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MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTITIE  

SECŢIA PARCHETELOR MILITARE 

Operator de date cu caracter personal nr. 3883 

Dosar nr. 47/P/2014 

O R D O N A N Ţ Ă  

de schimbare a încadrării juridice şi extindere a urmăririi penale 

16.10.2015, ora 10,00 

… procurori militari în cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie - Secţia Parchetelor Militare, 

Examinând actele dosarului cu nr. de mai sus, 

C O N S T A T Ă M :  

Prin ordonanţa nr. 83/C3/2014 din data de 03.12.2014 a procurorului general al 

Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a dispus preluarea, în vederea 

soluţionării de către Secţia Parchetelor Militare, a dosarului nr. 24/P/2014 al Parchetului 

Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, având ca obiect stabilirea împrejurărilor 

în care au decedat prin împuşcare numiţii Lepădatu Mitriţă, Mocanu Velicu Valentin, 

Duncă Gheorghiţă şi Drumea Dragoş şi au fost rănite prin împuşcare alte 3 persoane în 

cursul evenimentelor care au avut loc în mun. Bucureşti în perioada 13-15 iunie 1990. 

Cauza a fost înregistrată la Secţia Parchetelor Militare la data de 04.12.2014, sub 

nr. 47/P/2014. 

Având în vedere faptul că decesul sau rănirea victimelor a avut loc în contextul 

mai larg al evenimentelor din perioada 13-15 iunie 1990, prin adresa nr. 5650/II-6/2014 

din 09.12.2014 au fost solicitate spre consultare, de la Secţia de urmărire penală şi 

criminalistică a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dosarele având 

ca obiect respectivele evenimente. 

Printre acestea s-a numărat şi dosarul nr. 175/P/2008 ce a avut ca obiect, în 

principal, stabilirea împrejurările în care, în cursul evenimentelor din 13-15 iunie 1990, 

unele persoane din structurile de conducere politice şi militare au determinat forţele 

militare ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român 

de Informaţii, precum şi grupuri mari de persoane civile din centre industriale şi diverse 

bazine carbonifere să intervină în forţă pentru reprimarea manifestaţiei din Piaţa 

R O M A N I A  

 

www.JU
RI.r

o



2 

 

Universităţii, cauză în care, la data de 17.06.2009, Secţia de urmărire penală şi 

criminalistică a dispus, după cum urmează: 

a) scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: 

- Iliescu Ion, sub aspectul infr. prev. de art. 356 C.p. (întrucât lipseşte 

unul din elementele constitutive ale infracţiunii), art. 357 lit. a, b şi c C.p. (întrucât fapta 

nu există în varianta prevăzută de litera a, respectiv lipseşte unul din elementele 

constitutive ale infracţiunii în ceea ce priveşte celelalte variante), art. 358 lit. d C.p. 

(lipseşte unul din elementele constitutive ale infracţiunii) şi art. 26 rap. la art. 2671 C.p. 

(întrucât fapta nu era prevăzută de legea penală Ia momentul săvârşirii acesteia); 

- Măgureanu Virgil, sub aspectul infr. prev. de art. 357 lit. a şi b C.p. 

(întrucât fapta nu există în varianta prevăzută de litera a, respectiv lipseşte unul din 

elementele constitutive ale infracţiunii pentru varianta b), art. 358 alin. 1 şi 2 lit. d şi alin. 

3 C.p. (nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii) şi art. 359 C.p. (nu sunt 

întrunite elementele constitutive ale infracţiunii), art. 360 C.p. (nu sunt întrunite 

elementele constitutive ale infracţiunii) şi art. 362 alin. 1 C.p. (întrucât nu există vreo 

faptă incriminată la acest articol); 

- Chiţac Mihai, Stănculescu Victor Atanase, Dobrinoiu Vasile, 

Diamandescu Corneliu, Peter Petre şi Dumitrescu Emil sub aspectul infr. prev. de art. 

358 lit. d C.p. şi art. 360 C.p. întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale 

infracţiunilor; 

b) încetarea urmăririi penale faţă de: 

- Bâtlan Dumitru, sub aspectul infr. prev. de art. 358 lit. d şi alineat ultim 

C.p. art. 360 C.p. art. 218 C.p. şi art. 175 C.p., întrucât a intervenit decesul acestuia; 

- Iliescu Ion, sub aspectul infr. prev. de art. 217 alin. 4, art. 264 şi art. 26 

rap. la art. 267 C.p., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale; 

- Chiţac Mihai, Stănculescu Victor Atanase, Diamandescu Corneliu, 

Peter Petre şi Dumitrescu Emil sub aspectul infr. prev. de art. 218 şi art. 175 C.p., 

întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale; 
c) neînceperea urmăririi penale faţă de Dumitrescu Emil, sub 

aspectul infr. prev. de art. 182 C.p., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 

d) neînceperea urmăririi penale cu privire la săvârşirea în cauză a 

infracţiunilor prev. de art. 174, art. 175, art. 180, art. 181, art. 182, art. 189, art. 192, art. 

193, art. 194, art. 197, art. 208-209, art. 211, art. 215, art. 217, art. 218, art. 240, art. 242, 

art. 246, art. 247, art. 248, art. 250, art. 260, art. 261, art. 264, art. 266, art. 267, art. 2671, 

art. 268, art. 272, art. 274, art. 275, art. 279, art. 288, art. 289, art. 290, art. 291, art. 321, 

art. 322, art. 323, art. 324 din C.p., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale, 

respectiv în cazul infr. prev. de art. 2671 C.p., fapta nu era incriminată ca infracţiune la 

momentul săvârşirii. 

e) neînceperea urmăririi penale cu privire la săvârşirea în cauză a 

infracţiunilor prev. de art. 357 alin. 1 lit. a C.p., întrucât fapta nu există şi art. 357 alin. 1 

lit. b, c, d şi e, alin. 2 şi 3 C.p., art. 358 art. 359 şi art. 360 C.p., întrucât nu sunt întrunite 
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elementele constitutive ale infracţiunilor. 

f) neînceperea urmăririi penale cu privire la orice altă infracţiune 

menţionată în plângerile, petiţiile şi memoriile aflate în dosar, întrucât a intervenit 

prescripţia răspunderii penale. 

 

In urma examinării dosarului respectiv, a rezultat că ancheta efectuată nu a 

fost una efectivă, de natură să lămurească, în toate aspectele şi intercondiţionările 

lor, faptele deosebit de grave care au avut loc şi nici să identifice şi să asigure 

tragerea la răspundere penală a autorilor acestora. De asemenea, s-a apreciat că 

urmărirea penală efectuată a fost deficitară şi incompletă, fară a răspunde 

exigenţelor dreptului intern şi ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fară a 

se putea susţine, în integralitatea lor, împrejurările reţinute ca temei de fapt şi de 

drept pentru soluţiile dispuse. 

De altfel, cu privire la respectiva cauză şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

- Marea Cameră a statuat, prin hotărârea pronunţată la data de 17 septembrie 2014, în 

cauza Mocanu şi alţii contra României, că autorităţile române au încălcat articolele 2 şi 3 

din Convenţie, sub aspectul laturii procedurale, precum şi articolul 6 paragraful 1 din 

Convenţie, sub aspectul duratei excesive a anchetei penale. 

Aşa fiind, pentru aceste considerente, în vederea înlăturării aspectelor de 

nelegalitate constatate, dar şi pentru a se realiza o anchetă conformă principiilor cuprinse 

în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi exigenţelor Curţii Europene a 

Drepturilor Omului, cu identificarea şi valorificarea tuturor elementelor probatorii care 

pot conduce la lămurirea cauzei sub toate aspectele, prin referatul din data de 22.01.2015 

al Secţiei Parchetelor Militare s-a propus infirmarea parţială a rezoluţiei nr. 175/P/2008 

din 17.06.2009 a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de 

urmărire penală şi criminalistică, în privinţa soluţiilor de netrimitere în judecată pentru 

infracţiunile contra păcii şi omenirii şi pentru infracţiunile de omor, precum şi 

redeschiderea urmăririi penale. 

Prin Ordonanţa nr. 3/C3/2015 din 05.02.2015, procurorul general al Parchetului de 

pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus infirmarea parţială a rezoluţiei nr. 

175/P/2008 din 17.06.2009 a Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 

Secţia de urmărire penală şi criminalistică, cu privire la soluţiile de netrimitere în judecată 

dispuse sub aspectul infracţiunilor contra păcii şi omenirii şi infracţiunilor de omor 

prevăzute de Codul penal din 1968, precum şi infirmarea rezoluţiilor nr. 

7335/3341/II/2/2009 din 25.08.2009 şi nr. 7301/3419/II/2/2009 din 03.09.2009 ale 

procurorului şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de 

pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi redeschiderea urmăririi penale în această 

cauză. 

Prin încheierea nr. 169/2015 din 09.03.2015, judecătorul de cameră preliminară 

din cadrul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a dispus admiterea cererii Parchetului de pe 
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lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a confirmat redeschiderea urmăririi penale în 

dosarul nr. 175/P/2008 cu privire la infracţiunile contra păcii şi omenirii şi infracţiunile 

de omor prevăzute de Codul penal anterior. 

Ulterior, prin încheierea nr. 388 din 02.06.2015, pronunţată de judecătorul de 

cameră preliminară din cadrul înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în dosarul nr. 

1116/1/2015, a fost admisă cererea petentului Stoica Marin şi a fost trimis dosarul nr. 

175/P/2008 la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire 

penală şi criminalistică, în vederea completării urmăririi penale. 

In raport de autoritatea de lucru judecat a hotărârii prin care a fost confirmată 

măsura infirmării rezoluţiei nr. 175/P/2008, judecătorul de cameră preliminară a dispus 

trimiterea cauzei la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de 

urmărire penală şi criminalistică pentru a completa urmărirea penală, conform celor 

dispuse prin ordonanţa de infirmare nr. 3/C3/2015 din 05.02.2015 a procurorului general 

al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Având în vedere că la comiterea faptelor pentru care se impuneau a fi efectuate 

cercetări au participat atât civili cât şi militari, prin ordonanţa nr. 175/P/20O8 din data 

de 07.10.2015, Secţia de urmărire penală şi criminalistică a dispus decimarea în favoarea 

Secţiei Parchetelor Militare a competenţei de soluţionare a cauzei. 

Dosarul nr. 175/P/2008 al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică a fost înregistrat la data de 08.10.2015 

la Secţia Parchetelor Militare sub nr. 22/P/2015, iar prin ordonanţa nr.

47/P/2014 din data de 09.10.2015, în temeiul disp. art. 43 alin. 2 lit. c din C.p.p. rap. la 

art. 63 alin. 1 C.p.p cauza a fost reunită la dosarul nr. 47/P/2014. 

Examinând întregul material de urmărire penală efectuat în dosarul nr. 47/P/2014, 

se constată următoarele: 

- Cu privire la împrejurările în care au decedat prin împuşcare numiţii Lepădatu 

Mitriţă, Mocanu Velicu Valentin, Duncă Gheorghiţă şi Drumea Dragoş şi au fost rănite 

prin împuşcare alte 3 persoane în cursul evenimentelor care au avut loc în mun. Bucureşti 

în perioada 13-15 iunie 1990, în cauză a fost începută urmărirea penală faţă de col. (rez.) 

Costea Dumitru şi col. (rez.) Constantin Vasile sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 

prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 174, art. 175 lit. e şi art. 176 lit. b cu aplic. art. 73 lit. b şi 

art. 13 C.p., respectiv art. 31 alin. 2 rap. la art. 20 combinat cu art. 174, art. 175 lit. e şi art. 

176 lit. b cu aplic. art. 73 lit. b şi art. 13 C.p. 

Prin ordonanţele nr. 24/P/2014 din 19.03.2014, respectiv 20.03.2014 ale 

Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti s-a dispus schimbarea 

încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina suspectului col. (rez.) Costea Dumitru în 

infracţiunea de participaţie improprie la infracţiunea de omor calificat, prev. de art. 52 

alin. 3 C.p. rap. la art. 188 şi art. 189 alin. 1 lit. f C.p., precum şi a faptelor reţinute în 

sarcina suspectului col. (rez.) Constantin Vasile, în infracţiunile de participaţie improprie 
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la infracţiunea de omor calificat, prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 188 şi art. 189 alin. 

1 lit. f C.p. şi participaţie improprie la tentativă la omor calificat, prev. de art. 52 alin. 3 

C.p. rap. la art. 32 C.p. comb. cu art. 188 şi art. 189 alin. 1 lit. f C.p. 

în fapt, s-a reţinut că în seara zilei de 13 iunie 1990, în exercitarea funcţiei de 

comandant al Unităţii Militare de Pază şi Ordine din Ploieşti, col. (rez.) Costea Dumitru 

i-a determinat pe militarii din subordine să utilizeze armamentul din dotare cu muniţie de 

război, trăgând din interiorul sediului Ministerului de Interne asupra manifestanţilor, 

dintre care unii protestau violent, acţiune în urma căreia a rezultat decesul prin împuşcare 

al numiţilor Mocanu Velicu Valentin şi Lepădatu Mitriţă, fapta fiind comisă de către 

militari fară vinovăţie. 

In sarcina col. (rez.) Constantin Vasile, s-a reţinut faptul că în noaptea de 13/14 

iunie 1990, în calitate de şef al unui detaşament de paraşutişti din cadrul 

Comandamentului Aviaţiei Militare, i-a determinat pe militarii din subordine să utilizeze 

armamentul din dotare cu muniţie de război, trăgând în zona magazinului „Romarta 

Copiilor” asupra manifestanţilor, dintre care unii protestau violent, acţiune în urma căreia 

a rezultat decesul prin împuşcare al numiţilor Drumea Dragoş şi Duncă Gheorghiţă şi 

rănirea altor 3 persoane faptă comisă de militari fară vinovăţie. 
 

In ce priveşte aspectele ce au format obiectul dosarului nr. 175/P/2008 al 

Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire 

penală şi criminalistică, urmare redeschiderii parţiale a urmăririi penale, având în 

vedere şi faptul că, în prezent, Chiţac Mihai (fost ministru de interne) şi Bâtlan 

Dumitru (fost comandant al Poliţiei Capitalei) sunt decedaţi, reluarea urmăririi 

penale vizează numai infracţiunile contra păcii şi omenirii şi infracţiunile de omor 

prevăzute de Codul penal anterior pentru care a fost dispusă începerea urmăririi 

penale, după cum urmează: 

1. civil Iliescu Ion: 

- art. 356 C.p. (propagandă pentru război), 

- art. 357 lit. a, b şi c C.p. (genocid săvârşit prin: uciderea membrilor colectivităţii 

sau grupului; vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a colectivităţii sau grupului; 

supunerea colectivităţii ori grupului la condiţii de existenţă sau tratament de natură să 

ducă la distrugerea fizică) şi 

- art. 358 lit. d) C.p. (tratamente neomenoase prin dislocarea sau lipsirea de 

libertate fară temei legal) 

2. civil Măgureanu Virgil: 

- art. 357 lit. a şi b C.p. (genocid săvârşit prin: uciderea membrilor colectivităţii 

sau grupului; vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a colectivităţii sau grupului) 

şi 

- art. 358 alin. 1 şi 2 lit. d şi alin. 3 C.p. (supunerea la tratamente neomenoase a 

răniţilor şi bolnavilor, a membrilor personalului civil, sanitari sau ai Crucii Roşii ori al 
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organizaţiilor asimilate acesteia, a naufragiaţilor, a prizonierilor de război şi în general, a 

oricărei alte persoane căzute în puterea adversarului ori supunerea acestora la experienţe 

medicale sau ştiinţifice, care nu sunt justificate de un tratament medical, dislocarea sau 

lipsirea de libertate fară un temei legal), 

3. general-maior (rez.) Diamandescu Corneliu, general (rez.) Peter Petre, 

general (rez.) Dobrinoiu Vasile, civil Stănculescu Victor Atanase şi viceamiral (rez.) 

Dumitrescu Emil: 

- art. 358 lit. d şi alineatul ultim C.p. (tratamente neomenoase prin dislocarea sau 

lipsirea de libertate fară temei legal) şi 

- art. 175 C.p. (omor calificat). 

Trebuie arătat faptul că la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare noul Cod penal 

(Legea nr. 286/2009), la aceeaşi dată intrând în vigoare şi noul Cod de procedură penală 

(Legea nr. 135/2010). 

Principiul aplicării „legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a 

cauzei” este prevăzut la art. 5 din noul Cod penal într-o formă aproape identică cu cea din 

Codul penal anterior, respectiv art. 13. 
La data comiterii faptelor, 13-15.06.1990, era în vigoare Codul penal din 1968 

(Legea nr. 15/1968 din 21.06.1968), republicat în temeiul Legii nr 6/1973 din 06.04.1973. 

Infracţiunile contra păcii şi omenirii au fost reglementate în Codul penal din 1968 

în cadrul unui titlu distinct (titlul XI), care cuprindea propaganda pentru război (art. 356), 

genocidul (art. 357), tratamentele neomenoase (art. 358), distrugerea unor obiective şi 

însuşirea unor bunuri (art. 359), distrugerea, jefuirea sau însuşirea unor valori culturale 

(art. 360), precum şi un articol distinct, (art. 361) care prevedea sancţionarea tentativei, 

tăinuirii şi favorizării pentru infracţiunile menţionate. 
 

In actualul Cod penal, infracţiunile de genocid, contra umanităţii şi de război sunt 

prevăzute în titlul XII, care este împărţit în două capitole: Capitolul I - Infracţiuni de 

genocid şi contra umanităţii şi Capitolul II - Infracţiuni de război. 

Prin urmare, relaţiile sociale ocrotite în Codul penal din 1968 în Titlul XI - 

Infracţiuni contra păcii şi omenirii sunt protejate în prezent prin incriminările cuprinse în 

Codul penal, Titlul XII - Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război. 
 

In actualul Cod penal, infracţiunea de genocid este prevăzută în art. 438, fiind 

corespondentă infracţiunii de genocid prevăzută în art. 357 din Codul penal din 1968, care 

constituia săvârşirea unor fapte în scopul de a distruge în întregime sau în parte o 

colectivitate sau un grup naţional, etnic, rasial sau religios. Textul nu este modificat în 

mod semnificativ, una dintre modificări constând în renunţarea la noţiunea de 

’’colectivitate” şi păstrarea unei singure noţiuni, cea de ’’grup”. 

In Codul penal actual infracţiunea de tratamente neomenoase (prev. de art. 358 

din Codul penal anterior) nu mai are, ca atare, un corespondent, elemente specifice acestei 
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infracţiuni regăsindu-se în special în cadrul infracţiunilor de război contra persoanelor 

(art. 440 din Codul penal actual). 

In Codul penal aflat în vigoare a fost introdus un nou text, şi anume art. 439 

(infracţiuni contra umanităţii), care reia, într-o formă adaptată, prevederile art. 7 din 

Statutul Curţii Penale Internaţionale, ratificat de România prin Legea nr. 111 din 

13.03.2002. 

Deşi între infracţiunea de tratamente neomenoase şi infracţiunile contra umanităţii 

nu există, ca atare, o continuitate a incriminării, se constată faptul că unele dintre 

modalităţile normative alternative de săvârşire a infracţiunii de tratamente neomenoase se 

regăsesc în cuprinsul infracţiunilor contra umanităţii: lipsirea de libertate în mod ilegal - 

art. 439 lit. i sau tortura - art. 439 lit. e. 

De asemenea, elemente privind supunerea la tratamente neomenoase a categoriilor 

de persoane prevăzute de art. 358 alin. 1 din Codul penal din 1968 se regăsesc în cadrul 

infracţiunilor contra umanităţii din actualul Cod penal, la art. 439 lit. j - persecutarea unui 

grup sau a unei colectivităţi determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale 

omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin 

politic, rasial, naţional, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcţie de alte criterii 

recunoscute ca inadmisibile în dreptul internaţional sau art. 439 lit. k - alte asemenea fapte 

inumane ce cauzează suferinţe mari sau vătămări ale integrităţii fizice sau psihice. 

In fine, este de menţionat faptul că infracţiunea de propagandă pentru război (art. 

356 Cod penal anterior) nu are corespondent în actualul Cod penal. 

Faţă de cele expuse, din perspectiva aplicării art. 5 din Codul penal şi a actelor 

succesive prin care s-a fixat cadrul juridic în diferite momente procesuale, în ce priveşte 

pe suspecţii civil Iliescu Ion, civil Măgureanu Virgil, general-maior (rez.) 

Diamandescu Corneliu, general (rez.) Peter Petre, general (rez.) Dobrinoiu Vasile şi 

viceamiral (rez.) Dumitrescu Emil se va dispune schimbarea încadrării juridice a 

infracţiunilor reţinute în sarcina acestora, în infracţiunea prev. de art. 439 alin. 1 lit. a, g şi 

j din Codul penal, respectiv art. 439 alin. 1 lit. g şi j din Codul penal 

Totodată, având în vedere că în urma examinării actelor de urmărire penală s-a 

constatat că la comiterea faptelor pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale au 

participat şi alte persoane, respectiv numiţii civil Roman Petre (prim ministru al 

Guvernului, civil Voiculescu Gelu Voican (viceprim ministru al Guvernului), civil 

Stănculescu Victor Atanase (ministru al apărării naţionale), civil Dumitru Nicolae, 

general maior (rez.) Florescu Mugurel (în anul 1990 procuror general adjunct al al 

României şi şef al Direcţiei Procuraturii Militare), civil Ionescu Cazemir Benedict 

(vicepreşedinte la C.P.U.N.), civil Burlec-Plăieş Cornel - ministru adj. la Min. Minelor, 

civil Dobre Gheorghe - director Regionala C.F.R. Craiova, civil Cozma Miron - 

preşedinte al biroului executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere „Valea Jiului”, cpt. 

(rez) Cămărăşescu Nicolae - inginer electromecanic la Exploatarea Minieră Aninoasa, 

civil Bacs Ştefan - lider sindical E.M. Lonea, civil Ciocan Nicolae - lider de sindicat la 
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E.M. Deva, civil Stanca Nicolae - director la E.M. Deva, civil Temelescu Viorel - lider 

sindical la E.M. Motru, civil Miclăuş Nicolae - lider de sindicat E.M. Ţebea, Doroftei 

Petre - director E.M. Ţebea, Braiţ Petru - lider sindical E.M. Petrila, civil Drella Matei - 

Nicolae - lider sindical E.M. Bărbăteni, civil Marchiş Gheorghe - director la E.M. 

Paroşeni, col. (rez.) Bondoc Titu - ofiţer activ la Secţia de Informaţii Gorj - Biroul 

Motru, civil Varga Csaba - maistru miner E.M. Paroşeni, civil Ilinescu Constantin-Ioan 

- inginer în cadrul E.M. Aninoasa şi Soltănel Gheorghe - director la E.M. Comăneşti, se 

va dispune extinderea urmăririi penale după cum urmează: 

- general maior (rez.) Florescu Mugurel şi civil Dumitru Nicolae sub 

aspectul infracţiunii prev. de art. 439 alin. 1 lit. a, g şi j din Codul penal,
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2) civil KleibeLvîfSta^ 

la data 40HMBBI 
născut m 

cu ultimul domiciliu în 

ip.^pjud.’ 

cu ultimul domiciliu în 

3) civil Loiş Dorin, născut la data! 

5) civil Napău Ion, fiul lui născut la data 
- cu ultimul domiciliu în 

- civil Ionescu Cazemir Benedict sub aspectul infracţiunii prev. de art. 439 

alin. 1 lit. g şi j din Codul penal, 

- civil Burlec-Plăieş Cornel, civil Dobre Gheorghe, civil Cozma Miron, 

cpt. (rez) Cămărăşescu Nicolae, civil Bacs Ştefan, civil Ciocan Nicolae, civil 

Stanca Nicolae, civil Temelescu Viorel, civil Miclăuş Nicolae, civil Doroftei 

Petre, civil Braiţ Petru, civil Drella Matei - Nicolae, civil Marchiş Gheorghe, 

col. (rez.) Bondoc Titu, civil Varga Csaba, civil Ilinescu Constantin - Ioan şi 

civil Soltănel Gheorghe, sub aspectul infracţiunii prev. de art. 439 alin. 1 lit. g din 

Codul penal. 

In ce priveşte pe numiţii civil Roman Petre, civil Voiculescu Gelu Voican 

şi civil Stănculescu Victor Atanase, având în vedere că aceştia au comis faptele 

în calitate de membri ai Guvernului, urmează a fi parcursă procedura specială 

prevăzută de Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. 

De asememenea s-a constatat că la comiterea faptelor au participat şi 

numiţii: 

1) civil Avramescu Ovidiu, fiul lui născut la data de 

decedat la data de 
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De remarcat este faptul că numiţii Iliescu Ion, Dumitrescu Emil Cico, Chiţac 

Mihai, Mateşoi Adrian, Diamandescu Corneliu, Costea Petru-Dan, Atomulesei 

Vasile, Sultanei Gheorghe, Nădejde Alexandru, Ilinescu Constantin, Costinaş 

Benoni-Gheorghe, Cămărăşescu Nicolae, Mihăilă Gheorghe, col. (r) Bondoc Titu, 

Temelescu Viorel, Ciocan Nicolae, Stanca Nicolae, Miclăuş Nicolae, Doroftei Petru, 

Mătieş Cornel, Simion Iordache, Dihoru Valentin, Borislavschi Dimitrie, Loiş Dorin, 

Drella Matei, Kleibel Wilhelm, Braiţ Petru, Bacs Ştefan, Burlec Plăieş Cornel şi 

Napău Ion au fost cercetaţi în legătură cu evenimentele din 13-15 iunie 1990 şi în dosarul 

nr. 266/P/D/2008 al D.I.I.C.O.T. - Structura centrală, sub aspectul infracţiunilor prev. de 

art. 162, art. 163 şi art. 1681 din C.p. (Iliescu Ion), respectiv art. 162 alin. 2 C.p. 

(Dumitrescu Emil Cico, ş.a.) 

în cauză, prin ordonanţa nr. 266/P/D/2008 din 10.03.2009, D.I.I.C.O.T. - 

Structura centrală a dispus, în baza art. 10 lit. a, b, d şi g C.p.p.: 

- scoaterea de sub urmărire penală a înv. Iliescu Ion, pentru săvârşirea 

infracţiunilor prevăzute de art. 162, art. 163 şi art. 1681 din C.p.; 

- scoaterea de sub urmărire penală a învinuiţilor: Dumitrescu Emil Cico, Chiţac 

Mihai, Mateşoi Adrian, Diamandescu Corneliu, Costea Petru-Dan, Atomulesei Vasile, 

Sultănel Gheorghe, Nădejde Alexandru, Ilinescu Constantin, Costinaş Benoni-Gheorghe, 

Cămărăşescu Nicolae, Mihăilă Gheorghe, col. (r) Bondoc Titu, Temelescu Viorel, Ciocan 

Nicolae, Stanca Nicolae, Miclăuş Nicolae, Doroftei Petru, Mătieş Cornel, Simion 

Iordache, Dihoru Valentin, Borislavschi Dimitrie, Loiş Dorin, Drella Matei, Kleibel 

Wilhelm, Braiţ Petru, Bacs Ştefan, Burlec Plăieş Cornel şi Napău Ion, pentru săvârşirea 

infr. prev. de art. 162 alin. 2 C.p. (subminarea puterii de stat). 

In fapt, s-a reţinut că atacul nu a fost îndreptat împotriva unui organ al puterii de 

stat, ci împotriva populaţiei civile şi a avut ca scop reprimarea manifestaţiei din Piaţa 

Universităţii Bucureşti, precum şi a opozanţilor politici din acea vreme. Totodată, s-a 

arătat faptul că acţiunile violente nefiind de natură să vizeze şi să slăbească puterea de 

stat, acestea sunt susceptibile de a fi încadrate în dispoziţiile art. 357, art. 358, art. 359 şi 

art. 360 C.p., motiv pentru care prin ordonanţa susmenţionată s-a dispus disjungerea sub 

aspectul infracţiunilor susmenţionate şi declinarea la Parchetul de pe lângă înalta Curte de 

Casaţie şi  

Având în vedere însă că susnumiţii sunt în prezent decedaţi, faţă de aceştia nu poate fi pusă în 

mişcare acţiunea penală, fiind incidente disp. art. 16 lit. f din C.p.p. 
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Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică (fiind format dosarul nr. 175/P/2008). 

De asemenea, în legătură cu împrejurările în care au decedat prin împuşcare 

numiţii Lepădatu Mitriţă, Mocanu Velicu Valentin, Duncă Gheorghiţă şi Drumea Dragoş 

şi au fost rănite prin împuşcare alte 3 persoane, în cursul evenimentelor care au avut loc în 

mun. Bucureşti, în perioada 13-15 iunie 1990, Iliescu Ion a fost cercetat în dosarul nr. 

1122/P/2007 al Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de 

urmărire penală şi criminalistică, sub aspectul infracţiunilor de participaţie improprie la 

omor calificat şi omor deosebit de grav şi participaţie improprie la tentativă la omor 

calificat şi omor deosebit de grav, prev. de art. 31 alin. 2 rap. la art. 174-175 lit. e, art. 31 

alin. 2 rap. la art. art. 174-176 lit. b C.p., art. 31 alin. 2 rap. la art. art. 20 C.p. comb. cu 

art. 174-175 lit. e C.p. şi art. 31 alin. 2 rap. la art. art. 20 C.p. comb. cu art. 174-176 lit. b 

C.p., cu aplic. art. 13 C.p., cauza fiind soluţionată prin rezoluţia din data de 10.10.2008 de 

neîncepere a urmăririi penale, cu motivarea că solicitarea fostului preşedinte al României, 

de degajare a Pieţei Universităţii, nu ar întruni condiţiile legale pentru a putea fi apreciată 

ca o determinare la săvârşirea unei infracţiuni şi în plus, nu ar avea legătură de cauzalitate 

cu ceea ce s-a întâmplat în după-amiaza zilei de 13 iunie 1990 şi în noaptea de 13/14 iunie 

1990. 

Cu privire la acest aspect, menţionăm însă că, aşa cum s-a arătat, cercetările au 

vizat numai decizia evacuării Pieţei Universităţii şi nu întregul plan conceput şi pus în 

aplicare în vederea declanşării unui atac asupra populaţiei civile, la care au participat atât 

forţe militare ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale si Serviciului 

Român de Informaţii, cât si muncitori din diverse centre 
» » » 7 * 

industriale şi bazine carbonifere. 

De altfel, motivul redeschiderii dosarului nr. 175/P/2008 a fost tocmai acela de a 

analiza împrejurările în care au decedat cele patru persoane şi au fost rănite alte trei, prin 

împuşcare, în contextul tuturor evenimentelor care au avut loc în perioada 13-15 iunie 

1990, iar în această cauză a fost începută urmărirea penală faţă de Iliescu Ion sub aspectul 

infr. prev. de art. 357 lit. a, b şi c C.p. (genocid), care prevedea ca modalităţi normative 

alternative de săvârşire şi uciderea membrilor colectivităţii sau grupului şi vătămarea 

gravă a integrităţii fizice sau mintale a colectivităţii sau grupului. 

Pentru motivele expuse anterior, în conformitate cu disp. art. 311 alin. 1 din Codul 

de procedură penală,  
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(propagandă pentru război), art. 357 lit. a, b şi c C.p. (genocid săvârşit prin: uciderea 

membrilor colectivităţii sau grupului; vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a 

colectivităţii sau grupului; supunerea colectivităţii ori grupului la condiţii de existenţă 

sau tratament de natură să ducă la distrugerea fizică) şi art. 358 lit. d) C.p. (tratamente 

neomenoase prin dislocarea sau lipsirea de libertate fară temei legal) în infracţiuni 

contra umanităţii prev. de art. 439 alin. 1 lit. a, g şi j din Codul penal cu aplic. art. 5 

C.p., constând în aceea că: 

- în zilele de 11-12.06.1990, în calitate de preşedinte al Consiliului Provizoriu de 

Uniune Naţională (C.P.U.N.), împreună cu civil Roman Petre, civil Măgureanu Virgii, 

civil Voiculescu Gelu-Voican, civil Dumitru S. Nicolae, general (rez.) Chiţac Mihai, 

general-maior (rez.) Diamandescu Corneliu, general maior (rez.) Florescu Mugurel ş.a., a 

decis reprimarea violentă a manifestaţiei din Piaţa Universităţii, în baza acestei 

hotărâri fiind declanşat, în dimineaţa zilei de 13.06.1990, un atac asupra unei 

populaţii civile, la care au participat forţele militare ale Ministerului de Interne, 

Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, atac soldat cu 

decesul a patru persoane şi rănirea a altor trei prin împuşcare, precum şi 

vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a aprox. 270 de persoane. Ulterior, la 

data de 13.06.1990, împreună cu civil Roman Petre, alţi membri ai Guvernului, 

lideri de sindicat şi conducători ai unor centre industriale şi bazine carbonifere din 

ţară, a decis organizarea deplasării la Bucureşti a peste 10.000 de muncitori care, în 

zilele de 14 şi 15 iunie 1990, au continuat atacul declanşat în dimineaţa zilei de 13 

iunie 1990 asupra unei populaţii civile, provocând vătămarea corporală şi lipsirea 

de libertate a unui număr de peste 1.000 persoane. 

  

 

 

sau grupului; vătămarea gravă a integrităţii fizice sau mintale a colectivităţii sau grupului) 

şi art. 358 alin. 1 şi 2 lit. d şi alin. 3 C.p. (supunerea la tratamente 

D I S P U N E M :  

I. Schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina suspecţilor: 
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neomenoase a răniţilor şi bolnavilor, a membrilor personalului civil, sanitari sau ai Crucii 

Roşii ori al organizaţiilor asimilate acesteia, a naufragiaţilor, a prizonierilor de război şi în 

general, a oricărei alte persoane căzute în puterea adversarului ori supunerea acestora la 

experienţe medicale sau ştiinţifice, care nu sunt justificate de un tratament medical, 

dislocarea sau lipsirea de libertate fară un temei legal), în infracţiuni contra umanităţii 

prev. de art. 439 alin. 1 lit. a, g şi j din Codul penal cu aplic. art. 5 C.p., constând în 

aceea că: 

- în zilele de 11-12.06.1990, în calitate de director al Serviciului Român de 

Informaţii, în cadrul şedinţelor de la Palatul Victoria şi Palatul Scroviştea, împreună cu 

civil Iliescu Ion, civil Roman Petre, civil Voiculescu Gelu-Voican, civil Dumitru S. 

Nicolae, general (rez.) Chiţac Mihai, general-maior (rez.) Diamandescu Corneliu, 

general maior (rez.) Florescu Mugurel ş.a., a decis reprimarea violentă a manifestaţiei 

din Piaţa Universităţii, în baza acestei hotărâri fiind declanşat, în dimineaţa zilei de 

13.06.1990, un atac sistematic asupra unei populaţii civile, la care au participat forţele 

militare ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului 

Român de Informaţii, atac soldat cu decesul a patru persoane şi rănirea a altor trei prin 

împuşcare, precum şi vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a aprox. 270 de 

persoane. 

3) general-maior (rez.) Diamandescu Corneliu, fiul lui^ născut la 

data deţ||0£HflflHHHflHR^domiciliat îrf^HMRJfc str. iHHH^nr. 

^l^sector^PCNP: ^ÎMilJHBBrdiriinfracţiunile prevăzute de art. 358 lit. d şi alineatul 

ultim C.p. (tratamente neomenoase prin dislocarea sau lipsirea de libertate fară temei 

legal) şi art. 175 C.p. (omor calificat), în infracţiuni contra umanităţii prev. de art. 

439 alin. 1 lit. a, g şi j din Codul penal cu aplic. art. 5 C.p., constând în aceea că: 

- în zilele de 11-12.06.1990, în calitate de şef al Inspectoratului General al Poliţiei 

şi prim-adjunct al ministrului de interne, în cadrul şedinţelor de la Palatul Victoria şi 

Palatul Scroviştea, împreună cu civil Iliescu Ion, civil Roman Petre, civil Măgureanu 

Virgil, civil Voiculescu Gelu-Voican, civil Dumitru S. Nicolae, general (rez.) Chiţac 

Mihai, general maior (rez.) Florescu Mugurel ş.a., a decis reprimarea violentă a 

manifestaţiei din Piaţa Universităţii, în baza acestei hotărâri fiind declanşat, în dimineaţa 

zilei de 13.06.1990, un atac sistematic asupra unei populaţii civile, la care au participat 

forţele militare ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului 

Român de Informaţii, atac soldat cu decesul a patru persoane şi rănirea a altor trei prin 

împuşcare, precum şi vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a aprox. 270 de 

persoane; 

- ulterior, în zilele de 14 şi 15 iunie 1990, a sprijinit atacul violent declanşat 

asupra unei populaţii civile din Bucureşti de către peste 10.000 de muncitori din
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centre industriale şi bazine carbonifere din ţară, consecinţa acestui atac fiind vătămarea corporală 

şi lipsirea de libertate a unui număr de peste 1.000 persoane. 

4) general (rez.) Peter Petre, fiul lui 

 ___  domiciliat în< 

 CNP 

din infracţiunile prevăzute de art. 358 lit. d şi alineatul ultim C.p. (tratamente 

neomenoase prin dislocarea sau lipsirea de libertate fără temei legal) şi art. 175 C.p. (omor 

calificat), în infracţiuni contra umanităţii prev. de art. 439 alin. 1 lit. g şi j din Codul penal cu 

aplic. art. 5 C.p., constând în aceea că: 

- în calitate de comandant al U.M. 0575 Măgurele, în perioada 13- 15.06.1990 a sprijinit 

atacul violent declanşat asupra unei populaţii civile din Bucureşti de către peste 10.000 de 

muncitori din centre industriale şi bazine carbonifere din ţara, consecinţa acestui atac fiind 

vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a unui număr de peste 1.000 persoane. 

5)  Dobrinoiu Vasile, fiul lui 

din infracţiunile prevăzute de art. 358 lit. d şi alineatul ultim C.p. (tratamente 

neomenoase prin dislocarea sau lipsirea de libertate fără temei legal) şi art. 175 C.p*. (omor 

calificat), în infracţiuni contra umanităţii prev. de art. 439 alin. 1 lit. g şi j din Codul penal cu 

aplic. art. 5 C.p., constând în aceea că: 

- în calitate de comandant al U.M. 0828 Băneasa - Şcoala Militară Superioară de Ofiţeri a 

Ministerului de Interne, în perioada 13-15.06.1990 a sprijinit atacul violent declanşat asupra unei 

populaţii civile din Bucureşti de către peste 10.000 de muncitori din centre industriale şi bazine 

carbonifere din ţară, consecinţa acestui atac fiind vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a 

aprox. 1.000 persoane. 

din infracţiunile prevăzute de art. 358 lit. d şi alineatul ultim C.p. (tratamente 

neomenoase prin dislocarea sau lipsirea de libertate fară temei legal) şi art. 175 C.p. (omor 

calificat), în infracţiuni contra umanităţii prev. de art. 439 alin. 1 lit. g şi j din Codul penal cu 

aplic. art. 5 C.p., constând în aceea că: 

- în zilele de 13-15 iunie 1990 în calitate de membru al Consiliului Frontului Salvării 

Naţionale, a participat în mod direct şi a coordonat atacul violent declanşat 

6) viceamiral (rez.) Dumitrescu Emil, fiul lui 
la data de în iud. domiciliat în 

născut 

născut la data de nr. 

născut la 

str.1 
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asupra unei populaţii civile din Bucureşti de către forţele militare ale Ministerului de Interne, 

Ministerului Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, dar şi atacul declanşat ulterior 

de către cei peste 10.000 de muncitori din centre industriale şi bazine carbonifere din ţară, 

consecinţa acestui atac fiind vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a aprox. 1.000 persoane. 

IL Extinderea urmăririi penale sub aspectul infracţiunii contra umanităţii, prev. de 

art. 439 alin. 1 lit. a, g şi j din Codul penal cu aplic. art. 5 C.p. privind participarea la comiterea 

faptei şi a suspecţilor: 

1) general maior (rez.) Florescu Mugurel Cristian, fiul lui
 Ş
i 

domiciliat ap^ppsect. 

0pftCI' 

- în perioada 11-12.06.1990, în calitate de procuror general adjunct al 

României şi şef al Direcţiei Parchetelor Militare, împreună cu civil Iliescu Ion, 

civil Roman Petre, civil Măgureanu Virgil, civil Voiculescu Gelu-Voican, civil 

Dumitru S. Nicolae, general (rez.) Chiţac Mihai, general-maior (rez.) 

Diamandescu Corneliu ş.a., a decis reprimarea violentă a manifestaţiei din Piaţa 

Universităţii, în baza acestei hotărâri fiind declanşat, în dimineaţa zilei de 

13.06.1990, un atac sistematic asupra unei populaţii civile, la care au participat 

forţele militare ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale şi 

Serviciului Român de Informaţii, atac soldat cu decesul a patru persoane şi rănirea 

a altor trei prin împuşcare, precum şi cu vătămarea corporală şi lipsirea de libertate 

a aprox. 270 de persoane. 

născut la data de 

- în zilele de 11-12.06.1990, în calitate de prim vicepreşedinte al F.S.N., împreună cu civil 

Iliescu Ion, civil Roman Petre, civil Măgureanu Virgil, civil Voiculescu Gelu-Voican, general 

(rez.) Chiţac Mihai, general-maior (rez.) Diamandescu Corneliu, general maior (rez.) 

Florescu Mugurel ş.a., a decis reprimarea violentă a manifestaţiei din Piaţa Universităţii, în baza 

acestei hotărâri fiind declanşat, în dimineaţa zilei de 13.06.1990, un atac sistematic asupra unei 

populaţii civile, la care au participat forţele militare ale Ministerului de Interne, Ministerului 

Apărării Naţionale şi Serviciului Român de Informaţii, atac soldat cu decesul a patru persoane şi 

rănirea a altor trei prin împuşcare, precum şi cu vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a aprox. 

270 de persoane; 

civil Dumitru Nicolae, fiul lui 

cu ultimul domiciliu în' 

INP: constând în aceea că 
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- ulterior, în perioada 13-15.06.1990, a sprijinit atacul violent declanşat asupra 

unei populaţii civile din Bucureşti de către peste 10.000 de muncitori din centre 

industriale şi bazine carbonifere din ţară, consecinţa acestui atac fiind vătamarea 

corporală şi lipsirea de libertate a aprox. 1.000 persoane. 

III» Extinderea urmăririi penale sub aspectul infracţiunii contra umanităţii» 

prev. de art. 439 alin. 1 Iit. g şi j din Codul penal cu aplic. art. 5 C.p. privind 

particip^g^comiterea faptei şi a suspectului civil Ionescu Cazemir 

domiciliat 

 

Constând în aceea că: 

- în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională 

(C.P.U.N.), în perioada 13-15.06.1990 a sprijinit atacul violent declanşat asupra unei 

populaţii civile din Bucureşti de către peste 10.000 de muncitori din centre industriale şi 

bazine carbonifere din ţară, consecinţa acestui atac fiind vătămarea corporală şi lipsirea 

de libertate a aprox. 1.000 persoane. 

IV. Extinderea urmăririi penale sub aspectul infracţiunii contra umanităţii 

prev. de art. 439 alin. 1 lit. g din Codul penal cu aplic. art. 5 C.p. 
privind participarea la comiterea faptei şi a suspecţilor: 

civil Burlec-Plăieş Cornel, fiul lui născutl a data de 

domiciliat în, constând în aceea că: 

- în calitate de ministru adjunct la Ministerul Minelor, în cadrul atacului 
sistematic desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu 
vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat 
deplasarea minerilor din Valea Jiului la Bucureşti, preluându-i din staţia C.F.R. Gara 

de Nord în momentul sosirii lor.  

2) civil Dobre Gheorghe, fiul lui Un WKKţHtţ domiciliat în 

 constând în aceea că: 

- în calitate de director Regionala C.F.R. Craiova, în cadrul atacului sistematic desfăşurat 

în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu vătămarea corporală şi lipsirea de 

libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat deplasarea minerilor la Bucureşti, asigurând 

condiţiile necesare pentru ca trenurile cu mineri să aibă drum liber până în Capitală. 
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_3) civil Cozma Miron, 

fiul lui1 

 

Constând în aceea că: 

- în calitate de preşedinte al biroului executiv al Ligii Sindicatelor Miniere Libere 

„Valea Jiului”, în cadrul atacului sistematic desfăşurat în perioada 13- 15.06.1990 asupra 

unei populaţii civile, soldat cu vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de 

persoane, împreună cu Ilinescu Constantin-Ioan şi Torsan Ilie a organizat şi coordonat 

deplasarea la Bucureşti a minerilor din Valea Jiului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- în calitate de lider de sindicat la E.M. Deva, în cadrul atacului sistematic 

desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu vătămarea 

corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat împreună cu 

directorul E.M. Deva, Stanca Nicolae, deplasarea la Bucureşti a unui grup de salariaţi din 

cadrul Exploatării Miniere Deva. 

civil Stanca Nicolae, fiul lui  
■Constând în aceea că:

născut la data de str. 

fost ofiţer activ la 

Cămărăşescu Nicolae, fiul lui 

"domiciliat în >CNP< 

Departamentul Securităţii Statului, constând în aceea că: 

- în calitate de inginer electromecanic la Exploatarea Minieră Aninoasa, în cadrul atacului 

sistematic desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu vătămarea 

corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat şi coordonat deplasarea la 

Bucureşti a minerilor din E.M. Aninoasa. 

5) civil Bacs Ştefan, fiul 

CNP:^H|MSRHM0teconstând în aceea că: în calitate de lider sindical E.M. 

Lonea, în cadrul atacului sistematic desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii 

civile, soldat cu vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat 

deplasarea la Bucureşti a minerilor din E.M. Lonea. 

născut la 01.06.1949 în com. 

constând în aceea 

6) civil Ciocan Nicolae,  
: www.JU
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- în calitate de director ia E.M. Deva, în cadrul atacului sistematic desfăşurat în 

perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu vătămarea corporală şi 

lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat împreună cu liderul de 

sindicat al E.M. Deva - Ciocan Nicolae, deplasarea la Bucureşti a unui grup de salariaţi 

din cadrul Exploatării Miniere Deva. 

Temelescu Viorel, fiul lui« domiciliat 

Gorj, CNP: constând în 

aceea că: 

- în calitate de lider sindical la E.M. Motru, în cadrul atacului sistematic 

desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu vătămarea 

corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat deplasarea la 

Bucureşti a minerilor din Bazinul Motru. 

 

domiciliat îî ;onstând în aceea că: 

- în calitate de lider de sindicat E.M. Ţebea, în cadrul atacului sistematic 

desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu vătămarea 

corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat împreună cu 

directorul E.M. Ţebea, deplasarea Ia Bucureşti a unui grup de mineri.

 

 

 

- în calitate director al E.M. Ţebea, în cadrul atacului sistematic desfăşurat în 

perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu vătămarea corporală şi 

lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat împreună cu liderul de 

sindicat al E.M. Ţebea, deplasarea la Bucureşti a unui grup de aprox. 40 mineri. 

11) civil Braiţ Petru, 

 constând în aceea că: 
- în calitate de lider sindical al E.M. Petrila, în cadrul atacului sistematic 
desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu vătămarea 
corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat deplasarea la 
Bucureşti a minerilor din Mina Petrila.  

 

născut la data de 

9) civil Miclăuş Nicolae, fiul lui^ 

©stând în aceea 

10) civil Doroftei Petre, fiul lui 
^^.f^^Hl^domiciliat în m 

|^C! 

ca: 
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- în calitate de lider sindical al E.M. Bărbăteni, în cadrul atacului sistematic 

desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 

asupra unei populaţii civile, soldat cu 

vătămarea corporală şi lipsirea de libertate 

a peste 1.000 de persoane, a organizat 

deplasarea la Bucureşti a minerilor din E.M. Bărbăteni. 

Civil Marchiş Gheorghe, fiul lui* 

Cnstând în aceea că: 

- în calitate de director la E.M. Paroşeni, în cadrul atacului 

sistematic desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu 

vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, la solicitarea 

conducerii R.A.H. Petroşani a organizat deplasarea la Bucureşti a minerilor de la E.M. 

Paroşeni către Petroşani, iar de acolo pe calea ferată către Bucureşti.

  

14) col.(r) Bondoc Titu,  

în calitate de ofiţer activ la Secţia de Informaţii Goij - Biroul Motru, în cadrul atacului 

sistematic desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu 

vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat 

deplasarea la Bucureşti a minerilor din Mina AÎ6eni la Bucureşti. 

15) Civil Vanr^^saba,  
Constand în aceea că: 

- în calitate de maistru miner E.M. Paroşeni, în cadrul 

atacului sistematic desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 

asupra unei populaţii civile, soldat cu vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a peste 

1.000 de persoane,J la solicitarea directorului Exploatării Miniere Vulcan Centrala 

Subterană, a organizat deplasarea la Bucureşti a unui grup de aprox. 60 de mineri, pe 

care i-a transportat la Petroşani cu maşinile de intervenţie ale unităţii, iar în continuare 

cu trenul către Bucureşti.

 

 

* str. 

12) civil Drella Matei, fiul lui. 

născut la 

nr.' corn. 

ăscut la data de civil Uinescu Constantin - Ioan, fiul lui 

*jud. J^BMHKikpiiciliu î 

CNP^flflHHRBHHtobn stând în aceea că data de 
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- în calitate de inginer în cadrul E.M. Aninoasa, în cadrul atacului 

sistematic desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, 

soldat cu vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a 

organizat împreună cu liderii de sindicat Cozma Miron şi Torsan Ilie, deplasarea 

la Bucureşti a minerilor din Valea Jiului. 

 

vătămarea corporală şi lipsirea de libertate a peste 1.000 de persoane, a organizat, 

deplasarea la Bucureşti a minerilor din E.M. Comăneşti. 

 

 

 

- în calitate de director la E.M. Comăneşti, în cadrul atacului sistematic 
desfăşurat în perioada 13-15.06.1990 asupra unei populaţii civile, soldat cu 

 

7 
/ 
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