive, în preocupãrile serviciului au mai
existat ºi anumite probleme care nu fãceau obiectul muncii de securitate, chiar dacã
ele vizau persoane aflate în atenþie. În context, nu s-a înþeles pe deplin spiritul unor
ordine rezolutive ale tovarãºului general-colonel Iulian Vlad, care pun repetat
întrebarea dacã aspectele respective se cunosc de cei în drept sã le rezolve.
Considerãm cã este necesar ca prin mãsurile specifice proprii muncii de securitate
ºi, în limitele competenþelor oferite de partid, sã ne pronunþãm asupra motivelor ce
determinã asemenea atitudini, uneori chiar inacþiuni.

În ce priveºte activitatea de protecþie contrainformativã a tuturor categoriilor de
persoane care lucreazã în domeniile date în competenþa Serviciului 5 ºi lucrarea bazei
de lucru, raportãm:
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În primul rând, în obþinerea informaþiilor cu continuitate în procesul de supra-
veghere informativã referitoare la persoanele aflate în atenþie pentru activitãþi de genul
celor la care ne-am referit în mod repetat, nu se face într-o organizare optimã. Punând,
din acest punct de vedere, în discuþie sectoarele de artã ºi culturã existente în Capitalã,
se constatã cã supravegherea informativã planificatã, nu neapãrat evidenþiatã pe
calculator (trebuie însã analizat ºi acest aspect) se desfãºoarã în puþine cazuri, 88 de
cãtre Serviciul 5 din Direcþia I ºi numai 470 la Securitatea municipiului Bucureºti.
Se impune ca aceastã situaþie sã fie analizatã, în spiritul ordinelor existente,
împreunã cu Securitatea municipiului Bucureºti, pentru a se delimita aceastã
categorie de persoane asupra cãreia trebuie sã se acþioneze calificat pentru a se putea
valorifica permanent ºi în mai bune condiþii informaþiile, astfel încât anumite
situaþii, pe cât posibil, sã nu mai surprindã.

În al doilea rând, conlucrarea cu unitãþile speciale de securitate, cu toate
îmbunãtãþirile survenite, nu se realizeazã la intensitatea cerutã de programul de mãsuri
ºi din aceastã cauzã valorificarea informaþiilor obþinute despre activitatea elementelor
intelectuale de vârf din cadrul emigraþiei reacþionare nu a fost întotdeauna
corespunzãtoare, îndeosebi sub aspectul eficienþei mãsurilor întreprinse. În context,
menþionãm cã nici acþiunile de dezinformare nu satisfac în privinþa numãrului acestora.

În al treilea rând, în depistarea celor vizaþi de organizaþii strãine din exterior, fie
pentru instigarea lor la acþiuni ostile ori folosirea la culegerea informaþiilor care sã
alimenteze propaganda antiromâneascã, s-au obþinut – într-adevãr – unele rezultate,
fiind clar cã „Dina“, „Pop“, „Damian“ ºi „Hasan“ transmit prin „Panaitescu“ date
cu privire la activitatea creatorilor de artã ºi culturã cãtre „Europa Liberã“ – via Paris
(Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Marie-France Ionescu). Nu se poate însã afirma
cã s-a fãcut totul pentru a afla ºi alte persoane înscrise în acest joc ºi care transmit
date în exterior. Colaþionând conþinutul unor informaþii obþinute chiar ºi prin
mijloace T.O., cu privire la anumite atitudini, analize, alte activitãþi interne ale unitãþilor
de creaþie ori discuþii critice asupra unor titluri de cãrþi ori filme cu abateri
ideologice, cu textele difuzate de „Europa Liberã“, frapeazã similitudinea unor idei,
cât ºi amãnuntele preluate pe marginea unor activitãþi desfãºurate în cerc restrâns ºi
fãrã participarea de persoane din filiera arãtatã, ceea ce confirmã concluzia. În legãturã
cu acest ultim aspect, scoatem în evidenþã ºi faptul cã, în pofida mãsurilor întreprinse
dupã decretul nr. 408/1985, unele persoane din aceste domenii, în special scriitori,
continuã sã întreþinã relaþii neoficiale cu diplomaþi, ziariºti sau alþi strãini, legãturi
care, ºi pe acest fond de indisciplinã, nu au fost controlate informativ suficient
împreunã cu unitãþile specializate, aspect care trebuie avut, prioritar, în vedere în viitor.

În domeniul artelor plastice, nu s-a acþionat suficient de operativ ºi organizat pentru
executarea întocmai a ordinelor date de conducerea Departamentului Securitãþii
Statului cu diferite prilejuri ºi din aceastã cauzã la ora actualã existã mai multe
semnalãri neelucidate pe deplin, cum sunt – spre exemplu – cele referitoare la folosirea
de cãtre anumiþi pictori de simboluri cu mesaje necorespunzãtoare sau interpretabile

725



din punct de vedere ideologic în lucrãrile pe care le executã. În acelaºi timp, au fost
obþinute informaþii ºi s-au primit rapoarte de la unele securitãþi judeþene din care rezultã
cã, în mai multe muzee, un numãr însemnat de pânze originale ale unor pictori clasici
români ºi strãini, diferite lucrãri de graficã ºi colecþii de obiecte de artã, sunt supuse
degradãrii ori pericolului sustragerii datoritã neglijenþelor manifestate în conservarea
ºi asigurarea pazei acestora, dar serviciul nu a insistat în mãsura necesarã la forurile
competente pentru remedierea situaþiei. În august 1982, tovarãºul general-colonel
Iulian Vlad, analizând situaþia informativ-operativã din unitãþile muzeale, a stabilit
mai multe obiective ºi sarcini, dar din 1985, datoritã lipsei de informaþii de
profunzime, puþine studii de fenomen ºi informãri de profil au putut fi prezentate
conducerii Departamentului Securitãþii Statului.

La Radioteleviziunea Românã, unde îºi desfãºoarã activitatea circa 3.000
persoane, dintre care 117 cunoscute cu probleme pe linia muncii de securitate (7 cu
antecedente politice ori penale, 35 sunt descendenþi ai acestor categorii de persoane,
135 au rude peste graniþã ori întreþin relaþii neoficiale cu strãini), nu se realizeazã
încã o supraveghere informativã eficientã asupra tuturor celor aflaþi în atenþie. Astfel,
în 1986 ºi primul semestru al anului 1987 nu s-a întreprins nici o mãsurã de verificare
prin mijloace ale muncii de securitate asupra a 23 persoane cu rude în strãinãtate,
precum ºi a 21 descendenþi de legionari ºi P.N.Þ.-iºti, neexistând nici un control asupra
poziþiei ºi atitudinii manifestate de aceºtia în activitatea profesionalã, care, la unii
dintre aceºtia prin excelenþã este ideologicã. De asemenea, despre cele 44 elemente
aflate în prezent în Radioteleviziune raportate în 1982 conducerii Departamentului
Securitãþii Statului cã ridicã diferite probleme pe linia muncii de securitate,
materialele informative obþinute în ultimii doi ani sunt sporadice ºi neconcludente.

În general, activitatea de valorificare a potenþialului informativ nu se ridicã la
nivelul cerinþelor impuse de importanþa, sensibilitatea ºi vulnerabilitatea obiectivului,
calitatea informaþiilor obþinute nepermiþând, întotdeauna, soluþionarea operativã a unor
cazuri aflate în lucru ºi clarificarea deplinã a anumitor semnalãri.

Minusuri în supravegherea informativã se manifestã ºi în celelalte sectoare de
activitate (sãnãtate, justiþie, presã ºi poligrafie) ºi, ca argument, relevãm una dintre
consecinþe, refuzul înapoierii în þarã, în perioada de referinþã, a 184 persoane, dintre
care 13 surse, ponderea fiind deþinutã de cãtre medici (82), creatori de literaturã ºi
artã (87).

În ce priveºte urmãrirea informativã, rezultatele obþinute sunt evidente ºi în
majoritatea acþiunilor aflate în lucru direct de cãtre ofiþerii serviciului se lucreazã cu
profesionalitate ºi discernãmânt politic, fiind cazuri complexe, multe în controlul
conducerii Departamentului Securitãþii Statului. Cu toate acestea, se manifestã însã
ºi o seamã de neajunsuri. Astfel, în acþiunea „Pãun“, publicist la „Contemporanul“
nu toate informaþiile obþinute de-a lungul anilor sunt aprofundat analizate ºi corelate
într-o anume succesiune. Din recentele analize ºi informãri promovate ierarhic s-au
scãpat din vedere aspecte din viaþa acestuia care au o anumitã relevanþã, ºi anume:
faptul cã încã din 1969 s-a aflat în legãturã cu ataºatul militar al S.U.A. acreditat la
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Bucureºti, cãruia, din surse sigure, rezultã cã îi furniza informaþii despre legãturile
sale cu Mircea Eliade, pe când s-a aflat în S.U.A., atitudinea sa, concepþii politice
expuse la Sibiu cu prilejul unei vizite fãcute lui C. Noica ºi chiar rãspunsul dat la o
întrebare la biblioteca „M. Sadoveanu“, la 13 martie a.c., când ºi-a lansat ultimul
volum de poezie publicat, a afirmat: „… asta a fost surpriza mare cã am fost
cuminte…“, nu a fost interpretatã ºi corelatã îndeajuns de aprofundat cu alte
informaþii existente.

O lipsã de fond a celor 9 acþiuni care vizeazã scriitorii rezidã în aceea cã nu se
lucreazã activ o serie de legãturi ale acestora, aspect care explicã ºi mai bine minusurile
arãtate la supravegherea informativã. Un singur exemplu, în cazul „Dina“ rezultã cã,
la un anume dr. Boieraº, obiectiva ºi alte legãturi ale sale se adunã frecvent, urmãresc
filme video, poartã discuþii, însã nu s-a acþionat, evident prin mijloace T.O., la acesta.

În acþiunea „Socrate“, deschisã în martie 1984 asupra unui scriitor semnalat cã
întreþine legãturi cu mai mulþi strãini, unii suspecþi de apartenenþã la francmasonerie,
dosar analizat de tovarãºul general-colonel Iulian Vlad în iulie 1985, prilej cu care
a ordonat ca mãsurile în caz sã vizeze mai ales natura relaþiilor cu strãinii ºi sã i se
raporteze concluziile analizelor de stadiu, dar în 1986/1987 despre obiectiv s-au obþinut
un numãr redus de informaþii ºi de la surse ale altor unitãþi din Bucureºti ºi provincie,
care au posibilitãþi limitate pe lângã obiectiv, fiind practic asigurat în Capitalã numai
prin folosirea de mijloace speciale de tip I.C.T. la domiciliu. Nu s-a executat ordinul
de a se raporta stadiul desfãºurãrii acþiunii ºi nu s-a cooperat cu Direcþia a III-a în
descifrarea naturii relaþiilor cu strãinii; „Savin“ – muzicolog, deschis în iulie 1974
pentru manifestãri ostile cu privire la politica partidului ºi statului nostru în domeniul
culturii, nu este asigurat informativ corespunzãtor, în anii 1986/1987 despre obiectiv
obþinându-se doar 5 semnalãri de la 4 surse, dintre care „Dumitru“, cu posibilitãþi
pe lângã urmãrit, n-a furnizat în aceastã perioadã decât douã note.

O lipsã pe care o considerãm de fond rezidã în faptul cã în cazurile aflate în
supraveghere, dar mai ales în urmãrire, informaþiile obþinute se exploateazã în unele
informãri, dupã care ele nu se mai pun în evidenþã ºi nu se mai valorificã în totalitate
în alte etape ºi momente operative, mai evidente fiind datele obþinute asupra
legãturilor ce apar în acþiuni. O altã deficienþã, pe acest plan, o constituie informaþiile
care vizeazã strãinii ºi activitãþile acestora rãmase neimplementate pe calculator pe
fiºe de tip I.O.P.R., sens în care într-o perioadã de 6 luni, selectiv, sã fie introduse
în sistemul informatic.

Minusurile semnalate în procesul supravegherii ºi urmãririi informative sunt
într-o strânsã asociere cu lipsurile manifestate de ofiþeri în folosirea mijloacelor
speciale ale muncii de securitate ºi în special a reþelei informative proprii, care
nu în totalitate are randament, continuitate în culegerea de informaþii ºi
posibilitãþi de penetrare. Dupã cum rezultã din raport, în bunã mãsurã, în reþeaua
informativã sunt surse împreunã cu care s-au rezolvat sarcini de importanþã în
problemele de fond ale muncii de securitate pe care le reclamã majoritatea sectoarelor
date în competenþa serviciului. S-a pãtruns, în conlucrare cu unitãþile speciale, pe lângã
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unele vârfuri ale intelectualitãþii din emigraþia reacþionarã, inclusiv pe lângã unii
colaboratori ai postului de radio „Europa Liberã“, s-au organizat acþiuni de
propagandã ºi contrapropagandã ºi obþinut informaþii despre o seamã de strãini care
au venit în þara noastrã pe diferite domenii (artã-culturã, sãnãtate, radio-televiziune,
instituþii teatral-muzicale etc.). Sunt surse care au fost ºi sunt antrenate în combinaþii
inteligent concepute ºi cu deschideri de perspectivã în promovarea intereselor
României pe planuri multiple, în obþinerea de aport valutar ºi de influenþarea pozitivã
ale unor persoane din strãinãtate, în sensul de a prezenta prin lucrãri, articole ºi alte
mijloace realitãþile existente în viaþa social-politicã a þãrii noastre. Informativ, s-a
pãtruns în clandestinitatea unor activitãþi, în subtilitatea unor activitãþi aºa-zis de tabãrã
sau a unor poziþii chipurile militante ºi obþinut, de asemenea, rezultate în protejarea
oamenilor de valoare din domeniul artei ºi culturii cu funcþii în cadrul uniunilor de
creaþie, autori de produse farmaceutice ºi aparate medicale, cadre din justiþie, presã
ºi radioteleviziune.

Cu toate acestea, ofiþerii nu au reuºit sã valorifice intens ºi la capacitatea realã
posibilitãþile unor surse ºi, de asemenea, în alte situaþii au supraapreciat calitãþile ºi
forþa de penetrare a unor informatori, în special în culegerea de informaþii despre
persoane care prezintã interes aflate în exterior. Din acest punct de vedere, s-au
întreprins mãsuri în spiritul ordinului conducerii Departamentului Securitãþii Statului,
însã considerãm cã este necesar ca atât pe plan central, dar mai ales pe plan teritorial,
sã se opereze o reevaluare în ce priveºte folosirea surselor în culegerea de informaþii,
în cooperare cu unitãþile speciale, în primul rând din exterior, dar ºi pe plan interior,
în interese ºi acþiuni interjudeþene, întrucât din analizã a rezultat cã nu toþi cei care
au fost selecþionaþi pe baza acestor criterii dau randamentul scontat. În ce priveºte
reþeaua informativã a serviciului, mai relevãm faptul cã datoritã unor mãsuri
organizatorice, parte din ea, ºi respectiv cea care lucreazã în domeniul cinematografiei,
nu dã randamentul de care efectiv ar fi capabilã, întrucât nu a existat continuitate în
dirijarea concretã a acesteia.

Reþeaua informativã folositã în obiective cum ar fi Consiliul Culturii ºi Educaþiei
Socialiste, Uniunea Scriitorilor, privind activitatea intrinsecã a celor care încadreazã
acestea, precum ºi reþeaua informativã de la Radioteleviziunea Românã, presã, justiþie
ºi cinematografie, nu în totalitate rãspunde prin randamentul dat comandamentelor
prevãzute în planurile de cãutarea informaþiilor, a cerinþelor reclamate de situaþia
operativã din cadrul fiecãrui sector în parte. Aºa de exemplu, în patrimoniul de
informaþii existent în cadrul serviciului, pe care îl apreciem, sunt puþine date despre
cadrele care nu fac neapãrat parte din nomenclaturã ºi care îºi desfãºoarã activitatea
nu tocmai corespunzãtor, aºa dupã cum am arãtat, în sectoare deosebit de importante
privind arta ºi cultura þãrii noastre.

Semnalãm cã din studiul în totalitate al reþelei informative rezultã, în plus faþã
de imperfecþiunile în dirijarea ºi folosirea la care ne-am referit pe larg, cã 25 au un
randament mai slab, sub posibilitãþi.

În legãturã cu munca de coordonare, îndrumare ºi control la compartimentele
de informaþii interne din teritoriu, a rezultat cã aceasta s-a desfãºurat organizat, ofiþerii
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serviciului ºi coordonatorii de probleme au fost repartizaþi pe securitãþile judeþene
(câte 5 securitãþi judeþene), îmbinând deplasãrile pe profilul activitãþilor coordonate
cu cele la nivelul serviciului ºi chiar al Direcþiei, în cazul maiorilor Mãlureanu Vasile
ºi Cobianu Ion ºi lt.-col. Achim Victor, Popazu Vasile ºi Vãrzaru Gheorghe, care sunt
ofiþeri de legãturã ai unitãþii pentru câte o securitate judeþeanã. Principala metodã
folositã în creºterea calitãþii ºi eficienþei cadrelor din compartimentele corespondente
teritoriale a constat în analiza activitãþii acestora asupra principalelor capitole ale
muncii ºi sprijinul concret pe cazuri prin deplasãri la faþa locului, totalizând în perioada
de referinþã 498 zile de activitate în teren. Se remarcã, în acelaºi timp, contribuþia
serviciului în dezvoltarea mãsurilor iniþiate în dosarele de urmãrire informativã cu
problematicã mai complexã, dintre care 32 sunt luate în control pe linia serviciului,
activitate care apreciem cã a reprezentat în mai multe cazuri un sprijin efectiv pentru
clarificarea suspiciunilor ori, dupã caz, iniþierea unor mãsuri combinative de
neutralizare, temperare ºi influenþare pozitivã. Din iniþiativa conducerii direcþiei, la
sfârºitul anului trecut ºi trimestrul I din anul curent, au fost solicitate ºi analizate la
acest nivel 166 dosare de urmãrire informativã din teritoriu, ceea ce a permis, pe lângã
o evaluare mai exactã a situaþiei informativ-operative pe þarã, ºi posibilitatea
intervenþiei directe în cazurile mai importante. Restul dosarelor de urmãrire
informativã aflate în lucru la serviciile corespondente din teritoriu au fost analizate,
în totalitate, unele de mai multe ori, cu prilejul deplasãrilor efectuate. În baza ordinului
dat de tovarãºul ministru secretar de stat Tudor Postelnicu de a se elimina din reþeaua
informativã sursele cu aport redus sau care ridicã probleme în colaborarea cu organele
de securitate, în primul trimestru al anului 1987, ofiþerii serviciului au analizat integral
reþeaua informativã din legãtura cadrelor care îºi desfãºoarã activitatea pe profilul
Serviciului 5, stabilind, prin note de dirijare, mãsuri pentru valorificarea superioarã
a potenþialului informativ existent, eliminarea din reþea a surselor necorespunzãtoare,
precum ºi ceea ce trebuie întreprins pentru verificarea loialitãþii. Ca o activitate
specificã serviciului, menþionãm deplasãrile efectuate pentru coordonarea mãsurilor
întreprinse cu ocazia unor manifestãri cultural-artistice ori pe profil medical, cu
caracter naþional, interjudeþean sau cu participanþi strãini.

Cu toate acestea, aºa cum a rezultat din controalele efectuate la 8 securitãþi judeþene
ºi la cele 2 servicii de profil de la Securitatea municipiului Bucureºti, în activitatea
de supraveghere ºi urmãrire informativã desfãºuratã în teritoriu persistã încã
numeroase neajunsuri, de care se fac vinovaþi ºi ofiþerii Serviciului 5.

În primul rând, preocupaþi de problematica muncii nemijlocite din Capitalã, au
neglijat coordonarea ºi sprijinul activitãþii specifice din teritoriu, la unele securitãþii
judeþene, apreciate ca având o pondere mai redusã pe linia serviciului, deplasãrile
s-au efectuat la mari intervale de timp. În legãturã cu acest aspect, reþinem cã încã
nu s-a executat ordinul tovarãºului general-colonel Iulian Vlad dat la bilanþul
activitãþii Direcþiei I pe anul 1986, de a fi predate la Securitatea municipiului Bucureºti
unele instituþii din subordinea Ministerului Sãnãtãþii ºi din domeniul justiþiei, pentru
a se putea crea un echilibru între activitatea nemijlocitã ºi cea de coordonare, îndrumare
ºi sprijin.
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În al doilea arând, la unele compartimente teritoriale, anumite neajunsuri persistã
de mai mult timp, deºi au fost sesizate de cadrele serviciului cu ocazia deplasãrilor,
întrucât nu s-a manifestat fermitatea necesarã faþã de cei care nu-ºi îndeplinesc
corespunzãtor atribuþiile ºi nu s-au gãsit modalitãþi eficiente pentru a determina – acolo
unde situaþia impunea – mãsuri, mergând pânã la înlocuirea ofiþerilor în cauzã.

Avem în vedere faptul cã activitatea pe linia problemelor Serviciului 5 continuã
sã nu se ridice la nivelul cerinþelor situaþiei informativ-operative ºi a exigenþelor
programelor speciale de mãsuri la securitãþile judeþene Braºov, Mehedinþi, Timiº (în
problema „sãnãtate“), Cluj ºi Brãila, de mai mulþi ani.

Ne adresãm în modul cel mai serios posibil în ce priveºte perfecþionarea,
profunzimea ºi rigurozitatea analizelor care se fac în teritoriu. Este greu de explicat
faptul cã cei 96 scriitori ori poeþi din generaþia mai tânãrã a Capitalei, elogiaþi
sistematic în emisiunile postului de radio „Europa Liberã“, nu se aflã în atenþie, în
forme organizate. Se pune problema ce analizãm când mergem în activitatea de
control, de coordonare. Ce se poate spune în cazul „Silviu“, poet din Focºani, care
dupã ce a fost „luat în braþe“ de Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca a început subit
sã fie curtat de mulþi creatori de literaturã de primã mânã, a trebuit sã treacã însã 4
ani pânã când acþiunea a fost luatã în control ºi orientatã corect, timp în care ofiþerii
de la securitatea respectivã, tactic, au comis ºi greºeli. Lipsa de exigenþã s-a dovedit
ºi în acþiunea „Dinu“, din Târgu Mureº, în lucrarea cãreia serviciul de linie respectiv
a dovedit indisciplinã, practic nu a executat ordinele direcþiei.

În al treilea rând, la Securitatea municipiului Bucureºti activitatea de sprijin ºi
coordonare s-a axat mai mult pe cazuri, este adevãrat, prioritare, ºi mai puþin s-a avut
în vedere organizarea ºi desfãºurarea globalã a activitãþii de securitate în problemele
din competenþã, deºi aceasta se impunea, cu atât mai mult cu cât în perioada de
referinþã a existat în serviciile corespondente din aceastã unitate o fluctuaþie de cadre,
dintre care unele nou venite, mai multe sectoare trecând de la un ofiþer la altul.

Analizând modul în care se desfãºoarã pregãtirea cadrelor din serviciu, am constatat
cã procesul de învãþãmânt este organizat în conformitate cu „Mãsurile Biroului
Executiv al Consiliului de conducere al Departamentului Securitãþii Statului
referitoare la perfecþionarea pregãtirii profesionale ºi militare a cadrelor de securitate
în perioada 1986–1990, în spiritul Directivei Comandantului suprem privind
pregãtirea militarã ºi politicã“.

Astfel, procesul de instruire se desfãºoarã pe baza studiului individual ºi prin
convocãri lunare, organizate pe serviciu, abordându-se tematica adecvatã fiecãrei
probleme din competenþã, în cadrul cãreia s-au desfãºurat mai multe activitãþi cu
caracter practic-aplicativ.

Remarcãm cã serviciul dispune de un fond documentar corespunzãtor cerinþelor
actuale de perfecþionare a pregãtirii profesionale, fond care în perioada supusã
inspecþiei s-a îmbogãþit cu un numãr de 32 lucrãri, constând în analize de stadiu,
documentare pe diferite aspecte, studii de fenomen, care, dupã aprobarea conducerii
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Departamentului Securitãþii Statului ºi a Direcþiei I, 2 au fost difuzate ºi în teritoriu,
iar 9 prezentate în convocãrile de pregãtire ºi instruire cu ºefii serviciilor de
informaþii interne ºi cu lucrãtorii din problemele aflate în competenþa serviciului
(4 iulie 1986 ºi 9 iulie 1987).

Dintre materialele la care ne-am referit, menþionãm ca deosebit de utile: „Stadiul
muncii informativ-operative în rândul oamenilor muncii de artã ºi culturã profesioniºti
ºi amatori, îndeosebi al scriitorilor ºi cineaºtilor“, „Concluzii operative în legãturã
cu descendenþii elementelor cu antecedente politice sau penale reacþionare care îºi
desfãºoarã activitatea în domeniul sãnãtãþii“, „Analiza modului în care se asigurã
asistenþa juridicã strãinilor ce au litigii penale, civile ori de altã naturã în þara noastrã“.

De asemenea, au fost prezentate în faþa cursanþilor de la ªcoala de perfecþionare
Grãdiºtea un numãr de 5 prelegeri, de cãtre mr. Mãlureanu Vasile, ºi 3 la ªcoala de
ofiþeri Bãneasa, de cãtre lt. col. Achim Victor.

Apreciem în acelaºi timp cã participarea unor ofiþeri din serviciu la activitãþi de
pregãtire a cadrelor de la securitãþi judeþene ºi a municipiului Bucureºti a fost utilã,
metodã care considerãm cã se impune a fi extinsã.

Recomandãm, totodatã, sã se acþioneze sistematic pentru ca toþi ofiþerii nou numiþi
sã lucreze în probleme din competenþa serviciului, sã execute la direcþie, timp de câteva
zile, atât documentare, cât ºi participare la unele activitãþi concrete desfãºurate de
serviciu.

În legãturã cu stilul ºi metodele de muncã ale cadrelor cu funcþii de
conducere.

Ofiþerii specialiºti II ºi coordonatorii de probleme în cadrul serviciului, lt. col.
Achim Victor, Popazu Vasile ºi Vãrzaru Gheorghe, au o temeinicã pregãtire de culturã
generalã ºi experienþã în munca de securitate. S-au preocupat de cunoaºterea ºi
stãpânirea situaþiei operative în problemele pe care le coordoneazã ºi au sprijinit
comanda serviciului în exercitarea actului de comandã prin controlul nemijlocit ºi
cotidian al ofiþerilor din subordine. Cu toate acestea, se impune din partea lor o
prezenþã mai activã în activitatea de analizã ºi sintezã a serviciului pe problemele
coordonate, mai ales pe linie de presã, poligrafie ºi justiþie ºi implicarea mai profundã
în conducerea, exploatarea potenþialului informativ din radio-televiziune.

De asemenea, considerãm cã se impune mai multã exigenþã atât faþã de
subordonaþii nemijlociþi, dar mai ales în teritoriu, pe linia problemelor coordonate.

Maiorul Mãlureanu Vasile, ofiþer specialist I (care asigurã comanda serviciului,
cu intermitenþe, în perioada de referinþã), este coordonatorul colectivului artã ºi culturã
ºi rãspunde nemijlocit de Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste ºi U.C.E.
„Artexim“. De asemenea, coordoneazã la nivelul Direcþiei I problema „Oculta“. În
decursul timpului, ca ºi în prezent, s-a aflat la comanda serviciului cu bune rezultate.

Este foarte bine documentat în toate problemele serviciului, dar mai ales în cele
de culturã ºi artã, ceea ce i-a permis sã obþinã rezultate din cele mai bune, atât în
activitatea proprie, cât ºi în exercitarea actului de comandã în perioadele cât a condus
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serviciul. Ofiþer dotat cu calitãþi deosebite pentru activitatea de culegere a informaþiilor
ºi cu multã putere de muncã, reuºeºte sã planifice ºi organizeze corespunzãtor
activitatea proprie ºi pe cea a serviciului ºi sã obþinã rezultate de substanþã în lucrãrile
proprii. Astfel, are în legãturã 12 surse de informare, de la care obþine informaþii de
valoare, lucreazã nemijlocit 3 dosare de urmãrire informativã ºi are în control alte 6.

Din totalul de 268 informãri, studii ºi rapoarte pe care Serviciul 5 le-a prezentat
în aceastã perioadã conducerii Departamentului Securitãþii Statului, 94 le-a întocmit
personal, iar la multe din celelalte ºi-a adus contribuþia, atât prin obþinerea de informaþii
pe tematicele respective, cât ºi în desprinderea concluziilor ºi elaborarea materialelor
în forma ºi þinuta necesarã prezentãrii lor la acest nivel. Totodatã, a urmãrit cu atenþie
ºi responsabilitate, în perioada cât a asigurat comanda serviciului, modul de
executare a odinelor rezolutive date de conducerea Departamentului Securitãþii Statului
ºi de cea a Direcþiei I. De asemenea, apreciem modul deosebit de eficient în care
conlucreazã cu conducerea Consiliului Culturii ºi Educaþiei Socialiste ºi cu factorii
competenþi din sistemul editorial, ceea ce a permis prevenirea ºi contracararea unor
activitãþi cu consecinþe negative pentru arta ºi cultura româneascã, inclusiv
împiedicarea apariþiei unor lucrãri literare cu conþinut necorespunzãtor.

Cu toate acestea, apreciem cã are o vinã în producerea unora dintre deficienþele
constatate la problemele pe care le coordoneazã direct, dar ºi pe linie de comandã.
Îi recomandãm, din acest punct de vedere, o proporþionare mai echilibratã între munca
de execuþie ºi cea de comandã, întrucât, din dorinþa de a rezolva personal cât mai
mult, sunt situaþii când pierde din vedere probleme ale conducerii activitãþii celorlalþi
subordonaþi. În acelaºi timp, este necesar sã antreneze, solicitând cu mai multã hotãrâre
ºi exigenþã implicarea în conducerea activitãþii curente, toþi ofiþerii specialiºti II. Tot
pentru activitatea de comandã i se reproºeazã faptul cã nu în suficientã mãsurã s-a
ocupat de creºterea eficienþei muncii de îndrumare ºi control la compartimentele
corespondente din teritoriu.

Recomandãm, de asemenea, maiorului Mãlureanu Vasile sã vegheze cu atenþie
la respectarea prevederilor Ordinului 150/1972, privind elaborarea documentelor
secrete în cadrul serviciului ºi completarea evidenþelor din dosarele persoanele ºi anexã
ale reþelei informative.

Concluzionând, apreciem cã [în] perioada supusã inspecþiei Serviciul 5 a
înregistrat creºteri notabile în privinþa calitãþii ºi eficienþei muncii, situându-se la
niveluri superioare, la toate capitolele, faþã de etapele anterioare, compartimentul
reuºind ca în unele probleme sã se exprime prin mãsuri specifice mai aproape de
exigenþele conducerii Departamentului Securitãþii Statului în problemele aflate în
competenþã, deosebit de importante, vulnerabile ºi de mare sensibilitate, în acelaºi
timp. Cu toate acestea, se menþin încã lipsuri, îndeosebi în munca de conducere ºi
exploatare a potenþialului informativ din presã-poligrafie ºi radioteleviziune. De
asemenea, se impune îmbunãtãþirea activitãþii de analizã ºi sintezã a problematicii
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ºi pe aceastã bazã sã se realizeze, pe de o parte, informarea operativã a conducerii
Departamentului Securitãþii Statului ºi a organelor de partid ºi de stat competente
cu principalele aspecte ºi evoluþia situaþiei informativ-operative ºi, pe de altã parte,
sã se treacã la stabilirea de perspectivã a principalelor sarcini ce revin muncii de
securitate în domeniile respective. Totodatã, sã se acþioneze cu mai mare cuprindere
ºi eficienþã în activitatea de îndrumare ºi sprijin a compartimentelor corespondente
din teritoriu.

Raportãm cã în urma controlului, constatãrile s-au prezentat fiecãrui ofiþer în
prezenþa conducerii serviciului, nefiind obiecþii.

Receptivitatea faþã de neajunsurile constatate, corectitudinea ºi modul responsabil
în care au trecut la remedierea unor lipsuri, viz-a-viz de pregãtirea ºi experienþa celor
mai mulþi, ca ºi atmosfera prielnicã muncii existente în colectiv, dau garanþia cã în
timp scurt Serviciul 5 va înregistra noi valenþe de calitate ºi eficienþã în întreaga
activitate.

Colonel,
Aliman Alexandru
Lt. colonel,
Nen Virgiliu

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 120, vol. 2, f. 176–189.
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1988 octombrie 30. Notã a Direcþiei I referitoare la acþiunile lui Ion Raþiu

Ministerul de Interne Strict secret
Departamentul Securitãþii Statului
Direcþia I

Nr. 112/BI/001419 din 30 octombrie 1988.

Notã

Ion Raþiu este unul din factorii activi ai exilului românesc. Circulã, se preocupã
ºi participã, fãcându-se cunoscut între românii din exil. Cea ce pare sã-l fi deranjat
în ultima vreme este apariþia unui alt factor de unificare a exilului, acela al lui I. Pantazi.

La 17 iulie a.c. a fost primit de preºedintele Reagan, împreunã cu cei 200 de invitaþi,
cu ocazia sãptãmânii naþiunilor captive.
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Dupã 40 de ani de nepublicare, i-a apãrut, în sfârºit, volumul intitulat „Moscova
confruntã lumea“ („Moscova challenges the world“), în care Raþiu Ion disecã situaþia
comunismului, ajungând la numeroase concluzii. Între acestea amintim:

– oriunde comunismul devine sistem despotic absolut;
– comunismul se crede condus de supraoameni, care de fapt nu existã;
– în acþiunile sale foloseºte ura;
– exploatarea omului este intensificatã;
– nu a instaurat egalitatea, ci a intensificat inegalitatea;
– nu a reuºit un om nou ºi altele.
În acest volum, Raþiu I. incitã la rezistenþã absolutã, deoarece „provocarea

comunistã este continuã, universalã ºi completã“.
La 24 mai 1988, în Camera reprezentanþilor (S.U.A.) a avut loc o întrunire

congresionalã care s-a ocupat de drepturile omului în România. Rolul principal l-au
jucat congresmenii de origine maghiarã Tom Lantos ºi E. Porter. Ion Raþiu a fost
prezent ºi a vrut sã depunã ºi el mãrturie, dar i s-a rãspuns cã programul este deja
stabilit. Martori au fost:

– pastorul Geza Nemeth, luptãtor pentru libertate, de la Budapesta;
– Laszlo Hamos, preºedintele „Fundaþiei maghiare pentru drepturile omului“;
– Frank Koszorus, de la „Grupul juridic al societãþii internaþionale pentru

drepturile omului“.
Aceºti martori unguri au acuzat guvernul român de a fi creat probleme refugiaþilor

prin persecuþia celor 2 milioane de unguri ºi prin acþiunile de asimilare forþatã. Raþiu
Ion nu a fost audiat ca martor, dar a intervenit cu întrebãri, precizând astfel în faþa
comisiei câteva date, ºi anume cã:

– toatã populaþia româneascã este persecutatã ºi nu exclusiv ungurii;
– pânã în 1956 ungurii din Transilvania au colaborat la instalarea comunismului;
– chiar astãzi, ungurii membri de partid sunt, proporþional, mai numeroºi decât

românii.
Dupã întâmplarea de la Parlamentul European (6 iulie 1988), Raþiu a dat un

comunicat în care aratã cã din 13.123 de sate din România, doar 800 sunt ungureºti
ºi cã Karoly Grosz a declarat la 14 iunie 1988, la „Asociaþia Arhitecþilor Maghiari“,
cã nu numai sate ungureºti, ci ºi cele româneºti sunt afectate ºi cã nu este corect sã
considerãm acþiunea ca un atac împotriva naþionalitãþilor1.

În urma articolului din „The Independent“, din 27 iunie 1988, în care se spune
„distrugerea miilor de sate ale României, în majoritate locuite de unguri“, Sandu
Pobereznic a trimis o scrisoare de dezminþire.

Alexandru Munteanu, preºedintele filialei „U.M.R.L.“ din R.F.G., acuzã securitatea
cã ar fi falsificat scrisori din partea lui Raþiu ºi cã „face sã plouã“ cu anonime privind
pe cei care colaboreazã cu „U.M.R.L.“.

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 3, f. 155–156.
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220055

1988 noiembrie 21. Plan de mãsuri întocmit de Inspectoratul municipiului
Bucureºti al Ministerului de Interne privind prevenirea,
descoperirea ºi neutralizarea autorilor de înscrisuri cu
conþinut necorespunzãtor ºi a altor fapte de naturã sã
afecteze interesele statului, pe raza municipiului Bucureºti

Ministerul de Interne Strict secret
Inspectoratul municipiului Bucureºti
Nr. 001721 din 21 noiembrie 1988

Aprob
Ministru de Interne

Tudor Postelnicu

De acord
General-colonel
Iulian Vlad

General-locotenent
Constantin Nuþã

Plan de mãsuri
privind prevenirea, descoperirea ºi neutralizarea autorilor de înscrisuri cu
conþinut necorespunzãtor ºi a altor fapte de naturã sã afecteze interesele

statului, pe raza municipiului Bucureºti

Pentru executarea neabãtutã a sarcinilor ºi misiunilor ce revin organelor
Ministerului de Interne din hotãrârile de partid, legile þãrii, din orientãrile ºi
indicaþiile date de secretarul general al Partidului Comunist Român, preºedintele
Republicii Socialiste România, Comandantul suprem al Forþelor Armate ale Republicii
Socialiste România, tovarãºul Nicolae Ceauºescu, pe linia prevenirii ºi combaterii
acestor fapte antisociale, Inspectoratul municipiului Bucureºti, cu sprijinul unitãþilor
centrale de securitate ºi miliþie ºi cu concursul organismelor democraþiei muncitoreºti
revoluþionare, va întreprinde urmãtoarele:

I. Atribuþii comune organelor de securitate ºi miliþie:

1. Pentru prevenirea ºi descoperirea autorilor de înscrisuri cu conþinut
necorespunzãtor ori a altor fapte ce pot afecta interesele statului, Securitatea ºi Miliþia
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municipiului Bucureºti, precum ºi unitãþile centrale operative ale Departamentului
Securitãþii Statului ºi ale Inspectoratului General al Miliþiei, potrivit competenþelor
ºi atribuþiilor, vor acþiona în obiectivele, locurile ºi problemele date în rãspundere,
în scopul realizãrii unei cunoaºteri cuprinzãtoare, permanente ºi în profunzime a situa-
þiei operative, folosind eficient mijloacele, metodele ºi formele de lucru specifice.

În cadrul mãsurilor informativ-operative întreprinse, unitãþile de securitate ºi miliþie
vor acþiona pentru identificarea ºi introducerea în baza de lucru, pe profiluri de muncã,
a tuturor persoanelor care pot fi atrase ori sunt pretabile sã se antreneze în
conceperea, redactarea ºi difuzarea unor înscrisuri cu conþinut duºmãnos sau sã
sãvârºeascã alte fapte de naturã a prejudicia interesele statului. Vor fi identificate
ºi avute în atenþie cu prioritate elementele care:

– sunt cunoscute cu antecedente politice sau penale reacþionare, care nu au
renunþat la ideile lor, precum ºi descendenþii acestora semnalaþi cu poziþie duºmãnoasã;

– au fost semnalate cu manifestãri ostile, revendicative, protestatare ori care
incitã la asemenea activitãþi;

– audiazã ºi colporteazã ºtirile transmise la posturile de radio strãine ostile þãrii
noastre sau sunt preocupate sã intre în legãturã cu oficinele de propagandã
reacþionarã;

– sunt cunoscute cu nemulþumiri, fiind pretabile sã redacteze ºi sã difuzeze
înscrisuri necorespunzãtoare;

– vor sã emigreze, iar pentru obþinerea aprobãrii ameninþã cu sãvârºirea unor acte
de dezordine ori cã se vor adresa unor persoane, organizaþii sau foruri din exterior;

– cetãþenii strãini semnalaþi ca emisari ai unor centre reacþionare ori cu
preocupãri de a introduce în þarã materiale cu conþinut denigrator ºi de instigare la
acþiuni antistatale, diplomaþii acreditaþi în Republica Socialistã România, precum ºi
autohtonii care întreþin relaþii cu aceºtia;

– cei ce deþin, în mod clandestin, mijloace de multiplicat ori sunt semnalaþi
cu preocupãri de confecþionare a unor ºtampile, ºabloane sau alte sisteme de tipãrire
ºi imprimare;

– suferã de afecþiuni neuropsihice ºi sunt pretabili la fapte de aceastã naturã;
2. Întregul potenþial informativ al unitãþilor de securitate ºi miliþie va fi instruit

cu sarcini specifice, în educarea acestuia insistându-se pe dezvoltarea ataºamentului
ºi spiritului patriotic, astfel încât sã sesizeze în timp util intenþiile unor strãini ori
elemente autohtone de a acþiona ostil, intervenind direct, cu orice risc, pentru
contracarare ºi neutralizare;

3. Pentru asigurarea climatului de ordine ºi legalitate pe raza Capitalei,
prevenirea, contracararea ºi neutralizarea intenþiilor ºi acþiunilor unor elemente cu
manifestãri ostile ori care se dedau la acte prin care se pot afecta interesele statului,
vor fi folosite cu mai multã eficienþã toate celelalte mijloace specifice de muncã;

4. În activitatea de prevenire a unor astfel de fapte, organele de securitate ºi miliþie
vor acþiona bazându-se pe sprijinul larg al maselor de cetãþeni, al conducerilor
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unitãþilor socialiste ºi a organismelor democraþiei muncitoreºti-revoluþionare. În acest
scop, cu sprijinul organelor de partid ºi al factorilor de conducere ºi educaþionali, se
vor intensifica mãsurile de pregãtire contrainformativã a populaþiei pentru crearea
unei puternice opinii de masã, sporirii vigilenþei ºi combativitãþii cetãþenilor;

5. În organizarea ºi desfãºurarea întregii activitãþi, comanda Inspectoratului
municipiului Bucureºti va asigura o cooperare eficientã ºi activã între organele de
securitate ºi miliþie cu unitãþile centrale, realizând un schimb permanent de
informaþii care sã fie exploatate operativ;

6. Datele obþinute pe acest profil vor fi comunicate de cãtre toate unitãþile
Securitãþii municipiului Bucureºti, care va pãstra o evidenþã centralizatã a
persoanelor pretabile la acte ostile. Verificarea ºi clarificarea informaþiilor, precum
ºi luarea în diferite forme de lucru a elementelor suspecte se va realiza pe linii de
muncã, potrivit competenþelor;

7. Comandanþii, cu sprijinul organelor ºi organizaþiilor de partid, vor
acþiona pentru dezvoltarea conºtiinþei revoluþionare a efectivelor, a educãrii lor
în spiritul angajãrii depline, a fermitãþii ºi devotamentului în îndeplinirea exemplarã
a sarcinilor ºi misiunilor încredinþate, în condiþii de ordine ºi disciplinã desãvârºite.

II. Atribuþii specifice organelor de securitate:

1. Unitãþile centrale de securitate ºi Securitatea municipiului Bucureºti vor acþiona
unitar, cu fermitate, folosind întreaga gamã a formelor, metodelor ºi mijloacelor de
muncã pentru prevenirea difuzãrii de înscrisuri cu conþinut ostil, descoperirea
ºi neutralizarea oricãror persoane cu preocupãri de redactare, multiplicare ºi
difuzare a unor asemenea materiale.

În acest sens se va asigura instruirea temeinicã a reþelei informative cu privire
la modul de cãutare a informaþiilor specifice, operativitatea sesizãrii evenimentelor
ºi a modului concret de acþiune în cazul apariþiei de înscrisuri cu conþinut ostil.

Reþeaua informativã va fi instruitã sã acþioneze direct pentru reþinerea
autorilor în situaþii flagrante, iar când aceºtia au dispãrut de la locul faptei va proceda
la strângerea tuturor înscrisurilor, sesizarea ofiþerului de legãturã, asigurând paza zonei
de difuzare pânã la sosirea echipei operative de cercetare.

Reþeaua informativã, care domiciliazã sau lucreazã pe traseele ºi în zonele în
care au avut loc difuzãri de înscrisuri, va fi instruitã ºi angrenatã la acþiuni de pândã
ºi supraveghere în scopul reþinerii autorilor sau obþinerii de informaþii ºi date de
interes operativ care sã conducã la identificarea operativã a acestora.

Compartimentele care asigurã informativ obiective ºi instituþii în care se
depoziteazã ºi se lucreazã cu materiale ce pot fi folosite la confecþionarea de înscrisuri
ostile vor acþiona pentru dezvoltarea potenþialului informativ ºi instruirea
acestuia pentru a semnala persoane cu preocupãri suspecte sau de sustragere a unor
asemenea materiale.
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Informaþiile ºi datele care privesc persoanele suspecte pe linie de înscrisuri vor fi
verificate operativ, în cooperare cu Unitatea specialã „S“ ºi alte unitãþi de securitate
competente, pentru clarificarea suspiciunilor ºi luarea mãsurilor specifice de prevenire;

2. În cadrul mãsurilor de cunoaºtere ºi stãpânire a situaþiei operative din
obiectivele, locurile ºi mediile date în competenþã, vor fi identificate ºi verificate
persoanele care, prin concepþii, manifestãri, comportament ºi modul lor de viaþã
necorespunzãtor, sunt pretabile ori pot fi atrase la sãvârºirea de fapte pe linie de
înscrisuri cu conþinut ostil. Prioritar vor fi avuþi în atenþie autorii de înscrisuri
identificaþi pentru prevenirea sãvârºirii de noi fapte asemãnãtoare;

3. Întregul aparat de securitate va acþiona în direcþia sporirii vigilenþei ºi
supravegherii permanente a traseelor, zonelor ºi locurilor aglomerate, pentru
prevenirea difuzãrii de înscrisuri cu conþinut ostil, identificarea ºi reþinerea autorilor.

Cadrele Ministerului de Interne au obligaþia sã sesizeze de îndatã, prin orice mod,
apariþia de înscrisuri cu conþinut ostil Dispeceratului Securitãþii municipiului
Bucureºti ºi ºefilor ierarhici, acþionând totodatã pentru strângerea materialelor
respective ºi asigurarea locului faptei pânã la sosirea echipei de cercetare;

4. Dispeceratul Securitãþii municipiului Bucureºti, sesizat despre difuzare, va
raporta imediat ºefului securitãþii sau înlocuitorului la comandã ºi va alarma grupa
operativã care se va deplasa la faþa locului pentru cercetarea, scotocirea zonei ºi
preluarea înscrisurilor difuzate;

5. Când situaþia impune, cadrele de securitate vor solicita sprijinul ofiþerilor
ºi subofiþerilor de miliþie pentru urmãrirea ºi reþinerea fãptuitorilor, identificarea
martorilor, legitimarea persoanelor suspecte, asigurarea locului faptei ºi ridicarea
înscrisurilor difuzate;

6. Securitatea municipiului Bucureºti va asigura instruirea cadrelor de miliþie
angrenate în activitatea de supraveghere a strãzii pentru prevenirea difuzãrii de
înscrisuri cu conþinut ostil;

7. În cazurile deosebite, Securitatea municipiului Bucureºti va participa în mod
direct, cu efectivele proprii, organizând cu acestea pânde, patrulãri, scotociri ºi acþiuni
de urmãrire ºi prindere în flagrant a autorilor.

Cu aprobarea conducerii Departamentului Securitãþii Statului, la asemenea
acþiuni vor fi angrenate ºi efective de securitate aparþinând unitãþilor centrale ºi ªcolii
militare de perfecþionare a cadrelor active ºi de rezervã – Grãdiºtea;

8. Toate cazurile de difuzãri de înscrisuri cu conþinut ostil, precum ºi persoanele
implicate sau suspecte, vor fi cercetate de organele Securitãþii municipiului Bucureºti,
iar la ordinul conducerii Departamentului Securitãþii Statului de cãtre Direcþia a VI-a.

III. Atribuþii specifice organelor de miliþie:

1. Miliþia municipiului Bucureºti va instrui temeinic întregul efectiv din
subordine cu privire la sarcinile concrete ce le revin pe linia prevenirii,
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contracarãrii ºi neutralizãrii activitãþii elementelor care difuzeazã înscrisuri cu
conþinut duºmãnos ori se dedau la alte fapte care pot afecta grav interesele statului,
pornind de la principiul muncii de prevenire, precum ºi a modului de acþiune în situaþia
depistãrii unor asemenea elemente;

2. În contextul instruirii întregului potenþial informativ din legãtura cadrelor
Miliþiei municipiului Bucureºti se va acorda prioritate surselor recrutate în
obiectivele unde se deþin mijloace ºi aparaturã de tipãrit sau multiplicat, în locurile
intens aglomerate, în cartierele, zonele ºi sectoarele unde s-au înregistrat ori se pot
produce asemenea fapte, celor din sistemul loto-pronosport, administraþiei domeniului
public, poºtei ºi telecomunicaþiilor, transportului în comun, asociaþiilor de locatari
ºi responsabililor cãrþilor de imobil, pentru a sesiza imediat orice intenþie sau faptã
din partea elementelor care au asemenea preocupãri, cât ºi de a interveni direct pentru
neutralizarea acestora;

3. Pe baza concluziilor desprinse din analiza situaþiei operative, a datelor
obþinute ºi a schimbului permanent de informaþii cu organele de securitate, se vor
lua mãsuri pentru a asigura o prezenþã activã în stradã a cadrelor de miliþie,
folosind în acest scop în mod eficient forþele proprii ºi ajutãtoare, îndeosebi militarii
în termen din unitãþile de securitate-miliþie, luptãtorii din gãrzile patriotice, tinerii
din detaºamentele de pregãtire pentru apãrarea patriei ºi membrii grupelor de sprijin
ale miliþiei.

În raport de locurile ºi timpul de comitere a unor asemenea fapte se vor realiza
dispozitive de ordine ºi pazã, compuse din cadre de miliþie ºi alte forþe, constituite
în patrule, posturi mobile de observare ºi supraveghere a unor locuri aglomerate, strãzi
sau zone, ºi alte elemente de dispozitiv care vor acþiona la ordin, dupã caz, în þinutã
militarã sau civilã;

4. În cazul în care se deþin date ºi informaþii cu privire la intenþiile unor elemente
de a difuza înscrisuri cu caracter duºmãnos ori s-au înregistrat asemenea fapte în mai
multe locuri sau zone ale Capitalei, la întãrirea dispozitivelor de ordine ºi pazã
constituite pentru prevenirea, contracararea ºi neutralizarea acestor manifestãri vor
fi folosite ºi efective ale ªcolii militare pentru perfecþionarea pregãtirii cadrelor
de miliþie Bucureºti.

În situaþii deosebite, cu aprobarea adjunctului ministrului de Interne, ºef al
Inspectoratului General al Miliþiei, vor participa ºi cadre din unitãþile centrale de linie
ale Inspectoratului General al Miliþiei;

5. Cu prilejul organizãrii ºi executãrii acþiunilor, raziilor, controalelor
miliþieneºti ºi a altor activitãþi cu caracter de prevenire ori de asanare a Capitalei de
elemente vicioase, infractoare sau parazitare, se va acorda o atenþie deosebitã depistãrii
celor care fac obiectul Ordinului M.I. nr. 02155/1983, a celor cãrora li s-a refuzat
viza de plecare definitivã din þarã, nu li s-au rezolvat anumite probleme personale
pe plan local ori nu-ºi justificã prezenþa pe raza municipiului Bucureºti, luându-se
în toate situaþiile mãsuri de cercetare temeinicã a acestora, de trimitere, sub pazã, la
locurile de domiciliu sau, dupã caz, alte mãsuri legale;
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6. Cadrele de miliþie care acþioneazã în dispozitivele special construite pentru
prevenirea, contracararea ºi neutralizarea activitãþii elementelor care difuzeazã
înscrisuri cu conþinut duºmãnos ori se dedau la alte fapte care pot afecta interesele
statului vor fi temeinic instruite ºi controlate permanent în teren asupra modului
în care îºi îndeplinesc atribuþiile stabilite în consemn. În acest scop vor fi desemnaþi
ofiþeri competenþi cãrora li se vor da în rãspundere sectoare ºi zone pentru a asigura
îndrumarea ºi sprijinul necesar în îndeplinirea exemplarã a misiunilor;

7. În organizarea ºi executarea misiunilor ce revin Miliþiei municipiului Bucureºti
în acest domeniu se va realiza o cooperare permanentã ºi eficientã cu Securitatea
municipiului Bucureºti, îndeosebi în ceea ce priveºte cunoaºterea ºi analiza
sistematicã a situaþiei operative pe aceastã linie, realizarea unui schimb activ de date
ºi informaþii, stabilirea în comun a locurilor, zonelor sau traseelor care necesitã a fi
supravegheate ori unde sã se constituie dispozitive de ordine ºi pazã, supravegherea
calificatã la locul de muncã, domiciliu sau mediile frecventate a elementelor
potenþial periculoase, potrivit competenþelor, precum ºi organizarea de acþiuni
comune specifice de prevenire ºi contracarare.

Ofiþerii ºi subofiþerii de miliþie sunt obligaþi ca la solicitarea cadrelor de
securitate sã le acorde sprijin ºi sã intervinã operativ pentru identificarea,
reþinerea, imobilizarea ºi conducerea la sediul organului de miliþie a elementelor
suspecte sau depistate în flagrant, cât ºi pentru înlãturarea ºi lichidarea imediatã
a consecinþelor acþiunilor din partea acestor categorii de persoane;

8. Ofiþerii ºi subofiþerii de miliþie care acþioneazã în dispozitivele de ordine
ºi pazã, precum ºi celelalte cadre de miliþie sesizate despre apariþia de înscrisuri
(inscripþii) cu conþinut duºmãnos, în toate situaþiile în care nu s-a reuºit prinderea în
flagrant a fãptuitorilor, acþioneazã de îndatã pentru identificarea elementelor suspecte
ºi a martorilor oculari, raportând evenimentul ofiþerului de serviciu de la organul de
miliþie pe raza cãruia s-a petrecut fapta. Totodatã, iau mãsuri pentru strângerea
înscrisurilor, acoperirea inscripþiilor, asigurarea pazei locului respectiv pânã la
sosirea echipei de cercetare, îndepãrtarea curioºilor, acþionând astfel încât sã nu altereze
înscrisurile (inscripþiile) ºi eventualele urme lãsate de fãptuitori;

9. În cazul în care ofiþerul de serviciu de la circumscripþiile de miliþie din
Capitalã este sesizat în orice mod despre apariþia de înscrisuri cu conþinut duºmãnos,
dirijeazã prin staþia radio cadrele de miliþie aflate în dispozitivele de ordine ºi pazã
în locul respectiv sau în apropiere, raporteazã imediat evenimentul ºefului nemijlocit
ºi ofiþerului de serviciu de la Securitatea municipiului Bucureºti, în vederea trimiterii
echipei operative de cercetare.

În raport de natura ºi amploarea evenimentului, la ordin, alarmeazã efective ale
unitãþii respective, care vor acþiona pentru delimitarea zonei de rãspândire a
înscrisurilor, executarea de scotociri, investigaþii, legitimarea ºi reþinerea persoanelor
suspecte, precum ºi alte activitãþi specifice care sã conducã la depistarea operativã
a fãptuitorilor.
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IV. Modalitãþile de acþiune în cazul prinderii în flagrant a autorilor:

1. În toate situaþiile în care fãptuitorii sunt prinºi în flagrant, cadrele care i-
au depistat procedeazã la reþinerea, imobilizarea ºi izolarea acestora, raportând imediat
evenimentul ºefilor ierarhici. Prin mijloacele de legãturã solicitã sprijinul elementelor
de dispozitiv aflate în zonã, cu ajutorul cãrora se va acþiona, dupã caz, pentru:

– acoperirea inscripþiilor (înscrisurilor) ºi conservarea acestora, astfel încât sã
nu se altereze integritatea lor;

– strângerea înscrisurilor volante, pe care le predã ºefului echipei de cercetare
sosit la faþa locului;

– identificarea martorilor oculari ºi, eventual, stabilirea altor suspecþi;
– asigurarea pazei locului faptei, luând mãsuri pentru conservarea urmelor lãsate

de fãptuitori, interzicerea pãtrunderii în câmpul infracþional a altor persoane ºi
îndepãrtarea curioºilor;

2. În cazul difuzãrii unor înscrisuri din mijloace de transport, cadrele de
securitate ºi miliþie sesizate noteazã numãrul de înmatriculare, categoria, marca ºi
alte elemente de individualizare a vehiculului ºi autorului, precum ºi direcþia de
deplasare, alarmând prin mijloacele tehnice de legãturã efectivele aflate în dispozitivele
de circulaþie, de ordine ºi pazã, precum ºi alte forþe, în vederea blocãrii autovehiculului,
reþinerii ºi imobilizãrii fãptuitorului.

Raporteazã imediat evenimentul la dispeceratul unitãþii, care informeazã neîntârziat
ofiþerul de serviciu de la Securitatea municipiului Bucureºti;

3. În eventualitatea în care persoanele prinse în flagrant invocã calitatea de
diplomat, dupã conducerea la sediul inspectoratului, se procedeazã de îndatã la
verificarea autenticitãþii calitãþii declarate, prin Ministerul Afacerilor Externe,
cercetãrile efectuându-se în continuare în conformitate cu reglementãrile legale.

4. În situaþia celorlaltor categorii de cetãþeni strãini implicaþi în acþiuni de
difuzare a înscrisurilor cu conþinut necorespunzãtor sau alte fapte care pot afecta
interesele statului se va acþiona în conformitate cu prevederile ordinelor ministrului
de Interne referitoare la reþinerea ºi cercetarea acestora;

5. În cazul în care unele elemente protestatare sau turbulente intenþioneazã
sã aparã în locuri publice cu pancarte, lozinci sau alte însemne necorespunzãtoare
ori încearcã sã se autoincendieze, cadrele de securitate ºi miliþie sesizate vor acþiona
energic pentru prevenirea unor asemenea acþiuni, reþinerea materialelor ostile ºi a
fãptuitorilor, în vederea luãrii mãsurilor legale.

V. Alte mãsuri:

1. Conducerea Inspectoratului municipiului Bucureºti va desemna ofiþeri de
securitate ºi miliþie, cãrora li se vor da în rãspundere zone ºi sectoare vulnerabile sau
alte locuri unde s-au înregistrat asemenea fapte. Aceºtia vor cunoaºte ºi controla
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permanent dispunerea efectivelor în teren, în raport de situaþia operativã, stabilind,
totodatã, un sistem eficient de legãturã ºi acþiune, de îndrumare ºi control al
cadrelor aflate în dispozitiv;

2. Cadrele aflate în dispozitivele de ordine ºi pazã vor fi dotate cu staþii de radio
emisie-recepþie, bastoane de cauciuc, lanterne, cãtuºe, fluier ºi, la ordin, armamentul
din dotare. În raport de situaþia operativã, þinuta va fi militarã sau civilã;

3. La sediul Securitãþii ºi Miliþiei municipiului Bucureºti va fi asigurat din
rezerva operativã câte un autoturism destinat intervenþiei, în situaþia rãspândirii de
înscrisuri cu caracter necorespunzãtor sau alte fapte care pot afecta interesele
statului;

4. Lunar sau ori de câte ori situaþia impune, conducerea Inspectoratului
municipiului Bucureºti al Ministerului de Interne va analiza evoluþia situaþiei
operative pe aceastã linie, stadiul îndeplinirii sarcinilor din prezentul plan de
mãsuri, stabilind noi activitãþi care sã asigure prevenirea, contracararea ºi
neutralizarea fermã a acþiunilor elementelor care difuzeazã înscrisuri cu
conþinut duºmãnos ori se dedau la alte fapte care pot afecta grav interesele
statului.

ªeful Inspectoratului, ªeful Securitãþii, ªeful Miliþiei,
Colonel General-maior Colonel

Dumitraºcu Dumitru Bucurescu Gianu Bãrbulescu Marin

A.C.N.S.A.S., fond documentar, dosar nr. 123, vol. 3, ff. 1–10.

220066

1989 august 2. Notã referitoare la activitatea postului de radio „Europa Liberã“

[Nr]. 0082380/2 august 1989 Strict secret

Notã

În cadrul mãsurilor specifice întreprinse pe linia obiectivului „Europa Liberã“,
prin surse de încredere, cu posibilitãþi directe în aceastã oficinã, s-au obþinut noi
informaþii privind obiectivele conducerii americane pe linia intensificãrii propagandei
antiromâneºti în contextul evoluþiei relaþiilor româno-maghiare, precum ºi aºa-zisului
„proces reformist“ din Ungaria ºi orientãrile date în acest sens angajaþilor ºi
colaboratorilor Secþiei pentru România a acestei oficine.
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1. Dupã instalarea lui George Bush la Casa Albã, conducerea americanã a imprimat
treptat mai multã ofensivitate activitãþii postului de radio „Europa Liberã“, care este
privit de preºedintele S.U.A. drept un mijloc principal în acþiunile de destabilizare
politicã vizând þãrile socialiste din Europa. De altfel, teama unor angajaþi ai postului
privind mutarea acestuia în S.U.A. sau chiar desfiinþarea sa a dispãrut o datã cu
asigurãrile date de noua administraþie americanã privind continuarea ºi chiar
amplificarea activitãþilor lui.

Obiectivul principal fixat de conducerea americanã a postului pentru aceastã etapã
este sprijinirea evoluþiilor interne din Ungaria ºi Polonia, a aºa-ziselor reforme
democratice iniþiate în aceste þãri, vizând în realitate trecerea lor la o cale de dezvoltare
capitalistã.

Edificatoare în acest sens este afirmaþia fãcutã de Michael Shafir, ºeful Departa-
mentului de cercetare al Secþiei pentru România a „Europei Libere“: „Trebuie susþinut
fãrã rezerve, cu toate mijloacele, reformismul ungar, întrucât numai prin el se deschid
porþile libertãþii. Noi, cei de la post, avem aceastã datorie sfântã. Ungaria trebuie, ca
ºi Polonia, sã treacã la capitalism, ãsta e dezideratul administraþiei americane“.

În scopul realizãrii unui flux continuu de informaþii, al exploatãrii directe a fugarilor
români aflaþi în Budapesta ºi obþinerii de date vizând denigrarea R.S. România,
conducerea americanã intenþioneazã ca pe lângã Biroul secþiei ungare a „Europei
Libere“, deja deschis la Budapesta, sã trimitã ºi un corespondent al Secþiei pentru
România a postului în capitala Ungariei.

În contextul campaniei iredentiste maghiare, Secþiei pentru România i s-a fixat
ca orientare folosirea conjuncturii create în relaþiile dintre cele douã þãri pentru
adâncirea disensiunilor prin popularizarea luãrilor de poziþie ºi manifestãrilor
ungureºti.

Secþia pentru România a primit indicaþia de a folosi într-o mãsurã mult mai mare
în programele sale, ca materiale de referinþã, traduceri din publicaþiile maghiare ale
diverselor organizaþii reformiste, precum ºi ale emisiunilor postului de radio
Budapesta ºi ale secþiei pentru Ungaria a „Europei Libere“, sens în care au fost angajaþi
traducãtori de limba maghiarã, între care ziaristul evreu de origine maghiarã V.
Eskenazy din Elveþia.

În acelaºi timp, Secþia pentru România va adopta o poziþie criticã „durã“ la adresa
þãrii noastre, urmând ca în cadrul programelor sã fie abordate urmãtoarele tematici:

– Politica aplicatã în România este falimentarã, ca tot ceea ce þine de ideologia
socialistã ºi comunistã;

– Echilibrul social în România este o simplã aparenþã, el datorându-se controlului
strict executat, pe diverse cãi, de cãtre conducerea de partid ºi organele de securitate,
în special „prin forþa armelor ºi intimidare colectivã“; sublinierea faptului cã în
„structurile adânci“ ale poporului mocneºte o revoltã generalã împotriva „artificiilor
socialiste“, iar opoziþia va deveni deschisã dacã împrejurãrile vor fi favorabile;
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– „Revolta anticomunistã“ din România este o realitate care atacã toate principiile
regimului, deºi ea se manifestã sporadic, dar cu autoritate. Se va insista în continuare
pe „disidenþi“ în mediul intelectual (Mircea Dinescu ºi grupul oamenilor de litere
care-l susþin, „grupul celor 6“ – gestul lor anterior fiind totuºi considerat ca „un semn
al neputinþei ºi slãbiciunii politice, un eºec în cursa pentru putere“, Dumitru Mazilu,
Doina Cornea);

– Elogierea politicii actuale a Ungariei, caracterul sãu „viabil“ ºi activ, care þine
seama de realitãþi, politicã care „se opune oricãror dogme ºi idei preconcepute“;

– Confruntãrile libere de opinii din Ungaria, care se situeazã la polul opus
României;

– Prezentarea într-o luminã favorabilã Ungariei a „confruntãrilor de idei româno-
ungare, a stãrilor de spirit ale ungurilor“.

Pentru asigurarea unui control riguros asupra modului în care se respectã
orientãrile ºi dispoziþiile americane, precum ºi punerea lor în practicã, s-a înfiinþat
la Frankfurt/Main „Comisia guvernamentalã americanã“, care avizeazã programele
ºi materialele difuzate de „Europa Liberã“, fapt care a determinat în rândul
angajaþilor români o teamã continuã de a nu încãlca în vreun fel linia de conduitã
datã de administraþia americanã.

2. Conducerea americanã este preocupatã în prezent de asigurarea unor dotãri
tehnice noi, care sã contribuie la o mai bunã recepþionare a emisiunilor postului în
þãrile est-europene, precum ºi a unui flux continuu de informaþii la zi pentru secþiile
naþionale ale oficinei, cu accent pe România, Ungaria, Polonia ºi U.R.S.S.

Astfel, pentru înlãturarea carenþelor de naturã tehnicã (întreruperi de program,
interferenþe etc.), postul a fost înzestrat cu o nouã camerã centralã de control („Master
control“), dotatã electronic, aparaturã adusã din S.U.A. În prezent ea este deservitã
de tehnicieni germani, existând încã unele deficienþe în exploatare, datoritã experienþei
reduse în utilizarea efectivã a acestei instalaþii.

Prin „Centrala de informaþii“ a postului se asigurã concentrarea datelor obþinute
pe diverse cãi, respectiv:

– Agenþii de presã.
– Articole reproduse tehnic (tele-scriptor) din presa occidentalã.
– Radioascultare (Monitoring Service) – care în ultima vreme înregistreazã

programele de televiziune receptate prin satelit, elaborând buletine zilnice.
– Reviste ale presei occidentale, efectuate de corespondenþii americani ai postului

pe diverse spaþii.
– Materiale de la departamentele de cercetare ale secþiilor naþionale ale postului.
– Materiale furnizate de corespondenþii secþiilor naþionale ale postului în diverse

þãri occidentale.
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– Materiale venite prin Telex-Telefax de la diferite organisme internaþionale, ca
de exemplu: I.G.F.M. (Societatea internaþionalã pentru drepturile omului), Amnesty
International, precum ºi de la U.S.I.A. (Agenþia de informaþii a S.U.A.).

Zilnic se acumuleazã sute de pagini, se parcurg materialele ºi se aleg temele pentru
programele politice ale secþiilor naþionale.

În fiecare dimineaþã, la orele 1000, conducerea americanã organizeazã o conferinþã
cu directorii ºi realizatorii de emisiuni ai secþiilor naþionale, ocazie cu care se dau
orientãri privind tematica emisiunilor. Se coroboreazã, de asemenea, datele obþinute
de secþiile naþionale pe cãi proprii.

Ulterior, la orele 1100, fiecare secþie naþionalã organizeazã o altã reuniune, în care
se realizeazã distribuirea sarcinilor.

„Centrala de informaþii“ elaboreazã materiale circulare de 2 ori pe zi, în care
recomandã fiecãrei secþii difuzarea unei anumite tematici, inclusiv ora de emisie.

În aceste circulare sunt ºi ºtiri cu inscripþia „doar pentru informare“ (B.I.O. –
backround information only), care nu sunt date decât redactorilor spre informare, cu
interdicþia de a fi folosite în emisiuni.

Referitor la situaþia principalilor angajaþi ai „Europei Libere“, au fost obþinute
urmãtoarele date:

– Nestor Rateº, deºi nu a fost numit oficial în funcþia de director, a rãmas în
continuare la conducerea Secþiei pentru România, primind din partea conducerii
americane a postului asigurãri în privinþa rezolvãrii problemelor personale solicitate
de el, respectiv stabilirea întregii familii la München, loc de muncã pentru soþie ºi
soacrã, precum ºi „protecþie personalã sporitã“, în vederea definitivãrii sale pe post.

Majoritatea angajaþilor Secþiei române, inclusiv cei evrei, apreciazã cã deºi Nestor
Rateº face eforturi deosebite de integrare în activitatea curentã, „este încã depãºit de
situaþie, nu are privire de ansamblu ºi nu acoperã corespunzãtor problemele
organizatorice“. Comparându-l cu predecesorul sãu, Vlad Georgescu, aceºtia îl
caracterizeazã extrem de comod, ezitant ºi susceptibil. I se imputã faptul cã este foarte
docil ºi nu încearcã sã se sustragã cenzurii americane, care în ultima vreme a devenit
foarte activã.

– Nicolae Stroescu, director adjunct, a acceptat prelungirea contractului cu 6 luni
peste vârsta de pensionare, pentru a-l sprijini pe Nestor Rateº în vederea „aclimatizãrii
totale“. Acesta, în ultima perioadã, manifestã însã un interes scãzut faþã de
participarea la alte probleme decât cele cu caracter religios, de care rãspunde direct
în cadrul Secþiei pentru România.

Nicolae Stroescu este apreciat de angajaþii mai vechi ai postului drept „ultimul
reprezentant al epocii lui Noel Bernard“, caracterizatã printr-o anumitã „þinutã ºi
demnitate“, care în timp „a sucombat datoritã mahalagismului redactorilor emisiunii
«Actualitatea româneascã»“.
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În fapt, „Actualitatea româneascã“, încadratã de N.C. Munteanu, Emil Hurezeanu,
ªerban Orescu, Gelu Ionescu, este etichetatã de unii angajaþi evrei, în mod deosebit
de Nestor Rateº ºi Max Bãnuº, drept „cuibul atmosferei antisemite“.

Unii angajaþi mai vechi ai postului, între care Max Bãnuº, Mircea Vasiliu ºi Liviu
Tofan, calificã atmosfera existentã la post „drept funcþionãreascã, lipsitã total de
entuziasm ºi credinþã în þelul activitãþii oficinei“, fapt care greveazã asupra „calitãþii“
emisiunilor.

– În perspectiva pensionãrii Monicãi Lovinescu de la subredacþia din Paris, aceasta,
împreunã cu Virgil Ierunca, se aratã foarte preocupatã de selecþionarea unui succesor
„de valoare“ pe care sã-l propunã americanilor. Persoana vizatã de ei în prezent este
istoricul Mihnea Berindei, cercetãtor la „Centrul internaþional de cercetãri ºtiinþifice“
din Paris, în legãturã cu care sus-numiþii fac aprecieri elogioase pentru pregãtirea sa
multilateralã, etichetându-l drept „o persoanã care cunoaºte totul, are o memorie
formidabilã, o personalitate cãutatã de mass-media din toatã lumea“.

Virgil Ierunca a confiat unei surse a noastre cã a intrat în posesia jurnalului din
închisoare a lui Nicolae Steinhardt, circa 1.000 pagini, apreciat de Virgil Ierunca drept
o veritabilã operã literarã ºi politicã, pe care va încerca sã îl publice.

Din afirmaþiile lui Virgil Ierunca, sursa a tras concluzia cã acest jurnal i-a fost
pus la dispoziþie de cãtre poetul Marin Sorescu, prieten bun de mulþi ani cu Nicolae
Steinhardt, despre care Virgil Ierunca a precizat cã „l-a întâlnit recent ºi acesta i-a
fãcut o surprizã extraordinarã“*.

În conformitate cu ordinele ºi indicaþiile primite, cu prevederile Programului de
mãsuri în problemã, acþionãm în continuare pentru:

– Exploatarea operativã a informaþiilor obþinute în scopul iniþierii de noi mãsuri
combinative vizând adâncirea stãrii de tensiune ºi suspiciune în rândul angajaþilor
ºi colaboratorilor postului, compromiterea ºi discreditarea unora dintre ei, precum
ºi organizarea unor acþiuni de dezinformare.

– Obþinerea de noi informaþii referitoare la obiectivele stabilite postului de radio
„Europa Liberã“ de administraþia americanã în contextul internaþional actual, al poziþiei
ºi acþiunilor propagandistice ale S.U.A. vizând destabilizarea politico-economicã din
unele þãri socialiste.

– Aprofundarea datelor de cunoaºtere, a orientãrilor date de conducerea americanã
a postului secþiei pentru România, în vederea luãrii de mãsuri adecvate de
contracarare.

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 34, vol. 2, f. 1–8.

746

* Adnotare: De clarificat cu Direcþia I care este realitatea. Raportaþi! 3 august 1989 [indescifrabil].



220077

1990 aprilie 20. Documentar referitor la postul de radio „Europa Liberã“

20/0030782/20 aprilie 1990 Strict secret
Exemplar unic

Documentar
privind postul de radio „Europa Liberã“

Postul de radio „Europa Liberã“, organizaþie neguvernamentalã americanã, sub-
ordonatã Administraþiei ºi Congresului S.U.A., coordonatã ºi controlatã de C.I.A.,
constituie una din principalele oficine de spionaj ºi propagandã occidentale, folositã
de cercurile americane ºi vest-europene împotriva þãrilor est-europene, inclusiv a
României.

Activitatea postului de radio „Europa Liberã“ este dirijatã în mod direct de
„Consiliul pentru emisiuni radiofonice internaþionale“ („Board for international
broadcasting“ – „B.I.B.“), înfiinþat prin Legea publicã nr. 93–129 din 1973, aprobatã
de Congresul S.U.A.

Acest organism are o dublã subordonare: faþã de Casa Albã (care numeºte pe
preºedintele Consiliului ºi directorul postului de radio) ºi faþã de Congresul S.U.A.,
prin „Comitetul pentru comerþ“, care pune la dispoziþia acestui post de radio
importante fonduri materiale ºi financiare.

Deºi Legea publicã menþionatã prevede cã „Europa Liberã“ trebuie sã adopte o
atitudine moderatã, decentã, neinstigatoare, obiectivã faþã de þãrile est-europene, acest
post de radio a încãlcat frecvent aceste dispoziþii legale, intensificând propaganda
anticomunistã.

Aceastã atitudine s-a accentuat în timpul administraþiei Reagan, când la conducerea
„Consiliului pentru emisiuni radiofonice internaþionale“ au fost numite persoane
cunoscute pentru concepþiile lor anticomuniste.

Astfel, s-a manifestat o preocupare aparte de a se asigura cadre cât mai bine
pregãtite în funcþiile de conducere ale posturilor.

Ca preºedinte al „Consiliului pentru emisiuni radiofonice internaþionale“, a fost
numit în 1985 Ernest-Eugene Pell, de profesie ziarist, fost (pânã în 1985) director
al „Vocii Americii“, iar ca director al „Europei Libere“ a fost desemnat în 1986
Gregory Wierrynshi, ziarist de origine polonezã (înlocuit în 1989 cu ziaristul
american …*).
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La conducerea postului de radio „Libertatea“, al cãrui emisiuni sunt destinate
cetãþenilor U.R.S.S., a fost numit în 1986 Nicholas Vasilief, doctor în sociologie.

Scopul urmãrit în propaganda desfãºuratã la adresa þãrilor est-europene, a fost
expus încã din 1981 de cãtre James Brown, cadru al C.I.A., fost director executiv al
„Europei Libere“, cu prilejul aniversãrii a 30 ani de la crearea postului:

„Obiectivul nostru final este acela de a elibera popoarele din Europa Rãsãriteanã
de sub dominaþia comunistã“.

Acest obiectiv al „Europei Libere“ a fãcut parte integrantã din linia politicã generalã
a Administraþiei S.U.A. ºi a constituit direcþia principalã a activitãþii propagandistice
promovatã de cercurile occidentale la adresa þãrilor est-europene, inclusiv a
României.

Orientarea imprimatã în timpul administraþiei Reagan a fost continuatã ºi dezvoltatã
de preºedintele Bush, fost ºef al C.I.A., fapt ce s-a desprins ºi din declaraþiile fãcute
de vicepreºedintele sãu Dan Quale, respectiv faptul cã posturile de radio „Europa
Liberã“ ºi „Libertatea“ reprezintã unul dintre cele mai puternice instrumente pentru
încurajarea unei schimbãri paºnice, democratice în U.R.S.S. ºi Europa Rãsãriteanã.

An de an, fondurile alocate acestor posturi de radio au cunoscut o creºtere
substanþialã. Spre exemplu, dacã în 1980 bugetul posturilor a fost de cca 85
milioane dolari, în 1989 fondurile alocate s-au ridicat la peste 180 milioane dolari.

De asemenea, s-a estimat cã, cheltuielile necesare înfãptuirii programului de mo-
dernizare anunþat de preºedintele Bush se vor ridica la câteva sute de milioane dolari.

Posturile de radio „Europa Liberã“ ºi „Libertatea“ dispun de aproape 1.000 angajaþi
(redactori, crainici, tehnicieni, analiºti etc.), cei mai mulþi proveniþi din rândul
emigranþilor est-europeni, respectiv din þãrile cãrora le sunt destinate emisiunile, dintre
care 2/3 lucreazã în sediul central din München – R.F. Germania. Secþia pentru
România (Departamentul românesc) a „Europei Libere“ are peste 50 de angajaþi,
folosind totodatã un numãr mare de colaboratori, emisari ºi adrese poºtale, rãspândiþi
în aproape toate þãrile vest-europene, în S.U.A., Canada ºi Israel, cea ce ridicã numãrul
de persoane implicate în activitatea postului la câteva sute.

Dintre compartimentele mai importante ale postului, reþin atenþia urmãtoarele:
– Serviciul central de ºtiri, care concentreazã, prelucreazã ºi pregãteºte pentru

difuzare informaþii diverse din întreaga lume, buletinele de ºtiri ocupând aproape o
treime din timpul afectat emisiunilor în primã audiþie.

– Serviciul de cercetare ºi analizã, care efectueazã studii, analize, cercetãri ºi
elaboreazã rapoarte, buletine periodice ºi alte lucrãri, privind diverse aspecte din þãrile
est-europene, precum ºi fiºe de instituþii, organizaþii, personalitãþi etc.

– Biblioteca ºi arhiva, unde se concentreazã peste 100 mii de volume ºi se primesc
cca 800 de publicaþii periodice ce apar în þãrile est-europene ºi în Occident, inclusiv
ale emigraþiei.
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Fondurile sunt aprobate de Congres ºi constituie parte integrantã a bugetului S.U.A.
De regulã, acestea sunt suplimentate anual, adãugându-li-se alte sume, provenite din
alte surse (îndeosebi C.I.A.), înregistrate în conturi drept „donaþii“, astfel încât cheltu-
ielile totale depãºesc 150 milioane anual.

În baza unui program special s-a procedat la modernizarea tehnicã a studiourilor,
la generalizarea prelucrãrii automate a datelor pe calculatoare. Cât priveºte cele 45
de emiþãtoare, situate în R.F. Germania, Spania ºi Portugalia, s-au realizat lucrãri de
mãrire a puterii de emisie. În 1987 s-a realizat o înþelegere cu guvernul Israelului,
potrivit cãreia pe teritoriul acestei þãri se va construi o staþie de transmisie
ultramodernã, care urmeazã sã intre în funcþiune în 1992 ºi al cãrei cost a fost estimat
la peste 300 milioane dolari.

Postul are în componenþa sa redacþii ºi secþii naþionale, „Europa Liberã“ emiþând
pentru România, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria ºi þãrile baltice (Letonia,
Lituania ºi Estonia), iar „Libertatea“ în principalele limbi vorbite în U.R.S.S.

Secþia pentru România este încadratã cu persoane de diferite naþionalitãþi
originare din þarã (români, evrei, germani, greci), stabilite pe parcursul timpului, în
diverse împrejurãri, în strãinãtate.

În total, pentru secþia românã lucreazã peste 150 de angajaþi ºi colaboratori,
majoritatea concentraþi la München, în R.F. Germania, iar restul în alte þãri, ca Franþa,
S.U.A., Italia, Grecia, Austria, Elveþia, Israel.

Dirijaþi în mod permanent de serviciile speciale americane, sunt prelucraþi
periodic de compartimentul de resort din cadrul postului, fiind obligaþi sã informeze
despre evenimentele mai deosebite de care iau act sau în care sunt implicaþi. De
asemenea, sunt supuºi unor restricþii (între altele nu au voie sã viziteze România) ºi
sunt supravegheaþi.

Orientarea activitãþii propagandistice a „Europei Libere“ a fost imprimatã direct
de C.I.A., organ specializat de informaþii.

Manifestând o anumitã obiectivitate, „Europa Liberã“ a transmis în flux neîntrerupt
informaþii, comentarii ºi noutãþi la zi din þãrile est-europene, prin care a urmãrit în
principal diminuarea ideii de rol conducãtor în aceste þãri a partidului comunist, care
nu reuºea sã rezolve problemele fundamentale ale dezvoltãrii politice, economice,
sociale, culturale etc.

În atingerea acestui deziderat, în unele cazuri postul a folosit metoda difuzãrii de
ºtiri ºi scrisori fabricate, precum ºi prezentarea unor date distorsionate.

Conducându-se în activitatea sa dupã orientãrile date de conducerea americanã,
Secþia pentru România a „Europei Libere“ a avut în vedere urmãtoarele direcþii
principale:

– reliefarea aspectelor negative, cu repercusiuni în viaþa social-politicã a þãrii,
desprinse din unele hotãrâri de partid ºi de stat;
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– sublinierea defecþiunilor în economia româneascã, a cauzelor care le genereazã
ºi implicaþiilor asupra nivelului de dezvoltare generalã a þãrii, precum ºi asupra
nivelului de trai al cetãþenilor;

– promovarea valorilor artei ºi culturii româneºti în contrast cu unele mãsuri luate
de forurile de resort din þarã în domeniile menþionate, scopul acestor mãsuri;

– descifrarea realitãþii în privinþa politicii guvernamentale în problema naþionalã;
– informarea cu unele încãlcãri ale libertãþilor ºi drepturilor omului în þarã;
– difuzarea de apeluri la acþiuni de protest împotriva unor mãsuri ºi hotãrâri luate

de partid ºi de stat.
Scopul urmãrit de „Europa Liberã“ a fost acela de a alimenta unele nemulþumiri

generale ale populaþiei ºi crearea unei astfel de stãri care sã conducã la înlocuirea
sistemului socialist la guvernare din þãrile est-europene. Aceastã acþiune a fost probatã
practic ºi de poziþia adoptatã de „Europa Liberã“ faþã de derularea evenimentelor
politice din Polonia, Ungaria, U.R.S.S. ºi alte þãri din Rãsãritul Europei.

În vederea obþinerii de date ºi informaþii privind România, „Europa Liberã“ a
întreþinut legãturi ºi a fãcut schimb de informaþii cu o serie de instituþii guvernamentale
ºi particulare din S.U.A. ºi þãrile vest-europene, agenþii de presã ºi turism, alte posturi
de radio occidentale cu emisiuni în limba românã, cu un mare numãr de organizaþii
cu profil religios, stipendiate ºi controlate de C.I.A. ºi alte servicii de spionaj, precum
ºi cu grupãri ºi publicaþii ale emigraþiei originare din þara noastrã. Între acestea pot
fi menþionate:

– „Biroul pentru drepturile omului ºi problemele umanitare“, din cadrul
Departamentului de Stat din S.U.A.

– „Grupul internaþional legal pentru drepturile omului“, cu sediul la Washington,
specializat pe aspectele juridice ale drepturilor omului.

– În cadrul unor instituþii specializate din sistemul O.N.U., prin cadre ºi agenþi
ai C.I.A. sau angajaþi originari din România, postul de radio „Europa Liberã“ a avut
acces la date, informaþii ºi documente privind România, concentrate, între altele, la
„Comisia O.N.U. pentru drepturile omului“, „Înaltul Comisariat pentru refugiaþi“ etc.

– De asemenea, cu prilejul unor întâlniri internaþionale la care s-au dezbãtut
probleme cu privire la România, angajaþi ai postului au participat ca ziariºti
acreditaþi din partea americanã, care au procedat la culegerea de informaþii.

– Organizaþia „Amnesty International“, instituþie internaþionalã neguvernamentalã,
constituitã ºi finanþatã de C.I.A., are drept acoperire activitatea în problema privind
apãrarea drepturilor omului.

„Europa Liberã“ a efectuat permanent schimburi de informaþii cu filialele
organizaþiei „Amnesty International“, prezentând în emisiuni materiale provenite de
la aceastã organizaþie.

– Pen Clubul, care dispune de filiale în principalele þãri occidentale.
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– Fundaþia „Tolstoi“, organizaþie americanã de binefacere, cu sediul central la New
York, care acþioneazã pe linia sprijinirii emigranþilor din þãrile est-europene. Fundaþia
are un centru de coordonare în Europa, cu sediul la München ºi filiale în alte capitale
occidentale, dispunând de fonduri ºi personal calificat pentru munca cu emigranþii.
Coopereazã cu C.I.A., „Serviciul de emigrare ºi naturalizare“ din S.U.A., precum ºi
cu „Europa Liberã“, în direcþia verificãrii ºi exploatãrii informative a emigranþilor.

– Organizaþii cu caracter religios fondate în S.U.A., cu ramificaþii ºi filiale în
Europa occidentalã, Asia ºi Africa, folosite de C.I.A. în scopul culegerii de informaþii
ºi iniþierea unor acþiuni specifice, pe linie culticã, în þãrile est-europene, inclusiv în
România. Dintre acestea este de menþionat organizaþia „Biserica Subteranã“
(„Underground Evanghelism“), fondatã în 1960 la Los Angeles (S.U.A.), unde are
sediul central coordonator. Este controlatã ºi dirijatã de C.I.A. prin cadrele ºi agenþii
infiltraþi în aceastã organizaþie, care se conduc în activitatea lor dupã regulile specifice
serviciilor de spionaj, punând un accent deosebit pe conspirativitatea acþiunilor lor.

Dispune de fonduri foarte mari ºi o reþea densã de agenþi, curieri, emisari, care
se deplaseazã frecvent în þãrile est-europene, inclusiv în România, sub diverse
acoperiri.

– Asociaþii ºi societãþi culturale, cenacluri, edituri ºi publicaþii ale emigraþiei
române. Pe aceastã linie, o activitatea intensã a desfãºurat subredacþia de la Paris
(Franþa) a „Europei Libere“ condusã de Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca, care au
avut numeroase contacte în rândul oamenilor de culturã ºi artã din þarã.

Acþiunile întreprinse de „Europa Liberã“ în conexiune cu instituþiile ºi organizaþiile
menþionate, pun în evidenþã faptul cã activitatea acestui post de radio s-a desfãºurat
pe o scarã largã, dupã un plan riguros stabilit de C.I.A., în cooperare cu alte servicii
de informaþii occidentale.

A.C.N.S.A.S., fond S.I.E., dosar nr. 34, vol. 2, f. 15–25.
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BOBU EMIL

Data ºi locul naºterii: 22 febr. 1927, com. Vârfu Câmpului, jud. Botoºani.
Studii: ªcoala juridicã de un an din Iaºi (1949–1950); Facultatea de ªtiinþe Juridice, curs

fãrã frecvenþã (1954–1957); ªcoala Superioarã de Partid „ªtefan Gheorghiu“.
Profesia de bazã: strungar.
Activitate ºi funcþii:
Ucenic la Atelierele C.F.R. Nicolina Iaºi, unde s-a calificat în meseria de strungar

(1943–1947). Membru de partid din nov. 1945. În scurt timp a devenit activist de partid, fiind
numit secretar biroului organizaþiei de bazã de la Atelierele C.F.R. Iaºi (1947–1949).

Dupã absolvirea ºcolii juridice a fost numit procuror la Parchetul Militar Bucureºti
(1950–1952), apoi la Procuratura Generalã a R.P.R. (1952–1953). A deþinut gradele de
locotenent major ºi cãpitan.

A revenit în funcþii de partid, activând ca instructor la Secþiile Administrativã ºi
Organizaþii de Masã ale C.C. al P.M.R. (1953–1965). În aceastã perioadã a absolvit ºi ªcoala
Superioarã de Partid „ªtefan Gheorghiu“, indispensabilã pentru avansarea în cariera de activist
de partid.

În 1960 a fost ales membru supleant al C.C. al P.M.R., iar imediat dupã preluarea puterii
de cãtre Nicolae Ceauºescu a devenit membru al C.C. al P.C.R. (23 iul. 1965–22 dec. 1989).
În 1961 a fost ales deputat în M.A.N., fiind reales continuu pânã la cãderea regimului comunist.

În 1965 a fost numit prim-secretar al Comitetului regional de partid Suceava, iar dupã
desfiinþarea regiunilor a rãmas prim-secretar al Comitetului judeþean de partid Suceava (febr.
1968–1972).

Cariera sa a cunoscut apoi o ascensiune bruscã, el devenind unul dintre cei mai de încredere
susþinãtori ai conducãtorului P.C.R. Timp de câteva luni a ocupat postul de consilier al lui
Nicolae Ceauºescu (11 dec. 1972–17 mart. 1973).

A fost numit în fruntea Ministerului de Interne (17 mart. 1973–18 mart. 1975). În scurt
timp a fost ales ºi membru al C.P.Ex. (28 nov. 1974), pãstrându-ºi locul pânã la cãderea
regimului.

A preluat Ministerul de Interne de la Ion Stãnescu, cãzut în dizgraþie dupã sinuciderea
doctorului Schächter. Nicolae Ceauºescu continua astfel politica sa de numire în fruntea

753

FFIIªªEE  BBIIOOGGRRAAFFIICCEE*

* Întocmite de Elis Neagoe Pleºa ºi Liviu Pleºa.



structurilor represive a unor activiºti de partid, care îi erau loiali în totalitate, impunându-ºi
astfel controlul asupra Securitãþii.

De altfel, imediat dupã preluarea conducerii Ministerului de Interne, B.E. a dispus
distrugerea dosarelor de informatori ale membrilor de partid, la început pentru persoanele care
colaboraserã cu Direcþia de Informaþii Externe (ordinul fiind executat de Nicolae Doicaru ºi
Mihai Pacepa), apoi mãsura a fost extinsã pentru toþi agenþii Securitãþii care erau membri P.C.R.

În perioada în care a condus Internele, el a amplificat operaþiunea „Peregrinii“, prin care
cetãþenilor români care doreau sã emigreze li s-au perceput taxe ilegale pentru a li se permite
sã pãrãseascã þara.

Dupã ce a condus Ministerul de Interne, a fost ales vicepreºedinte al Consiliului de Stat
(18 mart. 1975–2 apr. 1979). În aceastã perioadã a deþinut ºi funcþiile de ºef al Secþiei pentru
Probleme Militare ºi de Justiþie (1975) ºi ºef al Secþiei Cadre a C.C. al P.C.R. (1977–1979).
În aceastã ultimã calitate avea un rol important la eliberãrile ºi numirile în funcþie a unor cadre
superioare din cadrul Ministerului de Interne ºi Securitãþii.

A fost numit apoi în fruntea Ministerului Muncii (1 febr. 1979–24 febr. 1981). Ca un
paradox, specific de altfel statelor totalitare, deþinea ºi funcþia de preºedinte al Consiliului
Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

ªi-a continuat ulterior ascensiunea politicã, fiind numit viceprim-ministru al Guvernului
(7 ian. 1980–21 mai 1982).

În ultimii ani ai regimului comunist fãcea parte dintre apropiaþii lui Nicolae Ceauºescu.
Era membru al Secretariatului C.C. al P.C.R. (18 dec. 1982–22 dec. 1989) ºi membru al
Biroului Permanent al C.P.Ex. Soþia sa, Maria Bobu, a deþinut funcþia de ministru al Justiþiei
(5 oct. 1987–22 dec. 1989).

Pentru „meritele“ sale a fost decorat cu cele mai înalte distincþii ale R.S.R.: Titlul de „Erou
al Muncii Socialiste“ ºi Medalia de Aur „Secera ºi Ciocanul“ (1981) ºi Ordinul „Steaua R.S.R.“
clasa I (1987).

Arestat la 22 dec. 1989, a fost condamnat la închisoare pe viaþã în procesul C.P.Ex., fiind
însã eliberat ulterior pe motive de sãnãtate.

CARAMAN MIHAI

Data ºi locul naºterii: 11 nov. 1928, com. Oancea, jud. Galaþi.
Studii: liceul (1939–1947); ªcoala de ofiþeri politici M.A.I. din Bucureºti (dec. 1948–mart.

1950); Facultatea de Drept din Bucureºti; Universitatea Seralã de Marxism-Leninism.
Profesia de bazã: ofiþer.
Activitate ºi funcþii:
În 1945, în timpul liceului, s-a înscris în Uniunea Tineretului Socialist, iar în ian. 1948

a devenit membru P.C.R.
La absolvirea ºcolii de ofiþeri M.A.I. a primit gradul de locotenent ºi a deþinut funcþia de

lucrãtor operativ la mai multe unitãþi de grãniceri (mart. 1950–mai 1955). Ulterior a fost numit
ºef al unui serviciu din cadrul M.A.I., cu gradul de locotenent-colonel (1958). Pentru
completarea studiilor ideologice, indispensabile pentru avansarea în carierã, a urmat o ºcoalã
de partid.
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O cotiturã importantã în cariera sa a constituit-o numirea în funcþiile de consilier ºi locþiitor
al ºefului Agenþiei economice a R.P.R. din Paris (dec. 1958–16 oct. 1967), apoi consilier la
Ambasada R.P.R. din Paris (16 oct. 1967–20 mai 1969). În realitate, toate aceste funcþii
constituiau un paravan pentru acoperirea calitãþii sale de ofiþer al D.I.E., în cadrul Serviciului
Franþa-Benelux-Italia.

În scurt timp a reuºit sã-ºi creeze o puternicã agenturã, iar în perioada 1961–1969 a condus
operaþiunile de spionaj de la sediul N.A.T.O., reuºind sã recruteze mai mulþi agenþi care aveau
acces la documente secrete. „Reþeaua Caraman“ a reprezentat practic cea mai eficientã acþiune
de spionaj extern din întreaga activitate a structurilor represive comuniste. Succesele
înregistrate i-au adus aprecieri atât din partea lui Alexandru Drãghici, cât ºi a sovieticilor (care
primeau materialele obþinute de Caraman).

Dupã ce activitatea sa de spionaj a fost compromisã, fiind retras de la Paris, a activat ca
ofiþer de securitate în cadrul I.S.J./I.J. Ilfov (1969–1973). În 1973 a fost numit ºef al Brigãzii
de Contrainformaþii din cadrul Direcþiei de Informaþii Externe, funcþie obþinutã odatã cu
avansarea la gradul de general-maior.

Pentru avansarea sa în grad a intervenit adeseori ºi ªtefan Andrei, în perioada în care acesta
era secretar al C.C. al P.C.R. (1972–1978).

În 1977 a fãcut parte din comandamentul acþiunii „Riposta II“, care viza contracararea
intenþiilor de emigrare în Occident ale cetãþenilor români.

În perioada 1978–1979 a deþinut funcþia de comandant adjunct al ªcolii de perfecþionare
a ofiþerilor de Securitate de la Grãdiºtea.

A fost trecut în rezervã în anul 1979.
Dupã cãderea regimului comunist a fost rechemat în cadrele active ºi numit adjunct al

ministrului Apãrãrii Naþionale ºi comandant al Centrului de Informaþii Externe (18 ian. 1990).
A deþinut apoi funcþia de director al Serviciului de Informaþii Externe (mart. 1990–9 apr. 1992).
La 20 ian. 1990 a primit gradul de general-locotenent.

La 9 apr. 1992 a fost trecut în rezervã cu gradul de general-colonel. Timp de câteva luni
a rãmas însã consilier al directorului S.I.E. (9 apr.-sept. 1992).

COMAN TEODOR

Data ºi locul naºterii: 21 septembrie 1928, com. Izvoru, jud. Argeº.
Data ºi locul decesului: 1996, Bucureºti.
Studii: ªcoala Tehnicã Industrialã Militarã Auto Gãeºti (oct. 1942–1947); ªcoala de

Subofiþeri Tehnici Auto Piteºti (1947–ian. 1948), continuatã la Bucureºti (ian. 1948–apr. 1949);
ªcoala Centralã a Comsomolului de la Moscova (sept. 1955–1956); ªcoala Superioarã de Partid
„ªtefan Gheorghiu“, curs fãrã frecvenþã; Facultatea de Economie Generalã din cadrul
Academiei de Studii Economice Bucureºti (probabil prin examene de diferenþã).

Profesia de bazã: ofiþer.
Activitate ºi funcþii:
La absolvirea ºcolii de subofiþeri tehnici a primit gradul de sublocotenent ºi a fost numit

comandant de pluton, apoi comandant de companie la ªcoala de Conducãtori Auto Gãeºti
(apr. 1949–febr. 1950). În febr. 1950 a fost trecut în rezervã, cu gradul de locotenent.
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A urmat un curs de excavatoriºti în com. Mircea Vodã, jud. Constanþa (mart.-mai 1950),
dupã care s-a angajat ca excavatorist la Canalul Dunãre-Marea Neagrã (iun. 1950–ian. 1951).
A deþinut apoi mai multe funcþii în cadrul U.T.M.: instructor al Comitetului U.T.M. de la Canal
(ian. 1951–1953), prim-secretar al Comitetului orãºenesc U.T.M. Constanþa (nov. 1953–1954)
ºi secretar al Comitetului regional U.T.M. Constanþa (1954–1955).

În 1956, dupã ce s-a întors de la Moscova, a fost numit în funcþiile de prim-secretar al
Comitetului regional U.T.M. Constanþa (dec. 1956–1960), prim-adjunct al ºefului Secþiei
organizatorice (1960–1965) ºi secretar pentru probleme organizatorice (1965–febr. 1968) la
Comitetul regional de partid Dobrogea.

Dupã desfiinþarea regiunilor a fost numit prim-secretar al Comitetului judeþean de partid
Tulcea (febr. 1968–23 nov. 1974).

În 1969 a fost ales membru al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–16 dec. 1987) ºi deputat în
M.A.N. (1969–1989).

La 23 nov. 1974 a fost numit prim-adjunct al ministrului de Interne, iar în scurt timp a
preluat conducerea ministerului, înlocuindu-l pe Emil Bobu (22 mart. 1975).

S-a confruntat cu primele cazuri de dizidenþã politicã. Unul dintre cele mai importante a
fost cazul Paul Goma, din primãvara anului 1977. Acesta a fost arestat la sfârºitul lunii mart.
1977, apoi anchetat. A fost eliberat însã în urma protestelor din Occident, ulterior acestuia
facilitându-i-se emigrarea în Franþa. Cele aproximativ 240 de persoane care au luat legãtura
cu scriitorul au fost anchetate, avertizate, puse în dezbatere publicã etc. În urma mãsurilor
luate, cea mai mare parte dintre acestea s-au dezis de activitatea lui Paul Goma, iar unele chiar
au fost obligate sã ia atitudine contra acestuia.

În apr. 1977 a fost arestat ºi pastorul baptist Iosif Þon, alãturi de alte câteva persoane,
toþi fiind cercetaþi pentru trimiterea cãtre „Europa Liberã“ ºi ambasadele S.U.A. ºi Marii Britanii
la Bucureºti a unor memorii de protest faþã de situaþia cultelor din România.

De asemenea, în acelaºi an, C.T. a trebuit sã facã faþã ºi grevei minerilor din Valea Jiului.
În acest context, în apr. 1977 C.T. a cerut intensificarea mãsurilor luate pentru

contracararea emisiunilor posturilor de radio „Europa Liberã“ ºi „Vocea Americii“, în condiþiile
în care aceste posturi de radio, ºi în mod deosebit cel dintâi, au dus adevãrate campanii
împotriva încãlcãrilor flagrante ale drepturilor omului în România.

În nov. 1977 a aprobat desfãºurarea acþiunii „Riposta II“, care viza contracararea
intenþiilor de emigrare în Occident ale cetãþenilor români. Era avutã în vedere supravegherea
informativã cu prioritate a strãinilor care veneau în România, a cetãþenilor români cu rude
în strãinãtate ºi a ascultãtorilor postului de radio „Europa Liberã“.

La 6 febr. 1978 a aprobat un plan de mãsuri care viza „intensificarea muncii informativ-
operative în rândul ziariºtilor strãini“ care veneau în România (informatorii din hoteluri,
restaurante etc. trebuiau sã-i urmãreascã pe aceºtia ºi sã-i semnaleze pe cetãþenii români cu
care luau legãtura). Se avea în vedere chiar ºi declararea ca persoane indezirabile a ziariºtilor
care în articolele lor criticau realitãþile din România.

A fost schimbat din funcþia de ministru de Interne la 5 sept. 1978, dupã fuga lui Pacepa
în Occident.

A revenit apoi în funcþii de partid, fiind numit prim-secretar al Comitetului judeþean de
partid Vâlcea (26 sept. 1978), iar ulterior preºedinte al Comitetului pentru Problemele Con-
siliilor Populare (11 apr. 1984–26 aug. 1986). În ultima perioadã a regimului comunist a deþinut
funcþia de ambasador al R.S.R. în Regatul Haºemit al Iordaniei (30 oct. 1986–3 mai 1989).

756



COSMA NEAGU

Data ºi locul naºterii: 7 apr. 1925, com. Padina, jud. Buzãu.
Studii: Facultatea de Drept.
Profesia de bazã: ofiþer.
Activitate ºi funcþii:
Dupã ce a activat ca ofiþer de transmisiuni în Ministerul Forþelor Armate, în 1950 a fost

transferat la Direcþia Contraspionaj a Direcþiei Generale a Securitãþii Poporului. În aceastã
perioadã a îndeplinit misiuni împotriva spionilor paraºutaþi pe teritoriul României.

A deþinut funcþia de ºef al Direcþiei de Contraspionaj (1960–1969), transformatã apoi în
Direcþia Generalã de Contraspionaj (1969–1 aug. 1973). Avea gradul de general-maior.

La 9 mai 1972 a fost numit membru al Colegiului Ministerului de Interne.
A fost destituit din funcþie în urma unor lupte pentru putere din interiorul Securitãþii, ºeful

Direcþiei de Informaþii Externe, Nicolae Doicaru, dorind ºi obþinând preluarea rezidenþelor
din strãinãtate ale Direcþiei de Contraspionaj. Referitor la aceastã acþiune, C.N. afirma cã „asta
înseamnã decapitarea contraspionajului“. A fost îndepãrtat din funcþie în urma unui referat
întocmit de ministrul de Interne Emil Bobu ºi înaintat lui Nicolae Ceauºescu.

C.N. a fost numit apoi comandant al ªcolii de ofiþeri de la Bãneasa (1973–1974). La 1
mai 1974 a fost trecut în rezervã. 

În perioada 1976–1985 a deþinut funcþia de preºedinte executiv al Automobil Clubului
Român.

Dupã cãderea regimului comunist a fost numit consilier special al directorului Serviciului
Român de Informaþii, Virgil Mãgureanu (1990–1991).

DÃNESCU ALEXANDRU

Data ºi locul naºterii: 10 nov. 1927, com. Hodoreasa, jud. Gorj.
Studii: Academia de Studii Economice din Bucureºti, curs fãrã frecvenþã.
Profesia de bazã: ofiþer.
Activitate ºi funcþii:
A deþinut funcþiile de ºef al Direcþiei Politice din Comandamentul Trupelor Ministerului

de Interne. A ocupat apoi funcþia de adjunct al ministrului de Interne, ocupându-se îndeosebi
de problemele administrative (6 apr. 1963–iunie 1978).

La 9 mai 1972 a fost numit membru al Colegiului Ministerului de Interne.
În perioada iun.-oct. 1978 a fost ºef al Direcþiei de Informaþii Externe, fiind schimbat din

funcþie dupã dezertarea în Occident a generalului Pacepa.
A deþinut apoi funcþiile de vicepreºedinte al Comitetului de Stat al Planificãrii (oct. 1978–30

dec. 1989) ºi director general al Direcþiei Generale a Rezervelor de Stat (22 apr. 1980–30
dec. 1989).

A fost pensionat cu gradul de general de divizie.
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DIMA ROMUS

Data ºi locul naºterii: 18 oct. 1932, com. Bãrbãteºti, jud. Gorj.
Studii: Facultatea de Filologie (1961–1965); doctorat în istorie (1977).
Profesia de bazã: profesor.
Activitate ºi funcþii:
Încã de la începutul carierei s-a afirmat ca activist de partid, cele mai importante funcþii

deþinute fiind cele de ºef al Secþiei Propagandã a Comitetului judeþean P.C.R. Gorj
(1968–1972), secretar cu probleme de propagandã al Comitetului municipal de partid
Bucureºti (1972–1977) ºi vicepreºedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al
municipiului Bucureºti (30 aug. 1977–4 sept. 1978).

Pentru foarte scurt timp de deþinut funcþia de secretar de stat la Ministerul de Interne, iar
la 27 sept. 1978 a fost numit ºef al Centrului de Informaþii Externe ºi adjunct al ministrului
de Interne. La 1 sept. 1980 a fost înlocuit din fruntea Centrului de Informaþii Externe, rãmânând
însã adjunct al ministrului de Interne pânã în anul 1988. 

A revenit apoi în funcþii de partid, fiind numit prim-vicepreºedinte al Comitetului executiv
al Consiliului popular judeþean Cãlãraºi (1988–dec. 1989).

DOICARU NICOLAE

Data ºi locul naºterii: 21 apr. 1922, satul Dãlhãuþi, com. Cârligele, jud. Vrancea.
Data ºi locul decesului: 27 febr. 1991, în urma unui accident din timpul unei partide de

vânãtoare.
Studii: Gimnaziul industrial din Focºani (1937–1941); Curs de ºase luni de radiotelegrafiºti

P.T.T.R. la Bucureºti (1941); ªcoala de subofiþeri de transmisiuni (1942–mart. 1944).
Profesia de bazã: radiotelegrafist.
Activitate ºi funcþii:
A muncit ca suboficiant la P.T.T.R. Bucureºti (nov. 1941–1942). La absolvirea ºcolii de

transmisiuni a primit gradul de sergent major ºi a fost numit comandant de pluton la Compania
nr. 132 Transmisiuni Constanþa (mart.-25 aug. 1944). A luat parte apoi la luptele de pe frontul
de Vest, conducând un pluton dintr-o companie de transmisiuni (25 aug. 1944–1945). A fost
decorat cu medalia sovieticã „Victoria“.

În ian. 1945 s-a înscris în P.C.R., iar în scurt timp a fost numit comisar pe linie de poliþie
ºi siguranþã ºi ºef al Biroului Secretariat la Inspectoratul Regional de Poliþie Constanþa (1
iul. 1945–30 aug. 1948).

La înfiinþarea Securitãþii a primit gradul de cãpitan ºi funcþia de gestionar ºi ºef al
Serviciului Secretariat la D.R.S.P. Constanþa (30 aug. 1948–23 aug. 1949).

„Pentru munca depusã“, a fost avansat la gradul de maior la excepþional ºi numit director
al D.R.S. Constanþa (23 aug. 1949–iun. 1955). În aceastã perioadã „a muncit cu abnegaþie
ºi devotament“: a condus represiunile împotriva organizaþiilor de rezistenþã anticomunistã din
Dobrogea (grupul Gogu-Puiu etc.), dar ºi cele împotriva deþinuþilor de la Canal. De asemenea,
a fost implicat în simulacrele de procese organizate împotriva „sabotorilor de la Canal“.

Pentru toate aceste servicii aduse regimului, în octombrie 1952 a fost avansat la gradul
de locotenent-colonel. 
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În iun. 1955 a fost numit locþiitor al ºefului Direcþiei I Informaþii Externe. La 18 dec. 1959
a fost promovat ºef al Direcþiei I Informaþii Externe, transformatã apoi în Direcþia Generalã
de Informaþii Externe (21 iul. 1967–6 mart. 1972).

La 23 aug. 1955 a fost avansat la gradul de colonel „la excepþional“, iar la 20 mai 1961
a primit gradul de general-maior.

A participat la operaþiunile de rãpire ºi aducere în þarã a persoanelor care au atacat Legaþia
României de la Berna (cazul Ovidiu Beldeanu), precum ºi a legionarului Traian Puiu. De altfel,
în toatã perioada în care s-a aflat în conducerea spionajului românesc s-a ocupat cu rãpirea
ºi aducerea în þarã a unor persoane emigrate în strãinãtate. Spre exemplu, în dec. 1974 a
organizat rãpirea inginerului Axente Tisan dintr-un lagãr de transfugi din Viena. Operaþiunea,
care trebuia executatã de un grup de italieni, avea însã sã eºueze.

În aceastã perioadã a deþinut ºi funcþiile de secretar general al M.A.I. (26 sept. 1963–iul.
1967) ºi vicepreºedinte al Consiliului Securitãþii Statului (iul. 1967–19 apr. 1972). A fost
avansat la gradul de general-locotenent (20 aug. 1966).

Dupã desfiinþarea Consiliului Securitãþii Statului, direcþia condusã de el a revenit la vechiul
nume de Direcþia de Informaþii Externe (19 apr. 1972–7 mart. 1978). În aceastã perioadã deþinea
totodatã ºi funcþia de prim-adjunct al ministrului de Interne. La 9 mai 1972 a fost numit membru
al Colegiului Ministerului de Interne.

A fost avansat la gradul de general-colonel la 19 aug. 1974.
La Congresul al X-lea al P.C.R. a fost ales membru supleant al C.C. al P.C.R.
Se afla în foarte bune relaþii de prietenie cu ªtefan Andrei, pe atunci secretar al C.C. al

P.C.R., viitor ministru de Externe.
În 1968 a condus colectivul care a anchetat abuzurile comise de cadrele de Securitate din

regionala Timiºoara.
La scurt timp dupã numirea în fruntea D.I.E. a reuºit sã preia toate rezidenþele din strãinãtate

deþinute de Direcþia de Contraspionaj, luând astfel sub controlul sãu întregul spionaj
românesc. Neajunsurile acestei mãsuri au devenit evidente în 1978, dupã fuga în Occident
a lui Pacepa ºi deconspirarea reþelei informative din exterior, când ar fi fost utilã o reþea paralelã
care sã nu fie cunoscutã.

În 1973, dupã ce conducerea Ministerului de Interne a fost preluatã de Emil Bobu, D.N.
a ordonat punerea în practicã a dispoziþiei ministrului privind distrugerea dosarelor de
informatori ale membrilor de partid care colaboraserã cu D.I.E. (ordinul fiind executat de Mihai
Pacepa).

În 1976 a aprobat un plan de mãsuri ce viza verificarea informativã a cetãþenilor români
care plecau la muncã în strãinãtate prin intermediul unor firme româneºti.

În 1977 a girat transpunerea în practicã a acþiunii „Riposta II“, care urmãrea contracararea
intenþiilor de emigrare în Occident ale cetãþenilor români.

Dupã îndepãrtarea sa din Securitate, a deþinut o scurtã perioadã funcþia de ministru al
Turismului (7 mart.-15 aug. 1978).

A fost trecut în rezervã la 20 oct. 1978, cu gradul de general-colonel.
Pentru „succesele“ obþinute în muncã a fost decorat cu Titlul de „Erou al Muncii Socialiste“

ºi Medalia de Aur „Secera ºi Ciocanul“ (1971).
Dupã 1990 a fost numit consilier al viceprim-ministrului Gelu Voican Voiculescu.
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HOMOªTEAN GEORGE

Data ºi locul naºterii: 19 iun. 1923, oraºul Deva.
Studii: ªcoala de 6 luni de subofiþeri de jandarmi (1942); ªcoala Centralã a U.T.M.

„Filimon Sârbu“ (1947); ªcoala Superioarã de Partid „ªtefan Gheorghiu“; Facultatea de Istorie
la Universitatea „Babeº-Bolyai“ Cluj.

Profesia de bazã: subofiþer de jandarmi.
Activitate ºi funcþii:
În perioada 1939–1942 a muncit ca zilier la o carierã de piatrã din jud. Hunedoara. Dupã

absolvirea ºcolii de jandarmi a fost încadrat ca instructor de jandarmi în judeþele Bihor, Suceava
ºi Hunedoara (1946), având gradul de sergent.

În oct. 1947 s-a înscris în P.C.R., afirmându-se rapid ca activist de partid.
Începând din 1948 a avut o carierã ascendentã în partid, printre funcþiile deþinute fiind

cele de instructor al Comitetului judeþean U.T.M. Hunedoara, ºef de sector la Secþia Agrarã
a C.C. al U.T.C. (1950), ºef de sector la Secþia Relaþii Externe a C.C. al P.C.R. (1953), instructor
al Comitetului regional P.M.R. Hunedoara (1953–1955), ºef al Secþiei cadre a Sfatului popular
regional Hunedoara (1957–1958), prim-secretar al Comitetului raional P.M.R. Sebeº
(1958–1965), secretar cu probleme agrare al Comitetului regional P.C.R. Hunedoara
(1965–1968) ºi prim-secretar al Comitetului judeþean de partid Alba (febr. 1968–1 sept. 1978).

În 1969 a fost ales membru al C.C. al P.C.R. ºi deputat în M.A.N., fiind reales pânã la
cãderea regimului.

La 5 sept. 1978, dupã dezertarea generalului Pacepa, a fost numit de Nicolae Ceauºescu
în funcþia de ministru de Interne. A fost cel mai longeviv ministru de Interne din timpul
regimului Ceauºescu, H.G. deþinând aceastã funcþie pânã la 5 oct. 1987.

În aug. 1981, dupã ce un grup de trei persoane au sechestrat un autobuz ºi au ucis ºase
pasageri, a ordonat executarea infractorilor.

Dupã ce a pãrãsit conducerea Ministerului de Interne a revenit în funcþii de partid, fiind
numit prim-vicepreºedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judeþului
Hunedoara (19 oct. 1987–31 mart. 1989). La 21 apr. 1989 a fost numit ambasador al R.S.R.
în R.S. Cehoslovacia, funcþie deþinutã pânã la cãderea regimului comunist.

În ian. 1993 a fost arestat ºi trimis în judecatã pentru implicarea sa în excutarea celor trei
atacatori din autobuzul deturnat în 1981.

MACRI EMIL

Data ºi locul naºterii: 9 oct. 1927, oraºul Galaþi.
Data ºi locul decesului: 18 apr. 1991, Penitenciarul Jilava.
Studii: ªcoala profesionalã de ajustori mecanici la Întreprinderea de Tramvaie Galaþi

(1941–1945); Universitatea Seralã de Marxism-Leninism Galaþi (1948–1949); Curs de
specializare pe linie de securitate în U.R.S.S. (1956–1957).

Profesia de bazã: ajustor mecanic.
Activitate ºi funcþii:
În perioada 1941–1948 a muncit ca ajustor mecanic la Întreprinderile comunale de transport

Galaþi.
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În dec. 1947 s-a înscris în P.C.R. În sept. 1948 a fost încadrat la Direcþia Regionalã a
Securitãþii Poporului Galaþi. Avea funcþia de lucrãtor operativ ºi gradul de plutonier major.

Dupã absolvirea universitãþii serale de partid a fost avansat la gradul de sublocotenent ºi
numit în funcþia de ºef al Biroului 3 din cadrul Secþiei a II-a Contrasabotaj Economic la Direcþia
Regionalã de Securitate Galaþi (1949–febr. 1951). În febr. 1951 a preluat conducerea Secþiei
a II-a Contrasabotaj Economic din cadrul Direcþiei Regionale de Securitate Arad. A fost numit
apoi ºef al unui serviciu din cadrul Direcþiei a IV-a (febr. 1956–ian. 1963).

În 1961 a fost pedepsit cu 15 zile arest pentru cã „a folosit pe unii din subalternii sãi pentru
a procura alimente pentru el ºi ºeful direcþiei“.

În ian. 1963 a fost numit în fruntea Direcþiei Regionale de Securitate Suceava, iar dupã
desfiinþarea regiunilor a devenit inspector ºef al I.S.J. Suceava (febr. 1968). În aceastã perioadã
a avut gradul de colonel.

A fost numit apoi în funcþia de ºef al Direcþiei a II-a Contrainformaþii Economice, pe care
a deþinut-o pânã la cãderea regimului. La 19 aug. 1974 a fost avansat la gradul de general-maior.

În aug. 1977 a condus anchetele efectuate în Valea Jiului în timpul revoltei minerilor.
În 1977 a fãcut parte din comandamentul acþiunii „Riposta II“, care viza contracararea

intenþiilor de emigrare în Occident ale cetãþenilor români.
La 6 febr. 1978 a participat la întocmirea unui plan de mãsuri privind „intensificarea muncii

informativ-operative în rândul ziariºtilor strãini“ care veneau în România.
A fost implicat în reprimarea ºi anchetarea manifestanþilor care au protestat la Braºov la

17 nov. 1987, acuzându-i iniþial pe demonstranþi de legãturi cu Miºcarea Legionarã.
A fost arestat la începutul lunii ian. 1990 la Timiºoara, unde fusese trimis pentru a participa

la reprimarea manifestaþiei anticomuniste. Inculpat în procesul celor vinovaþi de masacrul de
la Timiºoara, fiind acuzat de complicitate la genocid. A decedat însã înainte de încheierea
procesului.

ONESCU CORNEL (Corneliu)

Data ºi locul naºterii: 28 ian. 1920, com. Gogoºu, jud. Dolj.
Data ºi locul decesului: 1993, Bucureºti.
Studii: ªcoala de maiºtri în arte grafice (1938–1940); ªcoala medie de partid din Breaza

(1947); ªcoala Superioarã de Partid de pe lângã C.C. al P.C.U.S. (1954); Facultatea de Econo-
mie Generalã din cadrul Academiei de Studii Economice (probabil prin examene de diferenþã).

Profesia de bazã: tipograf.
Activitate ºi funcþii:
Începând din anul 1931 ºi pânã în 1945 a muncit la diferite tipografii din Craiova ºi Bucureºti.
A intrat în partid în ilegalitate (1942), dupã ce anterior aderase la miºcarea sindicalã.
Din 1945 a deþinut mai multe funcþii de activist de partid în aparatul C.C. al P.C.R., cele

mai importante fiind cele de adjunct al ºefului Secþiei Organizatorice (1957) ºi adjunct al ºefului
Secþiei Organizaþiilor de Partid (1959).

La 15 iul. 1959 a fost numit ºef al Secþiei Cadre a C.C. a P.M.R., funcþie pe care a deþinut-o
pânã în 1965.

În concordanþã cu funcþia deþinutã, la Congresul al III-lea al P.M.R. a fost ales membru
al C.C. al P.M.R., fiind reales pânã în 1984. Nu în ultimul rând, trebuie menþionatã ºi alegerea
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sa, la aceeaºi datã, ca membru al Comisiei Controlului de Partid a C.C. al P.M.R. (25 iun.
1960–23 iul. 1965). Totodatã, la alegerile din 1961 a fost ales ºi deputat în M.A.N., pãstrându-ºi
mandatul pânã în 1985.

La 24 iul. 1965, dupã venirea lui Ceauºescu la putere, a fost numit ministru al Afacerilor
Interne, în locul lui Alexandru Drãghici.

Deþinea de asemenea ºi funcþia de preºedinte al Comisiei pentru Probleme de Paºapoarte
ºi Vize de pe lângã Consiliul de Miniºtri. În 1969, în faþa numãrului mare de cetãþeni români
rãmaºi în Occident, a ordonat luarea unor mãsuri prin care aprobãrile pentru plecarea în
strãinãtate sã se dea mult mai greu.

Cu toate acestea, trebuie sã subliniem relativa deschidere de care dãdea dovadã O.C. în
aceastã problemã. Astfel, în mai multe ºedinþe ale Secretariatului C.C. al P.C.R. el a susþinut
ideea ca muncitorii români care doreau sã se întoarcã în þarã dupã câþiva ani sã fie lãsaþi sã
stea în Occident, pentru a acumula valutã ºi experienþã, iar la revenirea în România sã nu fie
trimiºi în judecatã. Ideea sa a fost însã respinsã cu vehemenþã de mai mulþi activiºti de partid,
precum Vasile Patilineþ, pe motiv cã aceasta nu va duce decât la creºterea numãrului de
emigranþi, ceea ce regimului desigur cã nu-i convenea. La rândul sãu, ºi Nicolae Ceauºescu
a respins categoric aceastã soluþie.

A fost înlãturat din funcþia de ministru al Afacerilor Interne la 24 apr. 1972, revenind în
poziþia de ºef al Secþiei Cadre a C.C. al P.C.R. În aceastã calitate a participat la întocmirea
mai multor fiºe de cadre ale unor ofiþeri superiori de Securitate, dându-ºi avizul pentru
promovarea lor în funcþii.

Peste numai un an, la 19 apr. 1973, a fost practic retrogradat în funcþia de prim-secretar
al Comitetului judeþean de partid Teleorman, pe care a deþinut-o pânã la 7 mart. 1978.

A fost numit apoi în funcþiile de prim-vicepreºedinte al Comitetului de Stat al Planificãrii,
cu rang de ministru secretar de stat (7 mart. 1978–1 sept. 1979), prim-vicepreºedinte al Comitetului
pentru Problemele Consiliilor Populare (1 sept. 1979–21 febr. 1981), preºedinte al Consiliului
General al A.R.L.U.S. (din 4 nov. 1980) ºi preºedinte al U.G.S.R. (febr. 1981–20 nov. 1982).

Treptat a cãzut în uitare, nemaifiind numit în nici o funcþie ºi pierzându-ºi locul din C.C.
al P.C.R. ºi M.A.N.

POSTELNICU TUDOR

Data ºi locul naºterii: 13 nov. 1931, com. Proviþa de Sus, jud. Prahova.
Studii: ªcoala profesionalã de strungari la Uzina Mecanicã Moreni (1943–1947); Curs

de propagandiºti de partid la Ploieºti (1950); ªcoala de cadre a C.C. al U.T.M. (1954); ªcoala
Superioarã de Partid „ªtefan Gheorghiu“, curs fãrã frecvenþã (1961–1967). În 1977 ºi-a luat
doctoratul în economie la Academia de Studii Economice, dupã ce anterior îºi echivalase
facultatea prin examene de diferenþã.

Profesia de bazã: strungar.
Activitate ºi funcþii:
În perioada 1943–1950 a muncit ca strungar la Uzina Mecanicã din Moreni.
Membru de sindicat ºi membru al U.T.C. din 1945. Dupã absolvirea cursului de

propagandiºti a fost scos din producþie ºi numit secretar al Comitetului U.T.M. pe uzinã (sept.
1950–apr. 1951).
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În nov. 1951 a fost trimis la o ºcoalã de ofiþeri M.A.I., dar a fost nevoit sã se retragã din
cauza bolii. Membru de partid din dec. 1953. A revenit ca activist de partid, cele mai importante
funcþii deþinute fiind cele de prim-secretar al Comitetului raional U.T.M. Câmpina (1954–1956)
ºi secretar al Comitetului regional U.T.M. Ploieºti (1956–oct. 1959).

A ocupat apoi funcþii în aparatul central al U.T.M. ºi P.M.R.: adjunct al ºefului Secþiei
organizatorice ºi membru al Biroului C.C. al U.T.M. (oct. 1959–23 iun. 1964), instructor în
cadrul Secþiilor Organizaþii de Masã ºi Organizatoricã a C.C. al P.M.R./P.C.R. (aug. 1964–21
oct. 1969).

A fost iarãºi transferat la nivel local, fiind numit secretar al comitetelor judeþene de partid
Olt (oct. 1969–febr. 1971) ºi Buzãu (febr. 1971–15 iun. 1976), apoi prim-secretar al
Comitetului judeþean de partid Buzãu (15 iun. 1976–7 mart. 1978).

Fidel lui Nicolae Ceauºescu, la 7 mart. 1978 a fost numit ºef al Departamentului Securitãþii
Statului, cu rang de ministru secretar de stat, iar la 5 oct. 1987 ministru de Interne, funcþie
pe care a deþinut-o pânã la 22 dec. 1989.

În scurt timp, în concordanþã cu noua funcþie, a fost ales membru al C.C. al P.C.R. (23
nov. 1979) ºi membru supleant al C.P.Ex. (22 nov. 1984), iar în 1980 deputat în M.A.N., fiind
reales continuu pânã la cãderea lui Nicolae Ceauºescu.

În aug. 1981, dupã ce un grup de trei persoane au sechestrat un autobuz ºi au ucis ºase
pasageri, a fost implicat în executarea infractorilor. De asemenea, în dec. 1989 a cerut
deschiderea focului asupra demonstranþilor din Bucureºti.

Dupã cãderea regimului comunist, a fost condamnat la 15 ani închisoare pentru implicarea
sa în represiunea manifestanþilor, fiind apoi condamnat ºi pentru executarea celor trei atacatori
din autobuzul deturnat în 1981. A fost eliberat însã din detenþie, pe motive de sãnãtate.

RÃDUICÃ GRIGORE

Data ºi locul naºterii: 22 aug. 1926, satul Bãluþa, com. Ponoarele, jud. Mehedinþi.
Data ºi locul decesului: 17 iul. 2002, Bucureºti.
Studii: ªcoala profesionalã de strungari (1941–1945); Curs de partid la ªcoala Comitetului

orãºenesc Bucureºti (1948); liceul (1948); Curs academic la Academia Militarã Generalã
(1953–1954); Facultatea de Arme Întrunite la Academia Militarã Generalã (oct. 1959–1962);
Facultatea de Drept; ªcoala Superioarã de Partid „ªtefan Gheorghiu“, curs fãrã frecvenþã.

Profesia de bazã: strungar.
Activitate ºi funcþii:
Pânã la 15 aug. 1946 a muncit ca strungar la Întreprinderea „Instalaþia Mecanicã“ Bucureºti.
Membru de partid din ian. 1946. În scurt timp a fost scos din producþie ºi numit responsabil

cu învãþãmântul de partid la Sectorul III Albastru Bucureºti (15 aug. 1946–1948). Dupã
absolvirea unui curs de partid la ªcoala Comitetului orãºenesc Bucureºti a fost numit lector
la aceeaºi ºcoalã (1948).

Dupã absolvirea liceului a fost încadrat la Secþia învãþãmânt a Direcþiei Superioare Politice
a Armatei, primind gradul de locotenent (oct. 1948–1949). A deþinut mai multe funcþii în aceastã
perioadã: ºef de seminar ºi instructor de partid la ªcoala Militarã Politicã de la Breaza
(1949–1950), preºedinte al unei subcomisii de verificare a membrilor de partid din academii
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ºi ºcoli militare (1950), ºef al Secþiei politice a Corpului 1 Armatã (din mai 1950) ºi ºef al
Direcþiei Politice a Regiunii a II-a Militare, cu gradul de colonel (1953–oct. 1959).

A fost numit ulterior instructor în cadrul Grupului de instructori pentru controlul muncii
de partid în M.F.A. ºi M.A.I. din Direcþia Organizatoricã a C.C. al P.M.R. (din 7 febr. 1963).
La 23 aug. 1964 a fost avansat la gradul de general-maior.

Imediat dupã instalarea lui Nicolae Ceauºescu la putere a fost numit adjunct, apoi ºef al
Secþiei Controlul Muncii în M.F.A., M.A.I. ºi Justiþie a C.C. al P.C.R. (1965–1968).

În aceastã calitate, în perioada 1966–1968 a condus comisia însãrcinatã cu anchetarea
procesului lui Lucreþiu Pãtrãºcanu, participând astfel la acþiunea lui Nicolae Ceauºescu de
îndepãrtare a lui Alexandru Drãghici.

A fost recompensat cu funcþiile de prim-vicepreºedinte al Consiliului Securitãþii Statului
(8 febr. 1968–apr. 1972) ºi prim-adjunct al ministrului de Interne (1968–23 nov. 1974). În
1969 a fost avansat la gradul de general-locotenent. La 9 mai 1972 a fost numit membru al
Colegiului Ministerului de Interne.

Practic a fost instalat de Nicolae Ceauºescu în aceste funcþii pentru a conduce acþiunile
de cercetare a abuzurilor comise de ofiþerii de Securitate în perioada anterioarã, în scopul
discreditãrii lui Alexandru Drãghici ºi a îndepãrtãrii ofiþerilor promovaþi de acesta. S-a achitat
cu succes de toate sarcinile primite. Trebuie menþionat însã faptul cã, deºi au fost descoperite
grave abuzuri sãvârºite de unii ofiþeri superiori de Securitate (care mergeau pânã la crime
fãrã nici o judecatã), nici unul dintre aceºtia nu a fost trimis în judecatã, pãstrându-ºi pensiile
ºi gradele obþinute.

Membru al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–28 nov. 1974) ºi membru supleant al C.C. al
P.C.R. (28 nov. 1974–23 nov. 1979). Deputat în M.A.N. (1969–1975).

Dupã ce a pãrãsit Ministerul de Interne, a fost numit adjunct al ºefului Secþiei Gospodãriei
de Partid a C.C. al P.C.R. (23 nov. 1974–21 febr. 1977).

A fost trecut în rezervã la 6 apr. 1977, cu gradul de general-locotenent.

STAMATOIU ARISTOTEL

Data ºi locul naºterii: 6 oct. 1929, com. Scoarþa, jud. Gorj.
Studii: Liceul Comercial din Tg. Jiu (1941–1949) ºi Facultatea de Comerþ ºi Cooperaþie

la Institutul de Studii Economice ºi Planificare (1949–1952).
Profesia de bazã: planificator.
Activitate ºi funcþii:
Dupã absolvirea facultãþii, o scurtã perioadã de timp a muncit ca planificator la

CENTROCOOP (1952).
A fost încadrat ca ofiþer la Direcþia de Contrainformaþii Economice (1953–1962),

ocupând apoi funcþiile de adjunct ºef serviciu (1962) ºi ºef serviciu (1963–1967) la Direcþia
de Contraspionaj.

S-a înscris relativ târziu în partid, în anul 1959.
A avansat în cariera de ofiþer de Securitate, fiind numit adjunct al ºefului Direcþiei a III-a

Contraspionaj (1967–febr. 1973), dupã care, timp de un an, a preluat conducerea direcþiei (febr.
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1973–mart. 1974). În mart. 1974 a revenit în funcþia de adjunct al ºefului Direcþiei Contra-
spionaj, fiind apoi iarãºi numit în fruntea direcþiei (1979–21 apr. 1982).

La 21 aug. 1979 a fost avansat la gradul de general-maior, iar la 23 aug. 1984 la cel de
general-locotenent.

ªi-a schimbat apoi domeniul de activitate, fiind numit la conducerea spionajului româ-
nesc. A deþinut funcþiile de adjunct al ºefului Centrului de Informaþii Externe ºi secretar de stat
la Ministerul de Interne (21 apr. 1982–30 nov. 1984), iar în scurt timp a fost promovat ºef al
Centrului de Informaþii Externe ºi adjunct al ministrului de Interne (30 nov. 1984–6 ian. 1990).

În concordanþã cu noile funcþii deþinute, a fost ales membru supleant al C.C. al P.C.R.
(22 nov. 1984–16 dec. 1987) ºi membru al C.C. al P.C.R. (16 dec. 1987–22 dec. 1989).

A fost trecut în rezervã, cu gradul de general de divizie. Dupã cãderea regimului comunist
a fost arestat, însã pentru o scurtã perioadã.

STÃNESCU ION

Data ºi locul naºterii: 23 ian. 1929, com. Gherceºti, jud. Dolj.
Studii: ªcoala profesionalã de frezori la Uzinele Malaxa (1943–1947); ªcoala de ofiþeri

politici M.A.I. nr. 2 din Oradea (dec. 1950–nov. 1951); ªcoala Superioarã de ªtiinþe Sociale
„A.A. Jdanov“ de pe lângã C.C. al P.M.R. (sept. 1952–oct. 1955); Facultatea de ªtiinþe Juridice
din Bucureºti (1963).

Profesia de bazã: frezor.
Activitate ºi funcþii:
În perioada 1943–1948 a muncit în profesie la Uzinele Malaxa din Bucureºti. Membru

de partid din mai 1947. A urmat o carierã de activist de partid, muncind ca instructor la
Comitetul raional U.T.M. „23 August“ (1948), la Secþia propagandã a Comitetului judeþean
U.T.M. Ilfov (1949) ºi la Secþia Propagandã a C.C. al P.M.R. (1949).

Dupã absolvirea ºcolii de ofiþeri politici de la Oradea a fost numit instructor la Direcþia
Generalã Politicã a M.A.I. (nov. 1951–sept. 1952). Dupã ce a terminat ºcoala de partid „A.A.
Jdanov“ a fost transferat instructor la Secþia Administrativã a C.C. al P.M.R. (1955). A deþinut
funcþiile de ºef al Sectorului cadrelor din M.F.A. ºi M.A.I. la Secþia Cadre a C.C. al P.M.R.
(1959), responsabil al Colectivului de instructori pentru M.F.A. ºi M.A.I. din Direcþia
Organizatoricã a C.C. al P.M.R. (din aug. 1959) ºi adjunct al ºefului Grupului de instructori
pentru problemele muncii de partid în M.F.A. ºi M.A.I.

A avansat în cariera de partid ºi a fost numit prim-secretar al Comitetului regional de
partid Oltenia (23 iun. 1964–20 iul. 1967). Dupã preluarea puterii de cãtre Nicolae
Ceauºescu, a fost ales membru al C.C. al P.C.R. (24 iul. 1965–22 dec. 1989), membru supleant
al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. (12 aug. 1969–28 nov. 1974) ºi deputat în M.A.N.
(1965–1980).

Dupã Plenara C.C. al P.M.R. din vara anului 1967, când a fost criticatã activitatea M.A.I.,
a fost numit de Nicolae Ceauºescu în funcþia de preºedinte al nou-înfiinþatului Consiliu al
Securitãþii Statului (iul. 1967–24 apr. 1972).

Începând cu precãdere din 1969, a fost implicat în acþiunea de respingere a cererilor tot
mai dese ale cetãþenilor români de a cãlãtori în Occident, pentru a preveni rãmânerea acestora
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în strãinãtate. În acest sens, a iniþiat colaborarea cu O.N.T. (care oficial respingea cererile pe
motiv de valutã), pentru a nu lãsa impresia cã Securitatea interzicea oamenilor sã cãlãtoreascã
în exterior. De asemenea, a cerut ca cetãþenii români sã poatã pleca în strãinãtate doar o datã
la doi ani.

Dupã desfiinþarea Consiliului Securitãþii Statului a preluat funcþia de ministru de Interne
(24 apr. 1972–17 mart. 1973). La 9 mai 1972 a fost numit preºedinte al Colegiului
Ministerului de Interne.

A fost schimbat din funcþie dupã scandalul legat de sinuciderea doctorului Schächter,
medicul personal al lui Nicolae Ceauºescu, care se pare cã ºi-a curmat viaþa în urma presiunilor
exercitate de Securitate pentru a oferi informaþii referitoare la sãnãtatea dictatorului comunist.

A fost retrogradat în funcþia de ºef de sector la Secþia Gospodãriei de Partid a C.C. al P.C.R.
(mart. 1973–apr. 1974), apoi a fost numit prim-secretar al Comitetului judeþean de partid
Dâmboviþa (apr. 1974–ian. 1977).

Cariera sa s-a relansat la începutul anului 1977, când a fost ales secretar al C.C. al P.C.R.
ºi numit ºef al Secþiei pentru probleme militare ºi de justiþie a C.C. al P.C.R. (din 25 ian. 1977)
ºi viceprim-ministru al Guvernului (27 ian. 1977–7 mart. 1978).

Dupã numai un an a revenit însã în poziþii de rangul doi, fiind numit ministru secretar de
stat la Ministerul Construcþiilor Industriale (7 mart. 1978–30 mart. 1979), apoi la Ministerul
Industriei Chimice (30 mart. 1979–26 aug. 1981), ºef al Departamentului pentru Construcþii
în Strãinãtate, cu grad de ministru (26 aug. 1981–26 oct. 1984), ministru al Turismului ºi
Sportului (26 oct. 1984–28 mart. 1985) ºi ministru al Turismului (29 mart. 1985–2 ian. 1990).

În 1990 a fost trecut în rezervã, cu gradul de general-maior.

VLAD IULIAN

Data ºi locul naºterii: 23 febr. 1931, satul Gogoºiþa, com. Gogoºu, jud. Dolj.
Studii: Liceul „Gheorghe Chiþu“ din Craiova; Institutul pedagogic de învãþãtori din

Bucureºti; ªcoala de Cadre a C.C. al U.T.C. (1949); ªcoala de ofiþeri M.A.I. din Botoºani
(nov. 1951–1952); Curs de ºase luni de specializare pe linie de securitate în U.R.S.S.
(1956–1957); Facultatea de Drept; Curs pentru cadrele de conducere la Academia de ªtiinþe
Social-Politice „ªtefan Gheorghiu“.

Profesia de bazã: învãþãtor.
Activitate ºi funcþii:
O perioadã a lucrat ca învãþãtor, în 1946 s-a înscris în P.C.R., dupã care a îndeplinit mai

multe funcþii ca activist pe linie de tineret (1947–nov. 1951). 
Dupã absolvirea ºcolii de ofiþeri a primit gradul de locotenent ºi a fost încadrat la Direcþia

de propagandã ºi agitaþie din Direcþia Generalã Politicã a M.A.I. (1952). A deþinut funcþiile
de ºef de birou, apoi ºef de secþie cu probleme de învãþãmânt (1954–1956), ºef al Serviciului
învãþãmânt (1956–1960), toate în cadrul Direcþiei Cadre din M.A.I.

Între anii 1960 ºi 1967 a ocupat funcþia de locþiitor al ºefului Direcþiei Cadre. La înfiinþarea
Consiliului Securitãþii Statului a fost promovat în funcþia de ºef al Direcþiei Învãþãmânt (iun.
1967–apr. 1970), dupã care a condus Direcþia Personal-Învãþãmânt (apr. 1970–1972) ºi Direcþia
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Cadre ºi Învãþãmânt (iun. 1972–1974), ambele din M.I. La 9 mai 1972 a fost numit membru
al Colegiului Ministerului de Interne. Avea gradul de general-maior.

A deþinut apoi funcþia de comandant al ªcolii militare de ofiþeri activi de la Bãneasa
(1974–1977).

Începând din 9 mai 1977 a ocupat timp de zece ani postul de secretar de stat la M.I., având
„atribuþii specifice în coordonarea structurilor de contraspionaj“.

În toamna anului 1977 a fost numit comandant al acþiunii „Riposta II“, care viza
contracararea intenþiilor de emigrare în Occident ale cetãþenilor români.

În anul 1984 a fost avansat la gradul de general-colonel. A fost ales membru al C.C. al
P.C.R. (1984–1989) ºi deputat în M.A.N. (1985–1989)

La 5 oct. 1987 a fost numit ºef al Departamentului Securitãþii Statului, cu rang de ministru
secretar de stat, funcþie pe care a deþinut-o pânã la cãderea regimului Ceauºescu.

La 31 dec. 1989 a fost arestat ºi condamnat la 9 ani închisoare, pentru implicarea sa în
represiunea din timpul revoluþiei. A fost eliberat din detenþie în dec. 1993.
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Troncotã, Cristian, Istoria serviciilor secrete româneºti. De la Cuza la Ceauºescu, Editura

Ion Cristoiu, Bucureºti, 1999;

769



770



AA

„Abilul“, urmãrit – 539
Achim, Victor – 488–489, 534, 586, 594,

619–621, 696, 700–703, 713, 724, 729,
731

Achimescu, Vasile – 26
Acrivu, Gheorghe – 281–283
Adam, Nicolae – 605
Adjer, Alexe D. – 53
Agoºton, Alexandru Alexandru – 150–152
Albert, Martin M. – 46
Albescu, Mircea – 398
Aldea, Petre A. – 45
Alecu, Gheorghe – 119
Alexandrescu, Alexandru – 676
Alexandroaie, Constantin – 499, 501, 511,

654
Alexandru, Corneliu D. – 71
Alexandru, George, psiholog – 644
Alexandru, Gheorghe (George), adventist –

420, 598, 605
„Alexandru Ion“, informator – 361
Alexandru, Mircea – 160
Alexie, Florica – 212
Alexie, Marin – 212
Alexie, ªtefan Marin – 211–212, 690
Aliman, Alexandru – 733
„Alina“, urmãritã – 664
„Alvi“, urmãrit – 367

Amohnoae, Epifanie – 202–203, 234
Anania, Valeriu – 349–350
Anastasiu, Gabriel – 714
Anatole, Shub – 498
Anawaty, Amy Young – 512
Anculia, Mioc – 360
Anderson, Robert – 424
Andreescu, Gheorghe I. – 23, 69, 240
Andreescu, Traian – 674
„Andrei“, urmãrit – 302
Andriþoiu, Al. – 258
„Aneta“, urmãritã – 702
Angelescu, Gheorghe – 222
Angelescu, Ioana (Raluca Bogdan) – 499
„Angelo“, urmãrit – 664
Anghel, Marin Gh. – 51
Anghel, Paul – 527
Anghel, Petre – 160
Antal, Paul – 676
Antip, Felicia („Florica Anton“) – 353
„Anton Ioan“, urmãrit – 603
Anton, Marin – 491
Antonescu, Ion – 542
„Antrenorul“, urmãrit – 664
Antveri, Iosif – 259
Apostol, Eugeniu – 586, 594, 619–620,

624–626, 696, 704
Apostolescu, Victor – 28
Ardelean, Aurel I. – 46
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Ardelean, Vasile-Mircea – 237
Ardelean, Viorel – 605, 607
„Ardeleanu“, urmãrit – 602
Ardeleanu, Emil – 669
Ardeleanu, Filimon – 15, 42, 279
Ardeleanu, Ioan Lazãr – 47, 185–186
Arion, Gheorghe – 672
Arnãutu, Jan – 491
Arnãuþoiu, Toma – 132
Arsenescu, Gheorghe – 132
Astaloº, Gheorghe – 514, 516–517
Aulic, Alexandru – 237
Austerlitz, George – 514
Avadani, Ilie Gh. – 62
„Avocatul“, urmãrit – 661
Avram, Ilarie A. – 56
Aylween, W. – 425

BB

Baba, Corneliu – 529
Baboia, Cristian – 525
Baboia, Horia – 525
Baboia, Pavel – 525
„Baca“, urmãrit – 585
Bachiu, Aurel – 673
Baciu, Grigore – 376
„Badea“, urmãrit – 637
Badea, Constantin – 395
Badea, Ion (Ioan) – 656–657, 662–664
Bagration, Teymuraz – 512
„Baicu“, urmãrit – 539
Baicu, Florian M. – 55
Balaº, Teodor – 313–315
Balbahaz, O. (C.) – 599–600
Baldari, Geovani – 721
Balica, Gheorghe – 424, 429
Balif, Andrei – 643
Balotã, Costicã – 598, 600
Balotescu, Bordea – 283
„Baltag“, urmãrit – 583, 620, 701
Baltag, Dumitru I. – 53, 121
Banc, Iosif – 178, 180, 182, 221
Banciu, Ion – 396, 422
Bansoiu, Ion – 560
„Banu“, urmãrit – 487, 534
Banu, George – 500, 510, 515
„Banyai“, urmãrit – 542
Bara, Ludovic – 675

Baranga, Hary – 429
Barbãneagrã, Paul – 258, 515, 517, 519, 548
„Barbu“, informator – 409, 700
„Barbu“, urmãrit – 393, 482, 589, 625
Barbu, Eugen – 717
Barbu, Zevedei – 423
„Barta“, urmãrit – 396
„Basarabeanu“, urmãrit – 394
Bass, Joe L.– 431, 513
Baston, Ionel – 605
Bataga, Tiberiu I. – 46
Battle, Maurice – 607
Baurceanu, Ion – 673
Bãdica, Ilie – 272
„Bãlan“, urmãrit – 674
Bãlan, Eufrosina – 468
Bãlan, George – 525, 528, 583
Bãlaºa, Eugen – 675
Bãlaºu, George – 548
Bãlãnescu, Silviu – 456
Bãleanu, Gheorghe N. – 143–144, 224, 227
„Bãnicã“, urmãrit – 660
Bãnulescu, ªtefan („Barbu ªtefan“) – 258,

354, 359, 527, 614–615
Bãnuº, Max – 261, 499, 513, 746
„Bãrbosul“, urmãrit – 489, 533
Bãrbulescu, A., ofiþer – 409
Bãrbulescu, Marin – 742
Bãrbulescu, Titus – 515
Bârlãdeanu, Alexandru – 13
Bârsan, Pascu I. – 60
Beach, Bert B. – 607
Beer, arestat – 294
Belkek, emigraþie – 610
Belmain, comisar francez – 258
Beniuc, Mihai – 527
Bercea, Iulian D. – 55
Berceanu, ªtefan – 589
Berger, Hans – 518
Berindei, Mihnea – 510, 515, 547, 754
Bernard (Bercovici), Noel – 256, 258–259,

498–499, 511, 513, 518
Bernea, Horia – 526
„Bica“, urmãrit – 664
Bica, Nicolae P. – 394–395
Bijutescu, Constantin S. – 53
Biriº, Vladimir – 161
Biro, Francisc – 604
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Bistriceanu, Lucian – 605
Blaga, Ioan M. – 72
Blaga, Ion – 208
Blaga, Paraschiva – 208
Blaga, ªtefan Ion – 159, 206–208, 211
Blaga, ªtefan ªt. – 62
Blandiana (Suciu), Ana – 258
Blãjan, Carol Gh. – 67
„Blãnaru“, urmãrit – 540
Blejea, Niculae, Niculae – 196–198
Blenesi, Adalbert – 419
Bloch, Lionel – 428
Boaca, Ion – 500
Boar, Augustin – 88, 90, 94, 164, 178, 182
„Boboc“, informator – 599
Boboc, Ion (Jean) – 515–516
Bobu, Emil – 221, 223
Bobu, Ioan M. – 224, 230
Boca, I. – 518
Bocãneþ, Vasile V. – 67, 311–312
Bodin, Thomas – 511
Bodnãraº, Emil – 13–14
Bodunescu, Ion P. – 58, 183, 239, 245
Boeraº, dr. – 727
Boeru, Traian – 342
„Bogdan“, informator – 619
„Bogdan Victor“, informator – 306, 312
Bogdãnescu, Aurel – 424, 427, 429
Bogdãnescu, B., emigraþie – 425
„Bogza“, informator – 582
Bogza, Geo – 527–528
Bohâlþea, Romu – 239, 243
Boiþeanu, Florin – 456–457, 504
Bokor, Ioan – 600
Bolânu, Gheorghe – 222, 436
Boldeanu, Vasile – 339, 344, 376–377, 516
Boldijar, Zoltan – 597, 601, 603
Bolesh, Otto – 510
Bolintineanu, Ioan (Ion) Gh. – 50, 108, 196
Bontilã, Gheorghe – 491
Borbath, Zoltan – 419, 604
Borca, Toader – 673
Borcan, Constantin – 159
Borcea, Aurel – 313
Bordea, Aron Gh. – 45, 234–235, 644, 651,

663, 668, 690
Bordeianu, Nicolae – 597, 599–602, 604–608
Borio, Feldioara – 616

Borºan, Dumitru Ion – 25–26, 176, 334, 338,
358–359, 442, 454

Borza, Vasile – 162
Bosca, Dinu – 234
Bosmiev, Dan – 504
Boºtinã, Gheorghe D. – 224, 228
Bot, Gheorghe – 609
Bota, Gheorghe N. – 67, 308, 311, 316
Botez, Mihai – 547
Botez, Toader (Teodor) – 493, 506, 667
Botezatu, Alecu C. – 71
Botiza, Vasile V. – 54
Botorog, Olimpiu Ioan – 115–116
Bourceanu, Ion – 491, 493
Boureanu, Radu – 527
Bouvier, comisar francez – 258
„Bradu“, urmãrit – 367
Braga, Roman – 515
Braºoveanu, Cosma – 526
Bratu, Alexandru – 661, 674
Braun, Robert – 499
Brãdean, Traian – 561
Brãdeanu, Marian N. – 62, 233
Brãtescu, Faust – 339
Brãtianu, Ioan – 647
Brânaº, Constantin P. – 223, 225
Brâncoveanu, C. – 505, 511
„Brânduºa“, informatoare – 619
Brânzei, Dumitru M. – 64
Brânzeu, Pius – 308, 311
Breahnã, Iordache – 160, 279
Breban, Nicolae – 525–526, 614
Brestoiu, Horia Ilie – 160, 193, 195, 454
„Brian“, informator – 409
Brihac, Florian – 233, 235, 238, 241
Brown, James F. – 498, 501–502
Brumaru, Emil – 514
Buckley, James – 653
Bucºan, Gheorghe – 278
„Bucur“, urmãrit – 603
Bucur, Gheorghe – 238, 242
Bucur, Nicolae – 162, 454
Bucurescu, Gianu Nicolae – 143, 193, 195,

206, 208, 238, 243, 742
Bude, Vasile – 586, 591, 595
Budecã, ªtefan – 563–564
„Budescu“, urmãrit – 583
Buftea, Ioan – 601, 603
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Bujoiu, Ion – 491
Bujor, Vasile Gh. – 55
Buleandrã, Constantin Gh. – 70, 72
Bulscu, Veres – 512
Bunescu, Preda – 256
Burac, Ioan – 563–564
Burbank, Howard – 607
Burcea, Alexandru – 391–392
Burghelea, Eugen – 598, 601
Burlacu, Victor C. – 57, 93, 224, 228
Bush, George sn. – 743, 748
Busuioc, Mihai – 562
Butariu, Miron – 661
Buzdugan, Dumitrie – 428
Buzdugan, Ion – 601, 603
Buzura, Augustin – 526

CC

Cacoveanu, Viorel – 589
Calciu Dumitreasa, Gheorghe – 505, 519,

547–548
„Calescu“, urmãrit – 541
Calgo, Carol – 258
Calotã, Petru – 239, 246
Campbel, George – 429
Cantacuzino, ªerban – 423
Caraion, Ion – 583
Caraivan, Geo – 598
Caraman, Constantin – 410–411
Caraman, Mihai – 454
Cardas, ªtefan – 259
Carliner, David – 512
„Carmen“, urmãritã – 482
Carol II, regele României – 423
Carp, Mircea – 499, 511
Carp, Sorin – 468
Carter, Jimmy – 495
Case, Cliford P. – 407
Cassian, Nina – 527
Cavafu, Grigore – 258
„Cavalerul“, urmãrit – 367
Cazaban, Theodor – 256, 517–518, 548
Cazacu, Constantin – 418
Cazacu, Virgil – 221
Cazan, Titu – 598
Cãdere Paraschivescu, Victor – 504
Cãlinescu, Armand – 423
Cãlinescu, Barbu A. – 423–424, 427

Cãlinescu, Gheorghe – 248–249
Cãlinescu, Ilie – 283
Cãlinescu, Matei – 547–548
Cãlinoiu, Alexandru S. – 67
Cãmãrãºan, Vasile – 603
Cãmui, Vasile – 279
Câmpeanu (Katz), Pavel („Costea

Alexandru“) – 353–354, 359
Câmpeanu, Radu – 455–456, 504–505, 515,

538, 541
Câmpeanu, Romeo I. – 224, 227, 236
Cârciog, Mihai – 423
Ceauºescu, Nicolae – 13–14, 27, 79, 91,

221–222, 237–238, 248, 315, 319–320,
567, 578, 612, 655, 671, 706, 714, 735

Cepraga, Constantin – 238, 241, 563–564
Cerghizan, ªtefan S. – 46
Cernovodeanu, Dan – 649–650
Cervencovici, Andrei – 126, 128, 130, 135
Chejan, Titu – 605, 607
Chelsoi, Nicanor – 491
Chenu, Rosaline – 514
Chevereºan, Iosif – 390, 392
Chiaburu, Constantin – 591
„Chimista“, urmãrit – 585, 721
Chintescu, Adrian – 516
Chioreanu, Nistor – 376, 506
Chirculescu, Traian C. – 66
Chiriac, I. – 563
Chirnoagã, Marcel – 526
Chirnoagã, Platon – 339
Chiºu, Gheorghe P. – 60
Chitu, Ilie – 605
Chiþan, Ilie – 605
Chiþoiu, Ion – 237
Chivu, Ion D. – 60
Chivu, Stoica – 13–14, 18, 103, 105,

107–110, 315
„Cibinul“, urmãrit – 377, 382
Cimpoiaº, Ioan – 306, 311–312, 315
Ciobanu, Gheorghe Gh., lt.-col. – 58
Ciobanu, Gheorghe – 598, 605
Cioran, Emil – 500
Ciorãnescu, George – 518
Cioroianu, ªerban – 314
Cismãrescu, Barbu Mihai (Radu Gorun) –

258, 499–500, 513, 517
Ciucã, Ion – 563
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Ciucurel, Matei – 313, 315
Ciudin, Gheorghe – 456
Ciuntu, Chirilã – 339, 376
Ciupercã, Mihai – 544, 645, 651, 664, 677
Ciurdariu, Mihai – 560
Ciurea, Dumitru – 601, 603
Ciurezu, Dumitru – 526
Ciuricã, Ion – 675
Ciuricã, Nicolae – 643, 675
Claphan, Ingrid – 426
Clay, Lucius – 494
Cleju, Ioan N. – 57
Cobianu, Ion – 619–620, 624, 697, 700, 702,

713, 729
Cochinã, Ion – 672
Coconcea, Octavian – 601
„Cocor“, urmãrit – 539
Cocoº, Florea – 428
Codreanu, Corneliu Zelea – 376–377
Cofan, Roman – 393
Cojocaru, Mircea – 526
Coler, Luminiþa – 525
Coliu, Dumitru – 315
„Coltan“, urmãrit – 540
Colþea, Gheorghe I. – 63
Coman, Teodor – 437, 449, 462
Combi, Andrei – 160
Conea, Ilie – 234
Constandache, Pavel Ioan – 60, 131–133, 160
Constantin, Ilie – 517
„Constantinescu“, informator – 563
Constantinescu, Carla – 510
Constantinescu, Gheorghe I. – 51
Constantinescu, Gheorghe O. – 62
Constantinescu, Iancu („Gheorghe 

Vasilescu“) – 356
Constantinescu, Mircea-Alexandru – 649
„Contabilul“, urmãrit – 377, 382
Coogan, dr. – 425
Copilu, Victor Gh. – 224, 229, 239
Coposu, Cornel – 491
„Corbu“, urmãrit – 634
„Corbul“, informator – 268
Corlaciu, Ben („Bazil Coriolan“) – 355, 515,

517
Cornea, Doina – 744
Cornea, Victor – 424
Cornescu, Stelian – 220

Coroianu, Tiberiu Gh. – 44
Cosac, Dumitru F. – 69
Coser, Ioan I. – 50
Cosma, Gheorghe – 516
Cosma, Neagu Gh. – 111–113, 115, 117, 175,

196, 304
„Cosmin“, urmãrit – 487, 585
Costa, Constantin – 561
Coste, Brutus – 512, 548, 646, 648, 650
Costea, George (Gheorghe) – 340–341, 346
Costea, Gheorghe M. – 70
Costea, Iosif – 376
Costel, Gheorghiþã – 422
„Costin“, urmãrit – 664
Costineanu, Dragomir – 515
Coºereanu, Alexandru – 504
Coºtiug, Teofil – 523, 528
Covete, Lucreþia – 221
Crai, Petru I. – 50, 223, 225
Crãcea, Traian – 601, 603
Crãciun, Ancu – 234
Crãciunaº, Silviu – 428, 505
Crãciunoiu, Ion – 644
Crãciunoiu, Vasile – 161
Cremene, Mioara – 500
Creþa, Stana – 640
Creþu, Aurel P. – 57
Creþu, Gheorghe – 103, 107, 125, 130
„Crin“, informator – 296
Cristea, Adrian – 391
Cristea, Liviu – 424, 511
Criºan, Constantin – 528
Criºan, Mircea – 259
Csomos, Alexandru David – 51, 189, 191
Cucos, Nicolae – 601
„Cucu“, urmãrit – 367
Cuibus, Aurel V. – 54, 499
Cunea, Sorin – 499
Cureteu, Octavian – 598
Cursaru, Ioan A. – 50
Cusak, Ioan (Ion) – 488–489, 585, 594, 619,

622, 624, 626, 700, 702, 713
Cuºa, Ion – 343, 360, 519

DD

Dalles, Allan – 494
„Damian“, urmãrit – 585, 717, 725
Damian, Dan – 456–457, 504
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Damian, Liviu – 500
„Dan“, urmãrit – 664
Dan, George – 509–510
Dan, Lazãr L. – 63
„Dandu“, urmãrit – 583
Daneliuc, Mircea – 691, 724
„Danielovici“, informator – 599
„Danton“ („Dalton“), urmãrit – 583, 585, 620
Daponte, Dinu – 423
Darãu, Petre – 313
Darie, Horaþiu-Magheru – 526
Dascãlu, Nicolae – 547
„Datcu“, urmãrit – 583
David, Alexandru – 601, 603
David, Mihai – 258
David, ªtefan M. – 44
David, Vasile S. – 53
Davidescu, Nicolae – 562
Davies, C., emigraþie – 423
Davis, Gary Allen – 599–600, 604
Davison, Lynne – 511
Dãlãlãu, Vasile – 601, 603
„Dãnescu“, informator – 700
Dãnescu, Alexandru – 175
Dãnescu, Gheorghe Stan – 138–140, 238,

242, 565
Dãnicã, Petre – 216
Dãscãlescu, Constantin – 221, 225, 234
De Dampierre Brãtianu, Marie – 515
De Lamota, Henric – 620
Decenfeld, Sandor – 512
Dejeu, Robert – 400
Deleanu, Tudor Gh. – 57
Demetrescu, Camilian – 526
Dempsey, Judy – 721
Derian, Patricia – 511
Derþcanu, Ilie – 635
Despa, Ion – 713
Deºliu, Dan – 527, 691
Devay Francisk – 600, 604
Diaconescu, Ovidiu – 42, 162, 176, 466
Diaconu, Ioan P. – 420
Diaconu, Ion, lt.-col. – 390, 392
„Dieter ªtefan“, urmãrit – 367
Dima, D. – 515
Dima, Ion – 505
Dima, Nicolae – 505, 511
Dima, Romus – 223

Dimescu, Barbu – 504
Dimisianu, soþii – 716
Dimisianu, Georgeta – 527
Dimov, Leonid („Dumitru Leonida“) –

354–355, 359–360
„Dina“, urmãritã – 487, 615, 620, 701,

716–717, 725, 727
Dindelegan, Gheorghe – 394
Dinescu, Mircea – 548, 560, 671, 673, 716,

744
„Dinu“, informator – 619
„Dinu“, urmãrit – 730
Dinu, Gheorghe – 478, 484
Dinu, Ion – 268
Dinu, Vasile – 20, 24, 38, 74, 76, 99, 101
Dinulescu, Radu – 589
Diþã, Gheorghe Gh. – 52
Diþã, ªtefan I. – 69
Diþulescu, Nicolae – 393, 456–457, 656–657,

661–664
Doban, Adrian Doru – 544, 656–659,

663–664
„Dobre“, urmãrit – 638
Dobre, Alexandru, instructor C.C. – 202, 204,

216
Dobre, Alexandru, lt. maj. – 398
Dobre, Aurel – 547
Dobre, Constantin, lt.-col. – 441
Dobre, Constantin C., cpt. – 45
Dobrescu, Alexandru – 312–314, 316
Dobriceanu, Alexandru – 455
„Doctorul“, urmãrit – 377, 382, 664
Doicaru, Nicolae – 15, 42, 162, 175, 338,

433, 454
Doinaº, ªtefan Augustin – 523, 614–615
Domºa, Gavrilã – 314
„Doris“, urmãrit – 602
„Dorobanþu“, urmãrit – 620
Dorobanþu, Ilie – 308
Dragalina, Petre – 424
Dragnea, Dan Septimiu – 525
Dragomir, Ioan – 605
Dragomir, Mircea – 607
Dragomirescu, Laviniu – 675
Dragoºin, Adrian – 398
Dragotã, Valer – 562, 564
„Dragu“, urmãrit – 717
Drãcºãneanu, Jean – 610
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„Drãgan“, informator – 661
Drãgan, Ilie – 279
Drãgãnescu, Elena – 482
Drãghici, Alexandru – 304
Drãgoi, Nicolae Ion – 60, 136–137
Druckman Damian, Samy (Samuil) – 518,

548
Duca, Vasile – 421
Dumitran, Marin – 160
Dumitraºcu, Alexandru S. – 53, 97
Dumitraºcu, Dumitru – 742
Dumitraºcu, Neculai (Niculai) Gh. – 61,

99–100
Dumitrescu, Constantin – 398
Dumitrescu, Cornel – 548, 654
Dumitrescu, Dumitru Constantin – 47, 145,

147, 238
Dumitrescu, Elena – 526
Dumitrescu, Geo – 528
Dumitrescu, Grigore – 519, 549
Dumitrescu, I. – 519
Dumitrescu, Sorin – 526–527
Dumitrescu, Ticu – 491
Dumitrescu-Zãpadã, Constantin – 549
Dumitriu, Andrei D. – 63
Dumitriu, Constantin V. – 57
„Dumitru“, informator – 727
Dumitru, Dana – 716
Dumitru, Ion – 518, 548
Dumitru, Radu – 514
„Dunãreanu“, informator – 599
Dupac, Mircea Gh. – 224, 228, 237
Duþã, Gheorghe – 642
Düra, Andreas – 599–600, 606

EE

„E.I.“, urmãrit – 489, 533
Ecovoiu, Mihai – 526
„Eduard“, urmãrit – 540
Edwards, Bill – 566
Edwards, James – 259, 500
Efimov, Gavrilã – 482
Eisenhower, Dwight – 494
„Eliade“, informator – 409
Eliade, Mircea – 500, 727
Emanuel, Pierre – 514, 523
„Emilian“, urmãrit – 487
Emilian, Ion V. – 282, 341

Enache, Auricã Gh. – 52
Enache, Dumitru Z. – 53
Ene, Gheorghe – 598
Epstein, Olimpia – 614
Erdelyi Elemer L. – 46, 124, 126
Eremia, Ion – 527
„Erest“, urmãrit – 409
Ernst, Elisabeth – 509
Eskenazy V. – 743
Eurcher, Jean – 607

FF

Faicevici, Al. – 259
Falcan, Ion – 393
„Faluvegy“, informator – 599
Faluvegy Dezideriu – 604
Farer, Tom – 512
Faull, M. – 423
Fãinaru, Hary – 349
Fãrcaº, Victor – 703, 713, 724
Feraru, Constantin – 309, 312, 315
Ferguson, Glenn – 495, 497
Filip, George – 525
Filipenco, Monica („Florescu Maria“) – 355
„Filipescu“, urmãrit – 664
„Firu“, urmãrit – 367
Firu, Jean T. – 58
Fischer-Galaþi, ªtefan – 259
Floda (Leibovici), Liviu – 499–501, 514, 654
Florea, Alexandru Gheorghe – 482, 484, 551,

554, 556–557, 586, 594, 619–620, 622,
624, 700, 702, 713, 724

Florea, Gheorghe, gl.-mr. – 222
Florea, S. Gheorghe, mr. – 62
Florea, Lucian – 488–490, 594, 619–620, 705
Florea, Nicolae I. – 45, 87, 211
Florea, Vasile („Fieraru Vasile“) – 352–353,

359
Florescu, emigraþie – 505
„Florescu“, informator – 296
„Florescu“, urmãrit – 664
Florescu, George M. – 71
Focke, George – 510
Fodor, George – 511
Folescu, Rodica – 614
Fotin, Nicolae – 210
„Fotograful“, urmãrit – 602
„Friciu“, informator – 599
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Friptu, Ioan Gh. – 158
Fruchtman, Fãnel – 510
Frunzã, Victor – 526, 547
Frunzetti, Ion – 528
Fucs, arestat – 295
Fuhrt, Volker – 509
Furceanu, Ioan – 421
Furtunã, Nicolae Gh. – 65

GG

Gabor, Dorina – 500, 519
Gabrea, ªerban – 526–527
„Gabriel“, informator – 700
Gabrielescu, Valentin – 491
Gafiþa, Mihai („Grama Marin“) – 354, 359
Gafton, Lucian – 426–427
Gaga, Gheorghe – 519
Gal, Ionel – 176, 196
Galea, Clarance – 429
Galfi, Ludovic – 604
„Ganea“, urmãrit – 664
Ganea, Ion – 547
„Ganescu“, urmãrit – 539
Gauss, A.K. – 348
Gavrilã, Gheorghe – 400
Gavrilã, Ion – 420
Gavrilã, Marin – 526
Gavrilescu, Ion – 526
Gavriliu, Emanoil – 544
„Gãlãþeanu“, informator – 619
Gâldãu, Florian – 426, 512, 548
Gârneaþã, Ilie – 283
Geagla, Ion – 454
Geartu, Istifie – 162
Geicã, Constantin – 176, 222
„Gelu“, urmãrit – 367
George, Alexandru – 614
„Georgescu“, informator – 456
Georgescu, Emil – 499, 513, 654
Georgescu, Emilian – 560, 562
Georgescu, George – 514
Georgescu, Horia – 424, 428
Georgescu, Ioan, col. – 239, 244
Georgescu, Ion – 563–564
Georgescu, Vlad – 514, 547–548, 654, 745
Gergely Francisc F.  – 65, 91–92
Geswein, Emilia – 525
Geswein, Erwin – 525

Ghelt, Petricã C. – 71
Ghenoiu, Ion – 222
„Gheorghe“, urmãrit – 540
Gheorghe, Alexandru N. – 36–37, 64
Gheorghe, Daniela – 703, 713
Gheorghe, Ion, ºef sector C.C. – 88, 90,

93–94, 97
Gheorghe, Ion, general emigraþie – 281, 347,

500, 527
Gheorghe, Ion, scriitor – 693
Gheorghiþã, Chivu C. – 57, 240, 246
Gheorghiu, Constantin C. – 67
Gheorghiu, Constantin Virgil – 510
„Gheorghiu Neacºu“, urmãrit – 359
Gherghei, Griºa – 526
Gherguþ, Dumitru M. – 159
Gherman, Eftimie – 259
Gherman, Petre – 516
Gheta, Ion – 294
Ghetina, Ioan A. – 66
„Ghica“, urmãrit – 367
Ghimfus, Traian – 601, 603
Ghineþ, Virgil – 390
Ghiþã, Alexandru I. – 48
Ghiþã, Ion – 392
Ghiþescu, Nicuºor – 598
Gican, Gheorghe – 526
G.J., emigraþie – 516
Gocan, Ioan D. – 47
Goga, Vasile – 162
„Gogu“, urmãrit – 583
Goian, Gheorghe – 390
Goiciu, P. Dumitru – 48
Gojinschi, Nicolae – 642
Goldman, Robert – 512
Golea, David A. – 55, 234–235
Golea, Traian – 282
Goma, Paul – 472, 500, 505, 509–510,

514–515, 519, 523, 525–526, 529, 541,
547, 673

„Goran“, urmãritã – 636
Goran, Gheorghe – 233, 235
Gorcea, Pamfil – 233
Gornic, Gheorghe – 307, 315
„Graficianul“, urmãrit – 620
Grama, Ion – 442
Grama, Mircea – 237
Grant, R., emigraþie – 425
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Grant, Stephanie – 509
Greculesi, Elena – 561
Green, William – 486
Greenwald, George Jonatan – 511
Grew, Josef E. – 494
„Grig“, urmãrit – 602
Grigoraº, Ion – 404–407
Grigore, Gheorghe N. – 55, 158, 454
Grigorescu, Cornel – 601
Grigorescu, Dan Ulyse – 500, 517
Gronawski, John A. – 495, 511
Grosu, Ion – 108, 157
Grossu, Sergiu – 515–516
Grosz Karoly – 734
Groza, Traian I. – 44
Grozavu, Ioan – 310
Grozescu, Vasile I. – 65
Grozier, David F. – 497
Gruia, Gheorghe – 313
Gubesch, fraþii – 601
Guri, Armand – 500
Gurr, John H. – 498
Gutnekt, H. – 600
„Gyepesi Ioan“, informator – 599

HH

Halmagi, Ion – 548
Hamos Laszlo – 512, 734
Hancheº, Ioan I. – 61, 119–120, 237
Hans, Acker – 499
Harmati, Adalbert I. – 56
Harosa, Viorel – 526
Hart, Henry O. – 498
„Hasan“, urmãrit – 534, 620, 701, 716,

722–723, 725
Hathazi, Samuel – 601
Hatwai, David – 431
Hatwai, Hunter – 431
Haþeganu, Vasile – 344
Haupt, Gheorghe – 258
Hãulicã, Dan – 526–528, 716–717
„Hect Otto“, informator – 306
Heineman, E. – 261
Helms, Richard – 256
„Henric“, urmãrit – 585
Herbay, Radu – 426
Herºcovici, Alain – 517
Hideg, Constantin – 159

„Hilfred“, urmãrit – 368
Hill, Susan – 564
Hiller, Harold – 494
Hirsch, Renata – 314
Hodoroabã, Eremia – 516
Hogaº, Aurel – 456
Holdevici, Irina – 565
Honig, Alfred – 348
Hontãu, Ioan Gh. – 66, 98
„Horaþiu“, urmãrit – 487, 534
Horghidan, Valentina – 565
„Horia“, urmãrit – 487, 534, 717
Hornea, Rafael Grigore – 674
Horodincã, Georgeta – 560, 614
Horodniceanu, Nicolae – 376–377
Hossu, Gheorghe – 272
Hriþan (Hriczan), Nicolae N. – 46, 101–102,

224, 229
Huidu, Gheorghe – 713
Hulubaº, D. Constantin – 64
Huluþã, Gheorghe – 390
Huminiuc, Alexandru – 398
Hurezeanu, Emil – 614, 654, 746

II

Iacob, Alecu – 410–411
Iana, Aurel – 384
Ianatoº, Cornel – 499
Iancu, Constantin F. – 161
Iancu, Gheorghe – 601
Ianculovici, Dumitru – 547
Ierunca (Untaru), Virgil – 258, 343, 360,

499–500, 510–511, 517, 519, 583, 588,
610, 647, 717, 725, 730, 746, 751

Iftimie, Neculai – 234–235
Ilav, Olaf – 518
Ilias, Vasile P. – 162
Ilie, Mihai – 123
Ilie, Radu Gh. – 64
Ilie, Sorin – 525
„Iliescu“, informator – 599
Iliescu, Ecaterina – 428
Indrieº, Petre – 516
Inglessis, Eugenia – 425
Ioan, Costicã V. – 53
Ioana, Constantin I. – 47, 239, 243
Ioanid, Ion – 519
Ioanid, Mircea – 566
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Ion, Nicolae – 209, 211, 239, 414
Ionaºcu, Laurenþiu D. – 61
„Ionescu“, informator – 268
„Ionescu“, informator – 582
„Ionescu“, urmãrit – 540
Ionescu, Andrei D. – 55
Ionescu, Cicerone (Cernegura) – 547
Ionescu, Constantin Gh. – 69
Ionescu, Dumitru, funcþionar – 216
Ionescu, Dumitru, lt.-col. I.S.M.B. – 161
Ionescu, Dumitru Gh., lt.-col. Iaºi – 19, 57,

224, 229
Ionescu, Ecaterina – 216
Ionescu, Eugen – 500, 583, 588
Ionescu, Gelu – 614, 654, 746
Ionescu, George N. – 71
Ionescu, Ioan Gh. – 225, 231
Ionescu, Ion, „Europa Liberã“ – 259
Ionescu, Ion, lt.-col. – 390–391
„Ionescu Maria“, informatoare – 360
Ionescu, Marie-France – 500, 510, 515, 517,

717, 725
Ionescu, Mihai – 420
Ionescu, Pierre – 424
Ionescu, Romulus – 493
Ionescu, Sava Nicolae – 526
Ionescu, T., emigraþie – 344
Ionescu-Ghindeni, Dumitru („Ion

Constantin“) – 356
Ioniþã, Constantin – 634
Ioniþoiu, Cicerone – 541, 661
Ioò Andrei – 392
Iorga, Marin I. – 71
Iorgulescu, Mircea – 716
Iosif, Constantin – 454
Iosif, Flavius – 500, 517
Iosifescu, Mioara – 526
Iosub, Elena – 598, 605
Iovãnaº, Alexandru – 237
Isac, Gheorghe Gr. – 224, 230
Isaia, Gabriel – 598
Isãrescu, Virgiliu ªtefan – 649
Istrate, Constantin C. – 158
Istrate, Dumitru Constantin – 141, 143
Istrate, Nicolae A. – 69
Iþcuº, Dragoº – 134, 239
Iuga, Gabriel – 526
Ivan, Gheorghe T. – 68

Ivan, Ioan – 233
Ivanovici, Dumitru – 21, 22, 24, 38, 40, 74,

101, 103, 105, 107–110, 119, 121, 123
Ivanovici, Martinian – 344
Ivãnceanu, Vintilã („Ionescu Gheorghe“) –

354–355, 359–360, 528
Ivãnescu, Cezar – 673

JJ

Jakab Iosif I. – 50
„Jarul“, urmãrit – 661
Jebeleanu, Eugen – 528
Jianu, Gheorghe – 493
„Juristul“, urmãrit – 583
Justinian, patriarh – 426

KK

Kaldor, Nicholas – 431
„Kamir“, urmãrit – 367–368
„Katy“, urmãrit – 367
Kecskemety ªtefan – 306–309, 311–315, 317
„Kent“, informator – 409
Khethly, Ana – 431
Kiraly Ernest – 431
Kiraly Ion – 323
Kiraly Karoly – 522
Kiraly Mathe Tiberiu – 525
Kiss Ion – 604
„Kivu“, urmãrit – 583, 585
Kobielschi, arestat – 294
Koltchak, Alexander – 512
Kondor – 314
Kondulis, Kiriakos – 500
Koopman, arestat – 294
Korne, Mihai – 504, 510, 515
Koszorus, Frank – 734
Kourdakov, Serghei – 430
Kovacs Pius – 42
Kramer, Charles – 513
Krasnoselski, Vladimir – 548
Kristof Ladislau – 310–311, 313
Kurunczi, Gheorghe – 306, 309, 311

LL

L.G., emigraþie – 616
Laborey, Annette – 514
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Lacatis, Ion (Ionel) – 314, 316
Lambrino, Mircea Carol – 423, 425
Lanares, Pierre – 607
Lane, Arthur – 494
Lantos, Tom – 734
„Laslo“, urmãrit – 539
Lateº, Ion – 220–221
Lavrik, Andrei – 600
Laza, Florian S. – 59
Lazarovici, Nicolae Dan – 644
Lazãr, Ioan Gh. – 48
Lazãr, Mihai D. – 53
Lãcãtuºu, Didina – 455
Lãpuºan, Horia – 307, 310, 315
Lãþea, Constantin – 491
„Leca“, urmãrit – 368
„Lectorul“, urmãrit – 487, 583, 723
Lemonidis, Romilã (Victor Cernescu) – 499
Lemonidis Ciorãnescu, Galateea (Anca

Petrescu) – 499
„Leon“, urmãrit – 585
„Leontescu Constantin“, informator – 361
Lepãdatu, Aurel – 281
Letay Lajos („Lorincz Lajos“) – 354
Levuþa, Gheorghe – 309
Lica, Adam – 283
Licã, Dumitru – 233, 235
Liga, Laurenþiu – 419
Ligi, Marius – 513
Lilin, Alexandru – 642
Lincoln, F.A. – 425
Linþu, Ioan (Ion) – 43, 163, 362
Listowel, contesã – 431
Liteanu, Nicolae – 24, 38, 96, 145
Loch, Lombos ªtefan – 308–309, 312
Lodal, Maria – 509
Lovinescu, Monica – 256, 343, 360,

499–500, 510–511, 514, 517, 535, 583,
588, 610, 614, 647, 717, 725, 730, 746,
751

Luca, Ilie I. – 50
Luca, Marin – 234
Luchian, Eugen – 222
Luchian, Toader – 673
„Lucian“, informator – 582
Luctkemeyer, John – 256
Ludescher, E. – 607
Luncie, Robert – 425

Lungianu, Vasile – 642
Lungu, Gheorghe Gh., mr. – 58
Lungu, Gheorghe V., mr. – 46, 225, 230
Lungu, Vera – 514
Lupaºcu, D. – 516
Lupaºcu, Dumitru Vasile – 649
„Lupescu“, informator – 562–563
Lupu, Petre – 221
Lupu, Radu – 423
Lupu, Vasile N. – 59, 89

MM

M.E., emigraþie – 620
„M.E.“, urmãrit – 533
„M.V.“, candidat recrutare – 455
„Macedoneanul“, urmãrit – 377, 382
Macri, Emil V. – 63, 436, 454, 466
Maitec, Ovidiu – 560–561
Majar, Dumitru – 314
Malea, Petru – 44, 310
Maliu, Eugen – 219
Maltopol, Radu – 499
Manea, Norman – 693
Manea, Titi – 601, 603
Mangalagiu, Constantin – 418
Maniþiu, Ion – 672
Maniu, Iuliu – 661
Mann, Anca – 426
Mannhaim, Imre – 308–309, 312
Manolache, Teofan Ion – 111–112
Manolescu, Nicolae – 528, 548, 716
Manoliu, Sergiu – 525
„Manta“, urmãrit – 721
Mantic, Dionisie P. – 60
Manu, A., emigraþie – 425
„Manuc“, urmãrit – 487, 583
Marcu, ofiþer – 633
„Marcu“, urmãrit – 638, 664
Marcu, Ioan C. – 158
Marcu, Ioan G., col. – 53
„Mare Ioan“, informator – 599
Marfi Mantuanc, Judith – 431
„Marian Victor“, urmãrit – 661
Marica, Ion (Ioan) – 544, 656, 658, 662–664
„Marin“, informator – 582
Marin, Constantin, col. – 161
Marin, Constantin N., col. Direcþia a XII-a –

158
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Marin, Ilie C. – 158
Marin, Ion – 396
Marin, Nicolae – 656–657, 659, 662–663
„Marin Nicolae“, informator – 361
Marinescu, Paul – 15, 42
Marinescu, Ruxandra – 74
Marinicã, Ion – 601
„Marius“, urmãrit – 637
Marta, Marin-Tudor I. – 65
„Mary“, informatoare – 296
Masca, C., emigraþie – 425
Masca, Tiberiu – 424
Mateescu, George – 605
„Matei Gheorghe“, informator – 599
Matei, Marin – 493
Matei, Vasile – 563–564
Mathieu, Jean – 516
Matiu, Pavel-Terentie P. – 66
Mato, Ioan-Iosif – 313, 315
Maurer, Ion Gheorghe – 13, 42, 176
Maurer, Simion – 418
Mavrodineanu, Victor – 525
Mayer, Victor – 518
„Mazacs Ervin“, urmãrit – 306, 312
Mazilescu, Virgil – 527–528
Mazilu, Dumitru – 744
Mazilu, Petre – 390–391
Mãcellariu, Horia – 493
Mãceºanu, George („George Marinescu“) –

356
Mãgurã-Bernard, Ioana – 654
„Mãgureanu“, urmãrit – 664
Mãierean, Vasile – 635
Mãlureanu, Vasile – 488–489, 520, 534, 586,

594, 619–621, 702–704, 713, 729,
731–732

Mãmãligã, Leonida – 517, 548
Mãnescu, Mihai – 561
Mãnuceanu, Vasile – 654
McCormick, Harry – 424–425
McCormick, H., emigraþie – 425
Mehedinþi, Viorel – 518
Meiltz, Marcel – 650
Merce, Ilie – 558, 593–594, 619–620, 626
Mereuþã, Petrache – 421
Mernea, Constantin – 22
Meþianu, Teodor – 516
„Michael“, urmãrit – 367

Michael (Mihãilescu), Constantin Titus –
423, 425–426

Michaloux, Adrian (Ilie Mihalãu) – 515
Micle, Alexandru – 661
Miclea, Ion – 514
Micu, Ioan B. – 60
„Mihai“, informator – 619
„Mihai“, urmãrit – 540, 589
Mihai I, regele României – 345, 519
Mihai, Cornel – 410–411
Mihail, Corneliu – 601, 603
„Mihalcea“, informator – 700
Mihalcea, Aurel Grigore – 62, 148–150
Mihãilescu, Virgil – 281, 283
„Mihu“, informator – 582
Mihuþ, Avram Gh. – 55
Miloaie, I. – 516
Mincu, Emil – 488–489
Mincu, Gheorghe Vasile – 60, 156, 224, 226
„Mira“, urmãrit – 487, 583, 623
Mirea, Gheorghe – 22
Mirea, Ion – 526
Miricã, Traian – 541, 673
Miriþã, Vasile S. – 48
„Miron“, urmãrit – 602–603
Miron, Paul – 283, 343
Mitrea, Ionel – 390
Mitulescu, Constantin – 233
Mladin, Marcel – 541, 643
Mleºniþã, Constantin Gh. – 224, 228
Mocan, ªtefan Gh. – 68
Mocanu, Vasile Petre – 63, 138
Moga, Gheorghe – 118, 124, 436, 454, 466
Moise, Vasile – 213–214
„Moisescu Gheorghe“, informator – 361
Moldovan, Vasile – 491
Moldovan, Wilhelm – 604
Moldoveanu, Darie Magheru – 525
Moldoveanu, Flavian – 160
Moldoveanu, Jean – 176, 222
Moldvai, arestat – 294
Molea, Mariean – 239
Montza, arestat – 294
Morariu, Ioan Gh. – 62
„Moris“, urmãrit – 602
Morlocan, Alexandru jr. – 599, 604
Morlocan, Alexandru sn. – 599, 604
Moroºan, Ioan C. – 54
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Mortoiu, Aurelian M. – 44, 220, 236
Moþ, Ioan – 159
Moussou, Basil – 346
Munteanu, Alexandru – 734
Munteanu, Constantin T. – 64
Munteanu, Ion – 487, 489
Munteanu, Nicolae (Grumberg Solomon) –

499
Munteanu, Neculai Constantin – 499, 746
„Munteanu Radu“, urmãrit – 359
Munþiu, Nicolae – 493
Murãrescu, Constantin – 99, 101, 105
Murdariu, Dumitru – 395
Mureºan, Ion – 491
Mureºan, Stela – 616
Muscalu, Gheorghe – 642
Muºat, Cristea – 123, 135
Muºat, Vasile – 221
Muºuroia, Gheorghe – 220
„Müller“, informator – 296
Müller, Frederich – 418

NN

Nacu, Demostene – 377
Naegele, Arthur Jolyon – 721
Nagacevschi, Constantin – 281, 283, 379
Nagy Imre – 431
Nagy Tiberiu – 390
Nãstase, Gheorghe – 467, 471
Nãstase, Sepi M. – 57
Neacºu, Ion – 601
Neagu, Fãnuº – 693
Neals, R. – 607
Neamþu, Cella – 504
Neculicioiu, Victor Gh. – 50, 191, 193
Nedel, Aurel – 561
Nedelcovici, Bujor – 691, 693
Nedelea, Ion – 305, 310, 313
Negoiþescu, Ion – 523, 525–527, 614
Negrea, Vasile – 15, 41
Negreanu, Ion – 93
„Nelu“, informator – 599
Nemesniciuc, Dumitru – 605, 607
Nemeth Geza – 734
Nen, Virgiliu – 733
Neniþoiu, Nicolae V. – 60
Nica, Constantin N. – 225, 232
Nicoarã, Iulian – 377, 382

Nicoarã, Marin – 647
Nicodim, Ion – 524, 527
Nicola, Andrei – 282
Nicola, Liviu – 515
Nicolae, Mihai – 449, 471, 484, 490
Nicolae, Mihãiþã – 426–427
Nicolae, Petre – 161
Nicolescu, Ilie – 376
Nicolescu, Ion – 526
Nicolici, John – 599–600
„Nicu“, urmãrit – 610, 702
„Niculescu Iulian“, informator – 361
Niculescu, Miron – 500, 511
Niculescu, Pavel – 513, 547
Niculescu, Teodor – 421
„Niculescu Voicu“, urmãrit – 359
Niculescu-Mizil, Paul – 13, 315
„Nicuºor“, urmãrit – 377
„Niki“, urmãrit – 543, 583
Nila, Maria – 349
Nistor, Marin S. – 57
Nistor, Vasile – 615
Nistorescu, Constantin C. – 69
Niþã, Marian – 693
Niþã, Marin I. – 62
Niþã, Mihai P. – 60
Niþu, Ion – 456
Nixon, Richard – 406, 607
Noica, Constantin – 523, 727
Norai, Tibor – 508
Nosner, Gottfried – 419
Novac, Nicolae – 342
Novacovici, Doru – 504–505, 515, 541, 649,

676
Nuþã, Constantin – 160, 215–216, 454, 735
Nuþã, Floarea – 216
Nuþã, Gheorghe Velicu Vasile – 216

OO

Oancea, Traian – 478, 482, 551, 556–557
Oargã, Gheorghe I. – 54
Obaciu, Andrei Ionel – 239, 245
Odociuc, Gheorghe M. – 158
Ogrin, Mihai – 523
Olar, Ioan – 562–564
Olteanu, Alexandru – 673
Olteanu, Alexe D. – 70, 233, 235
Olteanu, Emil-Nicolae Gh. – 49
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Onescu, Cornel – 13, 182, 220–221
Oprea, Ioan A. – 61
„Oprescu“, informator – 700
Oprescu, Adrian-Paul – 456–457, 504
Opriºan, Dumitru – 672
Opriþescu, Mihai – 40, 121, 184
Opriþescu, Nicolae – 691, 717
Opruþa, Viorel – 605
Orban Adalbert – 422
Orban Francisc – 124
Orbulescu, Nicolae – 506
Orendovici, Mircea – 281
Orescu, ªerban – 518, 548, 654, 746
„Oºanul“, urmãrit – 583, 620
Otparlic, George – 504–505
„Ovidiu“, urmãrit – 664

PP

Pacepa, Mihai – 176, 454
Page, Viorica – 425
Pal, Ignatus – 431
Palade, George – 676
Paleologu, Alexandru – 716
Paler, Octavian – 691, 716
Palic, A., emigraþie – 425
Palica, Coca – 425
„Palievici“, informator – 599
Palutas Imre – 542
Panait, Constantin – 240, 247
„Panaitescu“, urmãrit – 620, 701, 717,

722–723, 725
Panã, Gheorghe – 119, 121, 123, 126, 128,

130, 135, 145, 157, 164, 167, 184, 202,
204

Pantazi, Ion – 548, 733
Pantea, Aron – 541
Papanace, Constantin – 341, 376–378
Paraschiv, Vasile – 515, 547
Parr, Lawrence G. – 498
Pascal, Alexandru O. – 67
„Pascu“, urmãrit – 614
Pascu, Alexandru – 428
Pascu, Ioan – 239, 245
Pasculescu, Dimitrie – 643
Patache, Ion – 234
Patilineþ, Vasile – 13–14, 16, 254, 315
Patrulete, Mihail – 159
„Paul“, urmãrit – 602

Pavyn, emigraþie – 425
Pãcuraru, Andrei – 88, 90, 93–94, 96–97, 98
Pãcuraru, Siminicã – 661
Pãsãrin, Paulian – 240, 246
„Pãun“, urmãrit – 701, 718, 722–723, 726
Pãunescu, Adrian – 693
Pãunescu, Silviu – 562
Pârvu, Constantin N. – 65
Pârvulescu, Constantin – 315
Pârvulescu, Florian – 291
Pârvulescu, Mircea Gh. – 66
Pecican, Coriolan – 526
Pele, Gheorghe – 176, 196
Pell, Ernest-Eugene – 747
Penescu, Nicolae – 548
Peniu, Gr. – 384
Pereº, Alexandru A. – 47
Perle, Adolf – 494
„Petcu“, urmãrit – 539
Petcu, Grigore I. – 224, 230
Petra, Nicolae – 342, 517
„Petrache“, urmãrit – 620, 721
Petratu, Cornelia – 499
Petre, Lazãr – 425
Petreanu, Teodor (Tudor) – 601, 603
„Petrescu“, urmãrit – 585
„Petrescu ªtefan“, informator – 296
Petriºor, Marcel – 523
Petrof, Gheorghe I. – 158
Petropuliadi, Dimitrie (Dumitru) – 339, 346
Picoº, Chiru Gh. – 53
„Pictorul“, urmãrit – 664
„Pielaru“, urmãrit – 661
Pinciuc, Gheorghe V. – 67
Pintilie, Lucian – 526–527, 691
Pinþoiu, Gheorghe – 238, 241
Pituþ, Gheorghe – 693
Planche, Anne – 515
Planche, François – 515
Plãpceanu, Iuliu – 162
Pleºea, Constantin – 595, 656, 663
Pleºiþã, Nicolae Gh. – 15, 42, 178–179, 196,

217, 222, 454, 462
Pleºu, Andrei – 526, 528, 560–561
„Ploieºteanu Florin“, informator – 562–563
„Poarta“, urmãrit – 380, 382
Pobereznic, Sandu – 734
Poiana, Ioan I. – 69
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Poole, Dewitt – 494
Poole, Russel – 499
„Pop“, urmãrit – 702, 716–717, 725
Pop, Alexandru – 99
Pop, Dumitru – 442
Pop, Gheorghe – 542
Pop, H., emigraþie – 425
Pop, Ioan – 601, 603
Pop, Octavian – 454
Pop, Valeriu – 500, 519
Pop, Victor E. – 66
„Popa“, urmãrit – 583
Popa, Aron – 206
Popa, Augustin – 344
Popa, C. Constantin, lt.-col. – 62
Popa, Dumitru Aron – 204, 206, 211, 220,

225, 231
Popa, Dumitru, preot emigraþie – 283
Popa, Dumitru, pastor adventist – 419
Popa, Elena – 206
„Popa Florea“, urmãrit – 603
„Popa Ion“, urmãrit – 589, 702
Popa, Ion – 282–283
Popa, Marin – 398
Popa, Mihai – 258
Popa, Mircea – 526
Popa, Petre I. – 71
Popa, Pompiliu V. – 55
Popazu, Vasile – 586, 594, 619–620, 697,

700, 702–704, 713, 724, 729, 731
Poper, Jean – 258
„Popescu“, informator – 296
Popescu, Aurel – 513, 547
Popescu, Corneliu C. – 57
Popescu, Dana Florina – 525
Popescu, Dumitru – 231
Popescu, Gheorghe (Gogu) – 275
Popescu, Grigore I. – 71
Popescu, Ion Gh. – 224, 227
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