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O fotografie face cât o mie de cuvinte!
Cu pu]in \naitea Revelionului 1990 se inaugura Cimitirul
Eroilor din Capital`. Pentru ce au murit oamenii aceia?
Continu`m serialul privind evenimentele din Decembrie
1989 prezentând memoriul colonelului (r) Ion Nicoles cu
c`tre fostul pre[edinte Traian B`sescu, el \nsu[i un
”emanat” al lo vi turii de stat despre care, iat`, martorii
di rec]i \ndr`znesc, timid, s` spun` adev`rul!
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ERA «BIG BROTHER»
Amend` pentru insulte aduse
pe Facebook jandarmilor

Dac` pân` acum se trezea amendat pentru
protestele stradale, mai nou, un cet`]ean a
luat amend` [i pentru o postare pe Facebook.
Un protestatar anti-corup]ie a fost amendat
cu 900 de lei pe motiv c` a postat, pe Facebook, jigniri la adresa jandarmilor.
"A postat \n mediul virtual, pe pagina personal` a re]elei de socializare Facebook Cristian-Mihai Dide cu acces publicului, expresii
jignitoare [i vulgare la adresa lucr`torilor Jandarmeriei Române care [i-au desf`[urat activitatea la sediul DNA \n data de 21 Noiembrie
2017, lezând demnitatea [i onoarea institu]iei
Jandarmeriei Române", se arat` \n procesul
verbal, postat pe pagina de Facebook a protestatarului.
Reamintim c` pe 21 Noiembrie 2017, la
DNA a avut loc audierea liderului PSD, Liviu
Dragnea, ulterior Dide numindu-i, pe Facebook, sclavi pe cei ce l-au p`zit pe Dragnea.
Cel care s-a trezit cu amenda pentru postare
pe Facebook este Cristian Mihai Dide, cel mai
amendat protestatar din Pia]a Victoriei.

Plou` cu dosare penale pentru
protestatari! Acuza]ii de "inci tare la violen]`" pe Facebook

Poli]ia Român` le-a deschis protestatarilor
care au ie[it în strad` împotriva planurilor
coali]iei PSD-ALDE în domeniul Justi]iei nu mai

pu]in de [apte dosare penale pân` acum pentru incitare la violen]`.
Poli]i[tii urm`resc mesajele postate pe Facebook în leg`tur` cu protestele din ultima perioad` [i au deschis inclusiv dosare penale
pentru [apte persoane care au scris pe re]eaua
social` mesaje care ar incita la violen]`, relateaz` Digi24.
Digi24
Omenii legii au început s` monitorizeze
post`rile de pe Facebook în care lumea este
mobilizat` s` ias` în strad`, s` se uite la ce
scriu oamenii [i sus]in c` au descoperit mesaje
care incit` la violen]`, la ur` [i la tulburarea ordinii publice în timpul manifest`rilor împotriva
modific`rii legilor Justi]iei.
A[adar, ei au f`cut dosare penale pe numele a [apte oameni care au postat astfel de
mesaje. Dac` vor fi g`site vinovate pentru instigare, aceste persoane risc` între 3 luni [i 3
ani de închisoare.
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DEMOCRA}IE?
Una spunem [i alta gândim!!!
De peste trei decenii, am luat
decizia crucial` a vie]ii, de a m` dedica propriei mele lupte, deloc
u[oare, pentru cunoa[terea, promovarea [i ap`rarea drepturilor
fundamentale ale omului, \n România [i \n lume.
|n cei cinci ani, petrecu]i \n
\nchisorile de exterminare ale regimului comunist, ca de]inut politic,
fiind condamnat de dou` ori la
moarte pentru complot \n vederea
tr`d`rii, submin`rii [i sabot`rii societ`]ii comuniste din Republica
Socialist` România, mi-am f`cut
pionieratul printr-un exerci]iu permanent [i dificil, cu vicisitudinile unei vie]i \n regim de recluziune total` [i lipsit de orice drepturi, inclusiv dreptul la via]`.
Eliberat \n ziua de 22 Decembrie 1989, din \nchisoarea politic` Aiud [i adus \n prima conducere a noului stat «capitalist» România, ca pre[edinte al Comisiei legislative, juridice [i a
drepturilor omului, mi-am asumat riscul de a m` \nh`ma la lupta
pentru ap`rarea drepturilor fundamentale ale omului.
Dup` ce mi s-a \ncredin]at misiunea de a implementa la noi
o filial` a Societ`]ii Interna]ionale a Drepturilor Omului, \n martie
1990, a urmat apari]ia, pentru prima dat` \n România, a Organiza]iei pentru Ap`rarea Drepturilor Omului, pe care am avut
onoarea s` o conduc pân` \n ziua de azi.
Cea mai grea problem` pe care am \ntâlnit-o \n to]i ace[ti ani
a fost lupta cu mentalit`]ile oamenilor, cu atitudinea retrograd`
a diver[ilor conduc`tori de institu]ii, cu reticen]e la schimbare,
la nou, cu o lips` de \ncredere a oamenilor \n orice fel de
institu]ii de tip nou, cu o lips` de implicare [i de sus]inere a societ`]ii civile.
Ani de zile, \n România, drepturile omului au fost prilej de
«mi[to», de «caterinc`» pentru mul]i [efi de institu]ii [i conduc`tori ai statului de drept.
Greu s-a \n]eles \n ]ara asta importan]a respect`rii [i ap`r`rii
drepturilor omului. A trebuit s` fim condamna]i de mii de ori la
C.E.D.O., din 1995, când am aderat la aceast` institu]ie, ca s`
\ncepem s` \n]elegem c` drepturile omului, indiferent de starea
social` [i politic` a fiec`rui individ, nu reprezint` un joc de cuvinte, este problema cea mai important` \ntr-un stat de drept [i
cu o democra]ie consolidat`.
Greu, foarte greu, institu]iile statului au acceptat s`-[i creeze
departamente pentru drepturile omului [i s` fie controlate de
societatea civil`, mai precis de ONG-uri care au \n statut promovarea, respectarea [i ap`rarea drepturilor omului.
Cu toate acestea, se simte un dezinteres nemotivat din partea
statului fa]` de aceast` vital` [i important` dimensiune dintr-o
societate cu preten]ii, a[a cum se vrea a fi cea român`.
Ne mi[c`m foarte greu [i de multe ori haotic la toate semnalele interna]ionale [i chiar na]ionale. Doar biciul rece al unor rezolu]ii din Parlamentul European, ale unor condamn`ri ale Cur]ii
Europene de Justi]ie de la Luxembourg sau cele ale C.E.D.O. au
f`cut ca România s` \ncerce a mi[ca lucrurile pe acest palier
foarte important al unei societ`]i.
Amprenta pe care au l`sat-o regimurile dictatoriale \nc` ne
macin` [i ne \nvr`jbe[te. Mai nou \n România, sintagma „lupta
pentru drepturile omului” o auzi rostit` de cea mai mare parte a
politicienilor.
Ba e chiar la mod` ca, \n fiecare discurs al parlamentarilor [i
guvernan]ilor no[tri, s` se vorbeasc` despre respectarea drepturilor omului, numai c` una spun, alta gândesc [i cu totul alta fac,
când trec la fapte.
Sigur, ei apar]in unei gândiri \napoiate, chiar malefice, mefistofelice, care d`uneaz` grav democra]iei [i statului de drept. Democra]ia ori este mimat`, ori ne afl`m \ntr-o autocra]ie sau
\ntr-un un stat poli]ienesc, f`r` controlul firesc al societ`]ii civile.
Reveni]i-v`, domnilor, \n]elege]i c`, f`r` drepturi, oamenii pot
fi lipsi]i de condi]ia existen]ei lor umane!

Florentin SCALE}CHI
Pre[edinte fondator OADO
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Blog notes

Hai liberare , Ridzi!
Ministresa Ridzi – uitasem cu totul de ea – iese azi din pu[c`rie.
Nu a[a de repede ca al]ii – a executat 1010 zile la Gherla, unde a
m`turat, precum m`rturise[te, a servit la cantin`, a scris o carte [i a
jucat un rol \n piesa ”Selfie”, pe scena Na]ionalului clujean.
Vina ei dovedit`, din 2009 – p`c`tos an acest 2009 ! – e c` a scos,
din vistieria Ministerului de Turism, 600.000 euro, bani care – circul`
vorba prin târg – au mers ilegal \n campania unuia pe care l-a slujit
cu credin]` [i devotament nem`rginit, ca o buc`t`reas` care moare
nemâncat` lâng` ciorba st`pânului. I-a slujit pe el [i pe fie-sa.
Poate c` unii gologani s-au lipit [i de po[eta madamei, dar ea a
p`rut, multora, fraiera de serviciu, \ngrijitoarea benevol` a unei târle
politice, cu cioban h`h`it [i nemilos. |n sala de judecat`, mai aflu
din aceea[i [tire, Monica Ridzi, pe care mi-o amintesc trecând u[or
de la o obr`znicie luat` prin contaminare de la una cu nume scurt,
rezultat din abrevieri, la chipul \nl`crimat al unei martire, a spus cu
voce ferm` c` nu va mai fi vreodat` politician sau personaj public.
Gata! Când fostul p`stor Becali, ajuns miliardar, declara la fel,
ie[ind din pu[c`rie, nu l-am crezut, iar confirmarea c` nu va fi a[a a
venit la o s`pt`mân` doar, când a luat-o de la cap cu toate [i a
umplut pân` la refuz televiziunile care-l vor pentru rating.
Nu [tiu, ori \ncrederea mea nem`rginit` \n femei, \n general
r`spl`tit`, ori un alt sim], \mi dau convingerea c` femeiu[ca asta nu
minte. Iese din politic`.
|n dezam`girea ei nu func]ioneaz` autopeniten]a, vina de a fi
gre[it, care o strive[te ca o cruce grea, c`rat` pe urcu[ul de piatr` al
Golgotei, ci dezam`girea, pierderea \ncrederii \n oamenii neoameni.
Cine a p`c`lit-o pe Ritzi? Cine [i-a b`tut joc de ea, fiindc` dintre
muierile politice cu ]â]e voluptoase [i gen]i care fac fiecare cât un
Mercedes, e singura fraier`?
Presa a tot ar`tat \n ni[te direc]ii, cu de[tul pixului care \ntre timp
s-a uscat [i s-a rupt ca un vreasc, r`mas f`r` cerneal`. Justi]ia a r`mas
dreapt` \n nedreptatea ei pentru care ies oameni \n strad` [i se
p`ruiesc românii. Justi]ia n-a tras de cordonul ombilical prin care banii se scurgeau \n alte po[ete [i-n alte buzunare. S-a mul]umit s-o
ard` pe rug – ei nici chiar a[a, c` nu mai avem inchizi]ie! – s-o rumeneasc` ni]el, cu \ng`duin]`. Dar pârnaie a f`cut, mai mult` ca altele,
mult mai prih`nite care nu fac [i nu vor face.
Ce i-a lipsit Monic`i Iacob Ritzi ca s-o pârjoleasc` nenorocul?
M` gândesc c` fiind ni]el casnic`, fiind [i mam`, trecând pe acas`
uneori, a sem`nat cu o femeie banal` de la ]ar`, u[or de condamnat
fiindc` a furat [tiule]i din gr`dina ceapeului. I-a lipsit anvergura, clasa,
curvia \nalt`.
Ritzi, care mie-mi p`rea educat` [i chiar simpatic`, avea un so]
care plângea pe la u[ile judec`]ilor pentru ea, \n timp ce al]ii mimau
u[or lipsa de virilitate a biblicului Iosif, l`sându-[i nevestele s` fie
fertilizate de duhul sfânt atotputernic.
Din \ncornorarea asta, unii s-au ales cu sute de milioane de euro
sau dolari.
Ce m-a [ocat \n aceast` informa]ie de pres`, e c` Monica Ritzi nu
s-a bucurat – \n sala de judecat`, aflând decizia eliber`rii – c` iese
din pu[c`rie, ci c` iese din politic`. Libertatea [i-a câ[tigat-o, trecând
prin acest purgatoriu (nu-i zic infern, fiindc` a servit la mese [i a jucat
un rol \ntr-o pies`, ceea ce deosebe[te pu[c`ria de azi, de pu[c`ria
de la Aiud sau Canal), unde a \nv`]at s` se fereasc` de b`se[ti [i
ebe, nume devenite comune \n largul nostru dic]ionar onomastic
dâmbovi]ean. Pentru mine, f`r` s` o [tiu de aproape, femeia asta
nu are nimic comun cu …
Dar nu mai dau nume de femei politice hoa]e [i victorioase, care
nu vor intra niciodat` la pârnaie, c`-s multe [i la \ndemân`.

JUR!
Citesc cu ochii sco[i din orbite o [tire de
ieri (http://www.hotnews.ro/stiri-esen(http://www.hotnews.ro/stiri-esential-22127255-generalul-sri-dumitrudumbrava-confirmat-comisia-sri-cunoas
te-colaborat-procurorul-lancranjan-darneaga-ajutat-cariera.htm)
Cic` dl. general SRI a fost frecvent pe la
parchete [i la instan]e s` dea sfaturi juridice
procurorilor [i judec`torilor implica]i \n dosare \n care SRI interes.
24 de ore mai târziu, domn’ general e
\nc` \n func]ie, numele procurorilor [i al
judec`torilor care au avut nevoie de consiliere din partea sa nu este cunoscut, iar
CSM-ul, Danile] [i Moise Guran \nc` lupt` cu
legile Justi]iei.
Pentru mine e cam târziu, dar jur c` o s`
fac orice posibil ca ai mei copii s` tr`iasc`
\ntr-o ]ar` \n care la 24 de ore de la o asemenea declara]ie dl. general ar fi \n arest
preventiv, procurorii [i judec`torii consilia]i
ar fi m`car suspenda]i din func]ie, iar ONGurile ar protesta \n strad` \mpotriva serviciilor secrete [i nu \n favoarea lor.
Ce dracu’ de ]ar` e asta? {tiu c` suntem
o na]ie predestinat` manipul`rii grosolane,
c` a[a o ducem de cel pu]in 80 de ani, dar
cum rahat s` te nume[ti “România curat`”
[i s` accep]i asta?
Mai zice dl. general c` el lupta \mpotriva
judec`torilor sau al exper]ilor care stabileau
altceva decât era \n probele dosarului.
Ceee? SRI cite[te probele unui dosar, stabile[te care este solu]ia corect` [i, dac`
judec`torul d` alt` solu]ie, mut` câmpul
tactic la el \n birou???

Din câte discu]ii am avut cu judec`tori
care au activat \nainte de ’89, Securitatea nu
avea atâta tupeu. ~ia aveau o limit`.
Ast`zi, \l v`d live pe unul de la PNL (pentru cine nu \[i mai aminte[te, ”L” vine de la
Liberal) spunând \n Parlament c` pre[edintele trebuie s` poat` refuza numirea \n
func]ii din zona justi]iei pe baza informa]iilor
de la serviciile secrete.
Adic`, dac` este propus cineva Pre[edinte la ICCJ sau boss de boss la DIICOT, pre[edintele s` \i poat` refuza numirea pentru
c` b`ie]ii cu ochi alba[tri \i [optesc c` nu e
”de-al nostru”.
Vroiam s` scriu mai multe, aveam ni[te
dume bune \n minte etc., dar m` opresc.
Mi-e atât de scârb` nu de ceea ce fac `ia
de la SRI, ci de t`cerea asurzitoare dinspre
CSM-ul care ap`r` abitir independen]a sistemului imediat ce spune orice fraier c` un
judec`tor \i un bou, de t`cerea judec`torilor
care au \nv`]at drept de la dl. general, de
t`cerea procurorilor care au \nv`]at drept de
la servicii, de t`cerea judec`torilor c`rora li
s-a ar`tat care este “solu]ia fondat` pe
probe” \ntr-o dosar. Chiar nu este unul s`
spun` ce [i cum s-a \ntâmplat?
“Jur s` respect Constitu]ia [i legile ]`rii, s`
ap`r drepturile [i libert`]ile fundamentale
ale persoanei, s`-mi \ndeplinesc atribu]iile
cu onoare, con[tiin]` [i f`r` p`rtinire. A[a s`mi ajute Dumnezeu!”.
Mai ]ine]i minte când a]i jurat asta? S` v`
fie ru[ine tuturor…
PS. Evident, UNBR nu are nimic de zis.
Nu ne intereseaz`, noi s` fim s`n`to[i!

Radu CHIRI}~
http://raduchirita.ro 23 Noiembrie 2017

Lucian AVRAMESCU

Puiu G`zdaru

Ampress.ro 22 Noiembrie 2017
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Lovitur` dur` pentru Kovesi
de la Bruxelles!
DNA, criticat`
de jurnali[tii europeni:

Puncte de vedere

”Corup]ia
din lupta
anticorup]ie
a României”
Un articol publicat pe site-ul publica]ei „New Europe” , cu sediul la Bruxelles, analizeaz` campania anticorup]ie din România, \n contextul controverselor ap`rute, \n ultima perioad`,
"la nivel \nalt", scrie „România Liber` ”.
"Lupta \mpotriva corup]iei din România arat` astfel: o cre[tere cu 50% a inculp`rilor \n ultimii cinci ani, o rat` a
condamn`rii de 92% [i o represiune
nemiloas`, aparent f`r` rival \n alt`
parte a Europei", sus]ine articolul publicat de c`tre „New Europe”, intitulat
„Corup]ia din lupta anticorup]ie a
României ”.
Puse sub presiune de c`tre institu]iile europene, disperate s` ob]in` o
poveste de succes din extinderea cu
probleme a anului 2007, Direc]ia Na]ional` Anticorup]ie a fost acoperit` cu
laude \n ultimii ani.
„Dar, dincolo de bula Bruxelles-ului,
am dat peste o poveste foarte diferit` una de intimidare [i de constrângere, [i
a unei aparente ciocniri cu Serviciul
Român de informa]ii (SRI) - o tragedie
de corup]ie \n centrul luptei \mpotriva
corup]iei", scrie publica]ia.
DNA este condus de procurorul-[ef
Laura Kövesi, c`reia deseori i se atribuie laurii pentru intensificarea luptei
\mpotriva corup]iei din România.
De la preluarea acestui post \n 2012,
DNA a ob]inut mai multe arest`ri, mai
multe sechestre pe bunuri [i mai multe
condamn`ri decât oricare dintre agen]iile sale similare din \ntreaga UE.
„Cu toate acestea, sub mandatul lui
Kovesi, au ap`rut [i preocup`ri semnificative \n leg`tur` cu metodele de
lucru ale DNA.

Au existat acuza]ii ample, prea multe
pentru a fi minimalizate, privind \nc`lcarea unor principii [i drepturi ale omului fundamentale la nivelul UE \n cursa
obsedant` pentru ob]inerea unor sentin]e de condamnare [i, chiar mai grav,
privind faptul c` \n investiga]iile DNA au
loc, \n mod obi[nuit, abuzuri de putere
[i condamn`ri motivate politic", men]ioneaz` „New Europe ”.
Ancheta \n curs de desf`[urare a
unei comisii parlamentare cu privire la
practicile SRI [i implicarea sa \n investiga]iile DNA ofer` [ansa de a pune \n
lumin` aceast` rela]ie \ngrijor`toare.
Secretarul General al SRI, Dumitru
Dumbrav`, se confrunt` cu o cerere de
a demisiona, aminte[te publica]ia, pe
fondul acuza]iilor c` a \ncercat s` influen]eze judec`torii care prezideaz`
cazurile DNA.
Surse române[ti au men]ionat c` el
a \ncercat s` contacteze [i s` influen]eze persoane din zona judiciar`, prin
intermediul Facebook, subliniind preocup`rile \n cre[tere legate de rela]ia
din ce \n ce mai compromis` dintre serviciul de informa]ii [i DNA.
O astfel de rela]ie are ecouri deranjante care vin dintr-un capitol \ntunecat
al istoriei române[ti.
Publica]ia european` ofer` ca exemplu cazul lui Dan Adamescu - om de
afaceri [i ac]ionar al ziarului „România
liber`”.
Despre acesta, ”New Europe ” relateaz` c`, \n martie 2014, la dou`
s`pt`mâni dup` ce premierul Victor
Ponta anun]ase la un post TV c` Dan
Adamescu va fi acuzat de corup]ie, el a
fost arestat, i s-au pus c`tu[e [i a fost
dus \n fa]a unui judec`tor care i-a re-

fuzat cererea de a fi eliberat pe cau]iune.
„Pagini \ntregi din rechizitoriul s`u au
fost scurse \n pres` [i publicate. Dan
Adamescu a fost efectiv condamnat din
prima zi a procesului s`u [i \n mai a
primit patru ani [i patru luni de \nchisoare pentru corup]ie. Ulterior, i s-a
refuzat \n mod repetat eliberarea
condi]ionat`, pentru un motiv kafkian,
acela c` el «continu` s` nege acuza]iile
care i se aduc».
Fiul s`u, Alexander, un cet`]ean german, a contestat procesul nedrept. |n
iunie 2016, [i Alexander a fost arestat
la Londra pe baza unui mandat european de arestare, emis de guvernul român care \l acuz` de complicitate cu
tat`l s`u.
Momentul arest`rii a fost cu atât mai
remarcabil cu cât pentru a avut loc \n
timp ce Alexander trebuia s` participe
la o dezbatere a „Frontline Club” pe
tema abuzurilor din mandatul european de arestare.
Acuza]iile ar fi ridicol` dac` nu ar fi

Liviu Ple[oianu,
radiografie SUMBR~
a României :

Dictatura
justi]iei
independente
ne-a scos de pe
harta lumii ...
Deputatul PSD, Liviu Pleşoianu, a f`cut într-un
amplu articol pe Facebook o analiz` sumbr`.
Politicianul sus]ine c` România a fost scoas` de
pe harta lumii din cauza unor "experimente" precum
dictatura justi]iei "independente".
Ple[oianu spune îns` c` românii pot renaşte doar
dac` au deschidere c`tre dialog [i încep s` nu mai
plece capul la umbra t`lpilor altora. Altfel, avertizeaz`
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el, România va ajunge o ruin`, cu destinul sufocat de
buruieni.
"România este, pas cu pas, destructurat`. Noi, ca
popor, suntem arunca]i eficient în afara istoriei [i a
propriului destin. Suntem abil a[eza]i în tran[ee [i ni
se injecteaz` zilnic doze de ur` activ`. Apoi, f`r` s`
în]elegem cum s-a ajuns aici, pornim s` ne lupt`m
unii cu al]ii golind de semnifica]ie însu[i conceptul
de «na]iune». Albia pe unde odat` trecea un sens
comun este acum complet secat`. Suntem un neam
a c`rui soart` a fost cinic suspendat` deasupra unei
v`i infinite.

ap`rut prejudiciul iremediabil care a
fost f`cut lui Alexandru [i familiei sale.
|n noiembrie 2016, o instan]` local` a
negat cererea tat`lui s`u de eliberare
condi]ionat` pentru motive de s`n`tate.
La 24 ianuarie 2017, Dan Adamescu
a murit de septicemie \n custodie, dup`
ce a intrat \n com` indus` din decembrie 2016”, noteaz` „New Europe ”.
Jurnali[tii aduc \n discu]ie una dintre
\ntreb`rile pe care le ridic` modul cum
este pus \n aplicare mandatul european de arestare, care trage o serie de
alte ]`ri europene pentru a facilita afacerile tulburi f`cute de autorit`]ilor
române, \n special \n Marea Britanie.
Acest instrument legislativ este construit pe ideea c` instan]ele din Bucure[ti respect` standarde similare de
justi]ie ca la Paris sau Londra.
„|n practic`, cazurile pe care le-am
examinat sugereaz` c` acest lucru este
deocamdat` doar un deziderat. (...)
Importan]a luptei \mpotriva corup]iei
\n România nu poate fi subestimat`.
Ceea ce arat` ancheta noastr` este c`
cei care conduc aceast` lupt` ar trebui
s` fie la fel de atent examina]i ca cei pe
care \i urm`resc.
Cu toate acestea, acoperirea larg` a
puterii [i influen]ei DNA-ului \nseamn`
c` \ndoielile [i critica vor veni rar din interiorul ]`rii. |n schimb, datoria de a
critica sistemul anti-corup]ie al României se bazeaz` \n mare m`sur` pe Uniunea European`”, este concluzia „New
Europe”, citat` de „România Liber`” .

Alexandra CRUCERU
stiripesurse.ro 10 Decembrie 2017

Nu mai suntem nici România mare, dar nici România mic`.
Experimente precum dictatura justi]iei «independente» au reu[it s` ne scoat` atât de pe harta lumii,
cât [i de pe propriile [ine. Un tren deraiat care poart`
spre niciunde milioane de oameni care nu î[i mai
afl` rostul comun...
...Nu e premoni]ie, e doar privire cu ochii larg deschi[i – dac` nu repornim inima acestei na]iuni acum
(nu anul viitor, nu anotimpul urm`tor, nu luna care
vine), atunci ne vom fi ratat poate ultima [ans` de a
conta frumos pe scena lumii. [i nu o putem reporni
decât dac` ne administr`m, colectiv, un sens.
Singurul liant e noua perspectiv` pe care ne-am
putea-o da [i pe care lumii i-am putea-o propune. Iar
de un lucru sunt ferm convins – România poate
rena[te doar dac` î[i accept` destinul de deschiz`toare de drumuri, de neutr` ]ar` umanist` care
ofer` timp [i spa]iu pentru DIALOG, de teritoriu liber
de ur` [i de cultivator nu doar de grâu – ci [i de SENSURI.
Dac` vom continua, din contr`, s` p`[im cu capul
plecat la umbra t`lpilor mari ale altora, atunci vom
ajunge, foarte curând, o ruin`. – Ruina unui popor cu
destinul acoperit [i sufocat de buruieni...", a scris Liviu
Ple[oianu.
stiripesurse.ro 20 Noiembrie 2017
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”Consider c` cele pe care am
zint` adev`rata mea spo ve da
”Nu au existat terori[ti str`
cu autorii loviturii de Stat!”

Continu`m serialul referitor la evenimentele din Decem brie 1989 prezentând memoriul colonelului (r) Ion Nicoles cu (foto) c`tre fostul pre[edinte Traian B`sescu, el \nsu[i
un ”emanat” al lo vi turii de stat despre care, iat`, martorii
di rec]i \ndr`znesc, timid, s` spun` adev`rul!
- urmare din nr. trecut|ntre 17 decembrie [i 21 decembrie
1989 au urmat evenimentele cunoscute
de toat` lumea. Nu m-a mai c`utat la telefon pân` \n data de 21 decembrie.
Dup` cum se [tie, pe 17 decembrie,
unit`]ile Armatei Române primiser` indicativul de lupt` [i se g`seau cu efectivele
complete \n caz`rmi, gata de lupt`.
Pe 21 decembrie, Sergiu Nicolaescu m`
sun` [i-mi spune c` vrea s` vin` la mine,
s` vorbim [i s` "trag` câteva gloan]e" \n
poligon. Politicos, i-am r`spuns c` nu pot
executa nici un fel de trageri, deoarece unitatea se g`se[te \n alarm` de lupt`. A replicat, nemul]umit: "[tiu, [tiu, voi veni pân`
la tine".
Am uitat s` men]ionez c`, \nainte, cu
aproxima]ie \n jurul datelor de 1- 4 decembrie, mi-a trimis printr-un anume domn
Marian G`man (care acum este [eful lui de
cabinet la Senat), s`-i reglez o pu[c` cu
amortizor cu lunet`, o arm` ultramodern`,
un "Browning". I-am reglat-o [i dl. Marian
G`man a venit [i a luat-o \n cursul datelor
de 10-11 decembrie '89.
Am fost uimit de performan]ele acelei
arme. Avea un \nc`rc`tor cu capacitatea de
16 cartu[e, calibru 5,6 mm, semiautomat`.
Arm` de profesioni[ti. |n ziua de 21 decembrie am fost anun]at de la punctul de
control al unit`]ii, \n jurul orelor 11,00, c`
la poart` m` caut` dl. Nicolaescu, \nso]it
de un domn. Am ordonat s` fie condus la
mine. A fost condus [i a intrat \n biroul
meu \nso]it de dl. Vladimir G`itan.
|n biroul meu, \n acel moment, se g`seau: actualii (ca grade) locotenent-colonelul Nicolae Dr`ghici, colonelul Ion
Lungu, locotenent-colonelul Viorel Fr`]il`,
colonelul doctor Ion Cordo[, sergentulmajor Mihail Olteanu, sergentul Gheorghe
Dr`ghici.
I-am rugat s` ias`, pentru a r`mâne singur cu cei doi. Amândoi erau \mbr`ca]i \n
ni[te combinezoane negre, deosebite, gen
trupe speciale. Sergiu Nicolaescu m-a
\ntrebat dac` putem trage câteva focuri \n
poligonul redus al unit`]ii. I-am r`spuns c`
nu se poate, pentru c`, \n situa]ii deosebite, avem consemne bine stabilite.
S-a cam sup`rat. Apoi, pe un ton foarte
grav, mi-a spus: "Te-am anun]at c` va urma
«ceva». Am mare \ncredere \n dumneata. O
s` am grij` de cariera ta. Uite ce este, am
nevoie de ni[te grenade. Nu-]i pot spune
pentru ce, dar le voi folosi pentru binele
]`rii". Pentru mine, solicitarea lui era o
\nc`lcare grav` a principiilor mele de militar. Am r`mas surprins [i m-am ar`tat contrariat.
A sim]it. "Le voi folosi pentru popor, ai
\ncredere \n mine", a mai ad`ugat. Am
[ov`it. |l respectam mult ca om [i parc` un
"impuls", ceva din mine, m-a f`cut s` fiu
binevoitor. Sim]isem acel "ceva". To]i doream c`derea dictatorului.
L-am \ntrebat: "Ce fel de grenade, ofensive, defensive, de câte ave]i nevoie?"
"O lad`, dou`", mi-a r`spuns. "Ofensive,
s` nu fac` schije multe", a completat. |mi
educasem \n a[a fel subordona]ii, aveau
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atâta \ncredere \n mine, \ncât nu comentau, nici \n gând, vreun ordin pe care \l
primeau. Aveau mare \ncredere \n comandantul lor.
L-am chemat la mine pe plutonierul
Alexandru Grama, [eful depozitului armament [i muni]ie, [i i-am spus de fa]` cu cei
doi: "Sandule, \mi trebuie 12 grenade
ofensive. Vreau s` sperii fazanii \n poligon.
Ne \ntâlnim la postul 3, s` nu mai vad` nimeni, ]in\nd cont de situa]ia \n care ne
g`sim". Locul era \n afara unit`]ii. A r`spuns scurt: "Am \n]eles".
Dup` 30 de minute, ne-am \nt\lnit cu el
la postul 3. Venise cu grenadele [i cu ma[ina lui personal`. Am luat grenadele, leam pus \n ma[ina lui Vladimir G`itan, au
plecat, iar eu m-am \ntors \n birou. Parc`
sim]eam team` pentru ce f`cusem.
La plecare, mi-a spus: "Mul]umesc, nu
m-am \n[elat cu privire la dumneata. Stai
\n a[teptare. }ara nu va uita".
Am r`mas contrariat. Erau cuvinte mari:
”Datorie sacr`”, ”}ar`”. Dar [tiam c` "ceva"
se va \nt\mpla. M` avertizase: "Vei avea un
rol important", mi-a spus. P`cat c` atunci
nu [tiam \n ce scenariu.
M-au apucat fr`mânt`rile. Eram un militar disciplinat, [tiam c` gre[isem grav. M`
sim]eam vinovat. |ntotdeauna, \ns`, m-a
atras "aventura". {i o sim]eam.
Nu [tiam cum va fi.
Pân` pe 22 decembrie, la ora 9,30, \mpreun` cu un grup de cadre din conducerea unit`]ii, am mai pus lucrurile la
punct, am urm`rit [tirile la televizor, eram
tensiona]i cu to]ii de ce momente tr`iam.
Am mai controlat o dat` coloana [i efectivele scoase \n curte din data de 17 decembrie. A[teptam.
Pe 22 decembrie, la ora 10,00, am fost
anun]at de la punctul de control: erau
dou` Dacii de Mili]ie, al c`ror [ef era c`pitanul Mihai Stancu, [eful Circula]iei pe
jude]ul Prahova. Acum este adjunctul [efului Poli]iei Rutiere române. Am permis accesul ma[inilor \n cazarm`, c`pitanul
Stancu fiindu-mi bun prieten. Pe un ton
glume] mi-a spus: "Hai, nu e[ti gata?"
"Unde?", l-am \ntrebat.
"Unde? Am ordin de la primul-secretar
Fr`]il` s` te conduc \n ora[ [i s` spargi
demonstran]ii din Ploie[ti", a continuat.
I-am r`spuns: "Mi[ule, eu nu merg nic`ieri. E vremea s` g\ndim \ncet.
Eu am [efi \n Bucure[ti. Hai s` bem
ceva. Ai \ncredere \n mine".
A spus agitat: "Dar a ordonat primul-secretar. ~[tia ne execut` \n situa]ia asta".
I-am repetat: "Ai \ncredere \n mine, o s`
fie bine". De atunci, de câte ori ne-am \ntâlnit, mi-a mul]umit de fiecare dat` c` datorit` mie nu a fost p`rta[ la o reprimare
de demonstran]i.
Nu dup` mult timp, pe la 10,20-10,30 a
sunat telefonul. Era primul-secretar, care,
conform legilor de atunci, era comandantul
for]elor \ntrunite ale jude]ului \n acea situa]ie.
Pe un ton foarte dur m-a \ntrebat de ce
n-am plecat la Ploie[ti. "Unde?", am \ntrebat, "eu n-am primit nici un ordin". "Atunci
\]i ordon eu, sabotorule, vorbesc eu cu
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Milea, te m`nânc` plutonul de execu]ie", a
urlat, practic, la mine. Am martori pe cei
afla]i \n biroul meu (i-am enumerat mai
sus) [i aproximativ 500 de cadre adunate
sub fereastra biroului meu, pentru comunic`ri de ordine, c` i-am r`spuns primuluisecretar: "Vrei s` ies? Bine, am s` ies, m`
desf`[or la Nord [i v` ar [i v` \ns`mân]ez
pân` la Sud, ]iganul dracului!", [i i-am \nchis telefonul.
Situa]ia se complica pentru mine. Am
dat cadrelor de conducere dispozi]iile necesare ap`r`rii ora[ului Ploie[ti [i pentru
\nl`turarea de la Putere a conducerii de
atunci a jude]ului. Am fost sunat apoi de
fostul [ef al Inspectoratului de Mili]ie,
colonelul Pescaru, care m-a amenin]at iar.
Ultimul care m-a sunat a fost fostul comandant al garnizoanei, generalul Dimitrie
Popa, care mi-a spus: "C`pitane, vei da socoteal` \n fa]` partidului". I-am \nchis telefonul.
Ulterior, acest general a ajuns, pentru
merite deosebite, senator PDSR. M` pot
l`uda c`, instinctiv, am evitat o a doua
Timi[oara. {tiam cât de r`i s\nt ploie[tenii.
Dar mai era [i altceva: [tiam ce va urma.
Nu am ie[it din cazarm`. Nu am mai
r`spuns la telefonul cu num`r de ora[. Nu
dup` mult` vreme s-a dat la televizor [tirea
c` ministrul Ap`r`rii "tr`d`torul Milea" s-a
sinucis.
Atunci am pus lucrurile iar cap la cap.
Domnul Nicolaescu \mi spusese: "Vezi c`
va urma ceva".
Am afirmat \n fa]a celor prezen]i: "Ceau[escu [i-a jucat ultima carte, fi]i aten]i \n
continuare!"
|n birou la mine erau: locotenent-colonelul Nicolae Dr`ghici, colonelul Ion Lungu, locotenent-colonelul Gheorghe Arici,
locotenent-colonelul Viorel Fr`]il`, colonelul dr. Ion Cordo[, colonelul Mihai Stancu, sergentul-major Mihai Olteanu, sergentul Dr`ghici Gheorghe.
Are loc apoi \ncercarea de discurs a dictatorului Ceau[escu, se aud ]ipete, zgomote, explozii, dictatorul fuge.
Am aflat ulterior de la dl. Nicolaescu c`
zgomotele de explozii erau de la grenadele
pe care i le-am dat eu [i pe care "oamenii
lui" le-au folosit \mpreun` cu toat` gama
cunoscut` pentru a crea panic`, ac]iune
care s` duc` la fug` dictatorului.
La aproximativ 20 de minute de la fuga
dictatorului, la televizor a ap`rut Mircea Dinescu cu un grup de revolu]ionari, care
dup` ce a anun]at "c` ]ara e liber` de comunism" a lansat apelul: "C`pitanul Nicolescu de la Ploie[ti s` vin` urgent pentru
ap`rarea Televiziunii!" - apel repetat dup`
alte 10 minute. A fost v`zut [i auzit de o
]ar` \ntreag`.
M-am pr`bu[it pe un fotoliu. Am \n]eles
ce sarcin` ap`sa pe umerii mei.
To]i ochii subordona]ilor mei erau pe

comandant. "Ce va face?" - se \ntrebau. Nu
puteam pune \n mi[care o for]` considerabil`, de capul meu, la apelul unor "revolu]ionari".
Am telefonat la [efii mei. Nu aveau nici
un ordin \n acest sens. M-am g\ndit, din
nou, la cele discutate cu dl. Nicolaescu cu
aproximativ dou` luni \nainte. |mi aminteam \ntrebarea: "|n cât timp po]i ajunge
\n Capital` [i cu ce for]e, dac` este nevoie?"
|n]elesesem clar: "nevoia" ap`ruse.
Nu aveam atunci no]iunea de Revolu]ie.
Fusesem chemat \n Capital`. Am dat
dispozi]iile premerg`toare efectu`rii unui
mar[ cu o coloan` de lupt` mixt` \n Capital`. La aproximativ 20 de minute, la televizor apare Sergiu Nicolaescu, care repet`
apelul: "Comandantul unit`]ii de blindate,
de la Ploie[ti, s` vin` urgent \n Capital`.
Militarii lui s` poarte banderole tricolore pe
mâna dreapt`!".
Nu am dat nici un ordin \n acest sens.
Dup` aproximativ 30 de minute de la al
doilea apel am fost sunat de diver[i civili
pe telefonul cu num`r de ora[, care \mi
spuneau foarte indigna]i: "N-ai plecat,
domnule? Pierdem Revolu]ia".
Deja, din tovar`[, ajunsesem domn.
Erau pa[i importan]i pe drumul democra]iei. De unde [tiau ni[te civili num`rul
de telefon al unui comandant din Ploie[ti?
Am vorbit, iar, cu [efii mei din Ploie[ti [i
Bucure[ti. Nici un ordin. Ceva \mi spunea
s` plec, militarul din mine, nu.
Au \nceput s` apar` [tiri care de care
mai alarmante (mai târziu am v`zut cum
"se fabricau") [tiri cu terori[ti [i cu ce m`cel
se \ntâmpl` \n Capital` etc.
Pu]in mai târziu, m` sun` dl. Sergiu Nicolaescu, foarte panicat, nervos: "N-ai plecat, domnule? Pierdem Revolu]ia. N-ai
\n]eles nimic din ce ]i-am spus ieri?" (pe 21
decembrie). "Dac` plecai c\nd te-am chemat, te numeam ministrul Ap`r`rii!". "Vei
primi ordin, am luat aprobare", mi-a mai
spus.
Mai târziu, m-am \ntrebat: de unde avea
un regizor, fie el chiar Sergiu Nicolaescu,
puterea at\t de mare de a pune un c`pitan,
comandant de regiment, ministrul Ap`r`rii?!
Nu glumea. Mi-a repetat de multe ori
acest lucru atunci, dar [i dup` 2-3-4 ani.
Tot mai târziu, am \n]eles cum ar fi avut
aceast` putere.
Dac` dl. c`pitan Lupoi, care a avut un rol
minor fa]` de mine, a ajuns ce-a ajuns, eu
ajungeam, pur [i simplu, ministru.
Cum ve]i vedea ulterior, a[ fi candidat
pe post cu generalul Militaru. De unde
avea aprobarea s` pun` \n mi[care o for]`
militar` de la Ploie[ti? Nu for]a conta, ci eu,
pe care dl. Sergiu \l considera omul lui, un
executant docil. S-a convins c` s-a \n[elat,
mai târziu. Eu, poate atunci, am pierdut.
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Apoi am \n]eles c`, de fapt, eu am câ[tigat. Nu m` simt direct p`rta[ la nimic. Nu
erau destule unit`]i \n Bucure[ti care s` fie
chemate pentru ap`rarea Televiziunii?
Spre seara zilei de 22 decembrie primesc ordin de la comandantul meu direct,
pe atunci colonelul Tiberiu Costache, comandantul Diviziei 57 blindate: "Am primit
ordine superioare s` pleci \n Bucure[ti cu
jum`tate din for]e la Televiziune, jum`tate
la MApN. Sunt terori[ti. Mor oameni. Se
trage, vezi ce faci. }inem leg`tura!"
Ce leg`tur`? Cu dumnealui am mai vorbit dup` aproximativ 10 zile, c\nd a venit la
Otopeni. De fapt, 10 zile nu am mai vorbit
cu vreun comandant militar de-al meu. Am
dat ordinele respective pentru mar[, dup`
toate canoanele regulamentelor militare:
mar[ pe timp de noapte, coloan` mixt`,
inamic necunoscut. Situa]ie complex`.
|n primul rând, grav` era lipsa de date,
de informa]ii. Aveam o coloan` lung` de
10 km, transportoare, tancuri, ma[ini speciale, tunuri, cerceta[i, camioane, 1.400 de
militari \n termen, 214 cadre. O for]` impresionant` pentru orice form` de lupt`,
darmite pentru ce urma, lupta \n localitate!
Era vorba pentru prima dat` de lupta adev`rat` [i de vie]ile oamenilor mei.
Mi-am luat toate m`surile. Pân` s` plec,
iar m` sun` dl. Nicolaescu, extrem de agitat: "Ce mai a[tep]i? Pierdem Revolu]ia. Te
a[tept la S`ftica".
I-am r`spuns, sup`rat pentru tonul cu
care \mi vorbea. "D-le Sergiu, eu comand
o unitate de lupt`, nu filmez". Iar mi-a
spus: "P`cat, erai ministru!".
Am \nceput deplasarea c`tre Capital`. \n
dreptul postului de Mili]ie S`ftica, coloana
s-a oprit. Eu eram \n ARO, la aproximativ
500 de metri de capul coloanei. Verificam
coloana. Cerceta[ii maiorului Buinceanu
m-au anun]at: "Tovar`se comandant, ni[te
mili]ieni vor s` v` vorbeasc`".
M-am deplasat c`tre capul coloanei.
Acolo, lâng` TAB-ul de cercetare, era un
grup de 3-4 persoane \mbr`cate civil, \nconjurat de militarii cerceta[i. M-am recomandat. Unul dintre ei s-a prezentat: "Sunt
colonelul Ni]u (ulterior generalul Niculae
Ni]u), am primit ordin s` v` transmit un
bile]el cu un ordin transmis telefonic".
Pe bile]el scria: "V` prezenta]i la B`neasa, la generalul Mocanu, comandantul
Ap`r`rii A.A. a teritoriului (C.A.T.)"
Am \nceput deplasarea. Dup` 30 de minute, cerceta[ii m-au anun]at c` s-au \ntâlnit cu dl. Sergiu Nicolaescu.
A[a cum \mi spusese la telefon, m` a[tepta. M-am deplasat din nou c`tre capul
coloanei. M-am \nt\lnit cu dumnealui.
Foarte agitat, m-a anun]at c` pe drum s-a
tras asupra lui, c` i-a fost lovit` ma[ina [i
c` are motorul avariat. Se tr`sese asupra
lui din dreptul casei Postelnicu. Era cu o
ma[in` personal`, un Renault 19. Era
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foarte nervos. Mi-a spus, de fa]` cu ofi]erii
cerceta[i, maiorul Buzea [i locotenentul
Buinceanu Marian, pentru a treia oar`:"N-ai
venit c\nd te-am chemat. }i-ai ratat cariera!
Te f`ceam ministrul Ap`r`rii! De acum,
execu]i ordinele mele. Am \mputerniciri \n
acest sens".
I-am r`spuns: "D-le Sergiu, eu abia s\nt
c`pitan, mai am mult pân` la ministru, iar
de executat, execut dup` ce m` consult cu
[efii mei".
"Nu \n]elegi, domnule, c` este Revolu]ie,
c` pierdem Revolu]ia dac` nu ne gr`bim?
Voi, militarii, s\nte]i to]i rigizi - a replicat, extrem de nervos. Am \mputernicire s` mergi
cu mine, cu toate for]ele, la Televiziune".
A avut dreptate. La sediul C.A.T. generalul Mocanu mi-a confirmat. Ordinul suna
a[a: "Cu toate for]ele la Televiziune, cu dl.
Nicolaescu!" Am \n]eles c` aprobarea era
dat` de generalul Victor St`nculescu.
Am omis ceva foarte important. La plecare, am primit un ordin care mi s-a p`rut
bizar, total nemilit`resc pentru o ac]iune
de lupt`. A fost primul ordin pe care eu nu
l-am executat, pentru siguran]a oamenilor
mei. F`r` muni]ie suficient` nu ai cum s`
lup]i. Ordinul specifica s` plec`m la lupt`
cu "o unitate de foc, gur` de foc". Asta, de
exemplu, \nseamna ca un pistolar s` aib`
asupra lui 300 de cartu[e. Foarte pu]in. Mai
târziu, am \n]eles c` prin acest ordin se
"urm`rea" ca militarii români s` nu aib`
for]` de ripost` \n fa]a a[a-zi[ilor "terori[ti".
S` r`mân`, \n 15 minute, f`r` muni]ie.
Dac` se urm`rea ca Armata s` asigure
victoria Revolu]iei, s-ar fi ordonat cât mai
mult` muni]ie. "Al]ii" asigurau victoria Revolu]iei. Armata era chemat` s` fac` fa]` la
diferite diversiuni, ca s` se poat` afirma c`,
printre al]ii, [i Armata a tras \n demonstran]i.
|nc`lcind ordinul (ca [i la prima "Mineriad`", voi exemplifica) am dat ordin s` se
ia o cantitate imens` de muni]ie [i toat`
hrana \n curs de preparare [i hrana rece
din tot depozitul unit`]ii. Muni]ie [i hran`,
care mi-au prins foarte bine \n urm`toarele
10 zile, c\nd, efectiv, am ac]ionat singur.
Când mai aveam vreo doi km pân` la
Pia]a Sc\nteii, m-am urcat cu dl. Sergiu Nicolaescu pe primul transportor de cercetare. A cerut o casc` [i un pistol
mitralier`. I-am satisf`cut "pofta" de a ar`ta
ca un r`zboinic adev`ra].
De[i se tr`gea \n popula]ie, \n Bucure[ti,
de[i erau "terori[ti", pentru protec]ia lui [i
pentru a fi cât mai pu]in vizibil [i mascat \n
\ntunericul nop]ii - totu[i s-a \mbr`cât \ntrun trenci de culoare alb` [i un fular mare
[i alb, de m`tase, la g\t, de[i afar` nu era
frig. Ca [i cum le-ar fi spus la terori[ti: "Eu
s\nt, cel \n alb, trage]i! (dar nu \n mine!)".
La intrarea \n Pia]a Scânteii am \nt\lnit
prima baricad`. Revolu]ionari, ma[ini, rabe,
eram surprins. Cu basculante \n fa]a tancurilor mele. El fiind recunoscut de
revolu]ionari, ni s-a facilitat deplasarea, f`r`
probleme, mai departe. Le-a spus celor de
la baricad`: "S\nt cu c`pitanul Nicolescu,
cel de la Ploie[ti, cel chemat de noi".
Cu ocazia acelei opriri a dat un interviu
unui reporter francez cu camer` de filmat.
Eu \n]eleg bine franceza.
L-am auzit clar: "St`pânim situa]ia. Totul
este sub control. Sunt cu o unitate foarte
puternic`".
Tot cu ni[te francezi a venit la Otopeni,
pentru a le "prezenta" unitatea pe care
dumnealui a adus-o \n 22 decembrie '89
\n Capital`. C` a contribuit personal, decisiv, la victoria Revolu]iei \n Capital`...
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Ulterior, \ntr-un interviu, "Dl. Sergiu
Nicolaescu dialogheaz`", afirm` c` "venirea blindatelor de la Ploie[ti «aduse» de el
a salvat Televiziunea [i a contribuit decisiv
la victoria Revolu]iei \n Capital`".
De asemenea, mai afirma c` a luat leg`tur` cu unit`]ile militare de la Podul Otopeni, Castelul "Elena Lupescu" pentru a
asigura trecerea podului de c`tre unitatea
de sub comanda mea [i continuarea deplas`rii \n Capital`, de urgent`.
Am s`rit peste episodul "Podul Otopeni"
pân` la oprirea de la Pia]a Scânteii, pentru
a explica modul \n care a luat dumnealui
leg`tura cu unit`]ile militare de la pod
(unit`]i de ap`rare antiaerian`).
At\t de bine a luat leg`tura, a asigurat intrarea \n ordine \n a[a fel, \ncât la Otopeni
au r`mas 5-6 mor]i [i 2 r`ni]i. Mor]i despre
care Comisia de cercetare a evenimentelor
din decembrie nu a amintit nimic.
Relatez: am ajuns la pod. Am oprit
coloana pentru dou` scopuri pur militare.
Dl. Nicolaescu nu a fost de acord s` m`
opresc [i m` gr`bea spre Capital`.
L-am rugat s` m` lase s`-mi comand
unitatea. Am ordonat s` se execute cercetarea de geniu a podului (c` s` nu fie
minat) [i s` dau misiunile de lupt` \n Capital`, respectiv la Televiziune. Când comandan]ii de subunit`]i se adunau c`tre capul
coloanei din stânga, din incinta unit`]ii
militare de la pod, cu care vorbise dl. Nicolaescu, [i din spa]iul liber \ntre unitatea de
la Castelul "Elena Lupescu" [i blocurile de
la pod (stânga podului) s-a deschis un foc
deosebit de puternic asupra coloanei regimentului cu mitralierele antiaeriene \n
b`taie terestr`.
De asemenea, s-a tras [i cu alte categorii
de armament.
Pe asfalt zburau sute de gloan]e. Atunci,
practic, i-am salvat via]a d-lui Nicolaescu,
\mping\ndu-l dup` un TAB. Eu, din reculul
\mpingerii, am c`zut \n genunchi pe asfalt.
|n timpul c\nd se tr`gea foarte puternic,
patru ma[ini Dacia coborau de pe pod [i
se deplasau c`tre Ploie[ti. Au intrat \n acel
foc ucig`tor. Am v`zut scene de co[mar, de
la 3-4 metri. Ma[inile lovite de sute de
gloan]e s-au oprit instantaneu. Trupurile
din ma[ini au fost, practic, ciuruite. Zeci de
mitraliere grele [i u[oare de pe ma[inile de
lupt` ale coloanei de sub comanda mea au
deschis focul \n direc]ia de unde se tr`gea
c`tre noi.
For]a [i densitatea extraordinar` a focului nostru au f`cut lini[te \n dou` minute
de la declan[are.
Sergiu Nicolaescu strig`: "D` comanda
s` plec`m, am \nt\rziat destul!" "Sta]i s`
vedem ce este cu cei din ma[ini! S\nt mul]i
mor]i, r`ni]i", i-am replicat. "Las`, domnule,
mor]ii, pierdem Revolu]ia, suntem a[tepta]i!" Nu l-am ascultat. Am l`sat mor]ii [i
r`ni]ii \n seama a trei mili]ieni ap`ru]i
acolo.
Atunci au fost r`ni]i c`pitanul Adrian
St`nescu [i \nc` un militar. Martori la tot
ce-am relatat cu privire la acest incident
s\nt foarte mul]i. Exemplific pe: colonelul
Nicolae Alexe, colonelul Vasile Zlat, colonelul Gheorghe Oncescu, c`pitanul magistrat Florin Olteanu, locotenent-colonelul
Marin Istrate, maiorul Adrian Ioanid,
maiorul Marian Buinceanu, plutonierul adjutant Nicolae Hariga, maistrul militar
Vasile Ene, plutonierul adjutant Teodor Zaharia, sergentul Gheorghe Dr`ghici s.a.
Mai men]ionez c` a fost o gre[eal` inten]ionat`, chemarea unei asemenea for]e
ca a mea \n Capital`, m` refer la com-

punerea coloanei [i la genul de lupt` care
urm` s` se duc`. Lupt` de strad`. A fost
chemat` pentru "lauda" domnului Nicolaescu, pentru a crea haos, spaim` [i diversiune.
"Strategii Revolu]iei" au [tiut ce fac. Trebuia s` mi se spun` at\t: "Tr`g`tori izola]i"
- nu terori[ti - trag \n popula]ie [i, cu 200
de militari, plus compania de cercetare,
"cur`]`m" fiecare strad` [i bloc, de la
B`neasa [i pân` la Televiziune [i din alte
locuri "fierbin]i". Ce s` fac cu tancurile, cu
tunurile, cu mitralierele grele? S` d`râm
blocurile \n care erau oameni?
|ntreaga dezordine a fost bine gândit`.
O regie perfect`. Diversiune [i haos. Doar
aveau pe cineva expert \n regie...
|n continuare, subliniind ideile care atest` regia acelei "Revolu]ii", mai clar spus
"lovitur` de stat", cine a condus-o, cum au
manipulat oamenii, Armata [i alte for]e.
Oameni care [i-au p`tat m\inile de sânge
nevinovat, dintre care unul a fost \n fruntea
statului român, Ion Iliescu.
Via]a a f`cut s` lucrez \n diferite domenii, chiar \n cele numite "speciale". |ntâmpl`tor, mi-am aruncat o privire [i pe
celebrul dosar de urm`rire informativ` cu
numele de cod "Corbii".
Cine crede]i c` ap`rea \n dosar al`turi
de generalii {erb, Militaru, Vasile Ionel,
Keller Paul? Domnii Iliescu, Mazilu, Gelu
Voican-Voiculescu [i al]ii.
De ce a fost chemat colonelul Gheorghe
Trosca, [ef de Stat Major la USLA \n '89, \n
fa]a MApN [i \mpu[cat? Pentru c`, printre
altele, a instrumentat "Dosarul Corbii".
"Corbul" (generalul Militaru) [i al]ii nu lau iertat.
P`cat. Era un mare patriot. L-am cunoscut personal. {i-a slujit ]ara cu credin]`.
Oare asta s` fie soarta militarilor
patrio]i? Unii \mpu[ca]i, al]ii arunca]i \n
\nchisori? Iar comandan]i care au tras la
Timi[oara, unii, iar al]ii, care au c`lcat \n
zilele de 21-22 decembrie '89 demonstran]ii cu TAB-urile, acum s\nt generali cu
trei [i patru stele \n fruntea Armatei Române.
Era mare haos, dezordine, diversiune.
Am ordonat s` se \ncercuiasc` Televiziunea cu personal [i blindate pe aliniamentul str`zilor Doroban]i, Zambaccian,
Pangratti.
Afar`, la interval de 2-3 minute, se
auzeau \mpu[c`turi izolate, seci, [i lâng`
noi mai c`deau câte un civil, câte un militar.
La Televiziune, \n noaptea de 22/23 decembrie am avut primul soldat \mpu[cat
mortal [i al]i 4 militari grav r`ni]i. Soldatulerou ucis se numea Costel Crap. Iar printre
r`ni]i era soldatul {tefan Gunie, lovit de 4
gloan]e. Speriat c` nu s\nt [i eu "mascat"
\n alb, noaptea, ca dl. Sergiu Nicolaescu,
m-am lipit de dumnealui [i am putut fuma
lini[tit. Eram, lâng` dumnealui, \n deplin`
siguran]`. Atunci c\nd a introdus mâna \n
buzunarul de la pantaloni i-am v`zut la
[old un pistol Magnum 44 (m` pricep
foarte bine la arme), mare, argintiu, de
toat` frumuse]ea.
La un moment dat mi-a spus: "Mergem
la etajul XI, la guvern, la ordine".
Am \ntrebat contrariat: "Care guvern?"
"Vei vedea" - mi-a r`spuns, [i a morm`it
ceva de conduc`tori. Am plecat, pentru
protec]ie, cu doi militari: sergentul Gh. Dr`ghici [i soldatul {tefan Istrate.
Eram convins c` "terori[tii"
trag intens asupra "revolu]io-
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File de arhiv`
narilor", care de ore \ntregi dirijau [i
transmiteau Revolu]ia \n direct.
Credeam c` \n sediul Televiziunii vom
umbla târâ[. Dar m` \n[elasem. Am urcat pe jos cele 11 etaje.
|n Televiziune era o lini[te [i o organizare des`vâr[ite. Se vedea clar c` fiecare
[tie ce face. Nici urm` de glon] tras \n
Televiziune, asupra Televiziunii.
Se tr`gea, din ce \n ce mai des, \ns`
asupra oamenilor din strad`. Oameni,
dintre care au murit destui cu g\ndul la
libertate, la democra]ie, pentru Revolu]ie, pentru dreptate. Nu tr`geau "terori[tii" lui Nicolae Ceu[escu, cum se
anun]` intens. Ei l-au p`r`sit cu to]ii.
Tr`geau "revolu]ionarii" lui Ion Iliescu,
Petre Roman, Gelu Voican-Voiculescu [i
al]ii.
Tr`geau pentru victoria Revolu]iei, ca
Nicolae Ceau[escu s` moar` cât mai repede, pentru crearea de panic` [i necunoscut. Tr`geau \n adev`ra]ii revolu]ionari.
Am ajuns la etajul XI al Televiziunii [i
am intrat \ntr-o \nc`pere.
Acolo se g`seau: domnii Ion Iliescu,
Dumitru Mazilu, Petre Roman, Gelu Voican-Voiculescu, Cazimir Ionescu [i alte
2-3 persoane. Era lini[te [i organizare
perfect`. Mul]i intrau cu ni[te biletele \n
mân`, le ar`tau celor de la mas`, apoi
ie[eau.
La un moment dat, Ion Iliescu [i Gelu
Voican-Voiculescu i-au spus cuiva pe un
ton foarte r`stit: "Stai, domnule, nu d`m
asta acum. {tirea asta. Nu le \nc`leca. O
dai peste 20 de minute!"
Dup` aceea, Sergiu Nicolaescu le-a
spus: "Am venit cu comandantul de la
Ploie[ti. {ti]i, cel de care v-am spus mai
de mult. Ce facem?" Petre Roman a exclamat, ironic: "Hai, domnule comandant, te a[tept`m de [ase ore. Cum
sluje[ti Revolu]ia? Ai 5.000 de blindate
[i nu vrei s` ne dai [i nou`?"
Mazilu mi-a f`cut semn s` \naintez \n
fa]a lui. Era \n centrul mesei. Pe un ton
amabil, \mi ordona, practic: "Domnule
c`pitan - plecasem tovar`[e c`pitan de
la Ploie[ti, acum eram domn la Bucure[ti - dai o companie la Palat, o companie la Gar`, o companie la MApN, o
companie."
L-am \ntrerupt: "Sunte]i domnul Mazilu, nu? V-am v`zut la televizor pân` s`
plec. Nu pot dispersa for]ele cum vre]i
dvs. Regimentul este o celul` care lupt`
sub comanda mea, nu am leg`turi radio
viabile, care s`-mi permit` s` comand
unit`]i larg dispersate. Ordinul a fost s`
vin cu toate for]ele, aici".
M-a \ntrerupt, spun\nd sup`rat: "Noi
te-am chemat. Dumneata ce-ai \n]eles?
S` comentezi? Sergiule, pe cine ai adus?
Timpul trece!"
Atunci i-am r`spuns: "Nu ave]i nici
dreptul [i nici autoritatea s`-mi comanda]i. V` rog s`-mi face]i leg`tura cu generalul Gu[`". La telefon era "de serviciu"
un c`pitan, Paul Jerbas, fost coleg cu
mine \n {coala Militar`. El, am aflat ulterior, dezertase de la unitatea unde
lucra (Spitalul Militar) [i a venit pe post
de "telefonist" al conduc`torilor Revolu]iei, la etajul XI al Televiziunii.
Pentru merite deosebite \n munca de
"telefonist", pentru c` era p`rta[ la
"adev`r", mai târziu a fost numit \n
func]ia de Secretar general al viitorului
guvern din primul mandat FSN.
Dl. Mazilu, \ncurcat \n zelul lui de fermitate, mi-a spus: "Vorbe[te cu ministrul
Ap`r`rii, generalul Militaru".
I-am r`spuns c` generalul Militaru
este \n rezerv` [i nu are nici un fel de
competen]e \n comanda Armatei.
Atunci, foarte nervos, a strigat la mine: "B`i, c`pitane, nu execu]i ordinul guvernului? Te arestez!"
Eu am ar`tat de multe ori \n carier`
mea c` s\nt un militar nedus la biseric`.
A[a am procedat [i atunci.
Le-am ordonat celor doi militari care
erau cu mine s` introduc` glon] pe ]eav`, am scos pistolul [i am spus: "Care
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guvern, b`? Eu nu [tiu de nici un guvern.
Pe cine arestezi, pe mine? F`-mi urgent
leg`tur` cu generalul Gu[`. Unde m-a]i
adus, d-le Sergiu? S` fiu arestat?"
Sergiu Nicolaescu mi-a sugerat c`
este bine s` execut ordinele d-lui Mazilu, ale guvernului. I-am r`spuns c` eu
nu execut decât ordinul [efilor mei, dar
\ntrucât nu am leg`tura cu ei, vreau s`
vorbesc cu generalul Gu[`, cu el aveau
leg`tur`.
To]i erau \mpietri]i de atitudinea mea,
dar mai mult de cele dou` pistoale mitralier`, a]intite asupra lor.
Paul Jerbas mi-a f`cut leg`tura cu generalul Gu[`, care m-a \ntrebat unde
s\nt [i ce for]e am cu mine, ordonândumi s` m` duc la Otopeni, pe aeroport,
s` pun ordine acolo, specific\nd: "Vezi c`
aerogara este ocupat` de terori[ti, care
au luat ostateci. Prea multe nu am timp
s`-]i spun. Am \ncredere \n tine, Nicolescule. Bine c` m-ai sunat, nu avem for]e
acolo. Blochezi pistele, nu se aterizeaz`,
nu se decoleaz`. Pentru siguran]`, nimeni".

brie 1989 - 1 ianuarie 1990 ne-au h`r]uit cu focuri de arme automate zi de zi,
dar mai ales noaptea.
Sim]ind pe pielea lor riposta de foc a
regimentului de sub comanda mea [i a
for]elor din subordine s-au lini[tit.
Afl\nd apoi cine sunt, i-am l`sat s`-[i
care mor]ii, au c`rat vreo 15, [i am tras
f`r` soma]ie, f`r` mil`.
Veneau cu ma[ini Dacia [i tr`geau
din mers, apoi fugeau c\nd cerceta[ii
mei i-au urm`rit cu blindatele speciale.
|n final, v`zând ce p`]esc, \ncerc\nd s`
creeze diversiuni pe Aeroportul Otopeni,
s-au l`sat p`guba[i.
|n urma, s` zic a[a, a \nc`ier`rilor de
foc avute cu "terori[tii", \ntr-o zi cerceta[ii mei au prins unul. Era pân` \n
27 decembrie '89.
L-au adus la mine. Martori s\nt locotenent-colonelul {tefan Gavadia, locotenent-colonelul
Gheorghe
Ariciu,
c`pitanul Dan Jug`naru, maiorul Marian
Buinceanu, sergentul-major Mihail Olteanu, plutonierul adjutant Mihai Malanca, sergentul Gheorghe Dr`ghici.

L-am rugat s` repete ordinul, ca s`-l
aud` [i Paul Jerbas [i s`-l poat` comunica "guvernului".
M-a \ntrebat: "La care dracu' guvern
e[ti? Eu s\nt la dracu', la CC". Apoi am
p`r`sit \nc`perea, amenin]\ndu-i cu
armele pe cei aminti]i mai sus.
To]i m` priveau ur\t, dar la nici unul
n-am sim]it at\ta ur` \n privire c` la Ion
Iliescu. Sergiu Nicolaescu a venit dup`
mine pin` jos, unde mi-a spus, nervos:
"M-ai f`cut de râs! }i-ai ratat cariera
(chiar c` dup` opt ani am ratat-o, mi-au
pl`tit cele de atunci). Nu pleca la Otopeni. Vei avea pierderi mari. Aici e
«locul» important unde este guvernul.
R`mâi aici. Voi aranja eu totul".
"V` rog s` m` l`sa]i \n pace. Plec la
Otopeni, unde am primit ordin. M-a]i
\ncurcat destul pân` acum. Ce este cu
acest guvern?"
"S\nt noua Putere, mi-a r`spuns. D`mi un TAB s` m` duc` pân` acas`".
"Nu v` mai dau nimic. Plec la Otopeni". {i am plecat. Am dat ordinele de
deplasare necesare.
Relatez, \n continuare, punct\nd faptele [i situa]iile din care a reie[it c` cei
care tr`geau erau chiar oamenii celor
din acel "guvern" de la TVR. Am ajuns pe
Aeroportul Otopeni, chiar \n sediul
Flotilei 50 Special`, la comanda c`ruia
erau coloneii Tenie [i Tudose.
Aici am fost, pân` pe 9 februarie '90
comandantul For]elor de Sud ale Aeroportului Otopeni.
Am avut \n subordine: for]ele mele,
Flotila 50 Special`, Regimentul 10 Avia]ie-Transport, un batalion de tancuri din
R.2.Mc. [i un batalion de para[uti[ti de
la Buz`u - Bobocu.
Am ajuns pe Aeroportul Otopeni pe
23 decembrie '89, la orele 11,00. Am organizat o ap`rare circular`, pe trei cercuri concentrice. Aici, "terori[tii" n-au
putut intra. Dar \n perioada 23 decem-

L-am interogat. Ne-a \n[irat pove[ti cu
"ce [tia" de mult: "arme de vân`toare",
"Revolu]ie", "grupuri" de oameni de
bine \n slujba poporului etc.
F`cea, practic, pe nebunul. L-am lovit
dur [i am ordonat s` fie dus \n arestul
Flotilei 50 Speciale. Noaptea, \n jurul
orelor 4,00 sergentul Dr`ghici m-a
anun]at c` a venit un caporal de schimb
de la corpul de gard`, care i-a transmis
c` "teroristul" prins vrea s` vorbeasc` cu
mine (a specificat, "cu cel care l-a lovit").
Plutonierul adjutant Mihai Malanca era
lâng` mine. M-am deplasat la arestul
Flotilei 50 Speciale.
"Teroristul" era foarte agitat [i nervos.
A spus c` vrea s` vorbeasc` numai cu
mine, v`zându-m` \nso]it de garda mea
de corp, sergentul Gheorghe Dr`ghici. Iam replicat c` poate vorbi lini[tit, nu are
de ce s` se fereasc`.
M-a "luat tare", spun\ndu-mi: "O s` ai
mari necazuri! Vei da socoteal`, eu sunt
\n slujba ]`rii, a «oamenilor» care conduc acum aceast` ]ar`". C` o s` m` recomande cui trebuie, dac` dau dovad`
de \n]elegere [i-i voi da drumul.
"Cui?" - l-am \ntrebat.
Nu p`rea prost deloc, cum a vrut s`
par` prima dat`. Aveam \n fa]` un om
[iret [i abil, inteligent.
"{efilor mei", mi-a r`spuns. |n caz
contrar, va avea el grij` s` "m` aranjeze". Atunci, foarte enervat de tupeul
lui, [i c` m` sculase la ora 4.00 noaptea,
pentru a m` amenin]a, l-am lovit cu pistolul \n cap, i-am b`gat ]eava pistolului
\n gur` [i i-am spus c` dac` nu-mi
dezv`luie cine \i conduce, \l \mpu[c pe
loc. Drept completare am armat pistolul.
I-am mai spus c`, dac` \mi m`rturiseste,
\i dau drumul. {i i-am dat drumul.
Am r`mas perplex de ceea ce am
auzit, efectiv m-am sim]it amenin]at,
speriat. Am pus pe loc toate lucrurile
cap la cap, \ncep\nd cu dou` luni \n

urm`. A afirmat c` [eful lui, al lor, un
grup, era un inginer, nu-i mai re]in numele, dar c` au [efi mari - actualii conduc`tori.
A pronun]at numele lui Ion Iliescu,
Gelu Voican-Voiculescu, Petre Roman,
Nicolae Militaru, Dumitru Mazilu.
Atât a spus, [i a \ntrebat dac` mai
vreau alte l`muriri.
Devenise st`pân pe el. Avea [i de ce.
M-am g\ndit la "acel Guvern", care
mi-a spus c` m` aresteaz`.
L-am \ntrebat de ce trage \n oameni.
A r`spuns: "Tragem \n cine trebuie,
unde trebuie, ca s` fug` sau ca s`
moar` Ceau[escu".
Efectiv am \nghe]at. Aveam de-a face
cu oameni organiza]i, cu oameni din
"guvern", care \mi puteau "schimba"
soarta oric\nd.
Sergentul Dr`ghici a auzit tot. Le-am
povestit tot [i plutonierului adjutant
Mihai Malanca [i sergentului-major Mihail Olteanu. Malanca mi-a fost coleg de
[coal`.
Le-am ordonat s` nu spun` nim`nui,
dac` ]in la familiile lor.
M-am g\ndit, iar, la chemarea mea
televizat`: "|n cât timp, \n caz de nevoie,
ajungi \n Capital`?" Sergiu Nicolaescu.
12 grenade ofensive. Pu[c` cu lunet` [i
amortizor. Guvernul de la Televiziune.
Terori[tii [i cine le erau [efi. M` numeau
ministrul Ap`r`rii. "El e comandantul de
care v-am spus. L-am adus" - "Dac` \mi
dai drumul, am eu grij`, vorbesc cu [efii
mei".
Am \n]eles \n ce "joc" intrasem. C`rui
"joc" \i fusesem instrument greu. M`
temeam pentru familia mea. Familie
care acum sufer` de foame.
|n perioada 28 decembrie - 30 decembrie '89 militarii cerceta[i ai actualului maior Dan Jug`naru au executat foc,
cu mitralierele de pe TAB-ul de cercetare, asupra unei c`ru]e cu trei indivizi
\n ea, care nu s-au supus soma]iilor.
Se \ndrepta c`tre p`durea situat` la
sud de localitatea Otopeni. Unul dintre
ei a fost r`nit, nu grav, \n zona abdomenului, iar unul din cai a fost \mpu[cat
mortal. |n c`ru]` erau dou` l`zi cu
muni]ie pentru pistol-mitralier` calibru
7,62 mm. I-am interogat la fel de "elegant", pe rând, pe to]i trei.
{tiam acum cu cine am de-a face, ai
cui oameni sunt.
Eram curios ce-mi vor spune.
Dac` voi afl` acelea[i date, sau alte
informa]ii. Doi n-au scos o vorb`, celui
de-al treilea, celui r`nit, i-am spus:
"Dac` nu spui adev`rul legat de ce team \ntrebat, te las \ntr-un transportor [i
te ]in acolo pân` se scurge tot sângele
din ]ine. Se merit`?" Am [i dat un ordin,
\n acest sens, plutonierului adjutant Niculae Hariga.
|n final, a spus: guvern, democra]ie,
Mazilu, Gelu Voican, Iliescu [i \nc` trei
persoane necunoscute. Cei de lâng`
mine au \nm`rmurit.
Maiorul Dan Jug`naru, maiorul Marian Buinceanu, plutonierul adjutant
Niculae Hariga. Le-am spus c`, dac` ]in
la familiile lor, s` tac`. {i c` eu [tiam, de
c\nd am fost chemat prin apelul lansat
de Televiziune, [i s` aib` \ncredere \n
mine, c` totul va fi bine.
De capturarea celor trei au aflat [i
coloneii Tenie [i Tudose, cei care comandau Flotila 50 Special`.
Le-am comunicat c` a fost vorba de
o confuzie, c` erau revolu]ionari. Le-am
dat drumul. Mai exact, au fost \nso]i]i de
militari de la Flotila 50 Special` la Parchetul Militar Bucure[ti. Am \n]eles,
apoi, c` nu au fost lua]i \n evident` [i c`
li s-a dat drumul, din lips` de probe.

- va urma -
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UN CAZ
MARCA „ELODIA”...
- urmare din nr trecut Vinov`]iile avocatului ap` r`rii, domnul Wolkind, reclareclamate de Robert \n Instan]a
Superioar` de Apel!
Am \ncheiat episodul trecut
\n investigarea cazului lui Robert
Ekaireb, condamnat pe via]`
pentru acuza]ia de crim` \mpotriva propriei so]ii, doamna Li
Hua Cao, cet`]ean de origine
chinez`.
De[i \n Justi]ia englez`, la o
condamnare pe via]`, exist` posibilitatea eliber`rii condi]ionate
dup` 15 ani executa]i la zi,
totu[i, judec`torul din instan]a
de fond, domnul Nicholas
Cooke, a „oferit” aceast` posibilitate abia dup` 22 de ani de
executare a pedepsei.
Dup` decizia jura]ilor de vinovat [i dozarea pedepsei de
c`tre Pre[edintele instan]ei, singurul argument fezabil \n instan]a superioar` de apel a fost
c` domnul avocat ales [i angajat
Wolkind nu a preg`tit ap`rarea
\n mod corespunz`tor, argument cam anemic \n opinia
mea, care nu poate schimba o
asemenea condamnare foarte
grea.
De fapt, ce i se imput` domnului avocat Wolkind ???
1. Pozi]ia \nainte de proces:
a. Pocesul a fost programat
ini]ial pe 7/8 octombrie 2013
dar a fost mutat pe 21 octombrie 2013.

Pe 10 octombrie 2013, dl.
Wolkind l-a anun]at pe apelant
c` prima discu]ie va fi pe 14 octombrie 2013. |ntr-un mail din
9 octombrie 2013, dl. Kaze a
anun]at c` era \ngrijorat de faptul c` ”era departe de a se g`bi
[i nu era preocupat de ceea ce
era evident”.
b. |ngrijorarea domnilor Kaze
[i Skelley era c` se discutase inclusiv concedierea d-lui Wolkind.
S-a pus \n discu]ie posibiltatea ca dl. Skelley s` preia
cazul. Punctul de vedere al d-lui
Skelley a fost c` nu poate s`
fac` acest lucru, deoarece nu a
mai ap`rat singur \ntr-un caz de
o asemenea dimensiune [i
complexitate.
c. Pe 23 octombrie 2013
cazul a fost amânat din nou
pentru 31 octombrie 2013.
Discu]iile zilnice nu s-au purtat
a[a cum a promis dl. Wolkind
apelantului. A fost \nregistrat`
doar una. Jurnalul dl. Wolkind
consemneaz` mai multe discu]ii
\n alte spe]e [i chiar o apari]ie
\n instan]`, dar pe un alt caz.
2. Cursul evolu]iei cazului
acuz`rii:
a. Pe 31 octombrie 2013, a
\nceput procesul. S-a depus o
cerere \nainte de deschidere,
prin care se cerea excluderea
m`rturiei psihologului pe care
inten]iona s` \l cheme acuzarea.
Cererea a fost \ntocmit` \n
\ntregime de avocatul asistent.
Practic, domnul Wolkind nu a
citit materialul, ci doar l-a de-

ZIUA INTERNA}IONAL~ A DREPTURILOR OMULUI

VIA}A CA O LUMIN~
Via]a ca un cântec,
Via]a ca o respirare a nop]ii
pe un [ir de lacrimi,
Via]a ca o bucurie
r`nit`, din când \n când,
de a[chiile
nerotunjite ale timpului,
Via]a ca un strig`t sub tiparele prim`verii
{i ca o fluturare de muguri sub geana nop]ii,
Via]a, un fior nesfâr[it sub povara z`pezii,
Via]a ca o lumin`
{i ca un surâs etern al unei clipe duse.
Crede]i-m`, via]a o [tiu, o respir, o m`sor,
o-n]eleg [i o \ndemn s` m` aib`
\ntr-o sete de pulbere alb`.

Ilie G ORJAN
10 Decembrie 2017
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Re]eaua hotelier`
„|mp`ratul Romanilor”
v` st` la dispozi]ie
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Mapa de lucru

Episodul XXVI
pus. Cererea a avut succes.
b. A[a cum am men]ionat,
domnului Wolkind nu i s-au
adus repro[uri c` ar fi ratat
punctele corecte ale examin`rii
\ncruci[ate. Din dovezile pe care
le-am primit, rezult` c` el se
baza \n mod semnificativ pe
avocatul s`u asistent.
Când apelantul l-a \ntrebat
pe dl. Wolkind de ce nu a pus o
anumit` \ntrebare sau nu a folosit o alt` abordare, i s-a explicat c` era un caz de pledoarie
final`. Unele situa]ii arat` lipsa
de preg`tire a d-lui Wolkind la
examinarea \ncruci[at`.
De exemplu, la interogarea
ofi]erului de poli]ie Vina Barett,
o condamnare anterioar` a apelantului pentru de]inerea unei
arme de atac a fost tratat` de
parc` nici n-ar fi existat. A[a
\ncât dl. Wolkind l-a pus pe ofi]er s` citeasc` un fragment, care
cuprindea [i referiri la condamnarea anterioar`, lucru total nerelevant ca acel pasaj s` fie citat
\n mod deosebit. Se pare c` dl.
Wolkind nu a citit cu aten]ie documentul, dar acest lucru nu i-a
fost imputat.
c. Acceptarea de a r`spunde
la situa]ia \n care acuzarea nu
are un caz. Acuzarea a \nchis
cazul mercuri, 27 noiembrie
2013.
Dl. Skelley, \n calitate de avocat asistent, \mpreun` cu Tom
Little, avocatul asistent al acuz`rii, s-au \ntâlnit pentru a se
pune de acord asupra faptelor
convenite. Dl. Skelley i-a mai
spus d-lui Wolkind c` nu poate

Disp`ruta Li Hua Cao
asista la preg`tirea situa]iei de
inexisten]` a unui caz.
Din jurnalul d-lui Wolkind rezult` c` Skelley avea un alt proces diminea]` la aceea[i Curte,
\ns` dup`-amiaza era organizat` o conferin]` referitoare la
caz. Nu a fost o discu]ie relevant` privind ideea unui caz lipsit de obiect.
d. Dl. Altman, din partea
acuz`rii, a prezentat un document de 17 pagini, motivând de
ce cazul are obiect. Dl. Wolkind
a trimis [i el o cerere scris`,
prefa]at` de urm`toarele: „Documentul a fost scris [i predat
Cur]ii dup` primirea solicit`rii
acuz`rii. Ap`rarea area propriul
document, dar e mai u[or acum
s` r`spundem acuz`rii”.
e. Dl. Wolkind ne-a spus c`
ceea ce numea „documentul
propriu” a fost f`cut de el de
mân` [i c` nu mai exist` nicio

AGENDA OADO
Mar]i, 7 noiembrie a.c., a avut loc, la sediul
institu]iei Avocatului Poporului, o \ntâlnire
cu mai multe organiza]ii non-guvernamentale, printre care enumer`m:
„SIRDO”, „FACIAS”, „Desen`m Viitorul”, „Forumul Român pentru Refugia]i [i Migran]i”, „Organiza]ia pentru
Ap`rarea Drepturilor Omului”.
La \ntâlnire a participat [i Avocatul
Poporului, domnul ministru Victor
Ciorbea.
Tema general` a \ntâlnirii a reprezentat-o modalitatea de conlucrare dintre institu]ia Avocatului Poporului [i organiza]iile
partenere, prin schimburi de idei, propuneri de
ameliorare a parteneriatelor [i eventuala extindere a
domeniilor de conlucrare.
A fost men]ionat` [i existen]a unui proiect de act
normativ de modificare a legii de organizare a institu]iei Avocatului Poporului, aflat` la Senat, \n calitate
de camer` decizional`.
|n ce prive[te organiza]ia noastr`, s-a reu[it semnarea actului adi]ional de prelungire a protocolului de
parteneriat, pe o durat` nedeterminat`, [i nu prelungit` anual, ca pân` \n prezent.
***
Mar]i, 21 noiembrie a.c., a avut loc, la Palatul Culturii din Ploie[ti, lansarea volumului „Cartea f`r`
nume”, \n prezen]a autorului, dl. Lucian Avramescu,
reputat scriitor, poet, jurnalist, directorul agen]iei de
pres` „AM Press”.
Lansarea volumului a fost precedat` de interpretarea unui act din piesa „S` nu furi niciodat` o
mireas`”, interpretat` de actori de marc` ai Teatrului
„Toma Caragiu” din localitate.
La eveniment au participat numero[i invita]i, oameni de art`, reprezentan]i ai structurilor administrative locale, parlamentari, membri ai Baroului Prahova,
ziari[ti, oameni de televiziune.
O delega]ie a Organiza]iei pentru Ap`rarea Drepturilor Omului, condus` de pre[edintele ei fondator,
dl. Prof. Univ. dr. Florentin Scale]chi, vechi prieten al
autorului, a acordat acestuia placheta de onoare a
Organiza]iei „Medalia de Aur Ap`ratorul Drepturilor
Omului” - cu diagonal`.

copie disponibil`. Dl. Wolkind a
considerat c` documentul este
suficient, iar motiva]iile pot fi exprimate [i oral. De[i cererile
concise sunt \ncurajate, documentul prezentat Cur]ii a fost lamentabil.
Era un r`spuns total inadecvat ca replic` la actul preg`tit de
acuzare. Nu era doar o eroare
de judecat`, ci o dovad` cert`
de incapacitate a d-lui Wolkind.
|n fapt, admi]ând apelul, nu se
schimba nimic dac` s-a acceptat c` exist` un caz a[a cum a
decis judec`torul.
f. Pe 4 decembrie 2013, dl.
Wolkind a deschis pledoaria
ap`r`rii. Pledoaria a fost \n mare
parte critic` la adresa acuz`rii [i
total dezordonat`. Mai con]inea
[i critici neargumentate [i nejustificate la adresa domnilor Altman [i Little.
Cum poate fi calificat` atitudinea Completului de Apel, care
se pronun]` \n felul urm`tor: „|n
opinia noastr`, ni se pare inutil
s` c`ut`m date \n leg`tur` cu
nivelul lui de preg`tire privind
interogarea martorilor acuz`rii,
asta [i pentru c` nu au existat
critici privind interogatoriul
\ncruci[at.” ?
Despre m`rturia apelantului,
\n num`rul urm`tor.

Prof. Univ. dr.
Florentin
SCALE}CHI

***
Joi, 7 decembrie a.c., o delega]ie a Organiza]iei pentru Ap`rarea Drpturilor Omului, condus` de pre[edintele ei fondator, prof. Univ.
dr. Florentin Scale]chi, a partcipat la dezbaterea cu tema „Eroarea judiciar` – remedii interna]ionale [i Cutea cu jura]i”,
organizat` la Palatul Parlamentului de
c`tre Societatea Român` pentru
Drepturile Omului.
Discu]iile au fost moderate
de av.dr. Artin Sarhizian [i au suscitat
un viu interes din partea celor prezen]i, fiind abordate multiple aspecte
ale subiectelor, de la cele de esen]` pur
juridic` pân` la implica]iile sociale [i psihologice.
|n cuvântul s`u, pre[edintele OADO
a ]inut s` sublinieze c` \n România justi]ia este „o
batjocur`”, \n situa]ia când eroarea judiciar` poate fi
impus` prin influen]a politicului, f`când referire la
protocoalele secrete \ncheiate \ntre SRI [i DNA ori prin
[antaj sau poate fi provocat` de reaua credin]` a magistratului.
Totodat`, a amintit [i de posibilitatea ca eroarea s`
se datoreze incompeten]ei [i necunoa[terii legii,
situa]ii de asemenea foarte grave.
Domnul pre[edinte fondator a amintit [i de unele
declara]ii cinice ale unor fo[ti mini[tri ai Justi]iei,
„Justi]ia cost`, domnilor!”, cu alte cuvinte, a[a se justific` veniturile mari ale magistra]ilor (judec`tori [i
procurori), mai ales c` unii judec`tori au ajuns s` se
considere mai presus de lege.
Referitor la cel de-al doilea subiect, domnia sa a
afirmat c`, \nc` din 1990 a militat pentru introducerea
cur]ii cu juri \n circuitul juridic românesc, la fel ca \n
perioada interbelic`; \n opinia domniei sale, aceast`
institu]ie ar ac]iona ca un filtru iar magistra]ii ar chibzui mai atent la judecarea unui dosar.
|n func]ie de posibilit`]i, urmeaz` ca astfel de manifest`ri s` se organizeze periodic, pe marginea unor
teme de actualitate, \n care societatea civil` s`-[i
spun` cuvântul pe marginea respect`rii drepturilor
fundamentale ale omului.

Gabriel
MIHALACHE
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Consiliul
Constitu]ional
din Fran]a:
„ Procurorii trebuie
s` fie subordona]i
Ministerului
Justi]iei ”

Consiliul Constitu]ional din Fran]a a stabilit ieri c`
prevederea legal` potrivit c`reia procurorii sunt subordona]i Ministerului Justi]iei este perfect constitu]ional`, informeaz` Liberation .
Printr-o sesizare adresat` Consiliului Constitu]ional,
Uniunea Sindical` a Magistra]ilor (USM) din Fran]a a
semnalat c` exist` riscul ca Executivul s` intervin` \n
anchetele judiciare, din cauza unor prevederi legale
ce, aparent, nu se coreleaz`:
„Magistra]ii din parchete se afl` sub conducerea [i
controlul [efilor ierarhici [i sub autoritatea Ministerului
Justi]iei” (Art.5 din Ordonan]a nr. 8-1270 din 22 septembrie 1958);
„Pre[edintele Republicii este garantul independen]ei autorit`]ii judiciare” (art.64 din Constitu]ia
Fran]ei);
„Orice societate \n care nu este determinat` separarea puterilor, nu are Constitu]ie.” (art.16 din Declara]ia drepturilor omului [i ale cet`]eanului din 26
august 1789).
Consiliul Constitu]ional din Fran]a, organism similar
Cur]ii Constitu]ionale din România, a respins sesizarea
USM, ca nefondat`.
Consiliul Constitu]ional a precizat c` articolele de
lege mai sus enumerate nu sunt incompatibile \ntre
ele, ci „asigur` o conciliere echilibrat` \ntre principiul
independen]ei autorit`]ii judiciare [i prerogativele Guvernului".
Membrii Consiliului Constitu]ional au stabilit c` procurorii, care sunt [i ei magistra]i, fiind subordona]i Ministerului Justi]iei beneficiaz` de o independen]`
strict` fa]` de puterea politic`.
|n Codul Penal francez exist` articolul 30 care \mpac` toate taberele: pe de o parte, „Ministerul Justi]iei
poate adresa Ministerului Public instruc]iuni generale
\n materie de politic` penal`”, \ns`, pe de alt` parte,
el „nu poate adresa magistra]ilor din parchete niciun
fel de instruc]iuni referitoare la cauza particulare.”
|n comunicatul s`u de pres`, Consiliul Constitu]ional din Fran]a „reaminte[te c`, \n conformitate cu articolul 20 din Constitu]ie, Guvernul determin` [i
conduce politica Na]iunii, \n special cea care prive[te
domeniile de ac]iune ale Ministerului Public.
Potrivit primului alineat din articolul 64 al Constitu]iei, «Pre[edintele Republicii este garantul independen]ei autorit`]ii judiciare», iar Consiliul Constitu]ional consider` c` astfel deriv` independen]a autorit`]ii judiciare, din care [i procurorii fac parte, un
principiu potrivit c`ruia urm`rirea penal` este exercitat` \n mod liber, c`utând s` protejeze interesele societ`]ii, ac]iunea ei \n fa]a instan]elor.
Decizia citeaz`, de asemenea, dispozi]iile articolului
64 din Constitu]ie, potrivit c`ruia «judec`torii sunt inamovibili», precum [i al [aptelea alineat din articolul
65 din Constitu]ie privind condi]iile de numire a
judec`torilor [i procurorilor [i exercitarea puterii disciplinare \mpotriva acestora.
Consiliul Constitu]ional consider` c`, din ansamblul
aceste dispozi]ii, rezult` c` textul Constitu]iei consacr`
independen]a procurorilor, care deriv` din libera exercitare a ac]iunii lor \n fa]a instan]elor, c` aceast` independen]` trebuie s` fie compatibil` cu prerogativele
Guvernului [i c` nu este asigurat` prin acelea[i garan]ii
precum cele aplicabile judec`torilor”, precizeaz` Consiliul Constitu]ional al Fran]ei.

Alexandra RIZEA
activenews.ro 9 Decembrie 2017

Mondo Cane
SUN~ CUNOSCUT?
O modificare a legilor justi]iei
care permitea Parlamentului de
la Kiev s`-l demit` pe [eful DNAului ucrainean a fost RETRAS~,
dup` ce SUA [i FMI au amenin]at
Ucraina cu represalii \n caz de
adoptare
Legea care
ar fi permis
Parlamentului de la Kiev
s`-i demit`
pe [efii DNAului local [i
ai altor institu]ii din Procuraturii, nu va mai fi discutat` de legislativ, dup` ce SUA, UE [i Fondul Monetar
Interna]ional [i-au exprimat dezacordul cu posibila
ei adoptare, informeaz` Unian.info .
Fostul asistent adjunct pentru Rusia, Ucraina [i
Eurasia al Secretarului Ap`r`rii, Michael Carpenter,
a spus ieri c` va recomanda Guvernului SUA s` taie
toat` asisten]a pe care o ofer` Ucrainei dac` Parlamentul acestei ]`ri va vota o lege care-i va permite
legislativului s` preia controlul asupra NABU (Direc]ia Na]ional` Anti Corup]ie a Ucrainei) [i-l va de-

mite pe [eful acesteia, Artem Sytnyk, precizeaz`
sursa citat`.
„Dac` Rada va vota s`-l demit` pe [eful Comitetul Anticorup]ie [i [eful NABU, voi recomanda
t`ierea oric`rui ajutor guvernamental, inclusiv pe
domeniul securit`]ii, pentru Ucraina. Este o ru[ine”,
a scris Carpenter pe Twitter.
|n acest moment, liderii forma]iunii pre[edintelui
Petro Poro[enko [i ai Fac]iunii Frontul Popular, au
adus ni[te amendamente legilor care guverneaz`
activitatea NABU astfel \ncât s` fie adus` spre controlul Parlamentului.
Documentul propune ca Parlamentul Ucrainei s`
poat` adopta mo]iuni de cenzur` \mpotriva [efului
NABU, a Procurorului General, Procurorului general
adjunct, precum [i a altor institu]ii ale Ministerului
Public din ]ara vecin`.
De asemenea, o mo]iune de cenzur` asupra
acestor persoane poate fi ini]iat` inclusiv de
Pre[edintele ]`rii, de Guvern sau la ini]iativa a cel
pu]in o treime din parlamentari.
O pozi]ie asem`n`toare cu a lui Michael Carpenter a avut [i Fondul Monetar Interna]ional, care [ia exprimat „\ngrijorarea” fa]` de posibilele
modific`ri legislative care ar afecta „independen]a
justi]iei”.
|n România, atât Ambasada SUA de la Bucure[ti,
cât [i Departamentul de Stat [i-au exprimat dezacordul fa]` de adoptarea modific`rii legilor justi]iei
de c`tre coali]ia de guvern`mânt, considerând c`
ar fi afectat` „lupta anticorup]ie”.

Andrei NICOLAE
activenews.ro 7 Decembrie 2017

Senatul Australiei a votat
pentru legalizarea
c`s`toriilor \ntre
persoane de acela[i sex
Amendamentele care prevedeau PROTEC}IA
celor care refuz` s` oficieze mariaje gay NU au trecut.
Senatul australian a aprobat proiectul de lege privind c`s`toriile \ntre persoane de acela[i sex. Proiectul de lege a trecut f`r` probleme de Senat, cu
43 de voturi „pentru” [i 12 „\mpotriv`”, fiind primit
cu ova]ii, \n strad`, de comunitatea LGBT.
Senatorii au respins amendamentele liderilor
conservatori din forul legiuitor care ceruser` protec]ie pentru persoanele care refuz` s` oficieze
c`s`torii \ntre homosexuali sau care nu doresc s`
fac` aranjamente florale sau torturi pentru nun]ile
gay, scrie LifeSiteNews .
De asemenea, au fost respinse \ncerc`rile de a
acorda libertate religioas` reprezentan]ilor clerului
care refuz` s` oficieze c`s`torii \ntre persoane de
acela[i sex. Senatorii au respins pân` [i amendamentele care prevedeau dreptul p`rin]ilor de a
alege s` \[i retrag` copii din [colile publice care promoveaz` homosexualitatea.
Legea va ajunge s`pt`mâna viitoare \n Camera
Deputa]ilor, iar premierul australian vrea s` o vad`
adoptat` pân` pe 7 decembrie.

|n urma unui referendum prin po[t`, cu rol consultativ, aproximativ 63% dintre australieni s-au declarat \n favoarea c`s`toriilor \ntre persoane de
acela[i sex.
Contestatarii legaliz`rii c`s`toriilor homosexuale
au avertizat \n repetate rânduri c` un astfel de act
normativ va trebui s` includ` protec]ia pentru libertatea de con[tiin]` [i religie.
Arhiepiscopul catolic de Sidney, Anthony Fisher sa declarat, de altfel, „profund dezam`git” de rezultatele referendumului na]ional, profe]ind „destructurarea c`s`toriei [i a familiei tradi]ionale \n Australia”.

{tefania BRÂNDU{~
activenews.ro 30 Noiembrie 2017

Un b`rbat care
a strigat „Allahu
Akbar!”
la grani]a cu Fran]a,
\mpu[cat
de poli]ia spaniol`
Poli]ia spaniol` a deschis focul asupra unui
francez, aparent dezechilibrat mintal, care striga
„Allahu Akbar” ( Allah e mare! - n.red.) la un punct
de trecere a frontierei, la grani]a cu Fran]a, r`nindul \n zona [oldului, au anun]at sâmb`t` for]ele de ordine spaniole, relateaz` AFP.
B`rbatul de origine marocan` avea asupra sa „un
obiect” despre care poli]i[tii au crezut c` este o
arm`, a precizat poli]ia catalan`, care a exclus pista
terorist`.
Suspectul se afla cu o femeie \ntr-un vehicul
\nmatriculat \n Fran]a la punctul de trecere a frontierei din ora[ul La Jonquera când atitudinea sa ciudat` a alertat o patrul` a Guardia Civil, care a cerut
\nt`riri poli]iei catalane.

„Poli]i[tii i-au cerut de mai multe ori s` se
opreasc`, au tras \n aer pentru a-l intimida, \ns` el a
continuat s` \nainteze [i poli]i[tii l-au \mpu[cat \n
[old”, a mai spus el.
B`rbatul, care s-a dezbr`cat, p`rea s` aib` probleme mintale. El a fost internat \ntr-un spital [i a
fost operat, a spus sursa citat`.
Guardia Civil a anun]at c` via]a b`rbatului nu este
\n pericol [i c` o anchet` a fost deschis` \n acest caz.

{tefania BRÂNDU{~
activenews.ro 18 Noiembrie 2017

