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CUVÂNT înainte

între 1945 §i 1947, armata română a fost supusă epurării şi restructurării masive a 
corpului de cadre, în paralel cu instituirea controlului politic asupra organismului mili
tar naţional, acţiuni impuse şi dirijate de reprezentanţii Comisiei Aliate de Control din 
România (C.A1.C. - sovietică). Motivele iniţiale invocate au fost legate de demobilizarea 
şi trecerea pe picior de pace a trupelor şi comandamentelor implicate în operaţii, ca o 
consecinţă a noului statut al României după 23 august 1944. Raţiunile reale ale acestor 
măsuri se găseau însă în soarta hărăzită statului român de ocupantul sovietic, pentru care 
distrugerea elitelor, inclusiv a celor militare, pe criterii aşa-zis ideologice, constituia un 
obiectiv de prim rang.

Ulterior, mecanismul de destructurare a corpului de comandă al armatei române 
a fost completat în plan Juridic de Legea nr. 312 din aprilie 1945, privind urmărirea şi 
sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul tării sau de crime de război, care instituia 15 ca- 
tegorii de delicte de război. în baza Legii nr. 186 pentru trecerea în rezervă, din oBciu, 
a personalului activ al armatei care prisosea peste nevoile de încadrare, până la sfârşitul 
trimestrului 1/1945 au fost trecuţi în rezervă 1 948 de ofiţeri, dintre care 70 de generali.

Acţiunea de epurare a personalului armatei române, care, în marea sa majoritate, 
acţionase fără rezerve pe fronturile de Est şi de Vest în campaniile celui de-al Doilea Răz
boi Mondial, a continuat în baza prevederilor Legii nr. 433 din 15 iunie 1946, pe criterii 
politice şi în raport cu „atitudinea” unor militari etichetaţi ca fiind reacţionari, periculoşi, 
antiguvernamentali şi, cel mai grav, andsovietici.

Din 1948, după schimbarea formei de guvernământ din România, campania de orga
nizare pe principii ideologice a noii armate populare, rezultate ca urmare a „democratiză
rii” organismului militar, a continuat într-un ritm şi mai alert, ceea ce a condus la o infu
zie de cadre noi, loiale noului regim, educate „în spiritul internaţionalismului proletar”, 
ataşate „rolului conducător al partidului”. Ca urmare, numai în perioada 1 ianuarie 
1948-1 ianuarie 1949 au fost înlăturaţi din armată 3 131 militari, dintre care 49 de gene
rali, 750 de ofiţeri, 2 202 subofiţeri, 41 de maiştri militari şi 89 de funcţionari civili.1

Marina Regală Română a resimţit rapid şi dureros tratamentul discriminatoriu im
pus de aliatul sovietic, îndurând, imediat după 23 august 1944, dezonoarea arestării şi

'Arhivele Militare Române (în continuare A.M.R.), fond 3042, dosar nr. 21622, f. 12-34.
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debarcării echipajelor şi a capturării bastimentelor. Numeroşi amirali şi ofiţeri de marină, 
foşti combatanţi sau nu, în campania din Est pe frontul maritim al Mării Negre, au căzut 
victime prigoanei instituite la adăpostul „transformării revoluţionare” a forţelor armate, 
suportând ani grei de detenţie şi privaţiuni. O trecere rapidă în revistă a câtorva din cele 
mai importante cazuri de marinari trecuţi prin purgatoriul „democratizării” va constitui, 
în opinia noastră, un preludiu sugestiv pentru ceea ce doreşte cartea de faţă să prezinte.

Astfel, la 25 august 1947, căpitanul Grigore-Emil Apostolescu a fost pus la dispoziţia 
Ministerului Aerului şi Marinei (M.A.M.), în conformitate cu prevederile Legii nr. 293/1947 
şi ale Ordinului M.A.M. Direcţia Personal nr. 210 264 din 19 august 1947. A fost trimis 
în judecata Tribunalului Militar Constanţa pentru delictele de trecere frauduloasă a fron
tierei şi de tâlhărie, comunicate de Parchetul Militar Constanţa cu nr. 21 047 din 30 mai 
1949, înregistat la M.A.M. cu nr. NN/46 929 din 4 iunie 1949.

A fost condamnat la 10 ani de închisoare corecţională, 4 000 de lei amendă şi confis
carea averii pentru trecerea frauduloasă a frontierei, 5 ani de închisoare corecţională, 20 
000 lei amendă corecţională şi 3 ani interdicţie corecţională pentru tâlhărie. Conform art. 
101 C.P., execută 10 ani de închisoare corecţională, 24 000 lei amendă corecţională, 3 ani in
terdicţie corecţională şi confiscarea averii. Detenţia preventivă a început la 12 iunie 1948. 
(Sentinţa nr. 318 din 9 iunie 1949 a Tribunalului Militar Constanţa, trimisă cu nr. 21 803 
din 27 iunie 1949, înregistrată la M.A.M. cu nr. NN/52 065/1.07.1949.)

Prin Decizia nr. 528 din 21 aprilie 1950, i s-a ridicat gradul de căpitan, înscriindu-se în 
controalele armatei cu gradul de soldat în elementul corespunzător vârstei, pe aceeaşi dată.

Nefiind pe placul regimului instaurat în ţară după 6 septembrie 1940, amiralul Petre 
Bărbuneanu s-a numărat printre cei 11 generali români care, pentru „acte grave”, au fost 
scoşi din cadrele active, conform Decretului-lege nr. 3 094/1940. Ceea ce nu l-a scutit de 
urmărire şi condamnare atunci când la putere au ajuns comuniştii.

Prin Ordinul nr. 102/21.02.1949 al generalului comandant al garnizoanei Constanţa, 
la 21 februarie 1949 comandorul losif Biaciu a fost trimis în judecată de Tribunalul Militar 
Constanţa (T.M.C.) pentru crimă de „sustracţiune, ăbuZ de autoritate, abuz de putere, lo
virea inferiorului şi ultragierea inferiorului”. Prin Sentinţa nr. 186/29.03.1049 a T.M.C., 
atacată cu recurs, la 29 martie 1949 a fost condamnat la 6 ani muncă silnică şi degradare 
militară şi la 6 luni închisoare corecţională.

In urma dispoziţiei Anei Pauker, prin care cerea „să cureţe tot ministerul de elemen
tele vechi”, căpitanul Călin-Adam Botez, fost ataşat militar al României la Lisabona (1944- 
1947), a fost rechemat în ţară. în 1951 a fost arestat şi trimis la Canal, la Poarta Albă, de 
unde a fost eliberat în 1956.

Comandorul Dumitru Condeescu a fost arestat în 1948, împreună cu soţia şi fiul, pen
tru legături cu amiralul Horia Macellariu şi implicare în Mişcarea Naţională de Rezistenţă 
(M.N.R.), fiind condamnat şi întemniţat în penitenciarele Jilava şi Aiud. A murit în 1958 în 
penitenciarul Piteşti, din cauză că nu i s-a acordat asistenţă medicală, deşi era grav bolnav.

Refuzând să semneze, în calitate de reprezentant al României în Comisia’ Mixtă 
Româno-Sovietică pentru delimitarea frontierelor pe Prut, Dunăre şi Marea Neagră, har
ta întocmită abuziv de sovietici, la 7 martie 1949 căpitan-comandorul Constantin Copaciu 
a fost arestat şi condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti (T.M.B.) la muncă silnică pe 
viaţă şi degradare militară pentru „crimă de înaltă trădare”. Până în 1964 şi-a petrecut via
ţa în beciurile Serviciului de Informaţii al Armatei şi ale Ministerului de Interne, precum
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MARIAN MOŞNEAGU
şi în închisorile de la Jilava, Malmaison, Piteşti, Baia Sprie, Dej, Gherla, Aiud, Râmnicu 
Sărat şi Sighet. în baza art. 7 din Decretul nr. 5/1963 i s-a redus pedeapsa la 25 de ani de 
muncă silnică. A ieşit din închisoare la 30 iulie 1964, în baza Decretului nr. 411/1964, la 
vârsta de 54 de ani.

Prin Sentinţa-minută nr. 2195 din 16 decembrie 1948, T.M.B., Secţia I, completul II 
l-a trimis în judecată pe comandorul Constantin Costin (dosarul nr. 1 154/1960) pentru 
„crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare 
p.p. de art. 209 part. III C.P.; crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. şi crima de complot 
în scop de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu 240 C.P.”, condamnându-1 la „1 an şi 6 
luni închisoare corecţională şi 10 000 lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţiei de 
la 21 aprilie 1948, pentru delictul de omisiunea denunţării complotului p.p. de art. 228 
C.P., prin schimbare de caliBcare din crimă de complot în scop de răzvrătire”. A îndurat 
interogatoriile de la Ministerul de Interne şi regimul închisorilor de la Jilava şi Aiud. După 
un an de la ieşirea din închisoare, la 21 octombrie 1949, a fost deportat în Bărăgan, împre
ună cu soţia şi fetiţa de trei ani, undeva de-a lungul liniei ferate Călăraşi-Bucureşti. Au fost 
eliberaţi după cinci ani de chinuri şi viaţă austeră. întrucât casa din Turnu Severin le-a 
fost abuziv conBscată, s-a stabilit cu familia la Brăila, unde avea să se stingă din viaţă.

învinuit de participare la Mişcarea Naţională de Rezistenţă, în perioada 14 aprilie 
1948-21 ianuarie 1949 comandorul Gheorghe Drimba a fost arestat şi închis la Jilava pen
tru delictul de nedenunţare a unor persoane care urmau să fugă din ţară.

Din cauza atmosferei incerte din ţară, la 31 octombrie 1948 contraamiralul Cheor- 
ghe Dumitrescu, fost ataşat militar şi naval în Anglia şi acreditat ataşat naval în Franţa şi 
Italia între 1938-1941, a trecut clandestin frontiera în Iugoslavia, împreună cu generalul 
Dumitru Petrescu, fost ataşat militar al României la Washington. După ce a evadat din 
lagărul de refugiaţi politici în care fusese internat de sârbi, la 1 mai 1949 s-a predat au
torităţilor britanice de la Gorizia, Italia. A activat în cadrul Asociaţiei Foştilor Combatanţi 
Români din Franţa şi a fost unul dintre primii redactori ai secţiei române a postului de 
radio „Europa Liberă”. S-a stabilit la Londra, unde a şi murit.

în martie 1960 Bgura încă în evidenţele Securităţii ca urmărit general, cu consemnul 
„în caz de identiBcare, să Be reţinut”.

După război, comandorul Anton Foca a fost arestat, pierzându-şi viaţa în timpul an
chetei la care a fost supus de Securitatea din Brăila.

Prin Sentinţa nr. 1270 din 19 noiembrie 1953 aT.M.B., viceamiralul dr. Preda Fun- 
dăţeanu a fost „învinuit pentru delictul de uneltire contra ordinei sociale, p.p. de art. 209 
partea a Il-a lit. e C.P. şi delictul de instigare publică p.p. de art. 327 al. 3 C.P.”. în instan
ţă, unde a fost asistat de avocatul Constantin Dimulescu, fostul „amiral şi adjutant regal, 
de origine socială burgheză” a fost învinuit că „a luat parte la şedinţele ce s-au ţinut în 
biroul lui Ciupercescu2 la Direcţia Generală C.F., unde s-a discutat ajutorarea organizaţiei 
contrarevoluţionare «Sumanele Negre». A fost de acord cu ajutorarea acestei organizaţii

2 Mircea Ciupercescu, născut la 25 decembrie 1899, în Calafat, fiul lui Pompeiu şi al Victoriei, 
de profesie inginer, fost director comercial la C.F.R., de origine socială mic-burghez, simpatizant al 
RN.Ţ., cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. Ştefan Furtună nr. 2, a fost arestat şi învinuit pentru 
crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 C.P., şi delictul de uneltire contra ordinii sociale, 
p.p. de art. 209 partea a Il-a lit. e.
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10 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
cu bani. A luat parte la discuţiile cu caracter duşmănos ce se duceau în casa lui Ciuper-
cescu, luând parte activă la acele discuţii şi aducând injurii la adresa regimului din ţara 
noastră şi a conducătorilor ţării”.

Constatând că în favoarea sa nu existau circumstanţe atenuante, Tribunalul, „făcând 
aplicaţiunea art. 209 partea a Il-a lit. e C.P., 327 al. 3 C.P. 304 şi 463 C.J.M.”, l-a condam
nat la „5 [cinci] ani închisoare corecţională, 3 [trei] ani interdicţie corecţională şi 300 [trei 
sute] lei amendă pentru delictul de uneltire contra ordinei sociale. II mai condamnă la 5/ 
cinci/ ani închisoare corecţională pentru delictul de agitaţie publică. Face aplicaţiunea art. 
101 C.P., va executa 5/cinci/ ani închisoare corecţională, 3/trei/ ani interdicţie corecţională 
şi 300/treisute/ lei amendă. îl obligă la 200/douăsute/ lei cheltuiţi şi îi comută prevenţia de 
la 10 august 1952”3.

Pedeapsa a ispăşit-o parţial pe şantierul Canalului Dunăre-Marea Neagră. In urma 
unei amnistii, în 1956 a fost repus în libertate cu drept de muncă, dar fără drept de pen
sie. în 1959 i s-a acordat pensie civilă şi, în urma demersurilor făcute la Ministerul Forţe
lor Armate, a obţinut şi pensia militară.

în perioada 6 mai 1950-6 iulie 1955, viceamiralul loan Georgescu a fost reţinut de 
organele Ministerului de Interne, fără a fi judecat sau condamnat.

Ca fost demnitar în guvernul Antonescu, viceamiralul Gheorghe Koslinski a fost ares
tat în 1948 de regimul comunist, închis la Văcăreşti şi condamnat, la 19 ianuarie 1949, la 
doi ani de închisoare. „...Bietul amiral Koslinski, un om blajin şi de o sensibilitate aproape 
feminină, a murit de foame în 1949 în închisoarea din Aiud. Bietul Kossu, cum i se spu
nea, ajunsese, din cauza imposibilităţii de a mânca arpacaşul ignobil ce ni se servea, într-un 
hal de slăbiciune groaznică. Cu mari eforturi sufleteşti, reuşise să-şi înfrâneze repulsiunea 
ce avea de a se prezenta în faţa medicului şi obţinuse astfel săptămânal câte o linguriţă 
de sirop tonic. Bietul Kossu slăbea din ce în ce mai mult şi atunci camarazii lui de celulă, 
revoltaţi de starea în care ajunsese, au reuşit să-l convingă să se ducă la viitoarea vizită me
dicală complet dezbrăcat, acoperit numai cu un macferlan. Pentru mai multă siguranţă, 
ca lucrurile să se desfăşoare aşa cum plănuise, urma să fie însoţit de un camarad, căci altfel 
Kossu, cu delicateţea sa sufletească, ar fi renunţat să execute hotărârea ce se luase. Când, 
ajuns în faţa medicului care, cu nasul în registru, îl întrebă ca de obicei ce are, Kossu, 
încurajat de camaradul său, nu a răspuns nimic, ci şi-a dezbrăcat numai macferlanul, ră
mânând în faţa medicului în pielea goală. Şi când surprins că nu a primit niciun răspuns, 
medicul a ridicat ochii din registru şi a văzut fantoma ce stătea în faţa sa, s-a speriat de 
halul de slăbiciune în care se afla Kossu şi s-a îndurat să-l bage în infirmerie. După zece 
zile, într-o seară, sărmanul meu camarad şi prieten, un om cu un suflet de o distincţiune 
fără seamă, stând de vorbă cu camarazii săi, s-a lăsat încet pe o parte şi a adormit pentru 
totdeauna pe un pat de scânduri în infirmeria închisorii de la Aiud”, avea să povestească 
peste ani un general drama la care a fost martor.

La 6 iunie 1945, C.Al.C. l-a acuzat pe contraamiralul Horia Macellariu, comandantul 
C.F.N.M. în perioada 23 aprilie 1943-23 septembrie 1944, de „conlucrare activă cu Ger
mania fascistă’, solicitând trimiterea sa în judecată sub acuzaţia de „criminal de război”1.

3 A.M.R., fond Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti/1953, f.n.
Florica Dobre, Calvarul generalilor. 1944-1964, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare Româ

ne", Anul I, nr. 1/1998, p. 19.
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La 10 august 1946, Parchetul Curţii Bucureşti a dispus, printr-o ordonanţă, scoaterea sa 
de sub învinuire.5 In procesul Mişcării Naţionale de Rezistenţă, prin Decizia nr. 2 a Curţii 
Militare de Casare şi Justiţie, la 18 noiembrie 1946 contraamiralul Horia Macellariu a fost 
condamnat la muncă silnică pe viaţă6. Pe 19 aprilie 1948, contraamiralul Horia Macellariu 
a fost arestat, după ce dispăruse doi ani de la domiciliu7. Prin sentinţa nr. 1834 a T.M.B., 
a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă în „Procesul Mişcării Libertăţii Româneşti”8. A 
fost eliberat din închisoarea de la Gherla la 29 iulie 19649.

Cunoscut ca antigerman convins şi filoenglez, la 25 august 1947 comandorul Gheor- 
ghe Mocanu a fost arestat şi, prin sentinţa nr. 777 din 27 mai 1947 a T.M.B., a fost con
damnat la 7 ani detenţie pentru „complot în vederea răzvrătirii”. A fost eliberat din închi
soarea de la Aiud la 23 august 1954. Ulterior a lucrat ca topograf, muncitor în construcţii 
ş.a., până la sfârşitul vieţii fiind hărţuit, anchetat şi urmărit de Securitate.

La 26 ianuarie 1949, Secţia a Il-a a Curţii Marţiale Constanţa l-a condamnat pe co
mandorul Constantin I. Niculescu, inculpat în dosarul nr. 705/27.01.1949, la cinci ani 
temniţă grea, sentinţă pe care a executat-o între 26 septembrie 1948 şi 20 ianuarie 1954.

La 20 mai 1946, viceamiralul Nicolae Păiş a fost arestat împreună cu alţi membri ai 
guvernului Antonescu. Arestat în august 1948, prin Decizia nr. 193 din 19 ianuarie 1949 
a Curţii Bucureşti a fost condamnat la trei ani de închisoare, ca fost ministru al guvernării 
Ion Antonescu. A murit la 66 de ani, în penitenciarul Sighet.

în perioada 1957-1964, comandorul ing. Nicolae Pârâianu a fost arestat, judecat şi 
condamnat la 16 ani de muncă silnică întrucât, după Revoluţia din Ungaria (1956), şi-a 
exprimat în mod public revolta faţă de Jefuirea ţării de către ocupant. A încetat din viaţă 
la 94 de ani, după o lungă şi grea suferinţă.

în 1947, contraamiralul Mişu Petrovici a fost dat afară din armată, fiind etichetat 
drept „cel mai mare reacţionar şi duşman al poporului din Marină”, flind închis timp de 
şapte luni la Jilava, fără a fi anchetat şi Judecat.

în anul 1950, contraamiralul Constantin Pogonat a fost arestat pentru „crimă îm
potriva umanităţii”. Prin sentinţa nr. 3230/9.12.1950 a Curţii Bucureşti, Secţia a Il-a 
Penală, a fost condamnat la 3 ani temniţă grea, 10 ani degradare civică, pentru „cri
mă împotriva umanităţii”, fiind acuzat pentru că în calitate de comandant militar al 
Şantierului Naval Galaţi s-a pus în slujba regimului de dictatură antonescian şi a sprijinit 
politica hitleristă îndreptată împotriva muncitorilor, pedeapsă prevăzută de art. 3, lit. c 
din Decretul nr. 207/1948.

La 16 decembrie 1948, contraamiralul Matei Toma a fost arestat şi condamnat la 25 
de ani de muncă silnică în procesul unui lot de 40 de marinari, acuzaţi pentru înaltă trăda
re, uneltire şi complot în scop de răzvrătire, pentru apartenenţa la Mişcarea Naţională de 
Rezistenţă, alături de contraamiralul Horia Macellariu, inginerii loan Bujoiu şi Dumitru 
Gheorghiu, profesorul Gheorghe Bontilă ş.a. A fost întemniţat iniţial la Aiud şi apoi la 
Gherla, de unde a fost eliberat, prin „graţiere”, în vara anului 1964.

3 Ibidm, p. 20.
6 Ibidetn, p. 22.
7 Ibidem, p. 23.
8 Ibidem, p. 25.
9 Ibidem, p. 36.
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12 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
Astfel, timp de aproape două decenii, între 1945-1965, amiralii Petre Bărbuneanu, 

Gheorghe Dumitrescu, Preda Fundăţeanu, loan Georgescu, Gheorghe Koslinski, Horia 
Macellariu, Nicolae Păi§, Mi§u Petrovici, Constantin Pogonat, August Roman, Matei Toma, 
comandorii losif Biaciu, Dumitru Condeescu, Gheorghe Drimba, Anton Foca, Alexandru 
Martac, Gheorghe Mocanu, Constantin I. Niculescu, Nicolae Pârâianu, căpitan-comando- 
rii Constantin Copaciu, Boris Levitschi, Ştefan Eftimie, Eduard Ghezzo, Horia Popovici, 
locotenent-comandorii Marcel Tăutu, Paul Străjescu, căpitanii Ştefan Anca, Grigore-Emil 
Apostolescu, Călin-Adam Botez, Virgil Bucur, Nicolae Ciurcu, Aurel Cosma, Jan Marin 
Dumitrescu, Paul Galaşanu, Manole Gavriş, Constantin Necula, loan Raita, Alexandru 
Rădulescu, Chirii Stepancovschi şi locotenenţii Nicolae Constantinescu, Ştefan Georgescu, 
Florin Lupoaie, Emil Nicolau şi mulţi alţi aşa-zişi complici au făcut obiectul unor suite de 
supravegheri, anchete, intimidări, arestări, procese şi condamnări, care le-au schimbat 
destinul, curmându-le cariera militară şi, în unele cazuri, chiar viaţa.

Toate aceste cazuri sunt probate în paginile acestui volum prin documentele - în ma
joritatea lor, inedite - identificate şi selecţionate din Arhivele C.N.S.A.S., S.R.I. şi Arhivele 
Militare Române, care confirmă regimul de exterminare la care a fost supusă elita Marinei 
Militare Române de către ocupantul sovietic şi regimul comunist.
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NOTA ASUPRA EDIŢIEI

Volumul de faţă este dedicat amiralilor şi ofiţerilor de marină români angrenaţi în 
rezistenţa anticomunistă şi se constituie într-o încercare de rememorare a represaliilor şi 
a umilinţelor la care au fost supuşi, ei şi familiile lor, în timpul anchetelor şi a detenţiei, 
precum şi a tributului plătit pentru îndârjirea şi tenacitatea cu care s-au opus regimului 
totalitar instaurat în România după 1947.

Lucrarea pune în balanţă, cu argumentele veridice ale informaţiei arhivisdce, stra
tegia de impunere samavolnică a noii ideologii a dictaturii proletariatului cu abordarea 
brutală şi demoralizatoare a acţiunii de restructurare a organismului militar românesc, în- 
tr-o perioadă de tranziţie de la instituţia tradiţională la armata populară, tranziţie dirijată 
şi controlată de consilerii sovietici şi ulterior de Partidul Comunist Român, prin Direcţia 
Superioară Politică a Armatei (D.S.P.A.) şi locţiitorii politici ai comandanţilor de la toate 
eşaloanele.

In marea lor majoritate, mărturiile documentare provin din Arhivele C.N.S.A.S., fon
dul „P” („Penal”), excepţie făcând cele din Arhiva S.R.I., respectiv din Arhivele Militare 
Române.

Editarea documentelor s-a făcut prin respectarea fidelă a textelor originale, în unele 
situaţii corectându-se tacit unele erori de natură lingvistică sau de ortografiere a numelor 
proprii. De exemplu, am folosit corect Horia Macellariu, în loc de Măcelariu sau Măce- 
laru, întrucât reputatul contraamiral şi-a schimbat numele. De asemenea, am renunţat 
la scrierea cu majuscule sau cu sublinieri a numelor proprii din documentele originale. 
Evidenţierile noastre în textul documentelor au fost marcate cu „subl.ns.”. Adăugirile în 
textul documentelor au fost puse între paranteze drepte [ ]; locul întreruperilor (pasaje 
nesemnificative) sau al lacunelor (cuvinte ilizibile sau părţi deteriorate ale textului origi
nal) a fost marcat prin trei puncte de suspensie între paranteze drepte [...].

Documentele selectate şi prezentate integral sau parţial au fost ordonate şi prezentate 
cronologic.

Pentru mai buna corelare a faptelor cu acţiunile, respectiv învinuirile aduse fiecărui 
ofiţer de marină acuzat sau suspectat de complicitate la Mişcarea Naţională de Rezistenţă, 
documentele au fost grupate şi asociate fiecărui caz în parte - Horia Macellariu, August
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14 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
Roman, Constantin Copaciu, Preda Fundăţeanu, Gheorghe Koslinski, Gheorghe Moca- 
nu, Nicolae Păiş şi Nicolae Pârâianu. Acolo unde a fost cazul, acestea au fost acompaniate 
de mărturiile coinculpaţilor.

Pentru cei mai importanţi opozanţi, am ataşat documentelor publicate şi o scurtă fişă 
biografică.

Lista abrevierilor cuprinde prescurtările importante întâlnite în documentele incluse 
în volum.

Sper ca volumul să fie asociat seriei de anale, culegeri de documente, dicţionare şi 
monografii editate în ultimele două decenii - îndeosebi a celor apărute în colecţia de do
cumente a Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului contribuind la elimina
rea unor interpretări subiective şi uneori speculative privind cariera, caracterul, opţiunile 
politice şi motivaţia deciziilor unor importanţi exponenţi ai breslei marinarilor români, 
susţinători sau simpatizanţi ai Mişcării Naţionale de Rezistenţă.

De asemenea, aş fi onorat dacă acest modest omagiu adus victimelor sistemului re
presiv instaurat în România după cel de-al Doilea Război Mondial, pentru curajul probat 
deopotrivă pe câmpul de luptă, dar şi în opoziţia faţă de noua ideologie comunistă, va fi 
acceptat, în egală măsură, şi ca o reparaţie morală postumă pentru suferinţele şi umilinţe
le asumate şi îndurate de acestea, chiar cu preţul vieţii, în temniţele comuniste.

Comandor dr. Marian MOŞNEAGU
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Introducere

EPURAREA PERSONALULUI ARMATEI ROMÂNIEI 

ÎN PRIMII ANI POSTBELICI

La 7 martie 1945, mareşalul Rodion I. Malinovski şi generalul Vladislav P. Vinogra- 
dov au ordonat „epurarea armatei de elementele fasciste”10. Până la sfârşitul lunii, în baza 
Legii 186/1946 pentru trecerea în rezervă a personalului activ al armatei care prisoseşte 
peste nevoile de încadrare, au fost trecuţi în rezervă 1 376 ofiţeri superiori, dintre care 
13 generali de corp de armată, 18 generali de divizie şi 53 de brigadă11, majoritatea inde
zirabili noilor autorităţi şi Comisiei Aliate de Control (C.Al.C.).

C.Al.C. opina că era necesar să se prevadă o reducere egală a efectivului după grade, 
astfel încât să rezulte un efectiv de ofiţeri superiori repartizaţi în mod proporţional după 
grade.12

Ameninţaţi cu judecarea şi condamnarea de către instanţa judecătorească înfiinţată 
la ordinul sovieticilor - Tribunalul Poporului - pentru că au luptat împotriva Uniunii So
vietice, mare parte din ofiţerii trecuţi în rezervă au îngroşat rândurile rezistenţei armate 
împotriva Armatei Roşii, care a fiinţat pe teritoriul naţional încă din lunile octombrie-no- 
iembrie 194413, sub forma organizaţiilor de rezistenţă anticomunistă şi antisovietică, pre
cum „Sumanele Negre", „Haiducii lui Avram lancu”, „Mişcarea Naţională de Rezistenţă”, 
„Graiul Sângelui”, „Vlad Ţepeş I”, „Vlad Ţepeş II”, „Organizaţia I”, „Detaşamentul gene
ral Cucu”, „Dihorii” etc.11

A doua operaţiune de purificare a armatei s-a efectuat potrivit prevederilor Legii 
pentru crearea cadrului disponibil al armatei din 19 iunie 1946. Listele cu ofiţeri deveniţi 
indezirabili au fost elaborate de Direcţia Superioară Politică a Armatei15, organism nou 
creat după modelul aparatului politic existent în Armata Roşie. Au fost înlăturaţi din rân
durile cadrelor active 7 600 ofiţeri şi aproximativ 10 000 subofiţeri.16

lu Constantin Hlihor, Armata Roşie în România. Adversar. Aliat. Ocupant. 1940-1948, voi. I, Editura 
Academiei de înalte Studii Militare, Bucureşti, 1996, p. 171.

11 Octavian Roske, Note, în Radu Ciuceanu, Memorii, l, p. 346.
12 Ibidem, p. 18.
ls Radu Ciuceanu, Mişcarea Naţională de Rezistenţă, în loc. cit., p. 242.
M Ibidem; Arhivele S.R.I., fond D, dosar nr. 679, f. 41-43; Arhivele Militare Române, fond Direc

ţia justiţiei Militare, dosar nr. 2830, f. 84-85.
15 Vezi Decretul-Lege nr. 320 din 25 aprilie 1945, contrasemnat de preşedintele Consiliului de 

Miniştri, şi Ordinul General nr. 29 din 8 mai 1945 - care se referă la crearea Direcţiei Superioare 
pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă la Ministerul de Război şi a aparatului de educaţie la unită
ţile şi marile unităţi de pe front; Ordinul General nr. 113 din 2 octombrie 1945 şi Instrucţiunile 
nr. 21121 prin care se crea Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie, Cultură şi Propa
gandă, odată cu extinderea „aparatului pentru educaţie” la scara întregii armate.

16 Octavian Roske, op. cit., în loc. cit., p. 346.
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16 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă

în vara anului 1947, regele Mihai a ratificat noua Lege de organizare şi funcţionare a 
Ministerului Apărării Naţionale.17

într-un cadru instituţional §i legislativ propice samavolniciilor, sub oblăduirea repre
zentanţilor Armatei Roşii de ocupaţie, instrumentele acesteia au recurs la epurări în rân
dul ofiţerilor şi maiştrilor militari şi la substituirea lor treptată cu elemente loiale.18 într-un 
climat de insecuritate socială, de brutalitate şi de obedienţă faţă de ocupant, cadrele de eli
tă ale Marinei Regale au fost identificate de organele de represiune comuniste drept „duş
mani ai democraţiei”, „reacţionari periculoşi”, „antiguvernamentali” şi „antisovietici”.19

Astfel, în nota la adresa nr. 169 din 13 iulie 1946, expediată de şeful Secţiei a Il-a din 
Direcţia Operaţii Centrului de Control Militar nr. 1, personalul care făcea obiectul urmă
ririi era astfel categorisit:

„Categoria 1 formează vârfurile reacţionare periculoase, care nu se vor încadra nici
odată în vremurile actuale şi nici în regimul actual democratic, fiind un focar de propa
gandă antidemocratică, antiguvernamentală, antisovietică şi un focar de teroare [subl.n.s.] 
contra, mai ales, a elementelor tinere din Marină. Această categorie conduce şi se foloseşte 
de elementele din categoria a Il-a, din care pot fi alese alte vârfuri, atunci când vârfurile 
actuale nu vor mai fi în cadrele active ale Armatei.

Trecerea categoriei I în cadrul disponibil cu toate drepturile prevăzute în Legea ca
drului disponibil, dreptul de a purta uniformă încă un an după punerea în cadrul dispo
nibil, precum şi păstrarea, pe timp de un an, a tuturor drepturilor pe care le au ofiţerii 
activi rămaşi în Armată, nu este o măsură practică şi eficace fiindcă ei vor influenţa şi 
conduce mai departe pe cei din categoria a Il-a, bucurându-se de ascendentul gradului 
şi de faptul că conducerea nu i-a găsit cu nimica pătaţi, nicidecum vinovaţi de activitatea 
lor. Pentru această categorie trebuie aplicată «epurarea», făcând prin această măsură să 
dispară credinţa că nu se va întâmpla nimica acelora care fac ca ei şi, în acelaşi timp, dân- 
du-se liniştea tuturora care merg pe drumul democraţiei, şi se înlătură ideea că Marina 
este antidemocratică şi deci posibilitatea de a fi desfiinţată.

Categoria a Il-a formează mediul reacţionar moderat, care este însă sub influenţa 
categoriei I şi care, chiar dacă cei din categoria I vor pleca, ei vor continua activitatea re
acţionară. Nu se poate conta pe sinceritatea lor şi nici pe reeducarea lor, chiar dacă unii 
vor arăta cu timpul că se încadrează în regimul actual. Toţi ar trebui mereu supravegheaţi 
şi nu se vor putea folosi în misiuni de încredere. Dacă se urmăreşte o purificare totală a

17 Ştefan Pâslaru, Cu privire la legile din anul 1947 de organizare şi funcţionare a Ministerului Apărării 
Naţionale §i armatei, în „Studii §i materiale de muzeografie şi istorie militară", nr. 12, 1979, p. 247-251. Le
gea pentru organizarea armatei din mai 1947 copia modelul sovietic (Armata de Uscat, Aeronautica, 
Marina, Grănicerii, iar în teritoriu, regiunile militare). în iunie 1947, Legea pentru organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale a reorganizat după model sovietic conducerea supe
rioară a armatei (Inspectoratele generale au fost înlocuite cu Comandamente de armată şi Direcţii 
superioare). Conducerile departamentelor şi comandamentelor au fost înlocuite în vederea înde
părtării regelui, întrucât armata avea încă un cult monarhic. Apud Costin Scorpan, Istoria României. 
Enciclopedie, Editura Nemira, Bucureşti, 1997, p. 556.

Dr. Marian Moşneagu, Politica navală postbelică a României (1944-1958), Editura „Mica Vala- 
hie”. Bucureşti, 2006.

- o Locotenent’comant*or <^rc*- Marian Moşneagu, Prigoana împotriva cadrelor Marinei Militare 
după 23 au^t 1944, în Ion lonescu, Georgeta Borandă, Marian Moşneagu, Noi ccmtribuţii la istoria 
Marinei Militare Române, Editura Muntenia & Leda, Constanţa, 2001 p 115-130
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Marinei §i o democratizare reală, atunci nu trebuie nimica precupeţit, §i trecerea lor în ca
drul disponibil, potrivit Legii cadrului disponibil, este o măsură sănătoasă pentru Marină 
şi justă pentru ei. Fiecare ştie că nu este o duşmănie contra lui aplicarea legii, ci consecinţa 
comportării lui. Drepturile acordate de lege sunt mari şi ei nu sunt lăsaţi pe drumuri. 
Dacă, prin excepţie, unii din ei ar deveni cu timpul loialişti sinceri [!], vor putea fi primiţi 
în Marină. Reformele mari nu cer compromisuri, ci măsuri radicale.”20

Referatul din 9 iulie 1952 confirmă imixtiunea brutală şi fără precedent a noii condu
ceri politice a României in „reformarea” organismului militar românesc postbelic: „Având 
în vedere că ofiţerii de rezervă proveniţi din activitate reprezintă o categorie de elemente 
care, prin antecedentele lor, originea socială, relaţiile şi apartenenţa politică, ca şi prin 
educaţia primită în şcolile şi armata burghezo-moşierească, sunt ostili regimului şi pot 
constitui un pericol contrarevoluţionar deosebit, datorită numărului lor şi ataşamentului 
ce 1-au dovedit faţă de regimul burghezo-moşieresc;

Conform hotărârii Biroului Politic al C.C. al P.M.R. s-a trecut la verificarea ofiţerilor 
de rezervă proveniţi din activitate cu scopul de a se stabili componenţa social-politică a 
acestora şi atitudinea lor faţă de regimul de democraţie populară.

La prima verificare făcută de Comisariatele Militare în anul 1951 asupra unui număr 
total de 12 648 ofiţeri de rezervă proveniţi din activitate, s-a stabilit că 3 052 sunt total 
necorespunzători (cu origine burghezo-moşierească, acţiuni voluntare contra partizanilor 
sovietici, cu funcţii de răspundere în armata burghezo-moşierească etc.), iar un număr de 
9 596 ofiţeri de rezervă au fost luaţi în evidenţă.

Trecându-se la verificarea acestei situaţii prezentate de Comisariatele Militare, am 
constatat că din cei 9 596 ofiţeri de rezervă luaţi în evidenţă:

- 23 provin din Divizia Tudor Vladimirescu;
- 14 provin din Divizia H.C.C. [Horia, Cloşca şi Crişan];
- 438 sunt membri P.M.R., U.T.M. sau cu atitudine democratică;
- 4 306 rămân mai departe în evidenţa ofiţerilor de rezervă a Armatei.
Total -4781
Restul de 4 815 au fost găsiţi necorespunzători din următoarele motive:
- 224 sunt cu origine burghezo-moşierească;
- 2 282 sunt cu origine chiabură sau negustori;
- 125 au fost în partide fasciste sau burghezo-moşiereşti;
- 1 a fost scos din activitate pe motive moralo-politice;
- 160 condamnaţi pentru delicte politice sau de drept comun;
- 1 425 foşti în străinătate, cu rude în străinătate, cu diferite funcţii în aparatul de 

represiune burghezo-moşieresc sau în serviciile de informaţii;
- 25 au comis crime sau Jafuri pe teritoriul U.R.S.S.;
- 573 excluşi P.M.R. sau U.T.M.
Total -4 815
Precizăm, de asemeni, că un număr de 527 ofiţeri activi au fost trecuţi la trupă cu gra

dul de soldat, datorită activităţii duşmănoase din trecut şi prezent faţă de regimul nostru 
de democraţie populară.

' A.M.R., fond Marele Stat Major, Secţia a 11-a, dosar nr. 1585, f. 1, 3.
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Faţă de această situaţie, considerând că cei 527 foşti ofiţeri activi şi trecuţi la trupă, cei 
3 052 ofiţeri de rezervă proveniţi din activitate găsiţi necorespunzători de Comisariatele 
Militare şi cei 4 815 ofiţeri de rezervă proveniţi din acuvitate care prin originea socială, 
antecedentele lor şi relaţiile ce le au constituie un pericol pentru regimul nostru, propu
nem:

1. Reţinerea celor 527 foşti activi şi trecuţi la trupă;
2. Reţinerea celor 3 052 ofiţeri de rezervă găsiţi necorespunzători de Comisiile Militare;
3. Reţinerea celor 4 815 ofiţeri de rezervă proveniţi din activitate verificaţi şi găsiţi 

necorespunzători;
4. Menţinerea mai departe în evidenţă a 4 781 ofiţeri de rezervă.
în mod deosebit, propunem ca un număr de 20 ofiţeri generali care au fapte şi o ati

tudine social-politică necorespunzătoare, dar care totuşi au fost folosiţi de regimul nostru, 
să rămână mai departe în evidenţa ofiţerilor de rezervă ai Armatei.”21

Tabelul nominal cu generalii rămoji în evidenţa armatei includea 
20 de generali româniîi:

Nr.
crt. Numele şi prenumele Gradul 

şi arma Observaţii

1 Argeşeanu Constantin 
EmanoiI 60 ani

General- 
colonel Av.

Membru P.M.R. Fost în misiune specială 
in Franţa, Germania

2 lanculovici Gheorghe 
Alexandru 59 ani

General-maior
Art. Membru P.M.R.

3 Petrescu lancu Alexandru
47 ani

General-maior
Justiţie Fost substitut de comisar Regal. Procuror

4 Popescu Nicolae Virgil
59 ani

GeneraUmaior
dr. Membru P.M.R.

5 Manea Constantin EmanoiI
59 ani

GeneraUmaior
dr.

Membru RM.R. Medicul şef al Policlinicii 
Academiei R.P.R.

6
Popescu Gheorghe 

Constantin
59 ani

General- 
colonel Art.

Fost în Armata Franceză 1918-1920. Exclus 
P.M.R.

Fost şeful M.St.M.

7 Ştelănescu Anton Store
57 ani

General- 
locotenent Art.

Fost comandant al Regiunii l-a Militară. Exclus 
P.M.R. la verificare

8 Vasiliu Constantin Mihai
54 ani

General-
maior Fost comandant al Regiunii a 3-a Militară.

9 Zamfirescu loan Cristache
53 ani

General-maior
Art, Fost şef de Stat Major al Regiunii a 3-a Militară

10 Stăncescu Maxim Alexandru General-maior
Ini'. Membru RM.R.

II Vasiliu Răşcanu Vasile 
Constantin 65 ani

General de 
armată Ini'.

Membru P.M.R. Făcut studii în Anglia,
Franţa, Italia, Ungaria. 1947 la o conferinţă 

internaţională în Eeiot
12 Opriş Nicolae Nicolae

65 ani
General-maior

Inf. Exclus din P.M.R.

21 S.I.A., Fond Micofilme, Colecţia A.S.-1803, cadrele 300-304.
22 Ibidem.
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13 Bratu Gh. Gheorghe
49 ani

General- 
maior Justiţie Membru P.M.R.

14 Dămăceanu I. Dumitru
57 ani

General-
locotenent

Tatăl preot cu 8 ha. 3 blocuri naţionalizate
Fost în U.R.S.S. §i Franţa pentru semnarea 

Convenţiei de armistiţiu şi a Tratatului de pace

15
Pârvulescu Constantin 

Gheorghe
61 ani

General-
locotenent

Are un frate agent de poliţie. A fost in excursie 
in Turcia, Austria şi Germania.

16 Cambrea Constantin 
Gheorghe

General-
locotenent A fost în Turcia, Germania şi Austria în excursie

17 Dumitriu Sava Romulus
60 ani

General-
colonel Provenit din Divizia „Horia, Cloşca şi Crişan”

18 Athanasiu Vasile General de 
armată

19 Creţulescu Ilie General-
locotenent

20 Moisescu Dumitru General-
locotenent

în „Sinteza asupra activităţii reacţionare în armată”, maiorul Ilie Goşa, comandantul 
Centrului Control Militar nr. 8 preciza:

„în ultimul timp şi mai ales de la începutul lunii marne a.c. s-a constatat din atitudi
nea şi manifestările din partea unor ofiţeri, subofiţeri şi trupă, atât în afară cât şi in cazar
mă, că are caracter ostil regimului democrat în general şi în special contra procedeului de 
democratizare în Armată.

Dacă în perioada imediată de după 23 august 1944, aceste manifestaţiuni au avut 
un caracter izolat, sporadic, în ultimul timp însă acestea dau aspectul unor acte care au 
un caracter organizat şi denotă o anumită mentalitate, infiltrată în anumite elemente din 
Armată care servesc în mod conştient reacţiunea şi se fac unelte acelor care caută prin ori
ce mijloace să sape temeliile abia începute, ale noii ordine democrate din Ţară.

Dacă vom cerceta cauza acestui fenomen reacţionar în armată, atunci vom ajunge la 
constatarea că acesta este izvorât in ce priveşte mediul: extern, în afară de cazarmă, intern, 
între pereţii cazărmii.

Mediul extern încurajează şi alimentează reacţiunea in armată prin contactul mem
brilor armatei cu diferite persoane, care au drept misiune propagarea acestor idei reacţi
onare în armată, prin participarea armatei la diferite manifestaţii sau întruniri patriotice, 
care în fond nu sunt decât adunări cu caracter reacţionar care, sub emblema unor lozinci 
de fals patriotism, speculează sentimentul patriotic şi dinastic al armatei, fluturând steagul 
unui fals sentiment naţional, însă şovin, şi zugrăvind în acelaşi timp în cele mai negre cu
lori regimul democrat de azi, agitând spectrul unui viitor nesigur şi întunecat, pentru ţară 
în general şi pentru armată în special, sub semnul democraţiei de azi.

Mediul intern din cazarmă creează premisele unei favorabile mentalităţi reacţionare, 
prin atitudinea unor şefi ierarhici, care în loc să caute a uşura munca educativă a apara
tului E.P. [educaţie şi propagandă] şi să se ocupe ei înşişi cu educarea celor în subordine, 
precum şi prin exemplul personal, să arate celor mici că numai în spiritul adevărat demo
crat, care trebuie să domnească în Armată, putem să ne încadrăm cu drept cuvânt între
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20 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
instituţiile democrate, aceştia fac şi propagă tocmai contrariu acoperind cu o vădită inten
ţie diferite acţiuni reacţionare din instituţia şi corpul care-1 conduc, tolerând ca reacţiunea 
să fie in largul ei.

Arătând mai sus cauzele principale ale mişcării reacţionare în armată, ajungem de a 
constata cu destul regret efectul acestora care găseşte ecou fie prin manifestări individua
le, fie colective, arătând aceeaşi mentalitate greşită insă periculoasă în acelaşi timp.

Pentru concretizarea acestor afirmaţii arătăm câteva cazuri cu caracter reacţionar să
vârşite de unele elemente din Armată, de la o dată mai recentă. Acestea sunt numai cele 
ce ne-au parvenit prin mijloacele şi organele noastre de informaţii, Bind convinşi că multe 
altele s-au petrecut şi se petrec neştiute, acoperite şi nesemnalate.

- Ofiţer care înjură în public guvernul Groza. Nota Informativă nr. 301 din 
24.03.1946.

- Ofiţer care jigneşte jandarmeria democrată. Nota Informativă nr. 298 din 
31.03.1946.

- Generalul Băldescu jigneşte în plină conferinţă un ofiţer E.C.P. Nota Informativă 
nr. 264 din 17.03.1946.

- Ofiţer sabotează acţiunea E.C.P. Nota Informativă nr. 260 din 05.03.1946.
- Ofiţeri participanţi la întrunirea Partidului P.N.Ţ. Nota Informativă nr. 5 din 

08.04.1946.
- Subofiţer manifestează contra guvernului. Nota Informativă nr. 12 din 

26.04.1946.
- Subofiţer maltratează membri ai P.C.R. Nota Informativă nr. 13 din 26.04.1946.
- Cazul incidentelor muncitoreşti „ILSA”, intervenţie armată. Nota Informativă nr.l8 

din 26.04.1946.
- Ofiţer care înjură pe primul ministru Groza. Nota Informativă nr. 37 din 

28.04.1946.
- Subofiţer face apologia publică a lui Maniu şi Brătianu. Nota Informativă nr. 43 din 

26.04.1946.
- Insultarea primului ministru de către unii soldaţi. Nota Informativă nr. 53 din 

8 Maiu 1946.
- Subofiţer aduce injurii Guvernului şi membrilor P.C.R. Nota Informativă nr. 59 din 

8 Maiu 1946.
- Incidentele de la Arad cu ocazia zilei de 10 Mai 1946. Nota Informativă nr. 62 din 

13 Maiu 1946.
- Manifestaţii reacţionare a unor soldaţi la 10 Mai în Timişoara. Nota Informativă 

nr. 67 din 11.05.1946.
- Ofiţer s-a manifestat antidemocratic la 10 Mai 1946. Nota Informativă nr. 68 din 

11.05.1946.
- Grup de soldaţi manifestă contra muncitorilor. Nota Informativă nr. 69 din 

11.05.1946.
- Ofiţer care insultă pe generalisimul Stalin. Nota Informativă nr. 71 din 

23.05.1946.
- Subofiţeri şi soldaţi manifestă în public la 10.05.1946. Nota Informativă nr. 88 din 

27.05.1946.
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- Ofiţer care manifestă tendinţe reacţionare. Note Informative nr. 75 şi 76 din 

30.05.1946.
Din cele de mai sus se poate constata că într-adevăr există o stare de spirit în armată 

dăunătoare din toate punctele de vedere.
Remediile care se impun trebuie să tindă cât mai urgent şi radical la înlăturarea cau

zelor, prin: o educaţie solidă în spiritul democrat; selecţionarea şefilor de corpuri; sancţi
onarea şi îndepărtarea elementelor reacţionare, semnalate ca atare, din armată.

în acest scop, aparatul E.C.P. trebuie întărit, revizuit, ca să fie compus din elemente 
care au un prestigiu moral şi intelectual, ce se poate să se impună.

- Selecţionarea şefilor de corpuri trebuie să fie făcută prin verificarea acestora din 
punct de vedere democrat şi cel al încadrării lor în spiritul timpului de azi.

Epurarea reacţionarilor din armată ar consdtui un exemplu şi ar arăta că toleranţa 
de până acum nu este o slăbiciune a actualului regim după cum le place s-o creadă Şi s-o 
afirme pretutindeni.”23

în „Tabel cu ofiţerii activi cunoscuţi de Marele Stat Major - Secţia a Il-a că au fost 
arestaţi în cursul lunilor mai, iunie, iulie 1946 pentru diferite motive”24 figurează şi patru 
ofiţeri de marină:

Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele Gradul Unitatea Data arestării Motivul

arestării

Situaţia 
in care 

se află in 
prezent

1. Roşescu
Gheorghe Comandor

şef Stat 
Major 
Marină

20. V. 1946
Pedepsiţi 
cu câte 30 
zile arest

sever:
urmează a

2. Bujoreanu
Florin Comandor

şef Serviciu 
Armistiţiu 
din S.S.M.

20.V.1946

3. Bercea
Alexandru

Căpitan-
comandor

şef Secţia 
a 4-a din 

Statul Major 
Marină

20. V. 1946

Atitudine 
anudemocrată 

cu ocazia 
midngului din 

20. V. 1946

li se aplica 
art. 48

Pedepsit 
cu 20 zile

4. Bădescu
Victor

Locotenent-
comandor

Secţia 4-a 
Stat Major 

Marină
20.V.1946

arest sever 
şi propus 
pentru 
cadru 

disponibil

La 19 august 1946, Centrul Control Militar nr. 1 primea prin Nota contrainformativă 
nr. 2093 următoarele date solicitate prin Ordinul nr. 156/1946 „Confidenţial Personal”: 
„Din lotul ofiţerilor suspecţi de activitate în M.N.R. (Mişcarea Naţională de Rezistenţă - 
n.n.) sau legătură cu anglo-americani, D.G.P. şi S.S.I. au procedat la arestarea şi cerce
tarea lor.

25 A.M.R., Fond M.St.M., dosar nr. 1872, f. 48-50.
24 A.M.R., Fond M.St.M., Secţia a Il-a, Biroul Contrainformaţii, f. 33.
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22 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
Numele ofiţerilor rămaşi arestaţi este cunoscut Marelui Stat Major din Notele contra- 

informative ale Centrului Control Militar nr. 1 şi din Comunicatul Ministerului Afacerilor 
Interne.

în arhiva D.G.P. nu se mai află noi elemente în afara celor raportate de Centru cu 
Notele contrainformative nr. 588, 705 şi 768/1946 etc.

S-au cules date suplimentare despre amiralul în rezervă Macellariu Horia şi generalul 
(C.D. - cadru disponibil) Mardare Socrate.

1. Contraamiralul Macellariu Horia este dovedit a fi membru în Comitetul Central al 
M.N.R. pe baza rezultatului cercetărilor făcute grupului închis la Piteşti.

I s-a fixat domiciliul obligatoriu, dar a dispărut. S.S.I. a fixat un premiu de 4 milioane 
lei pentru prinderea lui.

2. Generalul (C.D.) Mardare Socrate a fost văzut în repetate rânduri în compania 
colonelului american Frank Stevens. Colonelul Stevens are şi rolul de consilier al repre
zentantului politic nord-american.

3. Se anexează 22 fişe cu datele şi situaţia militară actuală a ofiţerilor semnalaţi ca 
suspecţi. (C.D., rezervă sau activitate şi locul.)

Chestiunea se urmăreşte.”25
La 21 iunie 1946, Centrul Control Militar nr. 1 primea „Nota contrainformativă 

nr. 588 cu privire la ofiţerii de marină activi şi de rezervă suspecţi”, care „au aderent în 
partidele istorice, în diverse organizaţii subversive sau legături cu misiunile anglo-ame- 
ricane din România (de serviciu sau particulare)”26. Acest tabel, întocmit de D.G.P., îi 
includea pe contraamiralul în rezervă Horia Macellariu, filogerman (M.N.R.), şi pe loco- 
tenent-comandorul Costin Niculae, Baza Fixă (M.N.R.). „Urmărim chestiunea pentru a 
propune o documentare”27 - concluziona sursa.

Detaliind organizarea şi activitatea Mişcării de Rezistenţă din România, in acelaşi do
cument se preciza:

„I. Pe teritoriul ţării activează câteva organizaţii clandesdne cu caracter subversiv, 
reacţionar şi naţionalist, al căror scop este subminarea actualului regim, recte a doctrinei 
democrate şi împiedicarea pătrunderii comunismului în masele populare.

II. Aceste organizaţiuni se indtulează generic mişcări de rezistenţă şi în cadrul lor 
activează unit cetăţeni români (civili şi militari), cât şi parte din celelalte naţionalităţi con
locuitoare, în special maghiarii.

III. Aceste organizaţiuni se pot grupa astfel:
A. Mişcări de rezistenţă naţionaliste române, cu misiunea de a împiedica punerea 

in aplicare a doctrinei democrate şi a duce lupta împotriva propagandei comuniste
1. Organizaţia „Haiducii lui Avram lancu”
Urmăreşte împiedicarea şi contracararea propagandei comuniste conduse de la 

Moscova în România.
Organizaţia are caracter legionar antisemit, fascist şi antisoviedc.
Organizarea pare a fi următoarea: 

a) Divizia „Sumanelor Negre”, cu nucleul în Munţii Călimanului;

25 Ibidein, f. 107.
26 Ibidem, f. 113.
27 Ibidem.
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b) Divizia „Tudor Viadimirescu”, cu sediul în Munţii Olteniei.
c) Divizia „Crucilor”, cu nuclee în Munţii Neamţului, Vrancei, Bucovinei §i zona 

Codlea-Braşov.
Mişcarea se compune din foşti legionari şi diverşi nemulţumiţi.
Comandantul acestei organizaţii pare a fi Gavril Olteanu, din oraşul Reghin-Mureş.
Activitatea organizaţiei s-a marcat prin răspândirea de manifeste potrivnice actualului 

regim, în special în Ardeal, Banat şi Muntenia.
Se pare că în ultimul timp trecuse şi la organizarea unor depozite de armament şi 

muniţii prin intermediul şi cu ajutorul unor militari.
Se pare că organizaţia „Haiducii lui Avram lancu” ar avea unele legături sau chiar ar 

fi iniţiată de către P.N.Ţ. - Maniu.
2. Organizaţia Naţională de Rezistenţă „Graiul Sângelui"
Are caracter naţionalist-monarhic şi antiguvernamental. în nucleul de conducere se 

pare că ar intra un număr destul de mare de generali de rezervă, printre care:
- Generalul Rădescu Nicolae (dispărut).
- Generalul Aldea Aurel (arestat).

Din organizaţie fac parte numeroşi funcţionari, poliţişti epuraţi, foşti magistraţi, mi
litari deblocaţi etc.

Activitatea organizaţiei s-a manifestat până în prezent prin:
- propagandă andcomunistă şi antiguvernamentală;
- instigarea locuitorilor de a nu se supune ordinelor autorităţilor civile şi militare;
- colectarea şi depozitarea clandestină de armament şi muniţii;
- formarea de cadre din militarii şi funcţionarii deblocaţi în vederea unei conspiraţii 

împotriva regimului.
Se pare că mişcarea ar căuta să întreţină unele legături cu P.N.Ţ. - Maniu şi cu misi

unile anglo-americane aflate în ţară.
3. Mişcarea de Apărare Naţională Românească
Constituie o diversiune a adevăratei M.N.R. în urma principalilor membri ai acestei 

mişcări.
Activează prin manifeste antivernamentale răspândite mai ales în Capitală, Banat şi 

Judeţul Hunedoara.
4. Mişcarea de Rezistenţă a Armatei Naţionale Române a lui Horia Sima
Se pare că această mişcare, prin emisarii săi (câţiva ofiţeri de rezervă), duce tratative 

cu un aşa-zis Grup Militar Regalist compus din persoane marcante din lumea politică şi 
militară pentru a forma un Bloc Naţional de Rezistenţă.

5. Organizarea Banderistă sau Organizaţia Naţionaliştilor Ucraineni - O.N. U.
Este o mişcare naţionalistă ucraineană, cu centrul de conducere probabil în Polonia 

sau Galiţia, având ramificaţii pe teritoriul românesc Bucovina şi nordul Moldovei.
Atitudinea şi activitatea mişcării sunt categoric anticomuniste şi antisemite şi se ma

nifestă prin:
- suprimarea polonezilor, ucrainenilor şi românilor care consimt să colaboreze cu 

autorităţile sovietice;
- suprimarea evreilor şi terorizarea lor, pentru a-i determina să emigreze.
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Se pare că organizaţia întreţinea relaţii cu „Divizia Sumanelor Negre”.
Conducătorul organizaţiei din România, numitul Macoveiciuc, a fost împuşcat mortal 

în ziua de 8 iulie 1946 pe teritoriul judeţului Rădăuţi.
Membrii principali ai acestor mişcări de rezistenţă au fost arestaţi de către organe

le Siguranţei Statului şi, conform comunicatului recent publicat de Ministerul Afacerilor 
Interne, aceştia urmează a fi Judecaţi.

B. Mişcarea de Rezistenţă Şovino-Iredentistă Maghiară, cu misiunea de a înfăptui 
prin orice mijloace autonomia Ardealului sau alipirea lui Ungariei

a) M.E.M. - Mişcarea de Rezistenţă Maghiară.
b) Uniunea Luptătorilor pentru Libertăţile Maghiarilor.
c) Mâna Neagră (caracter anticomunist).
d) Asociaţia Sf. Ştefan.
e) Asociaţia Apostolatul Rugăciunii.
IV. Toate aceste organizaţiuni au un fond comun: antiguvernamental şi antisemit, 

recte antidemocrat, născut din excitarea şi exaltarea până la extrem a curentului naţiona
list în rândurile românilor şi ale populaţiilor conlocuitoare.

Asemenea atitudini se pare că se dezvoltă în paralel cu mişcări similare semnalate şi în 
alte state din Sud-Estul Europei (Ungaria, Polonia, Bulgaria etc.).”28

2" Ibidem, f. 185-188.
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Capitolul I

GRUPUL REACŢIONARILOR DIN MARINA

Arestarea şi anihilarea parcului de nave, construcţiilor şi transporturilor navale ro
mâneşti în vâltoarea evenimentelor discreţionare de după 23 august 1944 au fost urmate 
în primii ani postbelici şi de o înverşunată prigoană împotriva cadrelor Marinei Militare, 
suspectate de ataşament faţă de vechiul regim. Astfel, o primă listă conţinea 14 ofiţeri din 
categoria I, printre care contraamiralii Gheorghe Dumitrescu şi August Roman, pentru 
care se solicitau Biroului 5 fişe pentru fiecare şi ordin Centrului spre a le urmări activi
tatea29, respectiv 58 de ofiţeri din categoria a Il-a, în frunte cu contraamiralii Alexandru 
Stoianovici şi lacob Bălan.30

în concluzii, raportorul aducea următoarele argumente: „Plecarea categoriei I şi a 
Il-a din Marină va aduce liniştea în toată Marina (!), ea putând să se dezvolte într-un regim 
democratic realmente, căpătând încrederea conducerii şi aliaţilor. Oscilaţiunile şi a celor 
de bună credinţă vor dispare şi toate energiile se vor canaliza pentru propăşirea Marinei.

Niciunul din cei care ar pleca nu este indispensabil Marinei din punct de vedere 
profesional. Cu ofiţerii care rămân se poate realiza mult mai mult decât dacă ar rămâne şi 
categoria I şi categoria a Il-a, Bindcă nu va mai B cine să-i deruteze.

29 în categoria I erau incluşi contraamiralii Dumitrescu Gheorghe şi Roman August, comando
rii Bardescu Nicolae, Voinescu Victor, Niculescu Constantin şi Pelimon Aurel, căpitan-comandorii 
Antonescu Nicolae, Economu Virgil, Mărgineanu Ovidiu, Bănică loan, Mocanu Gheorghe, Dumi- 
triu Traian şi locotenent-comandorii Vasilescu Virgil şi Străjescu Paul, semnalaţi ca „reacţionari, 
antiguvernamentali şi antisovietici”.

30 în categoria a Il-a fuseseră incluşi contraamiralii Stoianovici Alexandru şi Bălan lacob, co
mandorii Cosăceanu Ştefan, Petrovici Mişu, Martac Alexandru, Dumitriu Eugen, Condeescu Du
mitru, Bujoreanu Florin, căpitan-comandorii TrandaBrescu Eugen, Bercea Alexandru, Niculescu 
Dumitru, Năstase Constantin, Popovici Horia, Călăraşu Petre, Popescu Tudor, Borş Constantin, Stă- 
nescu Gheorghe, Ghezzo Eduard, Horodincă Titus, locotenent-comandorii Nicolau Eustaţiu, Con- 
stantinide Radu, Halus Gheorghe, Panait loan, Văleanu Barbu, Bădescu Gheorghe, Muşat loan, 
Cosdnescu Dumitru, lonaşec Constantin, Ştefănescu Gheorghe, Petriman loan, Zaharia loan, Horja 
Constantin, Bălănescu Paul, Nicolau loan, căpitanii Ignat Paul, Chica Leon, Papazoglu Mircea, 
Nicolaescu Dumtru, Pleşoianu Dumitru, Radu Tudor, Rădescu loan, Simionescu Gheorghe, Necula 
Constantin, Rick Ştefan, Stănciulescu Nicolae, locotenenţii Gălăşanu Paul, Georgescu Ştefan, Lu- 
poaie Florin, Sliam Alexandru, Stanciu loan, Pfeiller Otto, Paparizu Gabriel, Rădulescu Alexandru, 
Cioroianu Radu, Cozma Aurel, aspirantul Carp Faustino, colonelul inL Vasiliu Dumitru şi maiorul 
int. David loan.
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Elementele tinere, lipsite de propaganda reacţionară, se vor încadra repede în ritmul 

democratic §i ele sunt viitorul Marinei [subl.n.s.].
Gradele mari din categoria I şi categoria a Il-a n-au acţionat, aşa cum spun ei, pentru 

salvarea Marinei ci pentru salvarea propriei lor situaţii.
Sinceritatea, obiectivitatea, loialitatea, justeţea au stat la baza întocmirii acestui 

document.”31
în virtutea acestui raţionament, un număr de 162 de ofiţeri de marină au fost trecuţi 

în cadrul disponibil la cerere şi din oficiu, potrivit înaltelor Decrete Regale nr. 2121 din 5 
iulie 1946, nr. 2269 şi 2270 din 22 iulie, nr. 2495, 2496, 2497 şi 2498 din 9 august 1946. 
„Elementul perturbator” era considerat contraamiralul August G.T. Roman.32

Un prim lot este cel înclus în Tabelul de mai jos, întocmit de şeful Secţiei a Il-a din 
Statul Major al Marinei, locotenent-comandorul Adrian Vasilache, înaintat Marelui Stat 
Major cu nr. 282 din 31 august 1946:

Tabel nominal
de ofiţerii de marină şi ofiţerii din alte arme - confirmaţi în Marină - trecuţi în cadrul disponibil, la cerere şi 
din oficiu, potrivit înaltelor Decrete Regale nr. 2121 din 5 iulie 1946, nr. 2269 şi 2270 din 22 iulie 1946, 

nr. 2495 - 2496, 2497 şi 2498 din 9 august 1946ii

Nr.
crt

Numele ji 
prenumele Gradul Promoţia

Unitatea unde 
conta Ia trecerea

In cadrul 
disponibil

Adresa Obs.

1 Roman C.T. 
August Contraamiral 19.VII.1914 La dispoziţia 

S.S.M.

Str. G-ral Mânu 
20, Bucureşu 

43036

2 Stoianovid St. 
Alexandru Contraamiral 15.V1.1915 La dispoziţia 

S.S.M.
Calea Moşilor, 

Bucureşti 11525

3 Bălan I. lacob Contraamiral 15.V1.1915 La dispoziţia 
S.S.M.

Str. G-ral 
Berthelot 46, 

Bucureşti 52460

4 Foca N. Anton Comandor l.VIl.1920
Comisia de 

Supraveghere 
Brăila

Cerere

5 Toma P. Matei Comandor 1.VII. 1922 Şcoala Navală
Str. Amiral 
Bălescu 29, 

Bucureşti 70337
Cerere

6 Diaconescu I. 
Paul Comandor I.X.1916 C.A.L.M.F1.

7 Pelimon R. 
Aurel Comandor I.X.1916 La dispoziţia 

S.S.M.

Aleea Regnault
nr. 6, Bucureşti 

4^qi;b

8 Voinescu St. 
Victor Comandor l.VII. 1920 La dispoziţia 

S.S.M.
Şos. Panduri 62, 
Bucureşti 45069

31 AM.R., Fond Marele Stat Major Secţia a Il-a, dosar nr. 1585, f. 6.
32 Ibidem, f. 28-34.
33 Ibidem, f. 29-34.
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Nr
crt

Numele şi 
prenumele Gradul Promoţia

Unitatea unde 
conta la trecerea 

în cadrul 
disponibil

Adresa Obs.

9 Petrovici C. 
Mişu Comandor 1. VII. 1920 La dispoziţia 

S.S.M.

Str. Aurel Vlaicu 
81, Bucureşti 

92390

10 Niculescu I. 
Constantin Comandor 1.VII.1921 La dispoziţia 

S.S.M.

Str. Dr. Pasteur 
23, Bucureşti 

75900

11 Roşescu I. 
Gheorghe Comandor 1.VII.1921 La dispoziţia 

S.S.M.

Str. Dr. Pasteur
23 Bucureşti 

30487

12 Condeescu Gh. 
Dumitru Comandor 1.VII.1922 Ministerul

Comunicaţiilor

Str. Dr. G-ral 
Mora 21, 

Bucureşti 75900

13 Bujoreanu V. 
Florin Comandor 1.VII.1922 La dispoziţia 

S.S.M.

Str. Sf. Spiridon 
nr. 8, Bucureşti 

13344

14 Cosăceanu R 
Ştefan

Comandor
henavi^nt 18.III.1914 M.St.M. Secţia 

Vl-a
Str. Berzei 32 

Bucureşti 45572

15 Tonu V. 
Gheorghe Medic colonel 16.IV.1918 CjLL.M.FI. Cerere

16 lonceovici T.I. 
Veneriu Int. colonel 1.VII.1922 M.R. Str. Tunari 64, 

Bucureşti 10655

17 Vasiliu I. 
Dumitru Colonel inf. 1.IV.1917 Batalionul 

Infanterie Marină

Str. Mitropolit 
Ghenadie 

Petrescu 38, 
Bucureşti 47382

18 Condeescu Gr. 
Aurel Colonel geniu 1.X.1916 S.S.M.

Str. Sf.
Constantin 31, 

Bucureşti 47382

19 Tărăneanu S. 
Ştelan

Colonel
magistrat 1.V1I.1922 M.R.

20 Marinică M. 
loan Ad. colonel 1. VII. 1921 M.R.

Str. Maior 
Popovici 10, 

Bucureşti 73930

21 Lungu C. 
Corneliu

Căpitan-
comandor 1.VII.1923 Şcoala Superioară 

de Război

Str. Petre Poni
18, Bucureşti 

73930
Cerere

22 Niculescu L. 
Dumitru

Căpitan-
comandor 1.VII.1923 Şcoala de 

Submaiştri Cerere

23 lonescu Gh. 
Mircea

Căpitan-
comandor 1.VII.1925 S.S.M.

Str. G-real 
Berthelot 60, 

Bucureşti 45957
Cerere

24 Gealep N. 
Virgil

Căpitan-
comandor 1.VII. 1922 S.S.M.

Str. Masaryk 
nr. 1, Bucureşti 
ap. 36-27923

Cerere

25 Hristu E. 
Gheorghe

Căpitan-
comandor 1.VII.1926 C.A.L.M.FI. Cerere
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Nr.
crt

Numele şi 
prenumele Gradul Promoţia

Unitatea unde 
conta Ia trecerea 

in cadrul 
disponibil

Adresa Obs.

26
Mărgineanu T. 

Ovidiu
Căpitan-

comandor 1.VII.1921 La dispoziţia 
S.S.M.

27 Dumitriu N. 
Eugen

Căpitan-
comandor l.Vll. 1920 S.S.M.

Str. Carol Davila 
74, Bucureşti 

34781

28 Samson V. 
Titus

Căpitan-
comandor 1.VII. 1923 C.F.Fl.

Str. Ştirbey Vodă 
16, Bucureşti 

52708

29
TrandaBrescu

C. Eugen
Căpitan-

comandor 1.VII.1923 Comisia Română 
de Armistiţiu

30 Bercea M. 
Alexandru

Căpitan-
comandor 1.VII.1923 La dispoziţia 

S.S.M.

Str. Serg.
Nuţu loan 43, 

Bucureşti

31 Bănică I. Ion Căpitan-
comandor 1.VII.1924 La dispoziţia 

S.S.M.
Str. Arcului nr. 4 
Bucureşti 51731

32 Popovici 1. 
Horia

Căpitan-
comandor 1.VII.1924 St.M.M.

Str. Romulus 
nr. 35 Bucureşti 

30954

33 Călăraşu N. 
Petre

Căpitan-
comandor 1.VII.1924 La dispoziţia 

S.S.M.

Str. N. Racotă 
nr. 12 Bucureşti 

52248

34 Mocanu C. 
Gheorghe

Căpitan-
comandor l.Vll.1924 M.St.M. Serviciul 

Istoric
Şos. Panduri 62, 
Bucureşti 52248

35 Popescu
Teodor

Căpitan-
comandor 1.VII.1924 S.S.M.

Str. Dr. Eugen 
losifS Bucureşti 

57214

36 Borş D. 
Constantin

Căpitan-
comandor l.Vll.1925 M.St.M.

Str. Andrei 
Mureşanu nr. 14 
Bucureşti 26020

37 Dumitrescu R 
Armând

Căpitan-
comandor l.Vll.1925 C.A.L.M.Fl.

38 Ghezzo I. 
Eduard

Căpitan-
comandor l.Vll. 1926 D.M.E.M.

39 Horodincă
Titus

Căpitan-
comandor l.Vll.1926 Nave dezarmate

40 Năstase C. 
Constantin

Căpitan- 
comandor ing. l.Vll.1923 S.S.M.

Str. Remus nr.
10, Bucureşti 

63001
Cerere

41 Marinescu A. 
Vasile

Căpitan- 
comandor ing. l.Vll.1924 S.S.M.

Str. V. 34, Parc 
Jianu, Bucureşti 

71273
Cerere

42 Popescu Gh. 
Traian

Medic
locotenent-

colonel
15.x. 1921 Batalionul 

Infanterie Marină

43 Tuchel T. 
Nicolae

Medic
locotenent-

colonel
15.x. 1924 Depozitele

Fluviale
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Nr.
crt

Numele gi 
prenumele Gradul Promoţia

Unitatea unde 
conta la trecerea 

in cadrul 
disponibil

Adresa Obs.

44 Popovici C. 
Alexandru

Adm.
locotenent-

colonel
1. VII. 1922 Depozitele de 

Echipament

45 Pascu C. Mihail
Adm.

locotenent-
colonel

1.VII. 1922 C.A.L.M.Fl.

46 Constantinidi
A. Radu

Locotenent-
comandor 1.VII. 1927 S.S.M.

Str. Nicolae 
Filipescu 28, 

Bucureşti 22488
Cerere

47 Holban S. 
Ştefan

Locotenent-
comandor 1.VII. 1930 S.S.M.

Str. Nicolae 
Filipescu 28, 

Bucureşti 22488
Cerere

48 Nicolau Emil Locotenent-
comandor 1.VII.1932 S.S.M.

Piaţa Lascăr 
Catargiu 1, 
Bucureşti

Cerere

49 Ştefănescu O. 
Gheorghe

Locotenent-
comandor 1. VII. 1931

Şcoala Şcoala 
Superioară de 

Război

Str. Sandu Aldea 
38, Bucureşti 

73219
Cerere

50 Nicolau Eust. 
Traian

Locotenent-
comandor 1.VII.1927 C.F.Fl.

Str. Kogălni- 
ceanu 47, 

Bucureşti 58644

51 Limbidi S. 
Ovidiu

Locotenent-
comandor 1. VII. 1928 S.S.M.

52 Chiriac 1. 
Gheorghe

Locotenent-
comandor 1.VII. 1928 S.S.M.

Str. Matei 
Basarab 29, 

Bucureşti 56992

53 Costăchescu C. 
Gheorghe

Locotenent-
comandor 1.VII.1928 S.S.M.

Str. Drumul 
Sării 19, 
Bucureşti

54 Prejbeanu N. 
Iulian

Locotenent-
comandor LVII.1928 CA.L.M.F1.

55 Şerbănescu 1. 
Ovidiu

Locotenent-
comandor LVII.1929 Nave de luptă

56 Bădescu N. 
Gheonrhe

Locotenent-
comandor LVII.1929 CjAL.M.FI.

57 Muşat N. loan Locotenent-
comandor LVII. 1930 Şcoala Navală

58 Costinescu N. 
Dumitru

Locotenent-
comandor LVII. 1930 Şcoala Superioară 

de Război

59 Mihăilescu
Eremia

Locotenent-
comandor LVII. 1930 Batalionul Geniu 

Marină
Str. Unirii nr. 5 

Brăila

60 Stancu D. loan Locotenent-
comandor LVII.1931 Stat Major 

Marină

61 Petriman 1. 
loan

Locotenent-
comandor LVII.1931 Şcoala Superioară 

de Război

62 Bălănescu Gr. 
Paul

Locotenent-
comandor LVII.1931 Nave de luptă

63 Ştefănescu T. 
Mircea

Locotenent-
comandor LVII. 1932

Depozitele
Fluviale
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Nr.
crt

Numele şi 
prenumele Gradul Promoţia

Unitatea unde 
conta la trecerea 

in cadrul 
disponibil

Adresa Obs.

64
Văleanu C. 

Barbu
Locotenent-
comandor 1.VI1.1929 Batalionul 

Infanterie Marină

65
lonaşec C. 
Constantin

Locotenent-
comandor 1.V11.1930 C.AI.C.R. Galaţi

66 Raba V. loan Locotenent-
comandor 1.Vil. 1930 Batalionul Geniu 

Marină

67 Diaconescu 1. 
Paul

Locotenent-
comandor 1. Vil. 1932 Depozitele

Fluviale

68 Emandi 1. 
Dinu

Locotenent-
comandor 1.VII.1932 S.S.M.

Str. Frumoasă
52, Bucureşti 

46172

69 Zaharia I. loan Locotenent-
comandor 1.VII.1933 Stat Major 

Marină
Şos. Panduri 62, 
Bucureşti 53330

70 Bădescu M. 
Victor

Locotenent-
comandor LVII. 1933 La dispoziţia 

S.S.M.
Str. Dr. Teohari

7, Bucureşti

71 Străjescu D. 
Paul

Locotenent-
comandor LVII.1933 S.S.M.

Str. Dr. 
Kalinderu 

nr. 16, Bucureşti 
31228

72 Mihăilescu N. 
Cezar

Locotenent-
comandor LVII.1933 Nave de luptă

73 Savopol N. 
Nicolae

Locotenent-
comandor

mec.
LVII.1931 S.S.M. Cerere

74 Petică C. 
Alexandru

Locotenent-
comandor

mec.
LVII.1931 C-A.L.M.F1. Cerere

75 Moscu D. 
Vasile

Locotenent-
comandor

mec.
LVII.1933 C.A.L.M.F1. Cerere

76 Costandache T. 
loan

Locotenent-
comandor

mec.
LVII. 1932 S.S.M.

77 Dimancea T. 
Constantin

Locotenent-
comandor

mec.
LVII.1932 A.S.I.M.

78 Zeamă V. 
Dumitru

Locotenent-
comandor

mec.
LVII.1932 Nave de luptă

79 Radu T. Tudor Locotenent- 
comandor ing. LVII.1933 S.S.M.

Str. Turda nr.
46, Bucureşti 

71506
Cerere

80 Mihăilescu Gh. 
Aurel Medic maior LXI.1922 S.S.M.

Calea Moşilor 
291 Bucureşti 

29590
Cerere

81 Tonu Gh. 
Constantin Medic maior 1.1.1927 Batalionul Geniu 

Marină
Cerere

82 Grigore D. 
Nicolae Adm. maior LVII.1923 Batalionul Geniu 

Marină
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Nr.
crt

Numele şi 
prenumele Gradul Promoţia

Unitatea unde 
conta la trecerea 

în cadrul 
disponibil

Adresa Obs.

83
Focşăneanu
Gheorghe Adm. maior 1.VII.1924 D.M.E.N.

84 Zaharia 1. loan Guard art. 
maior 1.VII. 1930 M.R.

85 Niţescu N. 
Nicolae

Guard art. 
maior I.VII.1933 M.R.

86 Alexe Gh. 
Mircea

Guard art. 
maior 1.VII.1933 M.R.

87 Ghionea D. 
loan

Guard geniu 
maior l.VII. 1929 S.S.M. Str. Sticlari nr. 4 

Bucureşti 63225

88 Corean I. 
Mihail

Guard geniu 
maior 1.VII. 1929 S.S.M. Str. Lanţului 12 

etai 1 Bucureşti
89 Ignat M. Paul Căpitan 1.VII.1931 Nave de luptă Cerere

90 Trandafirescu
D. Decebal Căpitan l.VII.1933 C.F.Fl. Cerere

91 Nicolaescu E. 
Petre Căpitan l.VII.1936 S.S.M. Direcţia 

Livrări
Str. Finlanda 12 
Bucureşti 24220 Cerere

92 Ene R. 
Gheorghe Căpitan l.VII.1935 C.F.Fl.

93 Ghica L. Leon Căpitan l.VII. 1936 S.S.M.
Str. Ecaterina 
Teodoriu 16 

Bucureşti 34143

94 Papazoglu C. 
Mircea Căpitan l.VII.1936 Nave de luptă

95 Stănescu N. 
Constantin Căpitan l.VII.1933 Depozitul Mine 

Tulcea

96 Stoian C. Ilie Căpitan l.VII. 1937 Stat Major 
Marină

97 Rick C. Ştefan Căpitan l.VII.1938 Şcoala de 
Submaeştri

98 Rădescu I. 
loan Căpitan l.VII.1939 Batalionul Inf. 

Marină

99 Dan I. Marin Căpitan l.VII. 1939 Depozitele
Fluviale

100 Cristescu C. 
Gheorghe

Căpitan
mecanic l.VII.1931 Depozitele

Fluviale

101 Mărăstăşanu
Gr. Emil

Căpitan
mecanic l.VII.1939 S.S.M. Adm. 

Livrări

Str. Aviator
P Creţu 54, 

Bucureşti, Parc 
Domenii

102 Danielescu M. 
Mihai Căpitan geniu l.VII.1936 M.R. Cerere

103 Mirescu M. 
Paul Căpitan geniu l.VII.1936 Statul Major 

Marină
Str. Sirenelor 65, 

Bucureşti Cerere

104 Sacerdoţeanu
M. Gheorghe Căpitan geniu l.VII.1936 Batalionul Geniu 

Marină
105 Petcu D. loan Căpitan inf. l.VII.1930 M.R.

106 Roman I. 
Nicolae Căpitan inf. l.VII. 1939 Batalionul 

Infanterie Marină
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Nr.
crt

Numele şi 
prenumele Gradul Promoţia

Unitatea unde 
conta la trecerea 

in cadrul 
disponibil

Adresa Obs.

107 Groşescu T. 
Emil Căpitan inf. LIX. 1939 Bata talionul 

Infanterie Marină

108 Hilchi N. 
Nicolae Căpitan inf. 1.IX.1939 Batalionul 

Infanterie Marină

109 Florescu Sc. 
loan Adm. căpitan LIX. 1939 M.R.

110 Popescu Gh. 
loan Adm. căpitan 1.IX.1939 M.R.

111 Filip M. 
Virgiliu Adm. căpitan LIX. 1939 M.R.

112 Florea
Corneliu

Guard geniu 
cpt. LVII.1939 Bat. Geniu 

Marină Cerere

113 Şliam
Alexandru Locotenent LVII.1943 Şcoala Navală Cerere

114 Scoicuţa Sever 
Maximilian Locotenent 10. V. 1942 Batalionul 

Infanterie Marină Cerere

115 Ivănescu Gh. 
Emil Locotenent 15.VIII.1943 Batalionul 

Infanterie Marină Cerere

116 Maican I. 
Victor Locotenent 29. VI. 1940 C.F.FI. Cerere

117 Drăguşin C-tin Locotenent LVII.1943 Flotila de Dragaj Cerere

118 Caraman D. 
Vasile Locotenent 31.III.1940 Şc.S.M. (Şcoala 

Politehnică)

119 Maxim C. 
Nicolae Locotenent 3 LIII. 1940 Batalionul Geniu 

Marină

120 Petrescu B.I. 
Benone Locotenent 29.VI.1940 Şcoala Navală

121 Chiriac I. 
Simion Locotenent 29. VI.1940 Divizionul 

Artilerie Marină
Str. Trotuş nr. 73 

Bucureşti

122 Obreja K. 
Dorin Locotenent 29. VI. 1940 Flotila Dragaj

123 Dobre T. Albert Locotenent 29.VI.1940 Arsenalul Marinei

124 Reus V. Radu Locotenent 29. VI. 1940 C.F.FI.

125 Alexandrescu 
Gh. Radu Locotenent 10.V.1941 Flotila Dragaj

126 Atanasiu C. 
Ştefan Locotenent 10.V.1941 Flotila Dragaj

127 Drăgan N. 
Dumitru Locotenent 10.V.1941 Flotila Dragaj

128 Canari A. Vlad Locotenent 10.V.1942 Şcoala Navală

129 Mujicicov A. 
Nicolae Locotenent 10.V.1942 Şcoala Navală

130 Apreutesei I. 
Cezar Locotenent 10.V.1942 Şcoala Navală

131 Cucu I. Aurel Locotenent 10.V.1942 S.S.M.
Str. Rădiţei 42 
bis, Bucureşti 

47475
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Nr.
crt.

Numele şi 
prenumele Gradul Promoţia

Unitatea unde 
conta la trecerea 

in cadrul 
disponibil

Adresa Obs.

132
Peretz I. 

Alexandru Locotenent 1.VII.1938 Nave de luptă

133 Hagiac I. 
Romeo Locotenent LVII. 1943 Şcoala Navală

134 Mazilu I. 
Nicolae

Locotenent
mec. 29. VI. 1940 Nave de luptă

135 Şerban Gh. 
Panait

Locotenent
mec. 10.V.1941 Depozitele

Fluviale

136 Rusu Nicolae Locotenent
echipaj 15.VI.1941 Batalionul Geniu 

Marină Cerere

137 Băltaru I. 
Traian

Locotenent
echipai 15.VI.1941 D.M.E.M.

138 Nichita C-tin Locotenent
echipaj 15.VI.1941

Cercul Teritorial 
Constanţa (Disp. 

boală)

139 Ciobanu N. 
Dumitru

Locotenent
echipaj LVI. 1943 Şcoala Navală

140 Aurică T. 
Manea

Locotenent
inf. LIV. 1940 Batalionul 

Infanterie Marină

141 Mirescu M. 
Gheorghe

Locotenent
inf. LIV. 1940 Batalionul 

Infanterie Marină

142 Gavrilă T. 
Cazimir

Locotenent
inf. 1.IV.1940 M.R.

143 lonescu Ap. 
Eueen

Locotenent
inf. LIV. 1940 M.R.

144 Sidor I. loan Locotenent
geniu LIV. 1940 Batalionul Geniu 

Marină

145 Neamţu N. 
Dumitru

Locotenent
geniu 15.VI.1940 S.S.M.

Str. Episcop 
Chesarie 28, 

Bucureşti 35993

146 Matache C. 
Vasile Aspirant 1.IV.1944 Şcoala Navală Cerere

147 Filipescu A. 
Paul Aspirant 10.V.1945 Batalionul 

Infanterie Marină Cerere

148 Marinescu C. 
Alex. M. Aspirant 15.IV. 1944 Divizionul 

Artilerie Marină Cerere

149 Vitănescu C. 
Constantin Aspirant 10.V.1945 Divizionul 

Artilerie Marină Cerere

150 Ghinescu M. 
Viiţil Aspirant 10.V.1945 Batalionul 

Infanterie Marină Cerere

151 Marcu D. 
Grigore Aspirant 10. V. 1945 Nave de luptă

152 Barbosu Al. 
Alex. Aspirant 15.IV. 1944 Stat Major 

Marină

153 Şerbănbescu D. 
Alex. Aspirant I5.IV. 1944 S.S.M.

154 Curpen M. 
loan Aspirant 10. V. 1945 La dispoziţia 

S.S.M.
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Nr.
crL

Numele şi 
prenumele Gradul Promoţia

Unitatea unde 
conta la trecerea

In cadrul 
disponibil

Adresa Obs.

155 lonescu D. 
Toma Aspirant 10.V.1945 La dispoziţia 

S.S.M.

156 L’ntaru D. 
Aurel Aspirant 10. V. 1945 La dispoziţia 

S.S.M.

157 Blăjan T. 
Constantin Aspirant 1.VII. 1946 Nave de luptă

158 lonescu Gh. 
Mihalache

Aspirant
mecanic 1. VII. 1946 Nave reparaţie Cerere

159 Cernătescu A. 
Gheorghe

Aspirant
mecanic 15.1 V. 1944 Nave reparaţie

160 Marin B. llie Aspirant
mecanic 10.V.1945 La dispoziţia 

S.S.M.

161 lordănescu C. 
C-tin

Aspirant
mecanic 10. V. 1945 La dispoziţia 

S.S.M.

162 Pătraşcu Gh. 
Marin

Aspirant
mecanic 1. VII. 1946 Nave reparaţie

într-o altă situaţie, în categoria A figurează 33 de oHţeri, identificaţi cu +, respectiv.
„+ Acest semn indică că au mai fost trecuţi pe un tabel ca să fie trecuţi în cadrul dis

ponibil la prima aplicare a legii. Cu toate acestea, nu au fost trecuţi până în prezent.
Din ceilalţi care nu au semnul de mai sus, o parte din ei sunt reacţionari, o parte foar

te slabi ca valoare profesională.
Din caracterizarea fiecăruia se poate vedea ce sentimente nutreşte fiecare pentru ac

tualul regim democratic.
Au deja fişele date dinainte”.34
în categoria B erau incluşi 15 ofiţeri; „Această categorie oscilează, nefiind hotărâtă 

definitiv pentru un regim democratic, pentru o prietenie cu U.R.S.S. şi pentru actualul 
Guvern. Din această cauză nu se poate conta pe ei ca elemente de totală încredere.

Sunt uşor influenţabili de propaganda reacţionară internaţională şi deseori şi-au ex
primat credinţa într-un conflict inevitabil între anglo-americani şi ruşi”.35

31 Ibidem, f. 85. Ofiţerii nominalizaţi pe această listă sunt comandorul Martac Alexandru, căpi- 
tan-comandorul Levitschi Boris, locotenent-comandorii Vasilescu Virgil, Horja Constandn, Eftimie 
Ştefan, Moroianu Romulus, Simionescu Gheorghe, ing. Panait loan, ing. Popescu Dumitru, căpita
nii Necula Constantin, Dumitrescu Jan Marin, Stănculescu Nicolae, Pleşoianu Dumitru, Apostolescu 
Grigore Emil, Popescu Gheorghe, Munteanu loan, Ciurcu Nicolae, Bucur Virgil, Cioroianu Radu, 
Stepancovschi Chirii, Rădulescu Alexandru, mec. Gavriş Manole, mec. Raita loan, mec. Anca Şte
fan, locotenenţii Cozma Aurel, Gălăşanu Paul, Paparizu Gabriel, Georgescu Ştefan, Nicolau Emil, 
Lupoaie Florin, colonelul int. Vasiliu Dumitru, locot. Constantinescu C. Nicolae şi maiorul farmacist 
loan Stoian.

3:> Ibidem, f. 86. Din categoria B făceau parte comandorul Dumitrescu loan, căpitan-comandorii 
Focineanu Gheorghe, Tocineanu loan, Popescu loan, Antonescu Teodor, Sandu Constantin, loco
tenent-comandorii Ciolac Grigore, Gafta loan, căpitanii Măinescu luliu. Brânzea loan, Petrescu 
Andrei, mec. Blezu Constantin şi locotenenţii Bolintineanu Răzvan, Dociulescu Victor şi Nicolau 
Scarlat.

www.ziuaconstanta.ro



MARIAN MOŞNEAGU 35
Pentru veridicitate, redăm în continuare fişele ofiţerilor de marină urmăriţi, aşa cum 

au fost redactate de surse.

Căpitan-comandorul Trandafirescu Eugen

„Fiul lui Constantin şi al Elena, s-a născut la 26 octombrie 1902 la Medgidia, jud. 
Constanţa.

Domiciliaţi la Piteşti, Bulevardul Elisabeta nr. 69.
La 22 ianuarie 1933 s-a căsătorit cu Rodica lonescu, în Biserica Lucaci, în baza apro

bării Comandamentului Marinei.
A absolvit Şcoala Navală, Secţia Pregădtoare (clasificat al VlII-a din 18 elevi, cu media 

6,90), Şcoala Navală, Secţia Aplicaţie (clasificat al Vl-a din 13 ofiţeri elevi cu media 6,97), 
Cursul de trageri navale în anul 1931 conform referatului nr. 8309 din 23 noiembrie 1932 
al Serviciului A.T.R. al Comandamentului Marinei Regale, Şcoala Superioară de Război, 
promoţia 41/1935, cu calificativul «mulţumitor», Facultatea de Drept.

A activat ca sublocotenent pe monitorul „Ardeal”, la Forţa Navală Fluvială, Şcoala 
de Aplicaţie, pe torpilorul «Sborul», la Institutul Maritim şi pe canoniera «Stihi»; ca lo
cotenent la Grupul Nave Dezarmate, Batalionul de Recruţi, Divizia de Mare, Şcoala de 
Specialităţi a Marinei, Şcoala Navală, pe canoniera «Dumitrescu», la Şcoala Navală, pe 
canoniera «Lepri», distrugătorul «Mărăşti», la Regimentul 1 Vânători şi Şcoala Superioară 
de Război; căpitan pe distrugătorul «Regele Ferdinand», la Comandamentul Marinei 
Regale, Ministerul Apărării Naţionale, pe distrugătorul «Regele Ferdinand», distrugătorul 
«Mărăşti», la Divizia de Mare şi Comandamentul Marinei Regale; ca locotenent-comandor 
pe canoniera «Stihi», la Divizia de Mare, Comandamentul Forţelor Navale Maritime, pe 
distrugătorul «Mărăşeşti» şi la Subsecretariatul de Stat al Marinei. în timpul războiului 
a fost şeful Secţiei IV-a, în Comandamentul Marinei Regale (22.06.1941), comandantul 
canonierei «Stihi» (12.10.1941), şeful Biroului III al Diviziei de Mare (27.03.1942), şef de 
stat major al Comandamentului Forţelor Maritime (1.04.1943) şi comandantul distrugă
torului «Mărăşeşti» (1.04.1944).

A fost distins cu Ordinul «Steaua României» clasa a V-a cu spade şi panglică de Virtute 
Militară.

- Caracterizări:
Aptitudini fizice: sănătos, fizic plăcut, rezistent, poate suporta greutăţile războiului.
Capacitate: judecată clară, bun simţ, şi spirit de metodă. Cultură generală dezvoltată. 

Cultura profesională foarte bună. Cu mult tact.
Aptitudini militare: energic, autoritar, cu spirit de iniţiativă, voinţă şi putere de muncă.
Educaţie militară: disciplinat, cu bunăvoinţă în serviciu.
îndeplinirea serviciului: cu bune rezultate.
Concluzii: foarte bun ofiţer superior de marină - brevetat de stat-major.
în trecut a fost înscris într-o lojă francmasonică, unde a avut un grad mare şi în ca

drul căreia a activat intens, făcând prozelitism.
Când s-au luat măsuri contra ofiţerilor francmasoni a declarat că nu este francmason 

şi pentru a dovedi aceasta, din oportunism, a început să aibă pe faţă, puternice manifestări 
prolegionare, fără a rupe însă de fapt legăturile cu personalităţile francmasonice.
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Manifestările sale prolegionare au fost foarte puternice, bine cunoscute în sânul 
Marinei Regale.

După 23 august 1944 §i mai ales după 6 martie 1945, nu a mai avut manifestări reacţi
onare pe faţă, dar a avut tot timpul o acdvitate de complet separatism, de ostilitate şi total 
dispreţ faţă de camarazii care aveau manifestări prodemocratice.

A avut şi are strânse legături cu grupul reacţionar din S.S. Marină, care fusese pus în 
concediu nelimitat, însă înainte de aplicarea legii C.D., tocmai pentru manifestările făţişe 
reacţionare şi antisovietice.

Se pare că în prezent încearcă o manevră de apropiere de cercurile democratice, din 
oportunism, pentru a obţine reabilitarea şi revenirea sa în cadrele active al Marinei. Este 
posibil ca anumite personalităţi politice, insuficient documentate asupra trecutei sale acti
vităţi politice, să-l susţină în această acţiune.

Această acţiune este identică cu aceea ce s-a mai încercat pentru reabilitarea coman
dorului Voinescu Victor, pe când se afla pus în concediu nelimitat pentru reacţionarism 
şi idei antisovietice.

Este un element oportunist, reacţionar, care nu se poate încadra în noul regim demo
cratic şi care nu trebuie sprijinit în niciun caz.”96

Comandorul Martac Alexandru

„Din ultimele evenimente petrecute la Turnu Severin reiese că dânsul s-a dezintere
sat complet de starea de spirit a marinarilor de sub comanda sa, lăsând să se ajungă la in
cidente foarte regretabile, care au pus Marina din nou în lumina reacţiunii, ceea ce ne dă 
posibilitatea să tragem concluzia că totul se petrece cu aprobarea tacită a dânsului şi abia 
atunci când situaţia devine periculoasă pentru dânsul intervine, căutând ţapi ispăşitori. 
Este tipic cazul de la confirmarea mandatelor de arestare când au venit circa 30 marinari şi 
au cerut confirmarea manifestând, de faţă fiind chiar dânsul. Marinarii care au luat parte, 
dacă nu toţi, cea mai mare parte, au avut aprobarea dânsului. Desele manifestaţii cu carac
ter anddemocratic sunt făcute şi cu participarea marinarilor (şi aceasta n-ar fi posibil dacă 
comandantul n-ar gândi şi el la fel cu acei care iau parte la manifestaţie) arată că este ceva 
organizat iar nu ceva întâmplător. Dacă nu se manifestă totdeauna verbal, prin atitudinea 
lui se manifestă împotriva regimului democratic existent. Nu se poate conta pe dânsul."

„Este comandantul Forţelor Fluviale Turnu Severin.
In calitatea pe care o are de comandant, manifestă o rezistenţă pasivă în executarea 

serviciului şi caută să exagereze la maximum situaţia materială a unităţii şi a personalului. 
Nu a căutat să explice personalului situaţia actuală, ci s-a mulţumit să trimită telegrame alar
miste, cu scopul mai mult de a provoca dificultăţi mari în conducerea treburilor Marinei.

Neînţelegător faţă de situaţia actuală, critică cu asprime regimul democratic actual, 
guvernul şi nu priveşte cu ochi buni U.R.S.S.

Unitatea pe care a comandă nu este încadrată complet pe linia democratică. Faptele 
care s-au petrecut la Turnu Severin, în unitatea lui, au arătat că dacă comandantul ar fi 
fost de bună credinţă şi s-ar fi ocupat de credinţele politice ale subalternilor, nu s-ar fi

’ A.M.R., Fond Marele Stat Major, Secţia a Il-a, dosar nr. 1585, f. 50-52.
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întâmplat nimic. Este vorba despre participarea unor oBţeri, maeştri, trupă la întruniri 
reacţionare politice. Este vorba de prezentarea unui grup de circa 50 persoane (ofiţeri, 
maeştri, trupă) la Tribunalul Turnu Severin, cerând condamnarea unui comisar care a 
împuşcat un căpitan din Infanteria Marinei. Această participare s-a făcut cu aprobarea 
dată de comandorul Martac.

Cu acea ocazie au fost strigate şi lozinci împotriva Guvernului şi a regimului democra
tic, de faţă fiind şi comandorul Martac.

Populaţia de acolo era în condnuă agitaţie, ştiind că este susţinută în manifestările ei 
de marinari, împreună cu comandantul.

Nu dă concurs campaniei electorale şi caută să dezlănţuie chiar mari greutăţi, printre 
altele spunând: «îmi cereţi campanie electorală la o unitate care n-are ce mânca? Cum 
credeţi că este posibil?»

Nu se poate conta pe el. Valoare profesională bună”.*7

Căpitan-comandorul Ghezzo Eduard

.Atitudinea lui este şi a fost de oportunism, ca toate adtudinile de până acum, astfel 
că cu toate regimurile care s-au perindat pe la noi prin ţară, a fost în foarte bune relaţiuni. 
Şi până astăzi păstrează relaţiuni cu cercurile reacţionare civile şi ofiţereşti, dar mai ales 
cu cei din grupul Roman. La 1 iunie 1946 a luat contact cu comandorul Voinescu, sosit la 
Constanţa, cu care a fost tot timpul împreună, găzduindu-1.

La meedngul care s-a ţinut la D.M.E.M. pentru pedepsirea criminalilor de război, nu a 
luat parte, invocând interese extraurgente familiare. Deşi putea să ţină meedngul fiind de faţă, 
l-a amânat cu bună şdinţă, pentru a nu lua parte, ca să nu-şi asume nicio răspundere”38.

Locotenent-comandorul Străjescu Paul

„Face parte din grupul Roman, fiind un colaborator indm şi ochiul în Ministerul 
Marinei, chiar în toată Marina. Deseori s-a exprimat împotriva actualului guvern. După 
22 august 1945, s-a exprimat astfel: «Toţi domnii aceştia de la Minister n-au să şde cum 
să fugă mai repede din Minister, iar domnul acesta (era vorba de căpitan-comandorul 
Cristescu loan) va fi aruncat de-a buşilea.»

întreţine în Minister o propagandă antisoviedcă, antidemocratică şi antiguvernamen
tală, făcând apologia războiului şi spunând că în curând ministrul Marinei va fi amiralul 
Roman. Derutează elementele tinere, spunând că apropierea de Uniunea Soviedcă este o 
crimă naţională.

Foarte bun prieten cu Alimănişteanu, ofiţer de rezervă ia Marină, urmărit acuma de 
Siguranţa Generală pentru acdvitate subversivă şi funcţionar la Misiunea Americană.

Cridcă tot timpul pe domnul ministru al Marinei, pe şeful Serviciului Secretariatului, 
Aparatul E.C.P. Face şi acuma apologia celor petrecute la 20 mai 1946, cu ocazia meedngu- 
lui, şi ridică pe cei patru ofiţeri la rangul de eroi ai neamului.

37 Ibidem, f. 87.
38 Ibidem, f. 9.
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Reacţionar activ, pe care nu se poate conta §i periculos regimului democratic şi

Căpitan-comandorul Popovici Horia

instituţiei”.59

„Din activitatea de până acuma şi din discuţiile avute cu dânsul s-a putut contura 
atitudinea de rezistenţă pasivă şi de îndemn la această rezistenţă. Biroul dânsului era 
locul de discuţie a ofiţerilor reacţionari activi unde se schimbau toate informaţiunile. La 
meedngul din 20 mai 1946 a lipsit intenţionat, fiindcă aflase despre ce anume este vorba 
şi n-a avut curajul să vină să-şi asume o responsabilitate. Face apologia Naţiunilor Unite, 
a războiului şi este împotriva democratizării Armatei şi a regimului democratic actual. 
Consideră Uniunea Sovietică ca o ţară înapoiată şi un pericol pentru noi prietenia cu ea.

în ziua de 13 sau 14 iunie a fost văzut într-o maşină englezească, cu un ofiţer englez.
Reacţionar pasiv pe care nu se poate conta.”

Căpitanul Necula Constantin

„Face serviciul la Serviciul Hidrografic al Marinei de la Constanţa.
Manifestă o rezistenţă pasivă în toată activitatea, îndemnând şi pe subalternii lui să 

procedeze la fel. Arată opunere faţă de democratizarea ţării şi a bunelor relaţii cu U.R.S.S. 
în toate discuţiile ce le are cu camarazii lui şi în cercurile particulare, îndeamnă ca să se 
reziste la cele întreprinse de Guvern.

Nu se poate conta pe el.
Valoare profesională bună”.40

Căpitanul Dumitrescu Jan Marin

„Face serviciul la Economatul S.S.M.
Ofiţer dotat cu calităţi excepţionale, care este desăvârşit în serviciu.
Din punct de vedere politic, nu este convins suficient de necesitatea unui regim de

mocratic şi nici nu priveşte cu ochi buni actualul guvern şi nici U.R.S.S.
Contraamiralul Roman îl consideră ca pe un om al lui de încredere. N-ar fi exclus ca 

să fie şi acuma!
Foarte discret, cu greu se poate obţine ceva de la el.
Nu se poate conta pe el.
Valoare profesională foarte bună”.41 •

Căpitanul Pleşoianu Dumitru

„Face serviciul la S.S.M. Economat.

39 Ibidem, f. 10.
40 Ibidem, f. 95.
41 Ibidem, f. 96.
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Retras la Economatul S.S.M.-ului, s-ar părea că nu se amestecă în mersul vremuri

lor. Totuşi, în toate discuţiunile pe care le are, chiar la Economat, nu-şi poate ascunde 
sentimentele antidemocratice, antisovietice şi antiguvernamentale. De cele mai multe ori, 
la personalul S.S.M. care vine după alimente şi-l întreabă câte ceva, el răspunde: «Ce mă 
întrebaţi pe mine? întrebaţi pe Groza!» sau: «Aşa Guvern, aşa ţară!»

în dmpul lui Antonescu, a fost în serviciul secret al fostului mareşal.
Inteligenţă vie şi, datorită relaţiunilor pe care le are în baza trecutului, este periculos 

insdtuţiei.
Valoare profesională bună.”

Căpitanul Stepancovschi Chirii

„Promoţia 1940 A. Ultima avansare: 23 august 1946. Originea etnică: basarabean. 
Din cauza originii lui, s-ar părea că este un ofiţer care înţelege vremurile actuale. Dar ma
nifestările în cercurile de încredere sunt cele reale, adică reacţionar activ, cu sentimente 
puternice antiguvernamentale, antisovietice, antidemocratice. Bun prieten cu căpitanul 
Gioroianu şi căpitanul Bucur.

Este autorul propunerii pentru a vinde 10 arme militare, luate de la Marină, unui 
membru marcant al Parddului Naţional Ţărănesc de la Călăraşi. Se găseşte arestat la 
Ministerul de Interne.

Valoare profesională satisfăcătoare.
Căsătorit.”

Căpitan-comandorul Levitschi Boris

„Este şeful Serviciului Secretariatului General al S.S.M.
Origine poloneză. Născut în Basarabia. A făcut Liceul Militar la Chişinău, apoi Şcoala 

Navală la Constanţa şi Şcoala de Aplicaţie.
Fire ascunsă, şiret, nesincer, încăpăţânat, fără relaţiuni cu camarazii lui. Dur în expre- 

siuni şi în serviciu. Manifestă totdeauna o rezistenţă pasivă (tip Gandhi) în mersul insdtu
ţiei pe drumul democraţiei, provocând de multe ori încurcături în serviciu.

Susţine pe faţă pe locotenent-comandorul Vasilescu Virgil, luându-1 la serviciul său 
în Secretariatul General, ca şef al Biroului Organizare.

A demascat pe ofiţerul informator, care a dat informaţiuni preţioase asupra locote
nentului Vasilescu Virgil. Ofiţerul informator a fost ameninţat de locotenent-comandorul 
Vasilescu Virgil «că-1 va distruge».

Nu îndeplineşte cu energie şi sinceritate serviciul său, pentru a veni în sprijinul efor
turilor care se fac pentru democratizare. Veşnic în conflict cu aparatul E.C.P.

Abuziv cu obiectele statului. Posedă acasă un aparat de radio Concert, luat de la 
S.S.M., în timp ce unităţile Marinei duc lipsă.

Foarte bun prieten cu comandorul Gherghel Arpad, adjutant regal.
Este un ofiţer pe a cărui colaborare totală cu U.R.S.S. nu se poate conta niciodată şi 

nici ca fiind încadrat în regimul democratic actual.
Este un rău în serviciul pe care-1 ocupă şi menţinerea lui la acest serviciu provoacă 

mari întârzieri şi piedici în toate chestiunile care privesc democratizarea instituţiei.
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Arată dezinteres total pentru campania electorală, când în postul de care-1 ocupă ar 

trebui să dea tot concursul şi să participe în mod efectiv la această campanie, nu numai 
impulsat”.42

Căpitanul Bucur Virgil

„Face serviciul la Ministrul de Război, Secţia Personal Marină, Biroul Ofiţeri de rezer
vă ai Marinei. Promoţia 1940 A. Ultima avansare: 23 august 1946.

Nu priveşte cu ochi buni regimul actual democrat şi nici guvernul actual. Pentru 
U.R.S.S. manifestă totală neîncredere şi este împotriva unei colaborări cu U.R.S.S. Menţine 
contactul strâns cu grupul Roman. Bun prieten cu căpitanul Cioroianu de la cabinet şi cu 
căpitan Stepancovschi.

Se fereşte de a discuta în cercuri de care el nu este sigur. In aparenţă, dă impresia că 
este un ofiţer care ar fi neutru faţă de evenimentele actuale. Realitatea este că pe el nu se 
poate conta că va deveni un element devotat.

Valoarea profesională foarte bună. Căsătorit la 8 septembrie 1946”.l!1

Căpitanul Ciurcu Nicolae

„Face serviciul în Comandamentul Forţelor Fluviale, la Flotila de Dragaj.
Reacţionar gălăgios. Deşi se pare că la început a înţeles imperativul vremurilor, pe 

urmă a procedat la o propagandă tacită împotriva regimului actual, a guvernului şi chiar a 
U.R.S.S. îndeamnă cercurile în care discută la rezistenţă condnuă şi crede într-un conflict 
inevitabil între anglo-americani şi ruşi. Nu se poate conta pe el.

Din punct de vedere profesional, a dovedit calităţi excepţionale în munca depusă şi 
modul cum a executat dragajul pe Dunăre, ca comandant al Flotilei de Dragaj”.14

Căpitanul Rădulescu Alexandru

„Face serviciul la Marele Stat Major Serviciul Istoric, de unde s-a dat dispoziţiuni să 
fie mutat la Batalionul Infanterie de Marină la Călăraşi.

Reacţionar activ. Este unul din oamenii de încredere ai grupului Roman şi foarte bun 
prieten cu căpitanul-comandor Mocanu Gheorghe, trecut în cadrul disponibil recent, din 
oficiu, fostul şef al Biroului Marinei la Serviciul Istoric.

Are relaţiuni strânse cu anglo-americanii şi face legătura cu ei. în timpul verii legătu
ra se făcea la Snagov.

La recepţiile date de şeful Secţiei Navale din Misiunea Americană, era totdeauna 
invitat.

Nu se poate conta pe el şi prezintă un pericol. Valoare profesională bună”.43

42 Ibidein, f. 88.
43 Ibidem, f. 99.
44 Ibidem, f. 98.
45 Ibidem, f. 101.
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Căpitanul mecanic Gavriş Manole

„Face serviciul la S.S.M. Direcţia Construcţiilor Navale.
Atitudinea pe care a luat-o, începând de circa două luni, este complet antiguverna

mentală, antisovietică şi antidemocratică. A păstrat o rezervă, din care a ieşit şi a pornit 
o campanie împotriva regimului, guvernului şi U.R.S.S., susţinând că numai un război 
necruţător ne va scăpa de ruşi şi deci de comunişti.

Ironizează şi insultă chiar guvernul, precum şi membrii din Armata Sovietică.
Este un element pe care nu se poate conta.
Valoare profesion^ilă bună”.46

Căpitanul mecanic Raita loan

„Face serviciul la Secretariatul General, ca şef al Biroului 2.
Incapacitate profesională şi foarte slab intelectualiceşte. Este de neînţeles cum a ajuns 

până la gradul de căpitan.
Este cunoscut de toată Marina ca un ofiţer căruia nu i se poate încredinţa niciun ser

viciu la navă în specialitatea lui de mecanic.
A fost trecut în rezervă, în baza legii 186 şi apoi a revenit, fiind reintegrat.
Deşi din punct de vedere politic s-a încadrat pe linia actuală, dar aceasta a facut-o 

tocmai pentru a-şi camufla incapacitatea profesională.
Este rudă cu contraamiralul Roman August, trecut recent din oficiu în cadrul dis

ponibil. De această rudenie a făcut uz în toată cariera şi, când a văzut că contraamiralul 
Roman nu-i mai poate fi de folos, s-a angajat pe linia democratică.

A produs o vie indignare avansarea lui la gradul de căpitan şi menţinerea în activitate.
Trecerea lui în cadrul disponibil este o necesitate pentru a se arăta aplicarea justă a 

legii 433”.47

Căpitanul mecanic Anca Ştefan

„Face serviciul la S.S.M. Direcţia Construcţiilor Navale.
Nu a absolvit Şcoala de Aplicaţie. Şi-a falsificat memoriul, pentru care motiv s-a cerut 

de curând la Ministerul de Război ca să se ia măsuri legale împotriva lui.
Incapacitate profesională. Este cunoscut în toată Marina şi de ofiţeri şi de subofiţeri ca 

incapabil să i se încredinţeze conducerea unei maşini la navă.
A produs o vie indignare în toată Marina avansarea lui la gradul de căpitan.
A fost trecut în rezervă prin legea 186, dar cu diferite influenţe a fost rechemat.
Din punct de vedere politic s-a încadrat pe linia actuală democratică, dar aceasta a 

făcut-o tocmai pentru a-şi putea camufla incapacitatea profesională. Nu poate fi folosit ca 
element de încredere, deşi nu s-ar oferi.

46 Ibidem, f. 102.
47 Ibidem, f. 103.
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Trecerea lui în cadrul disponibil este o necesitate pentru a se arăta aplicarea Justă a 
legii 433”.'18

Locotenentul Cozma Aurel

„Face serviciu la Batalionul Infanterie de Marină Călăraşi.
A lucrat ca ajutor la Secţia I, pe când era şeful Secţiei căpitan-comandorul Bănică 

loan.
Reacţionar activ. Duce o propagandă intensă printre ofiţerii mai tineri, antidemocra- 

tă, antisovietică, antiguvernamentală. Are legături cu grupul Roman. Ironizează şi înjură 
actualul Guvern. Pe ofiţerii încadraţi pe linia democratică îi numeşte «trădătorii neamu
lui». Este omul de încredere al grupului Roman în Batalionul Infanterie de Marină, unde 
se instruiesc recruţii. Este un element periculos pe care nu se poate conta.

Valoare profesională bună”.49

Locotenentul Galaşanu Paul

„Face serviciul la Depozitele Maritime de Echipaje de la Constanţa.
Incapacitate profesională. Incorect, neloial, fără curajul răspunderii, fără demnitate, 

într-un cuvânt, fără caracter.
A produs o vie indignare în rândul ofiţerilor de Marină faptul că până acuma a mai 

rămas în activitate. A fost caracterizat de unitatea lui ca «o ruşine a Marinei».
Din punct de vedere politic tinde mai mult spre regimul actual crezând, probabil, că 

numai aşa va putea rămâne în Armată.
Aplicarea legii 433 este o necesitate pentru a se arăta că şi elemente ca el nu au ce 

căuta în oştire”.50

Locotenentul Paparizu Gabriel

„Este elev în Şcoala Politehnică, în anul III.
In toate discuţiile avute cu camarazii lui a arătat ura şi neînţelegerea faţă de re

gimul actual democratic, guvern şi U.R.S.S. Deşi s-ar părea că este nepericulos, el are 
însă legături strânse cu grupul Roman şi în special cu comandorul Voinescu Victor şi cu 
locotenent-comandorul Popescu-Deveselu, fostul adjutant personal al lui Antonescu (lo- 
cotenent-comandorul Popescu-Deveselu a fost trecut în rezervă în anul 1945 prin legea 
186). Nu se poate conta pe el.

Valoare profesională foarte bună”.51

Locotenentul Georgescu Ştefan

„Face serviciul la S.S.M. Serviciul Secretariatului General.

4" Ibidem, f. 104. 
Ibidem, f. 105.

50 Ibidem, f. 106.
51 Ibidem, f. 107.
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S-a exprimat în multe ocazii că nu este pentru regimul actual democratic, nici pentru 

actualul Guvern. Faţă de relaţiunile de prietenie cu U.R.S.S., consideră aceasta ca ceva 
foarte necesar, dar care poate fi înfăptuită şi de alt guvern, nu numai de cel actual. Arată 
o totală indiferenţă faţă de campania electorală şi o ironizează mereu.

A fost ajutorul câpitan-comandorului Borş, fostul şef al Secţiei a Il-a, trecut recent, 
din oficiu, în cadrul disponibil.

Valoarea profesională bună”.52

Locotenentul Nicolau Emil

„Face serviciul la Detaşamentul Trupei S.S.M.
Filoenglez convins. El spune în toate discuţiile aşa: „Englezii îmi sunt dragi pentru 

că sunt englezi iar nu ruşi». Cunoaşte bine limba engleză. A lucrat un timp la Secţia I din 
M.St. Major, ca translator. Are legături strânse cu anglo-americanii.

Manifestă o rezistenţă pasivă permanentă în serviciu şi un total dezinteres pentru ope
ra de democratizare a ţării. Ironizează şi chiar insultă regimul şi Guvernul. Faţă de U.R.S.S. 
a manifestat neîncredere. Face apologia războiului dintre U.R.S.S. şi anglo-americani.

Propagandei cu războiul i se poate da atenţiune din partea ofiţerilor fiindcă este cu
noscut că a avut relaţiuni cu anglo-americanii şi că este englezofil. Este preocupat de ideea 
plecării din ţară. Nu se poate conta pe el.

Valoarea profesională satisfăcătoare.”

24 octombrie 1946
Locotenentul Lupoaie Florin

„Face serviciul la S.S.M., Serviciul Secretariatului General, sub ordinele căpitan-co- 
mandorului Levitschi Boris.

Fiul maiorului de Jandarmi Lupoaie, membru fondator al Mişcării Naţionale de 
Rezistenţă, în prezent arestat.

Face o propagandă tacită pentru Partidul Naţional Ţărănesc şi este în categoria apti- 
democrat, andguvernamental şi antisovietic.

In discuţiile pe care le are cu camarazii lui ironizează regimul şi guvernul, aducându-i 
insulte. De asemeni, ironizează şi campania electorală din armată. Este un element pe care 
nu se poate conta.

Valoare profesională bună”.53

Colonelul intendant Vasiliu Dumitru

„Face serviciul în garnizoana Sibiu, fiind mutat din S.S.M.
In toate discuţiile avute, caută să demonstreze acelora care-1 ascultau că regimul ac

tual democratic ca şi guvernul «sunt o catastrofa pentru ţară». Urăşte U.R.S.S. şi duce o 
propagandă împotriva ei, de altfel ca şi contra guvernului şi regimului democratic.

52 Ibidem, f. 108.
53 Ibidem, f. 110.
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în serviciu manifestă totdeauna o rezistenţă pasivă §i erau, împreună cu maiorul 

David loan (trecut recent în cadru disponibil), acei care făceau mari dificultăţi în mersul 
serviciului. Nu se poate conta pe el.

Valoarea profesională bună”.M

Locotenentul Constantinescu C. Nicolae

„Face serviciul la Comandamentul Forţelor Fluviale Turnu Severin.
Promoţia 1941. Avansat locotenent în 1944. A urmat Şcoala de Aplicaţie în anul 1945- 

1946. A rămas repetent.
Ofiţer incorect, neloial, necinstit, abuziv, cheltuitor, jucător de cărţi, fără curajul răs

punderii.
în anul 1944 a fost dovedit că lua bani de la soldaţii din unitatea lui (Depozitele 

Maritime de Echipaje de la Constanţa) ca să le dea concedii. Au fost găsite recipise de tri
miterea banilor de către ostaşi. Fiecare concediu era 20 000-30 000 iei pe acea vreme. A 
vândut §i lemne din unitate. I s-au întocmit acte de trimitere în judecată, dar cu evenimen
tele din septembrie 1944, s-au pierdut şi actele de trimitere în judecată şi astfel a rămas, 
spre surpriza celor care-i cunoşteau antecedentele, încă în Marină.

în anul 1945, prin luna august, a fost anchetat într-o contrabandă de arme la 
Constanţa, cu care ocazie ar fi fost şi arestat. Element rău, incorigibil. Valoarea profesio
nală insuficientă.

Trecerea lui în cadru disponibil este cea mai uşoară sancţionare care i se poate aplica. 
Rămânerea în cadrele acdve ar însemna indignarea tuturor celor care cunosc”.55

Căpitanul Apostolescu Grigore Emil

„Face serviciul la Depozitele de Materiale şi Echipaje de la Constanţa ca şef al Biroului 
Mobilizării.

în ziua de 4 iunie 1946 a adus în Statul Major al Marinei alăturata notă.
în ziua de 6 iunie 1946 a fost mutat la Constanţa.
Caporalul Darie Gheorghe, ctg. 1945 din Statul Major al Marinei, a fost mutat discipli

nar la 10 septembrie 1946 la Constanţa la Comandamentul Litoralului Maritim şi Fluvial 
pentru vădită activitate reacţionară, devenită periculoasă pentru recruţii ctg. 1946.

Căpitanul Apostolescu nu a executat ordinul ca să trimită pe caporal la Comanda
mentului Litoralului Maritim, ci l-a ţinut la birou la el, l-a avansat sergent şi l-a desconcen- 
trat, cu toate că a avut ordin să nu-1 desconcentreze.

Foarte bun prieten cu căpitan-comandorul Borş Constantin, trecut recent din oficiu 
în cadrul disponibil, fostul şef al Secţiei a Il-a. A făcut parte din Comisia de epurare a 
maeştrilor.

S-a manifestat în toate discuţiile împotriva Guvernului, a regimului actual democratic 
şi în special a U.R.S.S.

5‘‘ Ibidem, f. 111. 
55 Ibidem, f. 112.
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Foarte bun prieten cu căpitanul Popescu Gheorghe (a fost ajutor la Secţia a Il-a şi care 

face serviciul tot în Statul Major al Marinei, ca ajutor la Secţia I) şi cu Dinu Alimănişteanu, 
funcţionar la Misiunea Americană, ofiţer de rezervă la Marină. Prin el, făcea legătura cu 
americanii. S-a constatat că omul de încredere printre gradele inferioare era caporalul 
Darie Gheorghe. Nu se poate conta pe el.

Valoarea profesională bună. Nu este suficient de discret”.56

Maiorul farmacist Stoian loan

„Face serviciul la S.S.M. la Serviciul Sanitar.
In toate ocaziunile se exprimă, cu foarte mult curaj, împotriva actualului guvern, a 

regimului democratic şi a U.R.S.S., aducând insulte nenumărate tuturor.
Cu ocazia decorării cu medalia sovietică «Victoria», a adresat o serie de insulte la 

adresa Armatei Roşii şi a ironizat tot timpul alocuţiunea secretarului general. Ironizează 
campania electorală şi murmură la toate conferinţele care se ţin, adresând cuvinte injuri
oase la adresa conferenţiarilor şi a regimului actual.

Nu se poate conta pe el.
Valoare profesională satisfăcătoare”.57

La 26 noiembrie 1946, din „Nota informativă asupra căpitan-comandorului Mocanu 
Gheorghe din Marină, trecut în C.D.”, expediată de Centrul Control Militar nr. 1, aflăm:

„1. La 23 octombrie 1946 a avut loc conferinţa inaugurală a unei serii în cadrul 
Academiei de Ştiinţe - sub preşedinţia gl. Potopeanu (Şcoala Geniu Militar).

Conferenţiar a fost căpitan-comandorul Mocanu Gh.
Subiect: Fracţionarea tonajului (15 000 tone) acordat României prin Tratatul de 

Pace.
Participanţi: 70-80 persoane, majoritatea ofiţeri din C.D., printre care amiral 

Bălănescu L, amiral Koslinski, amiral Fundăţeanu, comandor Drăghicescu, contraaamiral 
Roman August, comandor Niculescu, comandor Voinescu etc.

Majoritatea celor prezenţi, reacţionari notorii.
Căpitan-comandorul Mocanu este trecut în C.D. pentru atitudine şi activitate făţiş 

antidemocratică şi antisovietică, fiind cel mai activ membru al grupului Roman August.
Din conţinutul conferinţei a rezultat net intenţia de a arăta forţa considerabilă navală 

anglo-americană, fără a pomeni nimic despre U.R.S.S.
De asemenea, s-a elogiat activitatea marinarilor prezenţi (toţi în C.D.), arătându-se 

că «înflorirea Marinei noastre în trecut a fost făurită de ei şi viitorul se bazează pe aceeaşi 
oameni».

în concluzie: activitatea ştiinţifică a acestui grup pare a fi numai masca unei acţiuni 
reacţionare subterane.

2. La 8 noiembrie 1946, căpitan-comandorul Mocanu este semnalat că ar fi sustras 
două ordine referitoare la pregătirea alegerilor din biroul col. Haupt, pe care le-a predat 
secretarului general al P.N.Ţ. Penescu.

56 Ibidem, f. 114.
57 Ibidem, f. 113.
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Căpitan-comandorul Mocanu este înscris în P.N.Ţ., unde activează intens, având le

gături aproape zilnice cu secretarul general Penescu §i fiind primit de I. Maniu uneori.
Caută să atragă ofiţeri în P.N.Ţ.
Căpitan-comandorul Mocanu este o fire impulsivă, susceptibilă şi răzbunătoare.
Locuieşte în imobilul S.S.R.”58
Din „Nota contrainformativă nr. 11143 din 18 februarie 1947 de verificare a locote- 

nent-comandorului Gheorghe Mocanu” rezultă:
„La nr. 585.490 din 2.02.1947, referitor la locotenent-comandorul Mocanu, aflat în 

C.D., fost în Marină, s-a stabilit:
Ofiţerul este originar din jud. Constanţa. Născut în anul 1904, căsătorit cu Magdalena 

Mocanu, originară din Chişinău. Are o fetiţă de 20 ani şi locuieşte de la 1 septembrie 1945 
la S.S.R.

A fost trecut în C.D. pentru atitudinea antidemocratică, antiguvernamentală şi anti- 
sovietică.

Este un om sincer şi deschis, arătându-şi pe faţă ostilitatea contra actualului regim.
Este membru al Partidului N.Ţ. Maniu şi scrie diverse articole la ziarul «Dreptatea».
A fost pus în supraveghere şi nu s-a verificat că ar fi vizitat de persoane în special ofi

ţeri din C.D. şi că s-ar ţine la locuinţa sa, întruniri politice.
Se bănuieşte, din investigaţiile făcute, că ar fi anumite interese, ce ar căuta să-l evacu

eze din apartamentul ocupat S.S.R.
Supravegherea sa continuă. Valoarea: sigură. Sursa: 3.”59
în legătură cu Marina Regală, în „Notă informativă nr. 267 din 23 octombrie 1944 

privind activitatea grupului reacţionar din cadrul disponibil” se menţiona:
„în ziarul «Universul» apărut în ziua de 22 octombrie a.c. şi în ziarul «Dreptatea» 

din aceeaşi zi a fost publicat următorul anunţ: «Secţia de Geniu Militar a Academiei de 
Ştiinţe din România va ţine şedinţă de comunicări mâine, miercuri, la ora 17 şi Jumătate, 
în amfiteatrul Negreanu al Facultăţii de Ştiinţe/Str. R. Poincard nr. 4/ sub preşedinţia 
d-nului general G. Potopeanu. Va vorbi dl. cpt. comandor Mocanu Gheorghe, despre: 
«Fracţionarea tonajului naval al României».

S-au trimis delegaţi care să cerceteze cele ce se petrec în această adunare. Constatările 
lor au fost următoarele:

1. în sală au fost circa 70-80 persoane, printre care majoritatea ofiţeri, unii îmbrăcaţi 
civil. Majoritatea ofiţerilor erau din Cadrul Disponibil şi printre aceştia foarte mulţi dintre 
ofiţerii de marină din C.D. reacţionari notorii.

2. Conferinţa a fost deschisă de generalul (r) Potopeanu, care a făcut la început un 
elogiu al comandorului Lintes - mort. Apoi, adresându-se asistenţei, a spus printre al
tele: «în faţa noastră se găseşte tot ceea ce înseamnă figurile cele nai reprezentative din 
Marină»

3. A conferenţiat apoi cpt. cdorul Mocanu Gheorghe (Nu Gheorghe, cum a apărut 
în «Dreptatea»). Acesta este un ofiţer trecut în C.D. pentru atitudine şi activitate făţişă 
antidemocratică şi antisovietică, cel mai activ membru al grupului reacţionar condus de 
contraamiralul Roman August a vorbit despre «Fracţionarea tonajului naval». în cuprin-

30 Ibidem, f. 120. 
39 Ibidem, f. 122.
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sul conferinţei a adus date şi cifre numeroase care au făcut conferinţa plictisitoare. Din 
aceste date reieşea intenţia de a arăta forţa considerabilă navală anglo-americană, despre 
U.R.S.S. ca forţă navală nu a pomenit absolut nimic. în cuprinsul conferinţei a elogiat în 
câteva rânduri pe căpitanii săi din Marină/care se aflau în sală, toţi din C.D., constatând că 
înflorirea Marinei noastre în trecut a fost făurită de ei şi că viitorul ei se bazează pe aceiaşi 
domni.

4. în asistenţă, din Marină s-au remarcat:
A. Din rezerva Marinei: viceamiralul Bălănescu loan (corespondent naval la 

«Universul» din timpul războiului), viceamiralul Gheorghiu Alexandru (epurat - subse
cretar al lui Antonescu), viceamiralul Koslinski Gh. (ministru Aer-Marină, sub legionari), 
viceamiralul Georgescu loan (ministrul Marinei sub Răşcanu, scrie la «Dreptatea»), vi
ceamiralul Fundăţeanu Preda, comandorul Drăghicescu Ferdinand, căpitan-comando- 
rul ing. Pârâianu Nicolae (legionar notoriu), locotenent-comandorul Negulescu Zaharia 
(francmason), locotenent-comandorul Sturza Dinu (de origine «nobilă», reacţionar), căpi- 
tan-comandorul Mihăilescu Florea.

B. Din Cadrul Disponibil - reacţionari notorii, înlăturaţi ca atare din marină, toţi din 
grupul contraamiralului Roman August: comandorul Niculescu Constantin, comandorul 
Voinescu Victor, căpitan-comandorul Bercea Alexandru, căpitan-comandorul Călăraşu 
Petre, căpitan-comandorul Popescu Tudor, căpitan-comandorul Bănică Ion, locotenent- 
comandorul Zaharia Ion, locotenent-comandorul Bădescu Victor, locotenent-comando- 
rul Străjescu Paul.

C. Ofiţeri acdvi de marină: locotenent-comandorul Dumitrache Aurel, locotenent-co
mandorul Stoiculescu Dumitru, căpitan Popescu Gheorghe, căpitan Rădulescu Alex.

5. La sfârşitul Conferinţei, s-a anunţat viitoarea, peste patru săptămâni, a cpt.cdor. 
Pârâianu (r) «Despre armamentul naval ce se va instala pe navele noastre». Generalul 
Potopeanu a atras atenţia ca să se studieze posibilitatea instalării şi unui armament naval 
atomic.

6. Din cele mai sus arătate se vede că acest grup reacţionar, care duce o activitate 
subterană reacţionară, a găsit o posibilitate de manifestare făţişă, oficială. Culoarea pe care 
prezenţa celor de mai sus o imprimă acestei întruniri impune să se ia măsuri”.60

in Nota-anexă se specifica: „Viceamiral Bălănescu loan (fost corespondent al ziarului 
«Universul» în timpul războiului, cumnat cu viceamiralul Georgescu loan).

Viceamiral Gheorghiu Alexandru (fost secretar general al Ministerului Aerului şi 
Marinei pe vremea lui Carol II, fost secretar general la Ministerul înzestrării Armatei 
pe vremea lui Antonescu, fost subsecretar de stat al Aprovizionării pe vremea guvernu
lui Sănătescu, fost şef de Stat Major al Marinei pe vremea lui Rădescu. Epurat conform 
Legii 186).

Viceamiral Koslinski Gheorghe (fost subsecretar de stat al Marinei pe vremea regi
mului legionar).

Viceamiral Georgescu loan (fost comandant de Război pe vremea lui Antonescu, fost 
subsecretar de stat al Marinei pe vremea lui Rădescu. Epurat conform Legii 186).

Contraamiralul Fundăţeanu Preda (fost adjutant regal pe vremea lui Carol II, fost 
reprezentantul României în Comisiunea Europeană a Dunării);

60 Ibidem, f. 128-129.
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Contraamiral Drăghicescu Ferdinand (inspector Ia N.F.R.).
Căpitan-comandor inginer Pârâianu Nicolae (trecut în rezervă pentru activitatea le

gionară, legionar notoriu).
Locotenent-comandor Negulescu Zaharia (fost reprezentantul României în Societatea 

N.F.R. la Viena. Francmason).
Locotenent-comandor Sturdza Dinu (origine «nobilă», reacţionar).
Locotenent-comandor Mihăilescu Florea”.61
într-o Declaraţie redactată de comandorul Eugeniu Săvulescu, director pentru 

Educaţie, Cultură şi Propagandă al S.S.M., acesta a relatat cu lux de amănunte împreju
rările în care s-a produs unul dintre incidentele atribuite grupului reacţionar din Marina 
Regală.

Astfel, „[...] în ziua de 18 mai 1946, la ora 14.30, s-a primit de la M.R., Inspectoratul 
General E.C.P., Ordinul telefonic nr. 465, care prevedea ca în toate Comandamentele şi 
unităţile să se ţină, în timpul cel mai scurt, mitinguri pentru afirmarea solidarităţii armatei 
cu sentinţa dată de Tribunalul Poporului în procesul criminalilor de război, cerându-se 
în acelaşi timp imediata ei aplicare. Ordinul prevedea să se supună adunării o moţiune 
în sensul celor de mai sus. Se specifica chiar, în mod precis, că moţiunea trebuia supusă 
adunării spre votare, urmând a fi trimisă Tribunalului Poporului în cel mai scurt timp 
posibil.

Rezumatul dezbaterilor trebuia raportat imediat telefonic, iar o copie a moţiunii urma 
să fie înaintată prin curier Inspectoratului E.C.P.

Pentru executarea acestor dispoziţiuni, am raportat d-lui ministru al Marinei, care 
a aprobat ca: mitingul să aibă loc în ziua de 20 mai a.c., ora 9.00; ca după deschiderea 
mitingului de către d-sa, să vorbească directorul E.C.P. pentru lămurirea rostului aces
tui miting; după care să vorbească d-sa, expunând vina criminalilor de război şi sensul 
solidarizării armatei alături de popor; după aceea, să ia cuvântul dl. secretar general şi 
subdirectorul E.C.P.; să se citească şi să se supună adunării o moţiune.

Pentru executarea acestor dispoziţiuni, în ziua de 19 mai a.c. s-a dat o circulară în 
Minister, anunţând mitingul şi participarea întregului personal militar şi civil, fără a se 
specifica însă scopul adunării.

în acelaşi timp, cei care urmau să ia cuvântul au fost anunţaţi, pentru a se pregăti.
A doua zi, la ora 9.00, personalul a fost adunat în sala de festivităţi a S.S. Marină, 

aşteptând sosirea d-lui ministru, care a venit la ora 9.30. în acest interval de aşteptare, 
în sală s-au format diferite grupuri, între care unul compact, în fundul sălii, compus din 
personalul civil de ambe sexe şi personalul inferior din S.S.M., şi un alt grup distinct, de 
ofiţeri superiori, în faţă, în partea stângă a sălii, între care se aflau comandorul Bujoreanu, 
căpitan-comandorul Bercea, căpitan-comandorul lonescu Mircea, locotenent-comando- 
rul Stoenescu N., locotenent-comandorul Eftimie St., locotenent-comandorul Bădescu 
Victor etc.

La ora 9.30, mitingul a fost deschis chiar de către dl. ministru, care a intrat direct în 
subiect, cuvântarea sa fiind citită după un text pregătit.

La sfârşitul cuvântării, dl. ministru a ordonat să se dea citire proiectului de moţiune, 
după care a întrebat adunarea dacă este de acord.

1 Ibidem.
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Sala a răspuns prin strigăte de «Nu» mult prelungite şi repetate, însoţite de gesturi şi 

autudini ostile.
în dmpul acestei manifestări, s-a desprins comandorul Bujoreanu Florin, cerând cu

vântul şi marcând prin atitudinea sa că este un fel de purtător de cuvânt al celor din sală. 
A început să vorbească pe un ton foarte ridicat, enervat, adresându-se când ministrului, 
când sălii, care îl susţinea cu aclamaţii şi strigăte, spunând între altele:

«Armata nu face politică şi nu înţelegem să fie amestecată şi întrebată în asemenea 
chestiuni.

Acestea sunt chestiuni care socotim că privesc numai justiţia şi ca atare noi nu trebuie 
să hm obligaţi să ne pronunţăm asupra sendnţei sau modului ei de aplicare.

Nu admitem asemenea procedee dictatoriale şi totalitare, în care nu văd nicio dife
renţă faţă de cele din vremea lui Antonescu.

Eu sunt bun român şi am fost democrat de totdeauna, nu ca unii de dată recentă şi ca 
bun român mă desolidarizez de asemenea procedee şi atitudini.»

La acestea, sala întreagă a izbucnit în aplauze şi strigăte aprobatoare.
«Iar dacă dvs., domnule Ministru, mă obligaţi să iau atitudine în sensul celor expuse 

prin moţiune, vă rog să mă consideraţi ca scos de sub obligaţiunile pe care mi le impune 
haina militară.

Cine a ordonat aşa ceva şi cine a luat iniţiativă în Minister, care nu se încadrează în 
manifestările Armatei? etc.»

în tot timpul acestei manifestări violente a comandorului Bujoreanu Florin, unanim 
aprobat de sală, căpitan-comandorul Bercea Alexandru intervenea zgomotos, accentuând 
că asemenea procedee înseamnă dictatură şi că nimeni nu se poate solidariza cu ele.

în acelaşi timp cu ei şi în pauzele făcute de comandorul Bujoreanu Florin, locotenent- 
comandorul Bădescu Victor intervenea zgomotos, îndemnând la desolidarizare, arătând 
că asemenea procedee înseamnă dictatură şi cerând să se treacă la vot secret.

în tot timpul acestor ieşiri, personalul, pe grupuri, întreţinea discuţii zgomotoase şi 
protesta negativ şi ostil, faţă de un grup izolat, format doar din ministru, secretarul gene
ral şi comandorul Săvulescu.

La strigătele de «vot secret», iniţiate de locotenent-comandorul Bădescu Victor şi re
luate şi de alţii, a intervenit contraamiralul Cristescu Nicolae, arătând că militarii şi func
ţionarii publici trebuie să aibă curajul opiniei, să-şi spună părerea pe faţă şi deci nu este 
cazul de «vot secret».

La un moment dat, comandorul Bujoreanu a avut o nouă ieşire violentă şi cu un 
ton ridicat şi atitudine agresivă, l-a shdat pe secretarul general cu cuvintele: „Vă rog să 
spuneţi dvs., d-le amiral, dacă în conştiinţa dvs. sunteţi de acord cu asemenea procedee 
şi atitudini.”

La această întrebare insolentă, contraamiralul Cristescu a pus la punct îndrăzneala 
ohţerului, interzicându-i să-i pună astfel de întrebări şi cu asemenea atitudine.

Din spusele comandorului Bujoreanu şi intervenţiile căpitan-comandorului Bercea 
şi locotenent-comandorului Bădescu Victor, ca şi din strigătele masei anonime din sală, 
reieşea nu numai faptul că ei nu ar h de acord cu textul moţiunii sau cu procedeul de vot, 
ci cu sentinţa însăşi.

în cuvântul său, locotenent-comandorul Stoenescu Nicolae, subdirectorul E.C.P., a ară
tat că în mod interesat încearcă unii să pună chestiunea pe plan polidc, întrucât, indiferent 
de părerile politice, pedepsirea criminalilor de război este o acţiune a întregului popor.
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Sala a ascultat fără întrerupere, dar după aceasta, manifestările ostile au fost reluate.
Agitându-se încă ideea votului, comandorul Săvulescu a propus ca personalul să sem

neze în două liste, cei care sunt «pentru» într-una §i cei care sunt «contra», în alta.
Sala a protestat împotriva acestei propuneri, strigând că nimeni nu va semna nimic, 

în acest timp, o parte din personal, văzând că astfel se pot angaja răspunderi individuale, 
a încercat să fugă din sală. La intervenţia comandorului Săvulescu, marea majoritate a 
rămas pe loc. Amiralul Cristescu a ordonat apoi ca persoanele care erau contra moţiunii 
să treacă în partea dreaptă a sălii, iar ceilalţi la stânga.

Toată sala, cu oarecari ezitări din partea unora, a trecut în dreapta, iar în stânga au 
rămas numai câţiva ofiţeri. Grupul care s-a solidarizat astfel cu verdictul §i aplicarea lui 
a fost format numai din ministrul Marinei, secretarul general, comandorul Săvulescu, 
subdirectorul E.C.P., locotenent-comandorul Marinescu Alexandru, căpitanul Marinescu 
Nicolae, locotenentul Mihăilescu P.D., locotenentul Gadidov şi maistrul Nedelcu, toţi din 
Direcţia E.C.P. şi căpitan-comandorul Leviţchi Boris, şeful Secretariatului General, loco- 
tenent-colonelul Pilarino, locotenent-comandorul Biaciu losif şi locotenent-comandorul 
Ion Receanu.

Faţă de această situaţie, mitingul a fost închis de către ministrul Marinei, cu toate 
protestele căpitan-comandorului Alexandru Bercea, care încă mai vocifera.

Ulterior, către ora 11.00, ministrul Marinei i-a comunicat comandorului Săvulescu, 
de faţă fiind secretarul general şi subdirectorul E.C.P., că a vorbit cu comandorul Roşescu, 
şeful de stat major.

întrebându-1 de ce a lipsit de la miting, acesta a pretextat o scuză vagă, precum că tre
buia să fie acasă la ora 9.00, unde avea un caz de boală şi trebuia să vină un doctor. în rea
litate, fusese în minister de unde a plecat chiar la începutul mitingului, înapoindu-se îndată 
după terminarea acestuia. La plecare, atrăgându-i-se atenţia de către ofiţerul de serviciu, 
a răspuns că are treabă în altă parte. Ministrul Marinei i-a cerut să-şi precizeze atitudinea 
faţă de cele întâmplate, mai ales că agitatorii principali erau din subordinea sa. Comandorul 
Gheorghe Roşescu a răspuns că armata nu trebuie să facă politică, că ofiţerii nu trebuie să 
fie obligaţi să se pronunţe în chestiuni care privesc exclusiv Justiţia şi că militarii trebuie să 
se încadreze doar în legile şi regulamentele în vigoare, care spuneau că ostaşul nu face po
litică. Apoi a adăugat că având în vedere situaţia şi faptul că el se solidarizează cu atitudinea 
camarazilor săi, cere să fie desărcinat din funcţia de şef al statului major.

La cererea ministrului de a se consemna aceasta în scris, comandorul Roşescu a 
refuzat.

Manifestarea sălii, la acest miting, cu strigătele de «Nu» prelungite, cu vociferări zgo
motoase, cu gesturile ostile ale unora, cu aplauzele puternice faţă de ideile exprimate de 
vorbitorii unei părţi din asistenţă la desolidarizare, cu fuga pe scări afară din sală a unei 
părţi din asistenţă atunci când s-a pus problema unor semnături şi deci a unei răspunderi 
individuale, cu leşinul uneia din funcţionare în urma emoţiei provocată de situaţia încor
dată din sală, a avut un aspect net huliganic (!).

Această manifestare, cu aspectul şi de solidarizare, de fapt, cu regimul antonescian, 
nu a fost nici întâmplătoare şi nici spontană.

Cu toate că circulara dată în Minister, în ziua de 19 mai, nu specifica scopul mitingului, 
grupul interesat cunoştea conţinutul ordinului care venise cu o zi înainte, prin centrala tele
fonică a Ministerului, de unde cei interesaţi puteau oricând să capete informaţiile dorite.
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Identitatea de argumente şi expresii utilizate de către comandorul Bujoreanu la mi

ting, cât şi de comandorul Roşescu faţă de ministru, deşi nu luase parte la miting, lăsa să 
se înţeleagă faptul că această chestiune fusese discutată şi pusă la punct dinainte.

De fapt, organizarea unei atari manifestări de desolidarizare, de către grupul re
acţionar din Marină, apărea perfect logică, deoarece generalul Şova, fost ministru al 
Marinei sub Antonescu, l-a avut ca secretar general pe contraamiralul Roman, şeful gru
pului. Probabilitatea ca şi acesta să fie tras la răspundere îi îndemna pe membrii grupu
lui să creeze o atmosferă defavorabilă procesului şi consecinţelor sale eventuale, în sânul 
Marinei”.62

La 22 mai 1946, comandorul Gheorghe Roşescu, şeful Statului Major al Marinei, a 
declarat următoarele:

„1. în ziua de 20 mai 1946 către orele 9 a.m. am primit de la Serv. Secretariatului Gl. 
S.S.M. o adresă în care se cerea ca în conformitate cu ordinul d-lui ministru al Marinei, 
întreg personalul S.S.M. era convocat la un meeting în sala mare.

Nu se spunea care ar fi obiectul meetingului. Pe adresa mai sus arătată am pus ordi
nul în rezoluţie de executare.

2. în ziua aceea soţia mea trebuia să fie vizitată de către medicul care, cu o săptămâ
nă mai înainte îi făcuse o operaţie de apendicită. Deoarece în regiunea piciorului stâng 
i se făcuse aprox. 30 injecţii, se declarase un început de colectare de puroi şi, la o vizită 
anterioară, medicul avizase să se pună mereu prijniţe; în cazul când nu va ceda, urma o 
operaţie chirurgicală.

în acelaşi timp soţia mea mai avea accese mari de tuse şi ar fi trebuit să fie văzută şi 
de un medic internist.

3. La ora 09.20 aproximativ am coborât de la etajul III unde se afla Statul Major al 
Marinei, la etajul I unde este Cabinetul Medical S.S.M. Nu am găsit pe medicul nostru 
şi m-am coborât să văd dacă este printre personalul ce începuse să coboare, dar nu l-am 
găsit.

4. Având în vedere starea sănătăţii soţiei mele, pe de o parte, iar pe de altă parte, că 
atari conferinţe ţin timp îndelungat, am renunţat şi la medicul nostru şi la prezenţa mea 
la conferinţă şi suindu-mă la Statul Major al Marinei mi-am luat şapca şi am plecat spre 
casă în grabă.

De acasă am dat un telefon doctorului chirurg să văd dacă a plecat. L-am găsit şi l-am 
rugat să vină imediat. Medicul a venit şi după consultare am plecat împreună, el la servi
ciul lui iar eu la al meu.

5. Ajuns la serviciu am chemat pe Şeful Secţiei a Il-a din Statul Major al Marinei spre 
a mă informa cum a decurs convocarea. Acesta mi-a spus:

- Domnul ministru a ţinut o scurtă cuvântare relativă la criminalii de război;
- A pus să se citească o moţiune ce urma să fie trimisă, redactată cam astfel (redac

tarea întocmai nu a avut-o scrisă, deci poate diferi de cea originală):
«Personalul S.S.M. în unanimitate cere ca sentinţa dată criminalilor de război (de 

către Tribunalul Poporului) să fie imediat executată».
- S-au produs murmure şi atunci dl. ministru a ordonat ca cei care nu sunt de 

acord cu trimiterea moţiunei, să treacă la dreapta sălii.

! A.M.R., Fond Marele Stat Major Secţia a Il-a, dosar nr. 1585, f. 188-191.
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- Au trecut la dreapta majoritatea.
- Au vorbit câţiva ofiţeri.

6. Faţă de această situaţie, m-am prezentat d-lui ministru al Marinei şi am spus:
- Motivul lipsei mele de la meeting este de ordin familial;
- în ceea ce priveşte trimiterea moţiunii, eu sunt de părere să nu se trimită (sau sunt 

de partea majorităţii).
- Dat fiind că la această dată sunt de altă părere decât dânsul, îl rog să binevoiască 

să mă desărcineze de funcţia ce mi s-a încredinţat;
- Dacă dânsul apreciază, voi prezenta corespondenţa până la luarea unei hotărâri 

a D-sale.
Domnul Ministru mi-a pus câteva întrebări pentru a justifica atitudinea mea. I-am 

făcut următoarea declaraţie verbală, pe care o redau ca sens deoarece frazele exacte nu le 
mai reţin:

«Noi suntem militari; eu cred că nu pot trece în activitatea mea peste cele prevăzute 
în legile şi regulamentele militare.

Tribunalul Poporului este o instanţă judecătorească numită prin lege şi ştie ce are de 
făcut.

Noi militarii trebuie să ne ţinem în cadrul legilor şi regulamentelor militare.
Criminalii de război îşi vor primi pedeapsa de la Tribunalul Poporului. Amestecul 

nostru nu îşi are locul, deoarece s-ar putea lua ca o acţiune politică, ori noi militarii sun
tem opriţi să facem politică.»

Domnul Ministru a acceptat că eu să-i prezint mai departe corespondenţa. Am lucrat 
cu dânsul în dimineaţa zilei iar după amiază am lucrat în biroul meu.

7. Am plecat acasă la orele 7,30 p.m. către orele 11 din noapte, în timp ce dormeam, 
a sosit dl. col. Rădulescu de la Comenduirea Garnizoanei, cu mandatul de arestare.

8. în concluzie:
a) Adresa Serv. Secretariatului Gl. S.S.M. nu a arătat motivul meetingului; persona

lul meu din St.M.M. nu l-a cunoscut.
b) Motivele de îngrijorare faţă de soţia mea şi faptul de a nu fi dat destulă atenţie 

unei convocări, de la care convocări am mai lipsit şi altă şi altă dată când serviciul m-a 
împiedicat, m-a făcut să plec pentru îngrijirea sănătăţii soţiei mele.

c) Părerea ce am expus-o d-lui ministru al Marinei comandantul meu, este aceia că 
noi militarii nu trebuie să ne amestecăm în treburile justiţiei, ele urmând cursul lor.

Accentuez acum că Tribunalul Poporului va judeca în deplină cunoştinţă de cauză a 
faptelor pe cei vinovaţi şi le va aplica pedepsele pe care le va găsi de cuviinţă.

d) Am dat ordin şefului Secţiei Il-a din Statul Major al Marinei să raporteze Marelui 
Stat Major imediat aşa cum s-au întâmplat faptele, inclusiv atitudinea mea, această măsură 
fiind în legătură cu ordinele în vigoare pe care le avem în acest sens de la M.St.M.63”

La 22 mai 1946, comandorul Florin Bujoreanu a declarat:
„Asupra cauzei faptelor petrecute la S.S.M. la 20.V. 1946.
Cauza: Directorul E.C.P. din S.S. Marină, dl. comandor Săvulescu Eugen.

mlbidem,i. 171-173.
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Motivare:
Indiferent de unde a venit această cerere cu executarea imediată sau iniţiativa luată de 

nu importă cine, chestiunea trebuia studiată cel puţin cu o oră înainte de a trece la execu
tarea cu toată seriozitatea şi anume:

Domnul ministru S.S.M. să consulte sfetnicii (consilierii săi) tocmai ca rezultatul să He 
cel urmărit şi anume:

1. Dl. Secretar General
2. Domnii şefi şi directori de servicii
3. Şeful de Stat Major al Marinei
4. Eventual şi şefii de secţii din Statul Major al Marinei.

Bineînţeles cu directorul şi ajutorul E.C.P. din S.S.M.
în această conferinţă se arată sub toate aspectele importanţa chestiunii avantajele în 

caz de reuşită şi «dezastrul» în caz contrar.
Atât pentru Marină, în special, cât şi [pentru] ţară, în general.
Cine trebuia să vadă sub acest aspect chestiunea şi s-o propună în consecinţă şi cui îi 

revenea acest rol?
Directorul E.C.P., dl. comandor Săvulescu
în ipoteza că: chiar dacă domnul ministru a propus astfel soluţionarea, dl. director 

E.C.P. trebuia să-l convingă pe dl. ministru, după cum îl convinge şi în alte chestiuni. în 
cel mai rău caz, la această chestiune trebuia luat cel puţin şi avizul d-lui Secretar general, 
ceea ce am aflat că nu s-a petrecut (nu am verificat ştirea).

Acestă chestiune s-a ţinut în secret şi marea majoritate a personalului a aflat în sala 
de adunare.

De ce nu a făcut această conferinţă dl. cdor. Săvulescu Eugen?
Pentru că nu are nicio legătură sufletească, nicio simpatie şi nicio priză cu personalul, 

în majoritate ofiţeri superiori de Marină, din conducerea Ministerului şi, în general, îi 
place să conducă tăcut şi din umbră, cu mâinile altora, chestiunile mari. Acest procedeu 
l-a profesat toată cariera sa nu numai de când e directorul E.C.P. Şi esenţialul motiv dacă 
s-ar fi ţinut conferinţă, chestiunea ieşea de sub conducerea d-lui cdor. Săvulescu ceea ce 
în general nu îi convine deloc.

Rămâne totuşi un semn de întrebare asupra cazului petrecut, care de la început şi 
până la sfârşit a fost regizat şi dirijat de dl. cdor. Săvulescu şi care deşi de la prima fază 
s-a văzut rezultatul negativ, totuşi d-sa a persistat pe aceeaşi direcţie, parcă ar fi dorit şi 
urmărit special acest rezultat.

Contrar, ar fi intervenit la momentul oportun şi schimba situaţia. De ce nu a interve
nit deloc se va vedea! Istoria din activitatea d-lui cdor Săvulescu, ce o are ca director E.C.P. 
la Marină pe timp de un an (mai 1945-mai 1946), la capitolul epurări personal, expusă 
mai jos şi încadrările cu personalul în urma acestor situaţii.

După marele lot făcut la epurări în Marină în iarna şi primăvara anului 1945, prin 
venirea d-lui comandor Săvulescu a urmat şi urmează continuu a se face epurări de ofiţeri 
în Marină, ceea ce ar lăsa să se înţeleagă că la Marină este un focar continuu de reacţionari, 
fascişti etc., fapt care ar confirma această falsă situaţie, judecând ca străin de Marină, chiar 
după cazul petrecut la 20.V.1946, unde este atinsă culminaţia în procentul de 95-96% din 
personalul Marinei aflat la Minister. Este posibil oare această flagrantă rătăcire a atâtor 
ofiţeri, maiştri etc. acum, tocmai când marina, faţă de puţinul ce i-a mai rămas, are nevoie
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de un efort mare spre a se reface §i menţine cu cinste §i încredere pentru ţară §i marea 
vecină U.R.S.S., care a binevoit a ne satisface de curând dorinţa arzătoare a Marinei şi a 
ţării, prin restituirea bricului «Mircea» navă-şcoală?

Este de admis această situaţie în Ministerul Marinei şi dl. director E.C.P. dl. c-dor 
Săvulescu Eugen, care deţine acest post de un an şi nu are nimic de spus? Ce frumoase 
rezultate au directorii E.C.P. din Armată, în toate direcţiile de activitate, şi ce frumos re
zultat ar avea şi la Marină dacă directorul E.C.P. ar fi altă persoană şi ce nefastă situaţie 
în prezent. Tot personalul ofiţeresc şi în special ofiţerii superiori aşteaptă de la o zi 1a alta 
concediu nelimitat şi desărcinat de funcţiuni sau, cea mai bună situaţie, mutarea dintr-o 
garnizoană în alta. Pentru a se verifica cele afirmate, rog a se cere de la S.S. Marină ulti
mele mutări de comandori (şi ultimul caz de desărcinare din funcţiune, a cpt. c-dorului 
Bănică I., în postul de şef de Stat Major la Comandamentul Forţelor Fluviale, ce s-a făcut 
telegrafic). Cazul cpt. c-dor Bănică I. va ilustra atitudinea reală a d-lui director E.C.P., 
care a epurat absolut toţi comandorii din înaintea sa la anuar şi amiralii respectivi, care îl 
cunoşteau foarte bine şi eventual s-ar fi opus la ascensiunea rapidă pe care o doreşte pe 
motiv că nu le vedea rândul ierarhic.

Afirm această situaţie pentru că este foarte curios că aceşti «reacţionari» au apărut fără 
excepţie la comandorii ce sunt înaintea d-sale la anuar, iar cei de sub d-sa la anuar, cpt. 
c-dori, sunt epuraţi tocmai aceia care au luat şi au făcut serviciul cu dl. c-dor Săvulescu şi 
îi cunosc toată activitatea din ultimii ani: care nu ar fi bine să se mai reamintească, actele 
fiind dispărute.

Astfel fiind situaţia la Marină în epurări, pe drept cuvânt şi dl. ministru de Război este 
deranjat şi nemulţumit de procentul mare de «reacţionari» la care dl. director E.C.P. de la 
Marină dă înscris toată documentarea necesară la timp şi completă.

Ca statistică, dau exemplu că în toamnă au fost desărcinaţi imediat şi trimişi în conce
diu, în care situaţie sunt şi azi: 3 amirali, 3 comandori!, cpt. comandori şi care nici azi nu 
cunosc motivul, şi răspund să întrebăm pe dl. c-dor. Săvulescu. Coincidenţa pe anuarul 
ofiţerilor de marină este prea mare chiar dacă s-ar presupune că cererea de epurare s-ar 
fi cerut din alte sfere şi de care trebuie să se ţină cont.

Sub acest aspect, personalul ofiţeresc superior de Marină, în special pentru posturile 
de conducere şi comandă, este într-o continuă schimbare şi mare deficienţă, iar reacţiona
rii apar continuu peste zi. Este trist şi neadevărat. Aparatul E.C.P. care s-a grefat pe arma
tă este o necesitate imperioasă pentru scopul frumos ce îl are şi pe care îl cunosc destul de 
bine din directivele date de Ministrul de Război şi în rezultatele obţinute până în prezent, 
destul de frumoase.

De ce la Marină acest aparat să aibă aşa nefastă influenţă asupra personalului, care a 
culminat cu cazul de la 20 mai 1946?

Convingerea mea şi realitatea este[i] că prin schimbarea directorului E.C.P. acest apa
rat va funcţiona cu acelaşi frumoase rezultate ca la Armata de Uscat, iar ofiţerii de mari
nă nu vor mai apărea continuu sub aspectul infractorilor la democratizarea Marinei şi a 
Ţării.

Acest aspect face foarte mult rău Ţării şi poate avea urmări dezastruoase pentru 
Marină, care poate fi chiar desfiinţată”.6,1

61 Ibidem, f. 174-176.
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Geneza grupului reacţionar din Marina Regală era explicată de acelaşi comandor 

Eugen Săvulescu, în introducerea la declaraţia sa:
„Evenimentele din 6 martie 1945 l-au adus la conducerea Departamentului Marinei 

pe amiralul (r) Petre Bărbuneanu, în locul contraamiralului August Roman.
Dl. Ministru Bărbuneanu a venit la conducere fără să aibă o echipă şi a lucrat multă 

vreme cu elemente instalate în posturi de către predecesorul său. Acesta - trecut în funcţia 
de şef de stat major al Marinei - a căutat să grupeze în Jurul său toate elementele de care 
se simţea sigur, mutându-le în St.M.M. In acelaşi timp, a lăsat oameni de încredere şi în 
diferite posturi importante din restul Subsecretariatului.

Aceasta părea să B fost originea organizării acestui grup, care nu a avut, chiar de la 
început, o altă convingere decât că, deşi momentan scos din funcţiune, regimul democra
tic fiind trecător, tot acesta va fi viitorul şef al Marinei.

Dl. Ministru Bărbuneanu însuşi se consulta des cu şeful său de stat major şi - plecat 
de mult din armată şi necunoscător al situaţiei din acel moment - a început să contraca
reze acţiunile grupului reacţionar, de câte ori acesta încerca să ia sau să sugereze măsuri 
contrarii intereselor regimului democratic.

In acelaşi timp, acest grup democratic şi-a făcut o datorie din a semnala ministrului 
toate manevrele ascunse ale contraamiralului Roman şi ale celor din grupul său. Astfel au 
ajuns să fie cunoscute atât de ministrul Bărbuneanu, cât şi de către autorităţile superioare 
militare, părerile anddemocratice şi antisovietice, atât ale contraamiralului Roman cât şi 
ale oamenilor săi, ca şi influenţa nefastă pe care zi de zi aceşda o exercitau asupra subal
ternilor din întreaga Marină.

Datorită acestui fapt, la 25 octombrie 1945 ministrul de Război i-a eliberat din func
ţie şi pus la dispoziţia Ministerului de Război pe principalii conducători ai acestui grup: 
contraamiralul August Roman, fost şef de stat major, comandorii Victor Voinescu şi Mişu 
Petrovici, din St.M.M., şi comandorul Constantin Niculescu, fost secretar general pentru 
aplicarea Convenţiei de Armistiţiu.

Această desărcinare de funcţii a fost făcută ca o primă etapă în opera de democra
tizare a Marinei, rămânând ca, probabil ulterior, să fie îndepărtate şi elementele în sub- 
ordinea acestor şefi ai grupului reacţionar şi care deocamdată rămăseseră în vechile lor 
funcţii. Această trecere din oficiu în concediu nelimitat a întărit şi mai mult coeziunea între 
componenţii acestui grup şi i-a legat indisolubil de şeful lor, în a cărui stea continuau să 
spere - amiralul Roman. Pe de altă parte, faptul că aceşd conducători ai grupului reacţi
onar nu au fost trecuţi de-a dreptul în rezervă a întărit credinţa întregului grup în ideea 
că regimul democradc era trecător şi deci prea slab pentru a lua o măsură drastică, ceea 
ce au manifestat adesea.

Tot din aceste motive, pe larg comentate de ei, influenţa lor exercitată din afară a 
căpătat un deosebit prestigiu asupra colaboratorilor lor rămaşi în Marină şi a împiedi
cat difuzarea ideilor democratice în masa ofiţerilor fără atitudine politică precizată până 
atunci.

De remarcat este faptul că, dacă la început acest grup nu avea o apartenenţă politi
că precisă, dar avea o acţiune coordonată, antisovietică şi era legat prin coeziunea unei 
colectivităţi care avea o soartă comună şi identitate de vederi, ulterior şi în special după 
semnarea acordului de la Moscova, a început să-şi însuşească din ce în ce mai mult, până 
la completa identificare, ideile parddelor reacţionare.
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Din constatările făcute §i urmărite zi de zi de către S.S.M., rezulta că acest grup a 

întreţinut legături continue atât între membrii săi din întreaga Marină, în special cu co
mandorul Gheorghe Roşescu, căpitan-comandorul Gheorghe Mocanu, comandorul Ion 
Bănică (acesta din urmă pus ulterior şi el la dispoziţie pentru activitate antidemocradcă) şi 
căpitan-comandorul Alexandru Bercea.

întâlnirile aveau loc în special la St.M.M., unde cei din afară veneau să se informeze 
şi probabil să aducă cuvântul de ordine. Tot aici puteau lua contact cu comandanţii şi 
ofiţerii veniţi din provincie, cărora le transmiteau «virusul anddemocratic şi antisoviedc». 
Au fost numeroase cazuri când ofiţerii s-au plâns de ameninţările, jignirile şi încercările 
de intimidare ale ofiţerilor din acest grup, care apostrofau personalul Ministerului care 
se manifestase pe linia democratică, uneori chiar pe sălile Ministerului (cazuri raportate şi 
Ministerului de Război).

Acţiunea se concentra în manifestări ostile faţă de U.R.S.S., osdle Guvernului demo
cratic şi se traducea, în cazul nostru concret, în adtudini negative faţă de orice măsură pe 
care aparatul E.C.P., din ordine superioare, încerca să le aplice în Marină.

Când Ministerul a luat măsura de a le interzice accesul, legătura a condnuat să funcţi
oneze, atât pe stradă (manifestând o adtudine ostentadvă de grupare pe Calea Victoriei), 
cât şi la domiciliul comandorilor Victor Voinescu şi Constandn Niculescu, unde se întru
neau adesea, sub modvul că vizionau filme.

în aceeaşi ordine de idei a fost plasată prezenţa exclusivă a ofiţerilor din acest grup la 
Yacht Club Regal Român, unde sub pretextul sporturilor, aveau întruniri şi luări de contaa.

încercările aparatului E.C.P. de a disloca blocul reacţionar, rămas compact în jurul 
St.M.M. şi care continua să difuzeze ideile reacţionare, nu au reuşit decât în mică măsură, 
până la evenimentele din ziua de 20 mai.

întreaga evoluţie a situaţiei era bine cunoscută de autorităţile superioare şi de minis
trul Marinei, care au fost ţinuţi la curent cu situaţia generală şi manifestărUe individuale, 
zi de zi”.65

Prin Nota contrainformativă nr. 934 din 23 iulie 1946, Centrul Control Militar nr. 1 
informa Marele Stat Major, Secţia a Il-a, Biroul Contrainformaţii, următoarele „informa
ţii de detaliu” cu privire la membrii „Grupului Roman”:

„I. Contraamir<dul Gheorghe Dumitrescu
Căsătorit, fără copii, soţia locuieşte în Anglia,
A fost ataşat naval la Londra până la 22 iunie 1941 când fiind rechemat a refuzat să 

vină în ţară. Pentru acest motiv a fost judecat în lipsă şi condamnat la 25 de ani muncă 
silnică şi degradare militară de către Curtea Marţială a Comandamentului Capitalei.

în acest timp la Londra era în strânsă legătură cu «Guvernul Tilea».
în 1945, fiind amnistiat de pedeapsă şi dorind a fi avansat la gradul de viceamiral, a 

revenit în ţară.
Deţine unul dintre cele mai înalte grade în francmasonerie. Pentru acest motiv a fost 

toată cariera sa privilegiat şi a ocupat posturi importante.
O probă clasică de protecţia ce o avea în regimurile trecute este faptul că în 1938 fiind 

ataşat naval la Londra, a venit în ţară şi şi-a făcut stagiul un an de zile pentru a putea fi 
avansat, fără a fi înlocuit de cineva în postul de ataşat militar.

65 Ibidem, f. 186-187.
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La 3-4 luni pleca în Anglia pentru 2-3 săptămâni, deţinând funcţia în continuare.
Nu avea nici ajutor de ataşat.
Caracter foarte aspru - aproape sadic cu subalternii: pedepsea, ţinea echipajul subte- 

roare, a distrus cariera la mulţi ofiţeri. Cel mai desăvârşit antidemocrat.66

66 La 1 noiembrie 1977, nonagenarul contraamiral Gheorghe Dumitrescu îi scria din Londra 
comandorului Gheorghe Mocanu:

„Dragă Mocanu,
Scrisoarea d-tale din 12 octombrie m-a bucurat sincer ştiindu-te sănătos, cu atâtea amintiri, 

amintiri pline de nostalgie ... Este a doua scrisoare de la d-ta, prima a fost curând după ce am lăsat 
comanda Grupului de Distrugătoare - alte amindri şi învăţăminte folositoare vieţii.

Evoci atâţia ani din trecut, atâţia ani de pe atunci, şi mai fiecare perioadă poartă cu ea o 
caracteristică, specifică, fiecare cu numeroase amănunte pe care mă bucur că le ţii minte, unele din 
ele mai simţite, poate, decât altele, dar toate au acelaşi impact: nostalgia. Ce vrem? Aşa este viaţa, aşa 
este efectul ciclului naturii...

Severitatea şi seriozitatea in conştiinţă, când sunt cumpănite, netezite şi impledte cu înţelegere 
psihologică şi căldură sufletească şi cu răspundere morală, creează baza unei formări sănătoase şi 
folositoare in acest ciclu şi pregătesc caractere pentru viaţă, mai cu seamă pentru severe şi vitrege 
împrejurări. Viaţa, în esenţă, este o condnuă luptă, câteodată ingrată luptă, şi ea ne este dată să o 
trăim cu toate vicisitudinile ei până la sfârşit.

Destinul de-a lungul şi la sfârşitul acestor vicisitudini este definit de teoredcieni psihologi într-o 
formulă academică abstractă. Poate au dreptate. Totuşi, desdnul este, in bună măsură, funcţie nu 
numai de circumstanţe, cum gândesc aceşti teoreticieni, dar mai ales de rolul important pe care îl 
joacă persoanele pe scenariul vieţii.

Pe traseul vicisitudinilor în variata mea viaţă am avut şi sadsfâcţia de o colaborare înţelegătoare 
din partea acelora care mă înconjurau, inclusiv d-ta - fără compliment de oportunitate -, cu fru
moase rezultate, o colaborare sinceră, bine colorată de devoţiune, o colaborare care şi-acuma îmi 
este scumpă şi adânc preţuită in noianul de amindri care îmi însoţesc viaţa in prezent. Că au fost şi 
unele excepţii, în persoane cărora le-am acordat încredere şi chiar prietenie sufletească, stabileşte 
concluzia că excepţiile confirmă regula. Asemenea excepţii, care creează şi deziluzii, trebuiesc accep
tate in final, chiar fltră explicaţii, mai cu seamă dacă se are în minte proverbul filosofic franţuzesc «A 
quelque chose malheur est bon».

Informaţia ce mi-ai dat in scrisoare, că elevii fostului Insdtut Maridm - la care bătrânul «Mir- 
cea» era ataşat pentru pracdcă - legendara navă-şcoală, leagănul acestor elevi - au consdtuit o ELI
TĂ a Marinei şi că «clasa lor a dat un strălucit examen» mi-a încălzit inima şi mi-a înălţat sufletul, 
adăugând încă un inel la lanţul care m-a legat cu şi de ei intr-o anumită perioadă, un inel Ia lanţul de 
satisfacţii şi amintiri care îmi ţin tovărăşie bătrâneţii. Transmite-le, te rog, membrilor acestei ELITE, 
din partea mea, un cald salut de preţuire.

Trebuie să mărturisesc, in acelaşi timp, că acest lanţ ar fi fost poate mai solid şi mai complet 
sufleteşte, dacă aş fi ştiut pe «Mircea», acest leagăn legendar şi Surilor de caractere, într-un doc 
uscat, intr-unui din şanderele navale ale ţării, spre ex. la Constanţa, unde, ca muzeu istoric, să fie 
înconjurat de atmosferă grijulie de gratitudine, aşa cum în Anglia - toute proportion gardee - este 
păstrat «Victory», care ilustrează o frumoasă perioadă în istoria Angliei. Bătrânul «Mircea» şi-a Scut 
şi el datoria •par excellence» faţă de Marină şi de marinarii ţării trecuţi, prezenţi şi viitori... Evocând 
voiajele lui, ca exemple de pregătire a atâtor copii cu visuri multe, începând cu voiajul la Kiel în 
tovărăşia crucişătorului «Elisabeta», cu ocazia inaugurării canalului de acolo, unde i s-a decernat 
premiul de eleganţă în categoria «brig», apoi rezistenţa la furtunile în Marea Neagră, unde se spune 
că, într-una din ele, comandantul căpitan Sebastian Eustaţiu, viitor contraamiral şi comandant al 
Marinei in timpul Primului Război Mondial, ar fi albit intr-o noapte, furtună care i-a rupt arboreţii, 
şi, aproape demontat, după trei zile, a ajuns în Bosfor, apoi alte evenimente, ultimele fiind renaşte
rea lui in Arsenalul Marinei din Galaţi in iarna 1922-1923 şi apoi campaniile lui 1923, 1924, 1925 şi 
1926 - când i-am fost comandant -, una din ele menţionaS in scrisoarea d-tale, campanii în Marea 
Neagră, Estul Mediteranei, Arhipelagul Egeei, Grecia, Adriatica (Italia) etc., sunt strădaniile lui re-

www.ziuaconstanta.ro



58 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă

Nu a dat permisii nici în cazurile cele mai grave §i urgente.
Astăzi pensionar, este în legătură cu cercurile reacţionare, face parte din grupul de 

marinari «Roman» şi propagă ideea că se va scăpa curând de situaţia anormală în care se 
găsea România din punct de vedere politic67.

2. Contraamiralul August Roman
Născut la 8 august 1892, fiul lui Tadeu şi Eugenia.
Pe lângă şcolile din ţară, a făcut Academia Navală din Livorno (Italia), Şcoala Navală 

de Război la Paris.
Promoţia 1914.
Căsătorit cu Cecilia, născută Gheorghiu, fără copii.
Are avere personală şi el, şi soţia.
Frate cu generalul Roman, din Art. Antiaeriană.
în timpul războiului a ocupat următoarele funcţiuni: comandant al Escadrilei Dis

trugătoare, şef de stat major în Comandamentul Marinei Regale, secretar general în tim
pul ministeriatului generalului Şova (fiind de specialitate, conducea de fapt Ministerul), 
ministrul Marinei în Guvernul Rădescu, şef de stat major al Marinei (6 martie 194 -25 
octombrie 1945).

La 25 octombrie 1945 a fost trecut în concediu nelimitat pentru activitate reacţionară.
A deţinut toată cariera numai posturi importante.
în legătură cu Robert Furnarache şi fost prieten cu Nicolae Garanfil.
Este şeful grupului de rezistenţă «Roman», fără a fi în legătură cu contraamiralul 

Horia Macellariu, nu se ştie dacă este afiliat M.N.R. sau vreunui partid politic.
Din acest grup mai fac parte: contraamiral Dumitrescu Gh., comandor Voinescu 

Victor, comandor Niculescu Gtin, cpt. comandor Bănică I., cpt. comandor Mocanu Gh., 
cpt. comandor Dumitriu Traian, cpt. comandor Antonescu Nicolae, fost ataşat naval la 
Berlin, cpt. comandor Economu loan, aflat la Istanbul, It. comandor Vasilescu Virgil 
(rudă cu Roman) şi It. comandor Străjescu Paul.

Contraamiralul August Roman consideră «o crimă pentru neamul românesc o apropi
ere de U.R.S.S. şi un sprijin al guvernului actual de trădători», l-a protejat şi ţinut în preaj
mă pe toţi membrii grupului omonim, pe care i-a aşezat în posturi-cheie. Nu s-a ambarcat 
decât pentru stagiile necesare avansărilor, de unde a revenit de fiecare dată în Minister.68

3. Comandor Bardescu Nicolae
în timpul războiului a fost comandant al Detaşamentului Maritim Odessa.
A fost cercetat de Tribunalul Poporului.

zultând în formarea acestei ELITE, baza cadrelor Marinei ţării. Fie-i amintirea duioasă şi ETERNĂl 
în dragostea mea, cu pasiune constantă am dat Marinei, sincer şi necondiţionat, forţele mele vitale; i 
le-am consacrat IN TOTTO. Nu regret. Din contră, amintirile îmi sunt liniştitoare... Acum trăim cu 
aducerile aminte ale unor vremi trecute, amintiri care adesea ne luminează faţa şi ne mângîie inima 
îmbătrânită, poate, prea de timpuriu...

Cu sincere sentimente de afecţiune şi urări de sănătate,
Al Domniei Tale, Gh. St. Dumitrescu
RS. Cu bune urări pentru Grupul Bănică şi aceia care îşi reamintesc ce «a fost odată».
Sper ca noua mea adresă să fie ultimul meu repaos pământesc, căci cenuşa mea va fi împrăştiată 

pe ape, poate şi pe acelea pe care «Mircea» le-a străbătut odată ...”
67 Ibidem, f. 12-13.
68 A.M.R., fond 5417, dosar nr. 1585, f. 13-14.
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în octombrie 1945 a fost trecut în rezervă.
Socotindu-se nedreptăţit, a devenit contra regimului după ce l-a pensionat.
Nu face parte din grupul «Roman» şi nu activează.
Nu este periculos.
4. Comandor Voinescu Victor
Căsătorit, soţia de origine greacă.
în afară de şcolile din ţară, a urmat Şcoala de Submarine în Italia (1937), Şcoala de 

Război Naval Paris.
în timpul războiului a avut următoarele funcţiuni: comandant al distrugătorului 

«Regele Ferdinand», comandant al Grupului de Submarine şi Vedete Torpiloare, şef de 
stat major Divizia de Mare, şef de stat major Forţa Navală Maritimă, ajutor administrativ 
la Depozitele Fluviale unde a fost mutat disciplinar fiind judecat de Consiliul de Onoare, 
pentru următoarea vină: «Fiind trimis cu avionul la Constantinopol cu misiunea specială 
de a aduce navele Transilvania şi Basarabia, necesare pentru evacuarea Crimeii, nu şi-a 
îndeplinit misiunea. Consiliul de onoare l-a judecat, l-a găsit vinovat, iar ministrul Marinei 
(generalul Şova) l-a pedepsit cu 30 zile de arest sever şi mutare disciplinară.» (Această pe
deapsă nu este în memoriu, însă dosarul se găseşte la S.S.M.)

în oct. 1944 a fost mutat în Statul Major, ca ajutor la Secţia Transporturi, creată pen
tru dirijarea transporturilor sovietice pe Dunăre.

în aprilie 1945, mutat la Şcoala Superioară de Război, ca şef al Secţiei Marină, iar la 25 
octombrie 1945 trecut din oficiu în concediu nelimitat, pentru activitate contra regimului.

Foarte capabil şi un comandant foarte bun.
Este gata de a face orice pentru a parveni în posturi de conducere.
Nu perfect corect.
Ca comandant de distrugător a făcut în jurul Constanţei o grădină de zarzavat şi 

împreună cu ajutorul, cpt. cdor Ghezzo Eduard, actualul comandant al Depozitelor Mari
time Constanţa, a exploatat-o mai mult în scop personal.

Aceasta a atras o anchetă (1942) care a stabilit vinovăţia şi a fost pedepsit, iar ajutorul 
mutat disciplinar la Odessa. (Pedeapsa lipseşte din memoriu).

Face parte din Grupul «Roman» şi exercită aceeaşi activitate ca şi acesta.
în special, face propagandă şi ameninţă pe ofiţerii tineri spre a nu da concursul regi

mului actual. în acest scop, face călătorii dese la Constanţa, unde lua contact cu ofiţerii.
Locuieşte în Şcoala de Război şi la el acasă, sub masca întrunirilor familiei, se adună 

parte din acest grup şi sunt discuţii aprinse împotriva regimului.69
5. Comandor Constantin Niculescu
Născut la 26 ianuarie 1902 în Bucureşti. Promoţia 1921.
Căsătorit cu Adela Lescovar (cehă), fără copii.
Soţia are un bloc la Constanţa.
A făcut Şcoala Superioară de Electricitate la Paris.
Brevetat ofiţer de stat major în 1939.
în timpul războiului a avut următoarele funcţiuni: şeful Biroului 3 Divizia de Mare, şef 

de stat major Forţa Navală Maritimă, comandantul distrugătorului «Mărăşeşti», subşef de 
stat major în Statul Major al Marinei, secretar general în Ministerul Marinei pentru aplica
rea Armistiţiului.

69 Ibidem, f. 15.
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La 25 octombrie 1945 a fost pus de către M.R. în concediu nelimitat pentru activitate 

reacţionară. vI

Din punct de vedere al credinţelor polidce, aceleaşi ca la întreg grupul «Roman».
Are legături cu anglo-americanii.
Ca şi comandor Voinescu, face dese drumuri la Constanţa şi propagă ofiţerilor tineri 

idei reacţionare.70
6. Comandor Pelimon Aurel
Născut la 15 aprilie 1897, la Târgovişte.
Şcolile obişnuite, nu este ofiţer de stat major. Promoţia 1916.
Căsătorit cu Ecaterina Zaharia, are un copil (băiat).
Soţia are cinci imobile (Galaţi şi Bucureşti). Cumnat cu generalul Marinescu Petre, 

fost şef al Serviciului Cifru din M.St.M.
în timpul războiului a avut următoarele funcţiuni; comandantul distrugătorului «Mă- 

răşeşti», comandantul Detaşamentului Maritim Odessa, comandantul Şcolii Navale, Co
mandantul Depozitelor Fluviale, comandantul Sectorului Fluvial nr. 1 până la 25 octom
brie 1945, când a fost trecut în concediu nelimitat pentru motivul că nu a dat concursul 
trupelor sovietice. Acestea au protestat şi au cerut înlocuirea lui.

S-a manifestat tot timpul împotriva colaborării cu U.R.S.S.
Nu face parte din Grupul «Roman» şi nu activează în vreo mişcare, totuşi din atitudi

nea trecută şi din discuţiile ce le are se vede că este reacţionar convins.
7. Căpitan-comandor Antonescu Nicolae
Căsătorit, are un copil.
Frate cu fostul vicepreşedinte al Consiliului Mihai Antonescu.
în timpul războiului a fost câteva luni la Eşalonul I din M.St.M. la Secţia a Il-a, apoi 

trimis la Berlin (1941) ca ataşat naval.
La 23 august 1944 nu a avut o atitudine clară.
La început era de partea germanilor, apoi a cerut să fie internat în lagăr, bucurân- 

du-se de drepturile diplomaţilor.
In lagăr nu a avut o atitudine corectă faţă de camarazii mai mici (prin rolul ataşatului 

naval).
La 1 martie 1946, după întoarcerea în ţară, a fost trecut în rezervă în urma propune

rii Comisiei de judecată a prizonierilor.
Nu face parte din Grupul «Roman».
Este împotriva guvernului pentru că este frate cu Mihai Antonescu, a fost ataşat naval 

la Berlin, a fost scos din armată.
Cât a fost în ţară, avea mare influenţă în S.S.M. şi plasa favoriţii în posturile mari.
Caracter nehotărât.
8. Căpitan-comandor Economu loan
Căsătorit, fără copii.
Nepotul generalului Economu, a avut în Marină o situaţie privilegiată sub toate ra

porturile.
Soţia are avere mare.
Brevet ofiţer de stat-major.

1 Ibidem, f. 15-16.
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în timpul războiului a îndeplinit următoarele funcţiuni: la eşalonul I M.St.M; Secţia 

I, comandantul puitorului de mine «Murgescu», şef de stat major Forţa Navală Maritimă, 
ataşat naval în Turcia.

După 23 august 1944 primind ordin să se întoarcă în ţară, a refuzat, cerăndu-şi demisia.
La 22 februarie 1946 a fost trecut în rezervă.
Din informaţiile personalului de pe nava «Transilvania», locuieşte la Istanbul cu soţia, 

în condiţiuni foarte bune, având foarte mulţi bani.
Din ziua când «Transilvania» a început cursele, venea de fiecare dată la vapor şi dis

cuta cu marinarii de la bord.
în ultimul timp, autorităţile turceşti îi interziseseră accesul în port.
Se crede că totuşi ia legătura cu marinarii români în oraş, când aceştia debarcă în 

timpul opririlor la Constantinopol.
Prin faptul că exista o strânsă legătură de prietenie cu toţi ceilalţi din grupul «Roman» 

- ataşat naval fiind trimis de români când acesta era secretar general în Ministerul Şova 
şi conducea Ministerul -, se credea că în prezent ţine legătura cu aceştia prin intermediul 
călătorilor sau marinarilor de pe «Transilvania».

Cu ocazia refuzului de a se înapoia în ţară, comandor Voinescu s-a exprimat: «Dacă 
aş fi fost în situaţia lui Economu, nici eu nu aş fi venit în ţară.»71

9. Căpitan-comandor Mărgineanu Ovidiu
Născut la 16 martie 1900 la Bucureşti.
Căsătorit cu Irina Schreiber, evreică din Basarabia.
La Şcoala de Aplicaţie a rămas un an repetent.
La examenul de maior a căzut o dată şi a fost notat bun în grad.
Promoţia 1921.
A fost trecut în rezervă în dmpul regimului Antonescu din cauza originii soţiei şi a fost 

reprimit în activitate în timpul aceluiaşi regim.
în timpul războiului a îndeplinit următoarele funcţiuni: comandantul puitorului de 

mine «Durostor», comandantul puitorului de mine «Carol», comandantul puitorului de 
mine «Murgescu», comandant al Şcolii de Submaiştri până la 25 octombrie 1945, când a 
fost trecut în concediu nelimitat pentru acdvitate reacţionară.

Om foarte corect şi foarte dur.
Face parte din Grupul «Roman», activând mai puţin intens decât ceilalţi. Se manifestă 

antiguvernamental şi antisoviedc.72
10. Căpitan-comandor Bănică loan
Născut la 6 aprilie 1904, la Mizil.
Promoţia 1924. Brevetat al Şcolii Superioare de Război.
Căsătorit civil la 21 iulie 1946.
în timpul războiului a îndeplinit următoarele funcţiuni: comandantul monitorului 

«Ardeal», şeful Biroului 2 la Divizia de Dunăre, în cadrele Şcolii Superioare de Război, 
şeful Biroului 2 în Ministerul Marinei, şeful Serviciului Secretariatului General sub Minis
terul Roman, şeful Secţiei I din Statul Major al Marinei 6 martie 1945-11 aprilie 1946, şef 
de stat major al Comandamentului Forţelor Fluviale.

71 Ibidem, f. 6-7.
72 Ibidem, f. 18.
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Omul de cea mai mare încredere al lui Roman, a fost foarte mult susţinut de acesta 
în toată cariera.

Face parte din grupul «Roman», manifestând pe faţă o adtudine andsovietică §i andguver- 
namentală, spunând: «Este o mândrie să se §de de toată lumea că sunt reacţionar, iar situaţia 
actuală, cu ţara vândută de o clică de trădători, nu e permanentă. Leul britanic ne va salva.»

La o conferinţă ţinută la Comandament, a luat atitudine vădită împotriva regimului 
actual.

în mai 1946 a fost pus la dipoziţia S.S.M. pentru activitate antiguvernamentală.73
11. Căpitan-comandor Mocanu Gheorghe
Născut la 9 noiembrie 1904.
Căsătorit cu Elisabeta Oprescu în 1927 şi divorţaţi în 1933 (doi copii. Ioana şi Maria, 

rămaşi la mamă).
Recăsătorit la 18 noiembrie 1943, are un băiat.
Domiciliază la Şcoala Superioară de Război.
Promoţia 1924.
Brevetat ofiţer de stat major în 1941.
în timpul războiului, a îndeplinit următoarele funcţiuni: în Statul Major al Marinei, 

ajutor la Secţia a Il-a, şeful Secţiei a Il-a în Comandamentul Marinei, comandantul na- 
vei-bază pentru submarine, şef de stat major în Comandamentul Litoralului Maritim şi 
Fluvial, Şcoala Superioară de Război - ajutor Secţia Marină.

A făcut raport să plece pe frontul de Vest, [dar] în drum spre Armata I s-a terminat 
războiul.

A fost notat în memoriu de comandantul Litoralului Maritim şi Fluvial ca nervos, 
impulsiv, răzbunător şi gata a coborî pe şefi pentru a se ridica el.

în prezent face serviciul la M.St.M., Serviciul Istoric.
Prieten intim cu căpitan-comandorul Bănică, pe care se pare că l-a influenţat către 

atitudinea antidemocratică.
Face parte din Grupul «Roman» şi activează intens prin propagandă contra regimului.
Face paradă pentru a fi recunoscut ca reacţionar.71
12. Căpitan-comandor Dumitriu Traian
Inginer naval cu studii în Franţa.

Căsătorit cu fiica generalului Dumitrescu din Jandarmerie, cumnat cu Puiu Dumi- 
trescu, secretarul regelui Carol al Il-lea.

Fără copii, are avere.
Nu a fost pe front. Astat tot timpul în Ministerul Marinei, ca şef al Serviciului Armament, 

Muniţii şi Transmisiuni, până la 8 mai 1946, când a fost trecut în rezervă la cerere.
Face parte din grupul «Roman», cu care este în strânsă legătură.
Prin soţie are relaţii cu oameni proeminenţi din fostele regimuri.
Când era în activitate se ocupa mai mult cu averea personală şi speculaţiuni la bursă.
Prin legăturile pe care le are, averea şi trecutul familiei soţiei sale, precum şi prin ma

nifestările sale din ultimul timp, dovedeşte o atitudine clară împotriva conducerii actuale 
şi contra Sovietelor.75

73 Ibidem, f. 18-19.
71 tindem, f. 19-20; 120-121. 
75 Ibidem, f. 20.
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13. Locotenent-comandor Vasilescu Virgil
Promoţia 1931.
Fost însurat - divorţat.
în timpul războiului a îndeplinit următoarele funcţiuni: şi-a făcut stagiul strict nece

sar pe puitorul de mine «Murgescu», în S.S.M. Serviciul Personalului, din mai 1946 este 
ajutor administrativ ia Detaşamentul Trupei din S.S.A.

Este al doilea om de mare încredere al lui Roman, din grupul căruia face parte.
Cât timp a fost la Serviciul Personalului ţinea la curent pe Roman cu toate ce se pe

treceau în Minister.
Nervos, sever dar drept.

Are aceleaşi credinţe politice ca întreg grupul: antiguvernamental şi antisovietic.76
14. Locotenent-comandor Străjescu Paul
Promoţia 1933, necăsătorit.
Fiul generalului Străjescu din Cavalerie.
în timpul războiului a fost pe distrugătorul «Mărăşeşti», în 1944, numai pentru a-şi 

face stagiul.
De la 5 noiembrie 1944 şi până astăzi este şeful Biroului Adjutanturii Serviciului 

Secretariatului General.
în această calitate este în curent cu toată corespondenţa principală a Ministerului.
Om de încredere al lui August Roman, face parte din grupul acestuia şi activează cu 

aceleaşi credinţe ca şi ceilalţi membri.
Avea legătură cu anglo-americanii cu care se întâlneşte duminicile la Snagov unde 

aceştia au vile.77”
în concluziile care însoţesc fişele „reacţionarilor” prezentate mai sus, se arăta: „Acest 

grup şi în special cei din grupul «Roman» sunt un mănunchi de ofiţeri capabili, în ma
joritate cu şcoli de specialitate în străinătate, foşti în posturi importante de conducere în 
Marină, care însă astăzi desfăşoară o activitate intensă antidemocratică, andguvernamen- 
tală şi antisovietică pentru motivele arătate la fiecare în parte.

O parte din ei fiind în concediu nelimitat, o parte la dispoziţia Ministerului, iar o 
parte chiar în serviciu, au posibilitatea să fie în contact cu ofiţerii mai tineri de Marină şi 
să-i influenţeze.

în acest fel. Marina poate fi privită ca o instituţie antidemocratică, căreia nu i se poate 
acorda încrederea, ceea ce nu este un adevăr şi ar duce la o scădere a prestigiului sau chiar 
a forţelor Marinei noastre.

Scoaterea din oşdre a celor de mai sus este singura soluţie pentru ca ofiţerii de mari
nă să iasă de sub influenţa lor şi să-şi conducă activitatea în cadrul vremurilor actuale.

Poate aplicarea Legii 186 ar fi mai eficace decât cadrul disponibil, care-i menţine în 
uniformă încă un an de zile, cu toată autoritatea ce decurge din aceasta.”78

în Nota informativă nr. 0015 din 30 iulie 1946, întocmită la 26 iulie 1946, se menţio
na: „în ziua de 20 iulie 1946 a avut loc nunta cpt. comandorului Bănică loan, în casa co
mandorului Voinescu Victor la Şcoala Superioară de Război. Martori la cununia civilă au

76 Ibidem, f. 20-21.
77 A.M.R., Fond Marele Stat Major, dosar nr. 1585, f. 12-21.
78 Ibidem, f. 21-22.
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fost cpt. comandor Mocanu Gheorghe §i ziaristul lovanache Vinea. Na§i pentru cununia 
religioasă au fost comandor Voinescu şi soţia cpt. comandor Mocanu Gheorghe.

La această nuntă au luat parte următorii ofiţeri: amiral Roman August, comandor 
Niculescu Gonstantin, cpt. comandori Mocanu Gh., Dumitriu Traian, Bercea Alexandru, 
Popovici Horia, Popescu Tudor, Borş Constantin, Popescu loan, locot. comandori Străjes- 
cu Paul, Petriman loan, Zaharia loan, locotenent Rădulescu Alexandru.

Soţia lui Bănică era Dorina Cernătescu de 31 ani, funcţionară la Direcţia Generală a 
Poliţiilor sau la Siguranţa Generală. S-a născut în comuna Sărăţii, jud. Bacău, fiica lui Stan 
Cernătescu şi a lui Natalia Cernătescu, ambii cu domiciliul în oraşul Buzău, str. Ştefan cel 
Mare nr. 5 şi are un frate în Marele Stat Major, la Secţia a Il-a, maiorul Cernătescu.

Dorina Cernătescu locuieşte în b-dul Filantropiei nr. 278, Bucureşti, iar Bănică în 
str. Arcului nr. 4, Bucureşti.

La nuntă s-au discutat chestiuni în legătură cu viitorul Marinei şi s-a făcut legământ 
ca să se lupte până ce se va obţine victoria totală. S-a discutat şi în care ofiţeri, din cei care 
lucrează acuma în S.S.M., se poate avea încredere, când ei vor lua conducerea Marinei.

Petrecerea a fost foarte voioasă, fiindcă se ştia de către ei că se va amâna cadrul dispo
nibil. Se remarcă că sunt foarte bine informaţi şi în timp util, ceea ce arată că au informa
tori (sic!) şi la M.R. şi în M.St.M.

Gununia religioasă are loc în oraşul Buzău, str. Ştefan cel Mare nr. 5, în ziua de 29 
iulie 1946.

Nunta s-a făcut în două locuri (la Bucureşti, pentru ca să ia parte marinarii, şi la Bu
zău, pentru lumea de acolo).”79

în rezoluţia pusă la 30 iulie 1946, „P” solicită; „Adresă la D.S.P., cu rugămintea a 
urmări pe Dorina Cernătescu, de a fila pe mr. Cernătescu, pe cpt. comandor Bănică Ion, 
de a culege date cu privire la modul cum s-a desfăşurat ceremonia de la Buzău; legături 
la Buzău etc.

Noi vom urmări filajul la Bucureşti.
La 25 august mi se va prezenta situaţia pentru a lua o nouă hotărâre. P.”80
în Nota din 24 septembrie 1946 se arăta: „Locotenentul-comandor Vasilescu Virgil, 

nepotul amiralului Roman, din Subsecretariatul de Stat al Marinei, nu a fost trecut în ca
drul disponibil şi este menţinut în serviciu la Subsecretariatul de Stat General, fiind şeful 
Biroului de Organizare.

Difuzează toate ordinele secrete ale Subsecretariatului de Stat al Marinei grupului de re
acţionari trecuţi în cadrul disponibil şi menţinând totodată legături, fiind supus chiar unchiu
lui său amiralul Roman, punându-i la dispoziţie o serie întreagă de informaţii din acel minis
ter. Este cunoscut ca unul dintre cei mai reacţionari şi periculos actualului regim democrat.

Căpitanul Cioroianu Radu, adjutantul ministrului Marinei, a fost adjutantul minis
trului general Şova, apoi adjutantul ministrului Roman, menţinându-şi funcţia până as
tăzi, fiind omul de încredere al lui Toma şi fiind într-o strânsă colaborare cu It. comandor 
Vasilescu Virgil, unde difuzează din acel post pe care îl deţine o serie întreagă de informa- 
ţiuni grupului de reacţionari din afara Ministerului.

79 Ibidem, f. 24.
80 Ibidem.
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Comandorul Gherghel Arpad, adjutant regal, menţine contact cu It. comandor Vasi- 

lescu Virgil şi căpitan Cioroianu Radu şi cu grupul de reacţionari bine cunoscuţi din afara 
Ministerului.

Sus-numiţii fac o propagandă antisovietică şi antiguvernamentală cu elementele lor 
bine cunoscute, fiind rezervaţi faţă de ceilalţi ofiţeri necunoscuţi.

Totodată, susnumiţii e ca centru terorist contra elementelor mai tinere din Marină cu 
sentimente democrate.

Păstrează legătura cu Misiunea Americană şi mai puţin cu cea Engleză.
în ziua de 13 septembrie 1946 au fost invitaţi acasă la comandorul de marină Tom 

Mix, din Misiunea Americană, care pleca în America, luându-şi rămas bun.
Au luat parte la această festivitate şi amiralul Roman August, amiral Dumitrescu, co

mandor Voinescu, comandor Nicolescu, cpt. comandor Mocanu Gheorghe, cpt. comandor 
de rezervă Ştiubei81, fost ofiţer de ordonanţă al regelui Carol a Il.lea, fiind o adevărată ve
selie, ca şi când ar fi fost sărbătorită revenirea la conducerea Marinei a suscitatului grup.

La înapoiere, a declarat că în cel mai scurt timp lucrurile se vor schimba, fiind susţi
nuţi chiar de americani.”82

într-o notă informativă din 20 octombrie 1946 se menţiona: „în urmărirea grupului 
de ofiţeri reacţionari din Marină s-au mai putut culege următoarele: Centrul de gravi
taţie al grupului îl formează Yachting Club Regal Român, al cărui vice-preşedinte este 
Furnarache. La adăpostul acestui club sportiv se întreţin legăturile ofiţerilor din grupul 
«Roman» atât cu persoanele civile din lumea bogătaşilor din Bucureşti, cât şi cu Misiunile 
Engleză şi Americană.

Legăturile cu Misiunea Americană ale acestor ofiţeri se fac prin locot. Rura, fost 
aghiotantul comandorului Thomas.

Cu Misiunea Engleză se fac prin It. Miller, care se pare că în anii 1940-1941 a fost unui 
din agenţii care au avut misiunea in ţară de a scufunda vasele de pe Dunăre.

Chestiunea aceasta se pare că este bine cunoscută de cpt. Rădulescu Alex. de la Ser
viciul Istoric.

Lt. Miller este un perfect cunoscător al chestiunii Dunării.
Are posibilitatea de a intra în legătură cu diferite persoane române deoarece este 

căsătorit cu fata lui Demostene Botez (Jean Bart)8S.
în general, evită societatea numeroasă.
Problema Yacht Club Regal Român recent a căpătat un aspect cu totul deosebit.
Ofiţerii democraţi din Marină, văzând că acest club fondat de ei a ajuns în mâna unor 

oameni din afara Marinei, care prin cotizaţiile fixate au căutat să excludă pe ofiţerii deblo
caţi sau epuraţi, au hotărât să treacă Yacht Clubul la Oficiul Sportului Popular.

81 Este vorba despre comandorul pictor Dimitrie Ştiubei (n. 190l-m. 1986), care în perioada 
1932-1939 a funcţionat în Corpul Curierilor de pe lângă Casa Militară a Curţii Regale.

82 AM.R., Fond Marele Stat Major Secţia a Il-a, dosar nr. 1585, f. 39.
8'’ Este vorba despre Ada Botez, născută în 1918, din cea de-a doua căsătorie a comandorului Eu- 

geniu Botez cu cunoscuta pianistă Mania Botez, născută Goldam, de care se despărţise, prin divorţ, în 
1926. Ada Botez s-a căsătorit la Bucureşti, la 18 noiembrie 1942, cu Petre Constantin Carp, de care a 
divorţat pe 31 martie 1945. Ulterior s-a recăsătorit cu maiorul Hill de la Ambasada Marii Britanii din 
Bucureşti, stabilindu-se în Anglia. Apud Constantin Mohanu.yeon Bort (Eugeniu Botez) Viola §i opera. 
Editura „Biblioteca Bucureştilor”, Bucureşti, 2001, p. 194-197. Sursa îl confundă p>e scriitorul Demos
tene Botez cu comandorul Eugeniu Botez, cunoscut sub pseudonimul literar Jean Bart.
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La aceasta s-au făcut opoziţii foarte mari din partea adversă, invocând faptul că M.S. 

Regele fiind comodorul acestui Club, nu se poate sta sub conducerea O.S.P.
La numai câteva ore după ce a avut loc întrunirea de la Statul Major al Marinei, ches

tiunea a fost deja cunoscută de către Grupul Furnarache.
S-a hotărât să se înscrie 65 ofiţeri de marină, să se ceară întrunirea adunării generale 

şi schimbarea comitetului care, în prezent, este în întregime format din reacţionari.
Pentru a putea cunoaşte situaţia exactă şi rolul suspect pe care îl are Yacht Clubul în 

acţiunea dusă de Grupul ofiţerilor reacţionari, cât şi a legăturilor cu Misiunile Engleză şi 
Americană, recent a fost introdus un ofiţer de marină democrat şi membru al Clubului, 
căruia i s-au dat instrucţiuni de a adânci relaţiile cu persoanele din Club.”81

Prin NotăinformaUvănr. 20.621 din 25 noiembrie 1946, căpitan-comandorul Alexandru 
Brandabur, şeful Secţiei a Il-a din Statul Major al Marinei, constata; „în cursul lunii octom
brie, în urma circularei O.S.P., toate asociaţiile sportive urmau să fie afiliate acesteia, consi
derând ilegalitatea funcţionării acelora care s-au încadrat dispoziţiunilor regulamentare.

Printre cluburile vizate figuraşi Y.C.R.R. (Yacht Club Regal Român), emanaţie a Marinei 
Regale, prin proporţia numărul de membri ce au constituit această asociaţie spordvă.

Odată cu trecerea în cadrul disponibil a ofiţerilor, s-a pus problema reorganizării 
Y.C.R.R. care, dintr-o asociaţie eminamente marinărească, cuprinzând un număr majo
ritar de ofiţeri activi, era susceptibilă de a deveni un club în care ofiţerii de marină activi 
erau în minoritate, întrucât n-ar mai fi putut corespunde în totul dezideratelor care au 
stat la baza înfiinţării sale, transformându-se cu vremea într-o asociaţie sub egida căreia 
nu era exclus să se dezbată probleme străine de scopul asociaţiei, străine poate chiar de 
interesele superioare ale ordinei de stat.

Astfel problema reorganizării Y.C.R.R. fiind supusă cunoştinţei ofiţerilor de marină 
de către dl. secretar general al S.S.M., în cursul unei şedinţe, în forma mai sus amintită - 
întreaga asistenţă luând act de impasul în care se află cea mai importantă asociaţie sportivă 
nautică, onorată de înaltul patronaj al M.S. Regelui, a hotărât înscrierea benevolă în Club, 
fără excepţie, a tuturor ofiţerilor de marină aflaţi în Bucureşti.

In ziua de 21 nov. a.c. a avut loc adunarea generală anunţată din ziua de 15 nov. care 
nu putuse avea loc, în urma cererii d-lui ministru subsecretar de stat al Marinei amiral 
Bărbuneanu.

Cu această ocazie s-a pus problema alegerii Comitetului, prilejuind vii discuţii.
După ample dezbateri, au fost aleşi următorii:
- Preşedinte: dl. N. Caranfil (reales). Alegerea d-sale a fost susţinută în unanimitate, 

recunoscându-i-se aportul de necontestat în ceea ce priveşte eforturile şi râvna depusă în 
vederea propăşirii Asociaţiei.

- Preşedintele (de drept): dl. amiral Bărbuneanu Petre (Subsecretar de Stat al 
Marinei).

- Vicepreşedinte: dl. Robert Furnarache (reales). A fost unul dintre iniţiatorii şi ani
matorii Y.C.R.R.

- Membri: (în număr de 9 conf. statutului). Dnii: Brăescu, cpt. cdor. Bercea Alex 
(C D.), cdor. Gherghel Arpad (membru de drept fiind aghiotant regal), cpt. cdor.

81 A.M.R., Fond Marele Stat Major Secţia a Il-a, dosar nr. 1585, f. 65-66.
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Antonescu Teodor (membru de drept, în calitate de comandant al Şcolii Navale), d-na 
Elena Furnarache, d-nul Chrisoveloni, contraamiral Roman August (rezervă), viceamiral 
Georgescu I. (rezervă), Sergiu Prodanof.

- Supleanţi: contraamiral Stoianovici Al. (rezervă), Focşeneanu, dr. Constantinescu, 
cdor. Voinescu Victor (C.D.), It.cdor. Popescu Cicerone (rezervă).

Alegerea comitetului în noua lui formă a produs comentarii, evidenţiindu-se că, în con
formitate cu Statutul, în compunerea Comitetului trebuia să intre trei ofiţeri de Marină.

Dacă, în realitate, din cei 9 membri ai Comitetului cinci sunt ofiţeri de marină, apoi 
numai doi din aceştia sunt activi şi de drept, iar restul, din rezervă sau C.D.

în consecinţă, s-a cerut respectarea Statutului, alegându-se ofiţeri activi de marină 
printre care să figureze şi It. cdor. Stoian loan, comandantul bricului «Mircea», un ofiţer 
iscusit în arta manevrării velelor.

Statutul prevede alegerea unui membru în comitet care îndeplineşte condiţia de a fi 
propus de cel puţin 5 (cinci) membri.

Cu toate că lt.cdor. Stoian a fost propus de un număr de 5 (cinci) ofiţeri şi 2 (două) 
persoane civile - membri -, alegerea sa n-a fost validată, constatându-se o evidentă rezis
tenţă a membrilor civili, în majoritate.

Această atitudine n-a fost de natură a satisface însă cercurile militare ale Clubului, 
care nu ignoră faptul că, din 22 membri fondatori al Asociaţiei, 20 au fost ofiţeri activi de 
marină şi numai 2 civili.

Cât despre obiecţiile ce s-au ridicat relativ la prezenţa în comitet a trei ofiţeri de ma
rină activi, s-a răspuns că Statutul nu face precizări în această privinţă, ofiţerii cooptaţi 
putând fi şi din rezervă.

Aceasta fiind situaţia, alegerea comitetului în noua sa formă a fost validată.
Minoritatea în care s-au aflat ofiţerii de marină se explică prin nesatisfacerea opera

ţiunilor procedurale de înscriere a acelora care au aderat în ultimul timp la propunerile 
d-lui Secretar General al S.S.M.

Timpul scurt n-a îngăduit definitivarea acestor formalităţi de procedură.
Se urmăreşte:
Alcătuirea unei majorităţi a ofiţerilor de marină activi, atât în compunerea Comitetului 

cât şi în compunerea Asociaţiei, care a început a fi dominată de civili.
Influenţa covârşitoare a ofiţerilor activi de marină va îngădui imprimarea Clubului o 

activitate conformă cu năzuinţele lor şi inspirată de conducerea democrată de astăzi.
Se preconizează desăvârşirea operaţiunilor procedurale de înscriere masivă a ofiţerilor 

de marină pentru reanalizarea acestei majorităţi, convocarea adunării generale extraordi
nare şi realcătuirea Comitetului în conformitate cu scopurile urmărite în care să domine 
ofiţerii din Marina Regală.”85

Desigur, incidentul petrecut cu ocazia mitingului din 20 mai 1946 nu a rămas fără 
urmări. „Instigatorii”, în speţă comandorii Florin Bujoreanu, Gheorghe Roşescu, Căpi- 
tan-comandorul Alexandru Bercea şi locotenent-comandorul Victor Bădescu, toţi din 
Ministerul Marinei, prin Referatul nr. 98/1946, au fost propuşi să fie trimişi în stare de 
arest, direct în judecata Curţii Marţiale a Corpului 2 Armată, pentru delictul de ofensă 
superiorului, prevăzută şi penalizată de art. 514 C.J.M.:

85 AM.R., Fond 5417, dosar nr. 1585, f. 135-137.
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„Noi, colonel mag. Ţărăneanu, procuror instructor militar pe lângă Curtea Marţială 

a C. 2 A.
Având în vedere delegaţiunea dată nouă de către dl. procuror instructor şef al 

Parchetului Militar;
Văzând actele alăturate ce formează dosarul cercetărilor preliminare adunate în con

tra lui:
Comandor Bujoreanu Florin
Comandor Roşescu Gheorghe
Căpitan-comandor Bercea Alexandru
Locotenent-comandor Bădescu Victor, toţi din Ministerul Marinei
constatăm următoarele:
în fapt:
1. în ceea ce priveşte comandorul Bujoreanu Florin
în conformitate cu ordinul telefonic al Ministerului de Război nr. 465 din 18 mai 1946, 

s-a ţinut la Subsecretariatul de Stat al Marinei un meeting în ziua de 20 mai 1946, la care 
dl. subsecretar de stat al Marinei, amiral Petre Bărbuneanu, a explicat personalului militar 
şi civil al Marinei sensul sentinţei Tribunalului Poporului, prin care fostul mareşal Ion 
Antonescu era condamnat la moarte cu o parte din membrii cabinetului ce l-a condus.

Cu această ocaziune, dl. subsecretar de stat a repetat punctele de acuzare aduse celor 
de mai sus, subliniind ce a avut de suferit ţara de pe urma acelei guvernări.

La urma şedinţei, s-a propus o moţiune prin care personalul S.S.M. se solidariza cu 
sentinţa Tribunalului Ilfov Poporului.

S-a lăsat completa libertate celor prezenţi de a se pronunţa pentru sau în contra moţiu
nii, precizându-se chiar că acei ce sunt pentru să treacă în dreapta şi cei contra în stânga.

Deci nu a avut loc constrângere de nicio natură; ca probă că personalul s-a pronunţat cum 
a vrut. în această situaţiune, când fiecare urma să hotărască ce atitudine să ia, a ieşit din rânduri 
comandorul Bujoreanu Florin, încercând să facă pe purtătorul de cuvânt al personalului.

Uitând că este ostaş şi că se adresează la doi superiori ai săi, dl. amiral Bărbuneanu, 
subsecretar de stat şi dl. contraamiral Cristescu, secretar general, susnumitul, pe un ton ri
dicat, referindu-se la propunerea d-lui ministru de a se adopta moţiunea, a spus următoa
rele: «Nu înţelegem să fim obligaţi a ne pronunţa. Nu admitem asemenea procedee dic
tatoriale şi totalitare în care nu văd nicio diferenţă faţă de cele din vremea lui Antonescu. 
Eu sunt bun român şi am fost democrat de totdeauna, nu ca alţii de dată recentă şi, ca bun 
român, mă desolidarizez de asemenea procedee şi atitudini. Dacă dvs., d-le ministru, mă 
obligaţi să iau atitudinea în sensul celor expuse prin moţiune, vă rog să mă consideraţi ca 
scos de sub obligaţiunile pe care mi le impune haina militară.»

Se credea că se sfârşeşte cu această ieşire atât de ofensatoare pentru d. amiral Bărbuneanu 
şi contraamiral Cristescu, când comandor Bujoreanu revine cu întrebarea îndrăzneaţă: 
«Cine a ordonat aşa ceva şi cine a luat iniţiativa în Minister, care nu se încadrează în ma
nifestările armatei?», iar apoi se adresează în mod violent d-lui contraamiral Cristescu cu 
cuvintele: «Vă rog să spuneţi dvs., d-le amiral, dacă în conştiinţa dvs. sunteţi de acord cu 
asemenea procedee şi atitudini.»

2. în ceea ce priveşte căpitan-comandorul Bercea Alex.
în timpul când comandorul Bujoreanu avea atitudinea şi folosea cuvintele mai sus 

arătate, s-au simţit obligaţi încă doi ofiţeri să adopte atitudinea acestuia. Astfel, cpt.c-dor.
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Bercea Alexandru a intervenit zgomotos declarând că: «Asemenea procedee înseamnă 
dictatură §i că nimeni nu se poate solidariza cu ele.»

3. în ceea ce priveşte locotenent-comandorul Bădescu Victor
De asemenea, locotenent-comandorul Bădescu Victor, tot în mod zgomotos, îndeam

nă personalul să nu solidarizeze cu moţiunea strigând că «asemenea procedee înseamnă 
dictatură».

Nu se poate înţelege bine cât de ofensatoare a fost pentru d-nii amirali ieşirea celor 
trei ofiţeri decât dacă ţinem seama că tot timpul cât susnumiţii vorbeau, în faţa a circa 
250 de persoane, erau anumite persoane anonime care îi aprobau prin strigăte şi aplauze 
«asemenea procedee înseamnă dictatură», ce făcea ca situaţia d-lui ministru şi dl. secretar 
general să fie din ce în ce mai delicată.

4. în ceea ce priveşte comandorul Roşescu Gheorghe
După terminarea meetingului, dl. subsecretar de stat amiral Bărbuneanu a chemat 

la d-sa pe comandorul Roşescu Gh. pentru a-i cere lămuriri asupra motivelor care l-au 
determinat să lipsească de la meedng.

Comandorul Roşescu a răspuns că nu a participat pentru că avea soţia bolnavă, dar că «şi 
chiar dacă participa ar fi procedat la fel cu ceilalţi trei ofiţeri, cu care se solidarizează complet».

A adăugat că nu mai acceptă să fie şeful Statului Major al Marinei.
Această solidarizare a comandorului Roşescu în termenii şi adtudinea folosită, ade

veresc dorinţa acestuia de a da proporţii mai mari situaţiei delicate ce creaseră cei trei 
camarazi ai săi d-lui amiral Bărbuneanu şi contraamiral Cristescu.

în drept:
Având în vedere că fapta comandorului Bujoreanu Florin de a se adresa d-lui amiral 

Bărbuneanu Petre şi contraamiral Cristescu Nicolae într-o adtudine neostăşeaşcă şi cu cuvin
te ofensatoare constituie delictul de ofensa superiorului, prev. şi penal, de art. 514 C.J.M.

Având în vedere că fapta căpitan-comandorului Bercea Alexandru de a se adresa 
d-lui amiral Bărbuneanu Petre şi contraamiral Cristescu Nicolae, acuzându-i că uzează de 
procedee dictatoriale, constituie delictul de ofensa superiorului, prev. de art. 514 C.J.M.

Având în vedere că fapta comandorului Bădescu Victor de a îndemna zgomotos per
sonalul să nu se solidarizeze cu moţiunea, strigând că asemenea procedee înseamnă dicta
tură, constituie delictul de ofensa superiorului prev. de art. 514 C.J.M.

Având în vedere că fapta comandorului Roşescu Gh. de a se declara d-lor amiral 
Bărbuneanu Petre şi contraamiral Cristescu Nicolae că, dacă era prezent, ar fi procedat 
la fel ca şi ceilalţi trei camarazi ai săi constituie delictul de ofensa superiorului, prev. de 
art. 514 C.J.M.

Concluziuni:
Este cazul ca susnumiţii să fie trimişi, în stare de arest, direct în judecata Curţii 

Marţiale a Corpului 2 Armată pentru delictul de ofensa superiorului, prev. şi penal, de 
art. 514 C.J.M.

Procuror instructor militar
Colonel mag. (ss) Ţărăneanu
Martorii
1. Contraamiral Cristescu Nicolae
2. Comandor Săvulescu Eugen
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3. Cpt.c-dor. Leviţchi
4. Cpt.c-dor. Popescu Tudor
5. Locot.col. Pilarino
6. Lt.c-dor. Marinescu Alexandru
7. Cpt. Marinescu Nicolae
8. Lt.c-dor. Răceanu Ion
9. Lt.c-dor. Raciu losif
10. Locot. Gadidov
11. Lt. Mihăilescu Dan
12. Lt.c-dor. Stoenescu Nicolae.”86
La 1 iulie 1946, comandantul Corpului 2 Armată, generalul de divizie Grigore Nicolau, 

a înaintat ministrului de Război, generalul de corp de armată Constantin Vasiliu-Răşcanu, 
un referat în care aprecia:

„Cazul ofiţerilor de marină din nefericire, există în armată §i se manifestă în ocaziuni 
de felul celei ce a fost la 20 mai la S.S. al Marinei.

Cel mai vinovat este comandorul Bujoreanu FI., care a antrenat şi pe ceilalţi. Desigur 
că acest ofiţer a lucrat în sensul vederilor lui.

Ieşirea comandorului Bujoreanu faţă de dl. subsecretar de stat a fost necuviincioasă şi 
încadrată în acelaşi articol, ca solidari la acţiunea comandorului Bujoreanu.

Socotesc că acţiunea comandorului Bujoreanu a fost îndreptată, în mare măsură, în 
contra Inspectorului E.C.P. Nu a spus-o dar rezultă.

Faţă de situaţia actuală, apreciez că judecarea acestor ofiţeri, în public, n-ar fi oportună 
şi nici n-ar aduce rezultate convingătoare pentru acei care nu înţeleg vremurile de faţă.

Nepedepsirea lor iarăşi nu se poate admite.
Subsemnatul, pe baza referatului magistratului inspector, am aprobat să se dea ordin 

de trimitere în judecată a celor 4 ofiţeri, rămânând ca domnul ministru să aprecieze şi să 
hotărască soluţia în această chestiune.”87

Şi soluţia a fost una simplă: Marina nu a fost desfiinţată ci doar decimată. Iar direc
torul E.C.P., comandorul Eugeniu Săvulescu, a fost promovat, prin I.D.R. nr. 3958 din 
10 decembrie 1946, în onoranta funcţie de comandant al Marinei Regale Române!88 Pe 
care, printr-o adresă expediată ministrului Apărării Naţionale la 31 decembrie 1947, a 
transformat-o, în chip democratic, în Marina Militară: „De acuma regimul de democraţie 
populară nu mai are nicio piedică în calea sa. El se sprijină pe toată lumea muncitoare, din 
fabrici, de la sate, de la oraşe, se sprijină şi are încredere pe armata sa. Dovediţi poporului 
că sunteţi adevăraţii stâlpi ai regimului democratic. Făceţi-vă datoria pentru popor şi în 
numele poporului, pentru o nouă formă de viaţă a statului nostru. Republica Populară 
Română.89”

m Ibidem, f. 195-200.
87 Ibidem, f. 201.
88 Comandor dr. Marian Moşneagu, Dicţionarul marinarilor români, Editura Militară, Bucureşti, 

2008, p. 424.
89 Ordinul de Zi pe C.M.M. nr. 84 din 30 decembrie 1947.
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CONTRAAMIRALUL HORIA MACELLARIU, LIDERUL 

MIŞCĂRII NAŢIONALE DE REZISTENŢĂ BUCUREŞTI

2.1. Delictele contraamiralului Horia Macellariu

/. Octombrie 1945. Referat întocmit de Tribunalul Poporului - Cabinet 7 din care rezultă că 
fostul comandant al Forţelor Navale Maritime, contraamiralul (r) Horia Macellariu, nu era culpabil 
de faptele impuse de Comisia Aliată de Control

Tribunalul Poporului 
Cabinet 7

Referat

Contraamiralul Macellariu Horia este acuzat că a conlucrat în mod activ cu germanii, 
în calitate de comandant al flotei române, atât înainte de încheierea armistiţiului cât şi în 
primele zile după 23 august 1944, că datorită neglijenţei lui. Comandamentul naval ger
man şi parte din navele germane au putut să se refugieze în Bulgaria şi că nu a împiedicat 
evacuarea unităţilor infanteriei germane de paza coastelor, punându-le la dispoziţie mij
loacele de transport româneşti şi furnizând carburanţi navelor germane.

Pentru cercetarea acestor învinuiri, am avut în vedere în primul rând actele oficiale 
de la dosar aflate în arhiva Statului Major al Marinei, Secţia Operaţii, toate conţinând 
documente secrete operative, precum şi rapoartele trimise de contraamiralul Macellariu 
Statului Major înainte de 23 august, cât şi după 23 august.

De asemenea, am luat declaraţiuni martorilor următori: Giovani Cicolo, comandant al 
Bazei din Constanţa a formaţiilor Marinei de Război italiene; comandor Bardescu Nicolae, 
comandant al Litoralului Maritim; locotenent-comandor Vasilache Adrian, comandant al 
Escadrilei Distrugătoare şi şef al Biroului 2 şi căpitan-comandor Simata, comandant al 
Grupării de Artilerie de Coastă Constanţa.

In fine, am avut în vedere şi dosarul de anchetă făcut din ordinul Ministerului de 
Război, asupra activităţii comandorului Macellariu.

Din toate aceste acte şi probe rezultă următoarele:
Contraamiralul Macellariu, înainte de 6 septembrie 1940, data venirii la guvern a 

generalului [Ion] Antonescu, îndeplinea funcţia de subşef de Stat Major al Marinei şi se
cretar general al Ministerului Aerului şi Marinei, până la ianuarie 1941, când este numit 
şef de stat major al Marinei.
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Declararea războiului împotriva Uniunii Sovietice il găseşte pe contraamiralul Horia 

Macellariu şef de stat major al Marinei, funcţie pe care o deţine până în ianuarie 1942, 
când este numit comandant al Escadrilei Distrugătoare, iar în 1943, la 23 aprilie, este 
numit comandant al Forţelor Navale Maritime din Marea Neagră, comandă pe care o 
deţinea şi la data de 23 august 1944, data încetării ostilităţilor.

I. în ce priveşte activitatea acestuia până la 23 august 1944, mai ales în dmpul cât a
detinut comanda Forţelor Navale Maritime, se constată următoarele:> »

Prin protocolul încheiat între Comandamentul Marinei Române şi „Amiralul German 
al Mării Negre”, toate forţele maritime române sunt subordonate amiralului german, 
comandantul Forţelor Mării Negre, care primeşte directivele de la Comandamentul 
Grupului de Sud al Marinei germane.

Comandantul Forţelor Navale Maritime, contraamiralul Macellariu, este subordo
nat prin acest protocol „Amiralului German al Mării Negre”, care putea întrebuinţa di
rect unităţile germane, române şi italiene, toate aceste forţe fiind subordonate operativ 
„Amiralului German al Mării Negre”.

Conform acestui protocol, forţele navale maritime române sunt în subordinea 
Comandamentului Marinei Regale române numai când este necesară intervenţia ei pen
tru apărarea coastelor şi nu depind de acest comandament decât din punct de vedere 
administrativ, disciplinar şi al instrucţiei.

Până la 23 august 1944, activitatea contraamiralului Macellariu urmează a fi cercetată 
în cadrul acestui protocol, el neavând nicio iniţiativă din punct de vedere operativ, totul 
fiind subordonat „Amiralului German al Mării Negre”.

Faţă de acest protocol, colaborarea contraamiralului Macellariu şi îndeplinirea întru 
totul a obligaţiilor impuse prin protocolul încheiat era obligatorie, aşa încât colaborarea sa 
cu forţele navale germane nu se poate încadra în Decretul lege pentru urmărirea şi sancţi
onarea celor vinovaţi de dezastrul ţării decât dacă s-ar constata că el, în calitatea pe care a 
avut-o, militând pentru hitlerism şi având răspunderea politică efectivă, a permis intrarea 
armatelor germane pe teritoriul ţării sau dacă a militat pentru pregătirea sau săvârşirea 
faptelor de mai sus prin grai, scris sau prin alte mijloace.

Din actele şi probele cercetate la acest cabinet, nu se constată însă nicio activitate a 
contraamiralului Macellariu în acest sens şi nu se constată nici că în calitatea pe care a 
avut-o ar fi călcat legile internaţionale de purtare a războiului.

Relativ la atitudinea pe care contraamiralul Macellariu a avut-o în tot timpul acestei 
colaborări cu „Amiralul German al Mării Negre”, Brinkmann şi Kiderling, se constată, 
într-adevăr, o colaborare cu aceştia însă numai în cadrul obligaţiunilor strict impuse de 
protocolul arătat mai sus. Personal, faţă de aceşti ofiţeri germani a avut o atitudine dem
nă şi rapoartele sale afiate la dosar dovedesc că s-a opus întrutotul cererilor ce depăşeau 
obligaţiunile impuse şi din cauza conflictelor avute cu aceştia doi, prin Raportul din 4 
decembrie 1943, cu nr. 360 către Comandamentul Marinei germane, el a cerut să i se dea 
satisfacţie sau să fie schimbat din postul de comandant al Forţelor Navale Maritime.

Din Raportul nr. 360 şi 356 către Comandamentul Marinei Regale, precum şi din 
scrisorile de la dosar cu data de 18 octombrie 1943 ale Comandamentului submarinelor
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italiene din Constanţa, se constată că datorită intervenţiei contraamiralului Macellariu, 
submarinele italiene din portul Constanţa n-au putut fi luate de germani, atunci când 
Italia a ieşit din războiul alături de nemţi. De asemenea, datorită ajutorului său, subma
rinele italiene - care se aflau în Crimeea la data ieşirii Italiei din război - când au ajuns 
în portul Constanţa, s-au pus sub pavilionul Italiei regaliste, predându-se comandantului 
Forţelor Navale române, contraamiralul Macellariu care, înfruntând ordinele amiralului 
german, n-a voit să predea germanilor nici submarinele, nici echipajul.

Din toate acestea se constată că activitatea contraamiralului Macellariu, înainte de 23 
august, nu poate să fie încadrată în dispoziţiile legii criminalilor de război şi nici nu sunt do
vezi că el a fost unul din oamenii apropiaţi ai comandanţilor germani din Marea Neagră.

II. Rămâne de cercetat activitatea contraamiralului Macellariu după data de 23 august 
1944. în această privinţă, i s-a adus acuzaţiunea că datorită neglijenţei lui. Comandamentul 
maritim german a mutat fără opunere flota militară în Bulgaria, că forţele germane îm
preună cu navele au putut să se refugieze şi că în intervalul de la 25 la 28 august, contra
amiralul nu a luptat contra nemţilor.

Cercetarea acestor acuzaţiuni trebuie făcută, ţinându-se seama de obligaţiunile ce în
vinuitul avea, în calitate de comandant al Forţelor Maritime, obligaţiuni şi responsabilităţi 
ce sunt stabilite prin Direcdva operativă nr. 11 a Marelui Stat Major în care se arată orga
nizarea comandamentului şi se stabileşte coordonarea acţiunii forţelor terestre aeriene şi 
maritime, coordonare care revine în întregime Marelui Stat Major.

Conform acestei direcdve, [după] încetarea colaborării militare cu Germania la 23 
august 1944, prin încheierea armistiţiului, conducerea directă a forţelor din Constanţa re
venea Diviziei 9 Infanterie, comandată de generalul Cosdn lonaşcu, orice plan de acţiune 
al Marinei făcându-se în colaborare cu comandantul Diviziei 9 Constanţa.

Astfel, toate forţele litorale, navale, nedisponibile şi navale existente în port, erau di
rect subordonate Diviziei 9 prin Comandamentul Litoralului Maridm şi Fluvial, iar forţele 
navale disponibile depinzând de Comandamentul Maridm, interveneau după ordinele 
Statului Major al Marinei, intervenţia stabilindu-se de Comandamentul Forţelor Navale 
Maritime în legătură cu comandantul Diviziei 9.

Deci, conform acestei dispoziţiuni, orice intervenţie trebuia să se facă în urma ordi
nului comandantului Diviziei 9 Infanterie în colaborare cu celelalte forţe navale, fapt ce 
se confirmă, de altfel şi de evenimentele provenite după 23 august, când toate ordinele se 
transmit de către Statul Major către Divizia 9 şi tot comandantul Diviziei 9 este cel care ia 
primul contact cu Comandamentul german.

La data de 23 august 1944, forţele navale existente în portul Constanţa erau cu mult 
superioare, atât ca număr cât şi ca guri de foc forţelor navale române, forţele germane 
având în plus şi bateria „Tirpitz”, cu o putere combadvă foarte mare.

îndată ce se radiodifuzează Proclamaţiunea regală de armistiţiu, contraamiralul 
Macellariu primeşte şi Ordinul Marelui Stat Major nr. 678.563 din 23 august 1944, ordin 
care dispune încetarea oricărui act de agresiune contra forţelor sovietice, dispunându-se 
însă în acest timp ca toate forţele să se retragă cu armamentul asupra lor, opunându-se 
oricăror încercări de dezarmare. în urma acestui ordin, contraamiralul Macellariu dispu-
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ne ca toate unităţile să fie în stare de alarmă, să se supravegheze toate navele germane, să 
se reacţioneze împotriva agresivităţii acestora, să se reacţioneze asupra atacurilor germane 
şi să nu se tragă asupra avioanelor sovietice, chiar atunci când acestea atacă. Acest ordin 
este îndeplinit întocmai de toate unităţile de sub comanda contraamiralului Macellariu.

în ziua de 24 august, se primesc ordine de a se evita orice fel de agresiune faţă de 
forţele germane, ordine în urma cărora generalul lonaşcu şi amiralul Macellariu au două 
întrevederi cu amiralul german Brinkmann, care pe cuvânt de onoare declară că trupele 
germane se vor retrage în linişte fără să atace.

în urma acestei înţelegeri, majoritatea forţelor germane împreună cu comandamen
tul părăsesc portul Constanţa, retrăgându-se spre Bulgaria. De abia la 25 august 1944, ora 
17.30, prin Ordinul nr. 678.587, Marele Stat Major dă ordin Forţelor Navale Maritime ca 
în unire cu Divizia 9 şi forţele litorale să procedeze la dezarmarea forţelor germane sau 
la alungarea lor peste frontiera bulgară. La data primirii ordinului de dezarmare, navele 
germane, în majoritatea lor, părăsiseră portul Constanţa, retragerea lor fiind asigurată de 
bateria „Tirpitz”, care avea tunurile îndreptate spre coastă, aşa că la primirea ordinului 
de a dezarma pe germani, toate navele care fuseseră în portul Constanţa se retrăseseră 
în urma ultimatumului dat de comandantul Diviziei 9, generalul lonaşcu, deci împotriva 
acestora nu se mai putea lua nido măsură de dezarmare.

în ce priveşte vasele aflate în port, precum şi vasele de comerţ, care intraseră în port, 
în urma ordinului contraamiralului Macellariu, toate au fost capturate.

Comandantul Diviziei 9, generalul lonaşcu, apreciind situaţiunea pe care i-ar fi cre
at-o bateria „Tirpitz”, în cazul când cuvântul amiralului german nu ar fi fost respectat, 
a hotărât de comun acord cu amiralul Macellariu de a ataca şi captura această baterie, 
chiar în noaptea de 24/25 august. Atacul bateriei este însă amânat, deoarece germanii şi-au 
retras forţele terestre aflate în dispozitivul ofensiv. în ziua de 25 august 1944, amiralul 
german Brinkmann este chemat din nou de comandantul Diviziei 9 generalul lonaşcu, 
care îi dă un ultimatum, punându-i în vedere ca până la orele 16.00 să-şi retragă toate 
forţele navale şi de litoral. Din acest moment, amiralul Macellariu dă ordine tuturor 
autorităţilor navale de a ataca navele germane, imediat ce aceştia vor deschide focul, el 
luând de altfel măsuri chiar înainte de primirea acestui ordin de a fi capturate toate va
sele germane care vor să reintre în porturi. Contraamiralul Macellariu primeşte ordinul 
de a dezarma pe germani, operând cu armata de uscat şi aviaţia, de abia în ziua de 25 
august 1944, orele 17.30, măsuri care au fost luate de acesta încă înainte de primirea 
acestui ordin. Este de observat însă că acest ordin (nr. 678.586 din 25 august 1944) avea 
menţiunea „a dezarma sau a alunga pe germani”. La data primirii acestui ordin, navele 
germane în stare bună părăsiseră portul, grosul lor aflându-se deja la Sud de Tuzla, iar 
navele germane aflate în porturi sau care au fost avariate au fost capturate şi puse sub 
pază de unităţile comandamentului Forţelor Navale române, din ordinul contraamira
lului Macellariu Horia. Bateria „Tirpitz” era încă în supraveghere şi asigura trecerea na
velor germane prin faţa coastei contra oricărei agresiuni din partea trupelor române; în 
retragerea lor grăbită, germanii au lăsat în port toate depozitele lor intacte, iar amiralul 
german Brinkmann, care urma să se îmbarce la Mangalia, pe nave germane, n-a mai fă
cut acest lucru, ci a fugit în Bulgaria cu maşina. Toate aceste fapte rezultă şi din raportul
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telefonic pe care la ora 20.35 contraamiralul Macellariu îl face Statului Major al Marinei, 
arătând că: „Forţele navale germane au ieşit din port şi că s-au luat măsuri de dezarmare 
în cazul când vor încerca să intre din nou”.

în concluzie, din cele arătate mai sus, asupra activităţii contraamiralului Macellariu, 
de la data de 23 august 1944 până la 26 august 1944, rezultă, în mod categoric, că în tot 
acest timp contraamiralul Macellariu era subordonat comandantului Diviziei 9 general 
lonaşcu, a lucrat în perfectă colaborare cu acesta, luând toate măsurile cum au fost ordo
nate de Marele Stat Major, care a dispus prin ordinele arătate mai sus, ca germanii să fie 
lăsaţi să plece singuri, desigur avându-se în vedere superioritatea navală a acestora, care 
dispuneau de forţe foarte mari în portul Constanţa şi că ordinul de dezarmare sau alunga
re a fost primit de abia în ziua de 25 august orele 17.30, dată până la care forţele germane 
se retrăseseră în urma mai întâi a înţelegerii intervenită între comandantul Diviziei 9, 
generalul lonaşcu şi amiralul german Brinkmann, şi apoi în urma ultimatumului dat de 
acesta în ziua de 25 august.

III. Asupra activităţii amiralului Macellariu, de la 26 august până la 1 septembrie 
1944, interval în care deţine comanda superioară pentru apărarea Dobrogei contra ger
manilor, arătăm următoarele:

Contraamiralul Macellariu este numit comandant superior al Dobrogei în ziua de 26 
august 1944, această comandă nu i se predă încă de comandantul Diviziei 9 decât în ziua 
de 28 august 1944, ora 15.30, dată la care trupele Diviziei 9 părăsesc Constanţa, aşa că de 
la 26 august până la 28 august comanda este deţinută tot de generalul lonaşcu.

în ziua de 26 august 1944, contraamiralul Macellariu, primind de la sovietici, prin 
contraamiralul Stoianovici Alexandru, aflat la comandantul naval soviedc la Tulcea, un 
ultimatum, pentru a preda în dimineaţa zilei de 27 august, navele aflate la Tulcea, con
traamiralul Macellariu, în urmă hotărârii guvernului, transmisă prin domnul ministru al 
Afacerilor Străine, pune la dispoziţia Comandamentului sovietic de la Ismail toate navele 
de luptă fluviale, aflate la Tulcea.

La cererea Comandamentului sovietic de a preda şi forţele navale maritime, contra
amiralul Macellariu, cerând ordine pentru forţele sale de la Constanţa, i se comunică de 
la Statul Major al Marinei la orele 12.25 următoarele: „Conform ordinelor guvernului, 
suntem aliaţi cu ruşii. Incidentele în curs de rezolvare. Ordinele anterioare rămân în 
vigoare”.

Deci, în conformitate cu acest ordin, contraamiralul Macellariu nu putea să predea 
nicio navă din cele aflate la Constanţa, căci ordinul guvernului se repetă şi la orele 15.35, 
când se pune în vedere contraamiralului Macellariu să protesteze, iar în caz că protestul 
nu are nicio eficacitate, navele să fie puse la dispoziţia Comandamentului sovietic în ace
laşi condiţiuni ca navele de la Tulcea, excluzându-se în orice caz soluţiile de internare sau 
scufundarea navei. în acest interval, în ziua de 28 august soseşte la Constanţa delegatul 
Guvernului român, generalul Eftimiu, care ia contact cu delegaţia soviedcă de la Ismail, 
cu care se duc tratative, care neajungând la niciun rezultat. Comandamentul Flotei Roşii 
din Marea Neagră dă un ultimatum contraamiralului Macellariu de predarea întregii flo
te, ultimatum însă la care, din ordinul guvernului român, transmis prin domnul general
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Eftimiu, se răspunde că toate forţele Marinei Regale cooperează cu forţele Flotei Roşii şi 
sunt gata să primească directive de luptă de la Comandamentul Flotei Roşii din Marea 
Neagră, împotriva Flotei germane şi conform ordinului primit la orele 10.19, contra
amiralul Macellariu face cunoscut Comandamentului Flotei Roşii, că, conform ordinului 
Marelui Stat Major, Marina Română va coopera cu flota sovietică numai în unităţi consu- 
tuite române, sub comandament român, care intră sub comandamentul flotei sovietice şi 
numai în lupta contra forţelor germane, arătând în acelaşi timp situaţiunea disponibilităţii 
forţelor navale române.

în tot acest Ump, contraamiralul Macellariu nu face altceva decât să execute întocmai 
ordinele guvernului român şi ale Statului Major, pentru aplanarea neînţelegerilor inter
venite cu comandamentul sovietic, fiind trimis în numele guvernului generalul Eftimiu şi 
amiralul Georgescu, subsecretarul de stat al Marinei. Neînţelegerile sunt între timp apla
nate şi contraamiralul Macellariu fiind chemat de viceamiralul sovietic Vasist, îi expune 
situaţia navelor sale şi primind un ordin de operaţiuni de la Comandamentul Flotei Roşii 
din Marea Neagră, amiralul Oktiabrski, contraamiralul Macellariu concepe operaţiunea 
şi o pregăteşte semnând documentele de execuţie, pe care viceamiralul sovietic le acceptă 
în totul.

în ziua de 31 august, contraamiralul Macellariu pleacă la Bucureşti, în executarea 
ordinului Marelui Stat Major, lăsând funcţiunile de comandant superior al Dobrogei şi de 
comandant superior al Flotei Maritime comandorului [Nicolae] Bardescu, comandantul 
Litoralului Maritim şi Fluvial. Este adevărat că în acest interval, de la 26-31 august 1944, 
iscându-se diferitele neînţelegeri şi contraamiralul Macellariu fiind pus de mai multe ori 
în situaţiunea de a refuza mai multe cereri ale Comandamentului maritim rus, se putea 
la un moment dat ca el să fie suspectat, însă, în realitate, din toate probele şi documentele 
de la dosar se constată că el nu a făcut altceva decât a încercat să execute ordinele primite 
de la guvernul român şi de la Marele Star Major şi că în executarea ordinelor primite 
contraamiralul Macellariu Horia s-a conformat întocmai dispoziţiunilor superioare şi în 
relaţiunile purtate cu comandamentele sovietice a arătat nu numai hotărârea sa de a ală
tura forţele sale sub ordinele forţelor sovietice contra inamicului comun. Germania, dar 
a arătat şi un deosebit tact, fără de care rezolvarea unor probleme atât de grele nu ar fi 
putut conduce la rezultatele ajunse, rezultate de perfectă cooperare a flotei române cu flo
ta sovietică, concluzii la care a ajuns de altfel şi actualul ministru al Marinei, viceamiralul 
[Alexandru] Gheorghiu în cercetările făcute de domnia sa.

Din toată expunerea de mai sus, expunere bazată pe acte scrise, pe rapoarte şi pe de
poziţii ale martorilor audiaţi la acest cabinet, se constată că dacă într-o măsură atitudinea 
contraamiralului Macellariu ar putea fi socotită uneori aparent binevoitoare (totuşi în ni- 
cio acţiune a sa nu se constată o iniţiativă a sa personală), în tot timpul el nu a făcut altceva 
decât să execute corect şi fidel ordinele primite de la guvern şi de la Marele Stat Major.

Din contră, prin unele acţiuni personale ale sale, în perioada înainte de 23 august, 
se constată că atitudinea sa nu a fost deloc binevoitoare germanilor, având conflicte dese 
cu comandanţii germani, cărora nu le-a permis ca pe vasele româneşti să aducă ofiţeri şi 
soldaţi germani şi datorită ajutorului său în momentul retragerii Italiei din război, sub-
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marinele italiene din Marea Neagră, împreună cu echipajele lor, nu au căzut în mâna 
germanilor, fapt ce i-a atras ura amiralului german din Marea Neagră.

în timpul de după 23 august, din cele arătate mai sus, se constată că parte din navele 
germane s-au retras în apele româneşti spre Bulgaria, aceasta s-a întâmplat din cauza or
dinelor superioare care arătau în mod categoric că germanii să fie lăsaţi să plece, evitându-se 
orice act de agresiune, dată fiind superioritatea numerică a lor, că ordinele de dezarma
re sau alungare a germanilor au sosit de abia la 25 august, dată la care contraamiralul 
Macellariu din proprie iniţiativă, luase deja măsuri similare.

Şi, în sfârşit, în a treia perioadă a activităţii sale, în aceea de comandant superior al 
Dobrogei, se constată că nido măsură nu a fost luată de amiralul Macellariu din proprie 
iniţiativă, ci toate ordinele au fost date de guvern, el nefiind decât un simplu executant.

în această perioadă, a cooperat cu forţele Flotei Roşii, pentru alungarea germanilor 
şi prin măsurile luate de el, s-au putut evita orice stricăciuni în porturile Mării Negre, pu- 
tându-se reda astfel flotei ruse toate aceste porturi în perfectă stare de funcţionare.

Pentru aceste motive, faptele imputate contraamiralului Macellariu nefiind dovedite, 
nu se poate face, în speţă, aplicarea niciunui text din Legea nr. 312/1945, în sarcina sa 
negăsindu-se nicio culpabilitate”90.

2.29 noiembrie 1945. Adresa Comisiei Aliate de Control din România către Ministerul Justiţiei 
prin care aceasta nu este de acord cu raportul acuzatorului public Dumitru Săracu în afacerea lui 
Macellariu Horia §i perseverează asupra continuării de cercetări contra vinovatului §i tragerea sa 
la răspundere

Nr. M. 728 din 29 noiembrie 1945

Comisia Aliată de Control din România 

către

Ministerul Justiţiei

Comisiunea Aliată de Control cercetând şi analizând raportul domnului acuzator pu
blic Săracu în afacerea contraamiralului Macellariu Horia, a ajuns la încheierea că conclu- 
ziunile acuzatorului public - referitor la imposibilitatea aplicării lui Macellariu a Legii 
nr. 312/1945 se prezintă nemotivată şi nedreaptă, ce rezultă din următoarele fapte:

1. Un martor principal în afacerea lui Macellariu este domnul comandor Bardescu 
Nicolae, fost comandant al unităţii navale Odessa, un apropiat colaborator al lui Macellariu. 
Desigur, mărturiile lui Bardescu sunt date în favoarea lui Macellariu.

2. Din raportul acuzatorului public se relevă ca abia la data de 25 august 1944, ora 
17.30, cu Ordinul Statului Major nr. 678.587 s-a ordonat forţelor maritime împreună

’ A.S.R.I., fond „P", dosar nr. 20.239, voi. 1. L, f. 111-119.
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cu F.D. şi B.O. a începe dezarmarea unităţilor germane sau a le alunga peste frontiera 
bulgară. Aceste însemnări ale acuzatorului public contrazic următorul răspuns [al] con
traamiralului Macellariu Horia, trimis de el comandantului Flotei Mării Negre, domnului 
amiral Oktiabrski la data de 29 august 1944: „întrucât unităţile navale române au început 
operaţiunile militare de la 23 august 1944 şi cu începerea zilei de 24 august 1944, Armata 
Română şi Marina se află în stare de război cu armatele germane - pe care le-a gonit de 
pe litoral - nu văd necesitatea de ultimatum”.

în Convenţia de armistiţiu, semnată de dumneavoastră, domnule ministru, în cali
tate de împuternicit al guvernului şi al Marelui Stat Major al Armatei Române, se fixează 
că începând de la ora 04.00 a zilei de 24 august 1944, România a ieşit din război contra 
Naţiunilor Unite şi va duce război alături de Puterile Aliate contra Germaniei şi Ungariei. 
Totuşi, s-a constatat că pe data de 25 august, flota germană a părăsit România fără nicio 
piedică din partea Marinei sau apărării coastelor româneşti. Este oportun de amintit că 
plecarea flotei germane fără piedici din partea flotei române trebuie să fie privită ca o crimă 
(sln.ns.), lucru pentru care nu poate să nu fie responsabil comandantul Marinei Române.

3. Conform comunicatului Marelui Stat Major al Armatei Române din 25 august, pu
blicat în ziarul „Timpul” din 27 august 1944 (copia anexată pe lângă prezenta91), în ziua de 
25 august armatele române erau deja în lupte cu armatele germane şi în operaţiunile de 
lichidare a punctelor de rezistenţă germane în acea zi au fost capturaţi un număr de 4 000 
soldaţi şi ofiţeri germani. Dacă lucrurile se prezintă astfel, de ce acuzatorul public nu gă
seşte fondul delictului în acţiunile contraamiralului Macellariu, fost comandant al Marinei 
Române, care a permis flotei germane să părăsească nepedepsită apele româneşti.

4. Unica explicaţiune justă a purtării fostului comandant al Marinei Române este faptul 
că în materia vederilor ca şi convingerilor sale politice el a fost în totul de partea germanilor. 
Dar nu din întâmplare acest amiral a fost decorat cu patru ordine germane. De asemenea, nu 
întâmplător în raportul său cu nr. 104 din 29 aprilie 1944 către Comandamentul suprem al 
Marinei - referitor la negocierile cu viceamiralul german Brinkmann, domnul contraamiral 
Macellariu scrie: „Flota germană şi Marina Regală Română din apele Mării Negre compun 
în acest război o singură unitate indivizibilă. Scopul principal este victoria definitivă. Suntem 
obligaţi a reeduca efectivul (personalul) slăbit al vapoarelor. Pe umerii ambilor amirali, atât 
german cât şi român, este o mare răspundere. Interesele ambelor state sunt egale, la fel ca şi 
pericolul ce le ameninţă. Acest război trebuie să fie câştigat şi îl vom câştiga.”

Mai departe Macellariu scrie: „Am asigurat pe «Amiralul Mării Negre» că Marina 
Regală Română va îndeplini datoria sa până la sfârşit cu aceeaşi însufleţire ca şi în trecut.”

Trebuie să avem în vedere că cele exprimate de Macellariu nu sunt la adresa ger
manilor, prin urmare nu poartă caracterul unui simplu act de politeţe, ci sunt adresate 
Comandamentului Suprem Maritim Român şi Subsecretariatului Marinei Române, de 
aceea trebuiesc apreciate - ca expresia de păreri şi sentimente a însuşi autorului acestora.

Este explicabil că fiind de atare convingeri, întreţinând strânse şi cordiale legături cu 
germanii, Macellariu nu a putut deschide operaţiunile militare în contra amicilor săi de

Nu se publică.
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ieri şi, ca atare, nu le-a deschis dându-le posibilitatea să plece netulburaţi. Se pune între
barea: de ce acuzatorul public nu găseşte în aceste acţiuni fondul delictelor?

Comisiunea Aliată de Control din România categoric nu este de acord cu raportul 
domnului acuzator public Săracu în afacerea lui Macellariu Horia şi perseverează asupra 
continuării de cercetări contra vinovatului şi tragerea sa la răspundere.

Comisiunea Aliată de Control roagă a-i face cunoscut hotărârile şi indicaţiunile dum
neavoastră în această chesdune.

Anexă: extrasul din ziua de 27 august 1944 al ziarului „Timpul”92.
Vicepreşedintele Comisiunii Aliate de Control din România 
Viceamiral Bogdenko

B. 11 noiembrie 1946. Decizia Instanţei de fond a Curţii Militare de Casare §i Justiţie prin 
care îl condamnă în contumacie pe amiralul Horia Macellariu la muncă silnică pe viaţă, cu acorda
rea de circumstanţe atenuante, pentru participare la complotare întru distrugerea unităţii statului

România
Curtea Militară de Casare şi Justiţie 
Instanţa de fond 
Dosar nr. 9/1946

Deciziunea nr. 2 

Mihai I
Prin graţia lui Dumnezeu şi Voinţa Naţională Rege al României,

La toţi de faţă şi viitori, sănătate!

Astăzi 11 luna noiembrie, anul 1946.
Curtea Militară de Casare şi Justiţie ca înaltă instanţă de fond conform art. 32,68, 127 

pct. 7 şi art. 406 C.J.M., în următoarea compunere:

General de armată Atanasiu Vasile - preşedinte;
General de corp de armată Lascăr Mihail;
General de corp de armată Argeşeanu Em. Constantin;
General de divizie Niculescu R. Cociu;
General de divizie Creţulescu Ilie, ca membri, toţi numiţi fiind prin Decizia ministe

rială nr. 1.599 din 30 octombrie 1946.
General de corp de armată Nicolau Grigore, procuror general militar special, asistat 

de procurorul general titular, colonel magistrat Burada Th. Alexandru, ambii numiţi prin 
Decizia ministerială nr. 1541 din 19 octombrie 1946, grefier principal din cadrele Curţii 
Militare de Casare şi Justiţie Rada L. Constantin.

S-a întrunit în şedinţă publică cu respectarea dispoziţiunilor prevăzute de art. 19, 20, 
21 C.J.M. şi având toţi prestat jurământul în conformitate cu dispoziţiunile art. 22 C.J.M. 
în scopul de a Judeca pe: [...]

1 A.S.R.I., fond „P”, dosar nr. 20.239. voi. 1, f. 69.
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84. Amiral Horia Macellariu din Bucureşti, strada Barbu Văcărescu nr. 25, dispărut, 

pentru participare la completare întru distrugerea unităţii statului prev. şi pen. de art. 227, 
229, 230 şi 184 C.P. comb. cu Decretul-lege 967/1941 şi art. 502 C.J.M., crima de răzvră
tire, prev. şi pen. de art. 210 C.P., pentru crima de insurecţie armată, prev. şi pen. de art. 
211 C.P. şi pentru complicitate la păstrare de armament, muniţiuni şi exploziv fără autori
zaţie, prev. şi pen. de art. 1 şi 4 din Legea nr. 91/1946. comb. cu art. 101 şi 103 C.P. [...]

Curtea a reintrat în şedinţă publică de la 18 noiembrie 1946 ora 1 noaptea.
Au avut cuvântul domnii avocaţi V. Cameniţă şi Aurelian Bentoiu, pentru inculpat 

general de corp de armată rezervă Aldea Aurel, care au susţinut următoarele:
Niciodată acest inculpat, care a luat parte la desăvârşirea actului istoric de la 23 august 

1944, n-a cunoscut şi n-a aderat la vreo mişcare subversivă de natură să atingă siguranţa 
statului. Dimpotrivă, preocuparea constantă a inculpatului a fost salvgardarea statului şi 
apoi asigurarea unui adăpost cât mai sigur pentru o înaltă personalitate, a cărei persoană 
putea fi ameninţată de situaţia politică tulbure din acel moment.

Nu poate fi vorba de o acţiune de complotare contra siguranţei statului şi nici de or
ganizarea aşa-numitei „Mişcări Naţionale de Rezistenţă” (M.N.R.).

De asemenea, nu există nicio acţiune de răzvrătire şi de înarmare a unei părţi de popu
laţie împotriva alteia.

In concluzii, domnii apărători ai inculpatului au solicitat achitarea de orice penalitate.
Pentru ultimul inculpat prezent, general de brigadă Eftimiu Constantin, au avut cu

vântul domnii avocaţi Vasiliu şi Gh. Chiriac, care au susţinut următoarele:
Nu se află probe la dosar din care să rezulte că inculpatul a avut cunoştinţă de exis

tenţa organizaţiei subversive „Sumanele Negre”.
De către fostul său şef, general de rezervă Aldea Aurel, a fost pus la curent cu dorinţa 

acestuia de a găsi un refugiu pentru o înaltă personalitate, fără a se gândi că aceasta poate 
constitui ceva ilicit.

Din condescendenţă a comunicat fostului său şef câteva nume de generali, fără niciun 
gând ascuns şi fără nicio intenţiune de a lua parte sau de a ajuta vreo organizaţiune sub
versivă.

Domnii apărători au cerut achitarea inculpatului de orice penalitate.
După ce apărarea a avut ultimul cuvânt, preşedintele a întrebat pe învinuiţi dacă mai 

au ceva de adăugat în apărarea lor, acordându-le ultimul cuvânt, iar după răspunsul lor 
negativ, arătând că îşi însuşesc susţinerile apărătorilor a declarat dezbaterile închise, iar 
Curtea conform art. 313 C.J.M. s-a retras în Camera de Consiliu, spre a delibera asupra 
culpabilităţi şi aplicării pedepselor.

Opiniunea Judecătorilor s-a luat conform art. 316 şi 317 C.J.M., iar la aplicarea pe
depselor s-a avut în vedere dispoziţiunile din Cartea a IV-a titlul 1 C.J.M.

Curtea,
Deliberând în conformitatea cu dispoziţiunile art. 316 C.J.M.
Asupra acţiunii de trimitere în judecată prin Decizia Camerei de Acuzare nr. 1861 din 

7 noiembrie 1946 şi ordonanţa definitivă nr. 6125 din 6 noiembrie 1946 a judecătorului
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de instrucţie militar special şi a judecătorului de instrucţie titular militar, privitoare pe cei 
nouăzeci inculpaţi precizaţi nominal în partea introductivă a prezentei deciziuni, pentru 
faptele arătate pentru fiecare în parte, după cum se va analiza, de asemenea, mai Jos în 
corpul deciziei.

Având în vedere concluziile orale ale domnului procuror general militar special, ale 
domnului procuror general militar titular, precum şi susţinerile inculpaţilor făcute perso
nal şi prin apărătorii lor în faţa instanţei în şedinţă publică.

Având în vedere că din instrucţia orală urmată în cauză în şedinţă publică, cât şi din 
datele de la primele cercetări, care au fost puse în discuţia părţilor, în şedinţă publică, 
conf. art. 137 pr. pen. aşa cum vor fi analizate la timp, se constată următoarele:

în fapt:
Organele de siguranţă ale statului au fost sesizate că pe teritoriul ţării îşi desfăşurau 

activitatea unele organizaţii subversive, având ca scopuri comune zdruncinarea unităţii 
statului, pregătirea războiului civil în ţară, sabotarea unor eventuale chemări la concen
trare şi îngreunarea operaţiunilor militare în eventualitatea unui conflict armat, dorit de 
acele organizaţii.

în realizarea acestor scopuri, iniţiatorii organizaţiunilor au pornit o intensă campanie 
de propagandă de la om la om prin manifeste şi broşuri, pe de o parte pentru a determi
na recrutarea de aderenţi cât mai numeroşi, iar pe de altă parte pentru a crea atmosfera 
propice realizării acelor scopuri.

Activitatea lor nu s-a rezumat însă numai la propagandă, ci au întocmit şi planuri 
amănunţite de acţiune, prevăzând organizarea pe sectoare de acţiune, în vederea răstur
nării regimului democratic actual, aţâţarea împotriva Rusiei, lupta împotriva naţionalită
ţilor conlocuitoare şi reînceperea prigoanei cu caracter rasial.

După cum se va vedea mai Jos, partizanii acestor organizaţii au căutat să antreneze 
diferite persoane marcante şi chiar şefii partidelor politice Naţional Liberal şi Naţional 
Ţărănesc, convingându-le să le acorde tot sprijinul.

Iată care au fost aceste organizaţiuni subversive: „Haiducii lui Avram lancu” - „Divizia 
Sumanele Negre”.

Organizaţia „Haiducii lui Avram lancu” a luat fiinţă din Batalioanele de Voluntari 
„luliu Maniu”, şeful ei fiind Gavrilă Olteanu, fost comandant al unui asemenea batalion.

De asemenea, ajutorul de comandant al organizaţiei, ca şi secretarul general, au fost 
devotaţi lui Gavrilă Olteanu, toţi fugiţi din faţa Justiţiei, spre a scăpa de urmărire şi as
cunşi în Ardealul de Nord. Aceştia sunt: Şteanţă Dumitru, zis Oprea Dumitru, conspirativ 
„Mitruş”, Paliacu Nicolae, zis Moldoveanu Nicolae, zis „Nae”.

în anul 1945, la scurt interval de la formarea acestei organizaţii subversive, s-a creat 
o subdiviziune cu denumirea „Sumanele Negre” pentru a induce în eroare populaţia din 
acea regiune, în a cărei amintire există şi astăzi acţiunea „Cătanelor Negre”.

Aşa cum se va vedea din examinarea activităţii fiecărui inculpat în parte, rezultă că 
această organizaţiune secretă urmărea răsturnarea prin violenţă a ordinii publice existen
te în stat printr-o activitate antidemocratică, rasistă, şovină şi antisovietică.
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Tehnica întrebuinţată de membrii organizaţiei va demonstra caracterul ei subversiv şi 

scopurile urmărite cu o deosebită perseverenţă.
Grupul înarmat „Sinaia”
Grupul înarmat „Sinaia” a luat fiinţă către sfârşitul anului 1944, sub conducerea căpita

nului de rezervă Popa Dumitru, la Sinaia, grupând ofiţeri şi subofiţeri activi şi de rezervă.
Acei ofiţeri au reuşit să sustragă de la unităţile lor diverse cantităţi de armament, mu- 

niţiuni şi exploziv, spre a servi organizaţiei la momentul oportun.
Ca şi cealaltă organizaţie. Grupul înarmat „Sinaia” a reuşit să intre în legătură cu 

„Mişcarea Naţională de Rezistenţă”, care luase fiinţă între timp şi care urmărea centra
lizarea într-un comandament unic, după un anumit plan, a tuturor organizaţiilor având 
aceleaşi scopuri subversive.

într-adevăr, această organizaţie a primit zona „D” din planul general de rezistenţă, 
sub şefia profesorului Mânu Gheorghe.

Scopul acestei organizaţii era susţinerea unei mişcări de rezistenţă, lupta anti
democratică, rasistă şi şovină şi răsturnarea ordinii politice existente în stat.

„Graiul Sângelui”
„Graiul Sângelui” a fost o organizaţie rămasă numai în concepţia creatorului ei. Ion 

Vulcănescu prin care acesta viza realizarea unui stat naţional pe baze corporatiste, înlătu
rarea actualei forme politice a statului şi revenirea la ideologia fascistă.

Se va vedea, la timpul oportun, că această organizaţie a avut un cadru mai restrâns, 
mulţumindu-se cu transmiterea de manifeste, în scopul de a se face propagandă de la om 
la om.

Situaţiunea acestei organizaţii s-a agravat în momentul în care a căutat să-şi conjuge 
acţiunea cu celelalte grupări subversive, prin trimisul generalului Rădescu, un oarecare 
Tony, care a luat contact cu organizaţia „Haiducii lui Avram lancu” prin Şteanţă Dumitru 
zis Oprea Dumitru, în acest mod fiind la curent cu existenţa acestei organizaţii subversive, 
încadrată mai dinainte în „Mişcarea Naţională de Rezistenţă”.

„Mişcarea Naţională de Rezistenţă”
încă din toamna anului 1944 s-a resimţit în Capitală existenţa unei anume stări de 

spirit antidemocratic, iar de ia 6 septembrie 1945, acea stare de spirit s-a accentuat mai 
mult, devenind şi antiguvernamentală.

Iniţiatorul acelei stări de spirit a fost generalul de corp de armată de rezervă Aldea 
Aurel, care împreună cu amiralul Horia Macellariu, generalul Eftimiu Constantin şi alţii 
au pus bazele unei organizaţii serioase denumită „Mişcarea Naţională de Rezistenţă” sau 
abreviat „M.N.R.”.

Această organizaţie a luat legătura, chiar prin şeful ei, cu organizaţia „H.A.I.”, supu- 
nând-o comandamentului central al „M.N.R.”, în acelaşi timp procedându-se la divizarea 
teritoriului naţional în zone de acţiune, fiecare zonă având un comandament care trebuie 
să activeze după instrucţiunile centralei „M.N.R.”.

Această puternică organizaţie M.N.R. a înţeles să cultive o atmosferă de învrăjbire a 
naţionalităţilor conlocuitoare, în acelaşi timp ducând o acţiune antisemită, antisovietică şi 
dorind un conflict între aliaţi, de care să profite la timp.
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în vederea atingerii scopului urmărit, acela de a înlătura ordinea politică existentă 

în stat, organizaţia centralei M.N.R. §i-a dezvoltat un serviciu de informaţiuni în jurul 
ministerelor, a Marelui Stat Major şi chiar până în apropierea domnului prim ministru, 
procurând informaţiuni după un plan şi instrucţiuni stabilite în prealabil.

De asemenea, au fost întocmite instrucţiuni speciale de acţiune în zona muntoasă, 
referitoare la adaptarea unei aprovizionări pe calea aerului, la distrugerea lucrărilor de 
artă, în scop de izolare şi luptă, a căilor ferate şi altor lucrări de artă, bazându-se pe re
zultatul propagandei desfăşurată în sensul de a atrage cât mai mulţi partizani, care ar fi 
sabotat lucrările eventuale de mobilizare.

Cum o asemenea vastă activitate necesita importante sume de bani, era normal ca 
să se proiecteze un buget lunar de 68 milioane lei, care urma să rezulte nu numai de la 
membrii organizaţiei, dar şi de la alte persoane bogate din partidele politice: Partidul 
Naţional Ţărănesc şi Partidul Naţional Liberal.

Mişcarea Naţională de Rezistenţă şi subdiviziunile sale au activat intens, lăsând acte 
concrete doveditoare ale materializării intenţiunii de a distruge unitatea statului şi de a 
răsturna ordinea politică existentă în stat; totuşi, datorită acelei organizări conspirative, 
n-au putut fi descoperite toate grupele de complotişti, aşa după cum mulţi dintre princi
palii vinovaţi n-au putut fi prinşi până în prezent.

După această privire generală, rezultată din ansamblul activităţilor desfăşurate de 
organizaţiunile subversive anunţate, urmează să se analizeze activitatea fiecărui inculpat 
în parte, concretizată prin probele culese până în prezent [...].

45. Generalul de corp de armată Rădescu Nicolae, dispărut de la domiciliu şi în 
urma publicării mandatului de arestare şi a ordonanţei de contumacie în „Monitorul 
Oficial” a primit pe Vulcănescu Ion, cu care a discutat despre organizaţia urmărită de 
acesta, denumită „Graiul Sângelui”.

Astfel, Vulcănescu Ion arată că a expus inculpatului, în mod detaliat, sistemul său 
politic, discutând în contradictoriu reorganizarea administradvă, perimetrele şi regiunile 
concepute în acel sistem, în acelaşi timp înmânându-i un exemplar din manifestele emise 
în scopul difuzării noii organizări (a se vedea declaraţia de la f. 3 din dosarul voi. 5).

în declaraţia de la primele cercetări, Şteanţă Dumitru arată că a cunoscut la Negrescu 
Virgil pe un oarecare „Tony” rămas neidentificat, ca trimis al generalului Rădescu Nicolae 
(voi. 2 M.N.R. filele 17-64).

De aici rezultă că inculpatul a cunoscut organizaţia subversivă „H.A.I.” în dorinţa 
sa de a găsi o formulă nouă de organizare a statului, aşa cum primise şi părerile lui 
Vulcănescu Ion.

Faţă de starea socială a inculpatului se învederează obligaţiunea ce o avea de a de
nunţa autorităţilor organizaţia subversivă „H.A.I.”, pe care o cunoştea prin trimisul său 
special, aşa încât omisiunea voită de a nu denunţa atrage culpabilitatea lui [...].

66. General de corp de armată în rezervă Aldea Aurel din Bucureşti, strada Silfidelor 
nr. 4 este acela care a conceput fondarea unei organizaţii vaste, având ca scop, în primul 
rând, realizarea unei rezistenţe, iar apoi la desăvârşirea ajungerii la conducerea statului, 
prin răsturnarea ordinii actuale, în mod violent.
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Acest inculpat s-a gândit la coordonarea sub un comandament unic a acţiunilor orga

nizaţiilor mai mici existente.I

Intr-adevăr, Gavrilă Olteanu a arătat că inculpatul, în august 1945, a luat contact cu 
trimişii săi, coinculpaţii Şteanţă Dumitru şi Paliacu Nicolae, cu organizaţia căreia
i-a destinat regiunea muntoasă, în acest scop promiţându-i fonduri, din care a primit efec
tiv suma de 300 000 lei (volumul 3, f. 91).

Coinculpatul Şteanţă Dumitru declara că în luna septembrie 1945 a luat contact cu 
inculpatul, căruia i-a predat planul de luptă al organizaţie „H.A.I.”, când i-a recomandat 
ca organizaţia să se limiteze la regiunea Ardealului, dându-i o listă cu militarii şi civilii pe 
care se putea conta în luna martie 1946. Inculpatul a dat lui Şteanţă Dumitru suma de 
500 000 lei, primind de la acesta material din partea organizaţiei „H.A.I.” (volumul 2. f. 
17-64, volumul 3).

Anghel Capră arată în declaraţia de la primele cercetări şi în interogatoriile sale că 
inculpatul a primit la locuinţa sa pe Şteanţă Dumitru şi Paliacu Nicolae, dar că nu ştie de 
materialul lăsat de cei doi coinculpaţi.

Coinculpatul Paliacu Nicolae declară de la primele cercetări şi în faţa instanţei modul 
cum l-a cunoscut pe inculpat, întrevederile avute, materialul pe care i l-a dat şi sumele 
primite, aşa cum precizează şi în rapoartele organizaţiei „H.A.I.".

Rezultă, deci, că inculpatul a fost ţinut la curent cu întreaga desfăşurare a organizaţiei 
subversive „H.A.I.” şi împreună cu aceasta a întreprins operaţiuni comune privitoare la 
recrutarea de aderenţi, propagandă, plan de acţiune, alegerea terenurilor de aviaţie, a 
adăposturilor şi perfectarea mijloacelor de legătură.

Căpitanul Dumitrescu Nicolae arată, de asemenea, în declaraţiile şi în interogatoriile 
sale cum a făcut legătura inculpatului cu organizaţia „H.A.I.”, al cărei plan de acţiune i l-a 
expus detaliat, în acelaşi timp arătându-i rolul său de informator al organelor de siguran
ţă, hotărând în comun să dezinformeze organele de siguranţă.

Astfel, căpitanul Dumitrescu Nicolae arată că inculpatul l-a învăţat să spună că sumele 
primite şi destinate organizaţiei „H.A.I.” ar fi fost destinate cumpărării unei arme de vâ
nătoare de la Gavrilă Olteanu.

Coinculpatul locotenent-colonel Plesnilă Eugen, în declaraţia de la filele 118-137, 
volumul 1, precizează legăturile lui cu inculpatul, detaliile asupra organizaţiei M.N.R., 
contribuţia la dezordinile de la 8 noiembrie 1945, contactul şi colaborarea cu organizaţia 
„H.A.I. şi „Grupul înarmat Sinaia”, întocmirea bugetului 51a sumelor manipulate în 
vederea realizării scopului urmărit.

De asemenea, coinculpatul general Eftimiu Constantin, în declaraţia de la prime
le cercetări, volumul 1, f. 111, relatează modul în care a acţionat în cadrul organizaţiei 
M.N.R., împreună cu inculpatul, iar coinculpatul Kintescu Gheorglie, zis Vlădescu, în 
aceiaşi dosar f. 184, arată că a colaborat cu organizaţia „H.A.I.” după instrucţiunile date de 
inculpat în cadrul organizaţiei M.N.R., urmărind răsturnarea guvernului şi participarea 
la un conflict eventual între aliaţi.

Tot coinculpatul Kintescu Gheorghe, zis Vlădescu, precizează că a organizat un sis
tem de culegerea informaţiilor, iar generalul Aldea Aurel i-a cerut şi i-a făcut legătura cu
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Ilie Lazăr, Horaţiu Comăniciu, Mihail Fărcăşanu şi alţi pretinşi luptători, iar în aprilie 
1946 i-a arătat iminenţa conflictului între aliaţi, fixând data de 15 iulie 1946, primind 
însărcinarea de a organiza zona adăpostirii în munţi, coordonarea organizaţiilor conspira
tive existente şi i-a cerut să activeze pentru organizarea dotării cu armament, muniţiuni, 
echipament, hrană etc.

Coinculpatul Popa Dumitru, şeful „Grupului înarmat Sinaia”, arată, de asemenea, 
legătura perfectată cu inculpatul în vederea realizării scopului comun propus (volumul 
4, f 2-17).

în declaraţia de la primele cercetări, precum şi în interogatoriile de la instrucţie şi în 
şedinţă publică inculpatul arată că a conceput organizarea unei rezistenţe datorită situaţiei 
politice actuale, care nu intra în vederile sale.

Astfel, recunoaşte că în septembrie 1945 a discutat crearea unei organizaţii de rezis
tenţă, la o întâlnire cu generalul Constantin Eftimiu, amiralul Horia Macellariu, locote- 
nent-colonel Plesnilă şi probabil Nicolae Alexandrescu.

Cum era normal, la început s-a fixat ca zonă de acţiune regiunea Capitalei, cu gene
ralul Eftimiu, care avea partizani în judeţul Neamţ, sprijinindu-se pe coinculpaţii căpitan 
Ţanţu Mihail şi amiralul Horia Macellariu.

într-o primă şedinţă, s-a hotărât ca organizarea Capitalei să fie încredinţată amiralu
lui Horia Macellariu.

în luna septembrie 1945 a primit de la generalul Eftimiu Constantin o lucrare privitoa
re la efortul militar de război al României după 23 august, întocmită de Marele Stat Major 
Secţia IlI-a, pe care a adnotat-o şi a predat-o avocatului N. Alexandrescu pentru traducere 
în limba engleză, difuzând-o spre a nu fi modificate datele referitoare la efortul în război.

Tot în luna septembrie 1945 a luat contact cu organizaţia „H.A.I.” prin Şteanţă 
Dumitru şi Paliacu Nicolae, care i-au adus scrisoarea lui Gavrilă Olteanu cu manifestele 
organizaţiei, pe care le recunoaşte aşa cum au fost reconstituite.

S-a arătat mai sus cum inculpatul a reuşit să subordoneze organizaţia subversivă 
„H.A.I.” organizaţiei sale M.N.R., alimentând-o cu fonduri şi dându-i instrucţiuni de ac
ţiune, în acelaşi timp dându-i o listă cu persoane de încredere, în care figurează: general 
Borcescu, general Mosiu, general Lăcătuşu şi colonel Neferu.

Inculpatul recunoaşte că a promis sprijinul său material organizaţiei subversive 
„H.A.I.” şi la o întrevedere din luna ianuarie 1946, după ce a primit raportul de activitate 
însoţit de manifeste, a expus curierilor situaţia internă şi externă, le-a dat 50 000 lei şi au 
stabilit ca la orice nevoie de legătură el va telegrafia generalului Mosiu Gheoghe la Cluj, cu 
parola „Trimiteţi-mi ordonanţa la Bucureşti”, prin aceasta înţelegându-se să vină Şteanţă 
Dumitru sau Paliacu Nicolae.

De asemenea, recunoaşte că a activat sub numele conspirativ de „Mircea” şi că a dat 
pentru organizaţie suma de 500 000 lei, fixând trei localităţi pentru legătura cu organi
zaţia „H.A.I.” şi anume: la Năsăud - Marius Pop, cu parola „De la Mircea pentru Gavrilă 
Olteanu”, la Topliţa - preot Valeriu Antal, cu parola „De la Mircea pentru Moldoveanu”, 
la Bistriţa - Marius lacobescu, cu parola „De la Mircea pentru Julieta”, dând o scrisoare 
de recomandaţie pentru legătura cu Boşca Mălin.
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Pentru centralizarea şi coordonarea grupărilor subversive, inculpatul a urmărit să 

întindă cât mai mult legăturile cu persoane cât mai numeroase, a organizat o întâlnire 
cu M. Fărcăşanu, Comăniciu Horaţiu şi Kintescu Gheorghe, cu care a discutat nevoia în
chegării unui front de rezistenţă, dându-le instrucţiuni scrise în acest sens, pentru fiecare 
comandant de zonă; astfel le-a dat detalii referitoare la organizarea zonei de acţiune, 
fixând obiectul rezistenţei, aşa cum se precizează în instrucţiunile scrise şi expediate prin 
locotenent-colonel Plesnilă Eugen, la cele opt zone de acţiune.

Cu acel prilej, inculpatul l-a prezentat pe locotenent-colonel Plesnilă Eugen ca 
ajutorul său, hotărând următorii comandanţi de zonă: Horaţiu Comăniciu în Munţii 
Sebeş, Mihail Fărcăşanu în Câmpulung Muscel, Horia Macellariu în Bucureşti, profesor 
Mânu Gheorghe în Valea Prahovei, Gavrilă Olteanu cu organizaţia „H.A.I.” în Munţii 
Călimanului, iar trecătorile Munţilor Moldovei şi regiunea Munţilor Apuseni a fost lăsată 
în grija generalului Eftimiu Constantin, care i-a prezentat o hartă cu lucrările de artă 
şi terenurile de aterizare, servind la redactarea instrucţiunilor pentru zonele respective. 
Precizează că locotenent-colonel Plesnilă Eugen cunoştea întreaga sa activitate şi a redac
tat cu Alexandrescu Nicolae instrucţiunile de zonă, pe care le-a rectificat şi le-a aprobat.

A folosit pe Alexandrescu Nicolae pentru legătura cu Vintilă Brătianu şi amiralul 
Horia Macellariu, totodată ţinându-i actele secrete şi aducându-i informaţiunile necesare.

De asemenea, a folosit pe Elena Pociovălişteanu pentru culegerea de informaţiuni 
de la Preşedinţia Consiliului de Miniştri, în timp ce căpitanul Cochinos Mircea îi aducea 
informaţiuni de la Ministerul Afacerilor Interne, rezumate în buletine informative.

Inculpatul mai obţinea buletine informative de la Boşca Mălin, care l-a recomandat 
delegaţilor H.A.I.

Prin locotenent-colonel Plesnilă a primit de la inginerul Bujoi I. suma de 2 000 000 lei, 
recompensându-1 cu 500 000 lei.

A dat o notă locotenent-colonelului Plesnilă Eugen pentru a se întâlni cu Rozina 
Simionescu, care să-i prezinte un tehnician în materie de aparate de radio-emisiune.

Amiralul Horia Macellariu i-a fost recomandat de generalul Eftimiu Constantin în 
cursul lunii septembrie 1945, iar în luna octombrie 1945 a cunoscut pe profesorul Mânu 
Gheorghe, care se baza pe o grupă de partizani din Buzău şi de aceea a fost numit coman
dantul zonei „D”.

Inculpatul recunoaşte piesa de la dosar „Observaţiuni pentru un studiu asupra rezis
tenţei”, care defineşte rezistenţa ca necolaborare cu Rusia Sovietică, efectuarea actelor de 
sabotaj, distrugerea industriilor necesare efortului de război inamic, distrugerea C.F.R.- 
ului şi a lucrărilor de artă din regiunile respective, crearea unui front în spatele celui 
internaţional, ajutorarea forţelor de război aliate prin informaţiuni asupra mişcărilor de 
trupe şi punerea la adăpost a personalităţilor din viaţa publică, a populaţiei şi a celor care 
ar voi să se refugieze în munţi.

Prin colaborarea cu inamicul se înţelegea neprezentarea la mobilizare a celor che
maţi, dezertarea în interior a ofiţerilor şi trupei şi fuga în linia aliată sau în munţi, vizând 
în special Divizia „Tudor Vladimirescu” şi „Horia, Cloşca şi Crişan”.

In acest sens, se prevedea un comandament care să determine activităţile de mai sus, 
propunând efectuarea unei puternice propagande prin care să inspire populaţiei teama 
de bomba atomică şi retragerea în munţi.
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Pentru a realiza aceste scopuri, a preconizat tipărirea unui manifest, care urma să fie 

difuzat la timpul oportun şi, în acelaşi timp, urma să pună mâna pe unul din posturile de 
radio-difuziune.

De asemenea, odată constituit Comandamentul unic general, trebuia să se ia contact 
cu misiunile anglo-americane şi prin tipărirea şi răspândirea unui manifest cu caracter 
de „proclamaţie”, să se stabilească în detaliu atitudinea populaţiei, regimul de adăpostire, 
distrugerea lucrărilor de artă şi executarea actelor de sabotaj.

Instrucţiunile pentru organizarea grupărilor în teren, recunoscute de inculpat, pre
văd locurile fiecărei regiuni unde urma să se lanseze materiale din avion, căile ferate, 
lucrările de artă, industriile şi depozitele recunoscute în teren şi studiate de comandanţii 
de zonă, la primirea instrucţiunilor. De asemenea se mai prevedea la fiecare zonă un ofiţer 
vânător de munte, un specialist în radio-emisiune, un specialist în distrugeri, un medic, 
anumit armament şi muniţiuni, precum şi legătura cu zonele vecine şi cu Centrala, prin 
indicative şi parole de recunoaştere. Fiecare zonă trebuia să înainteze o dare de seamă 
periodică asupra activităţii, stării de spirit şi propuneri.

La 1 martie 1946, Gavrilă Olteanu a înaintat inculpatului o scrisoare prin care îl pune 
la curent asupra organizaţiei „H.A.I.”, precizând că urmăresc restabilirea unităţii naţiona
le, unitatea sufletească, împiedicarea apariţiei unei legi electorale favorabilă guvernului şi, 
în caz de conflict, să se urmărească conservarea politică şi redobândirea teritoriile cedate 
(volumul 2, f. 26-29).

La 15 septembrie 1945, Gavrilă Olteanu a adresat inculpatului un mesagiu prin care 
cere sprijin contra trădătorilor şi comuniştilor, anexând un memoriu de activitatea orga
nizaţiei „H.A.I.”, descriind modul cum a luat fiinţă şi scopurile urmărite, în special acţiu
nea împotriva grupării politice F.N.D. Mai arată că la 1 mai 1945 a lansat Apelul către ţară 
al organizaţiei „H.A.I”, în 3 000 exemplare, la 1 iunie 1945, broşură îndreptată împotriva 
partidelor din F.N.D. şi manifestul „Pentru Rege, Pentru Neam, pentru credinţă, prin 
jertfa şi cruce, la biruinţă”, difuzat în 4 000 exemplare, iar la 1 iulie 1945, Manifestul pro
gram de luptă, difuzat în 6 000 exemplare.

La 8 iunie 1945, a difuzat în 6 000 exemplare Manifestul de demascare a acţiunilor 
guvernului, la 15 august 1945, Manifestul organizaţiei în 3 000 exemplare şi la 8 septem
brie 1945, în 10 000 exemplare, un manifest referitor la atitudinea ce trebuie avută la 
alegeri.

In acelaşi memoriu, se mai plânge de situaţia financiară precară şi arată că proiectea
ză organizarea în două centre a diviziei luptătorilor, pretinzând că se pregătea transfor
marea României în Republică Socialistă Sovietică; în acele centre se prevedea încadrarea 
şi înarmarea lucrătorilor pentru a încercui Glujul, a bate pe secui şi alte puncte, arătând 
că dispunea de cca 50 000 oameni, având 3-5 000 arme, muniţiuni şi un teren amenajat 
pentru aterizarea avioanelor (volumul 3, f. 30-36).

De altfel, Gavrilă Olteanu a declarat că inculpatul a luat legătura cu el în luna septem
brie 1945, când i-a trimis o adresă, planul de luptă, raportul de activitate şi manifestele, 
ştiind că ducea o luptă contra regimului şi organizării actuale.

Inculpatul a trimis lui Gavrilă Olteanu suma de 500 000 lei, i-a trimis planul de adă
postire în munţi şi o listă de oameni de încredere pe care se putea conta (volumul 2. f. 6).
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în acelaşi sens arată Şteanţă Dumitru în raportul depus în luna martie 1946, arătând 

că împreună cu Paliacu Nicolae a întâlnit pe inculpat, i-au predat scrisoarea lui Gavrilă 
Olteanu, o schiţă, spunându-le că mai aşteaptă un plan din zona Sibiului, care trebuia să 
fie întocmit de Romulus Boilă, decedat între timp.

La altă întâlnire, inculpatul le-a cerut detalii asupra schiţei şi le-a spus că trimite un 
ofiţer să examineze situaţia terenului, deoarece războiul este inevitabil, convenind ca le
gătura să fie făcută prin Boşca Mălin. Le-a dat 500 000 lei, promiţând că le va mai trimite 
fonduri, ulterior păstrând legătura şi prin generalul Mosiu (volumul 3, filele 1-8).

Cu prilejul unei alte întrevederi, inculpatul a cerut lui Şteanţă Dumitru şi Paliacu 
Nicolae, să comunice regiunile industriale, efectivele armatelor româno-ruse, numele co
mandanţilor şi le-a promis că le va trimite bani prin Sandu Grigore, conspirativ Mateescu 
(raportul 3 „H.A.I.”, f. 8).

Coinculpatul Paliacu Nicolae arată într-un raport al său că la 14 martie 1946 a pus 
pe inculpat la curent cu activitatea organizaţiei, iar acesta a cerut planul regiunii Sibiului, 
le-a recomandat prudenţă, a sfătuit pe Gavrilă Olteanu să nu iasă din munţi şi să facă un 
număr cât mai mic de tipărituri şi cât mai multă muncă în teren, deoarece situaţia politică 
este confuză şi a aflat că organizaţia „H.A.I.” este descoperită. Apoi, a fixat locul de întâlni
re în munţi şi parolele respective, dându-i o recomandaţie pentru legătură cu Boşca Mălin 
(raportul nr. 4 H.A.I.).

în planul de luptă aflat în volumul 3, filele 26-28 se prevede că organizaţia a fost înfi
inţată la 1 decembrie 1944, în scop de rezistenţă faţă de regimul actual şi participare la cel 
de-al doilea război, iar la 10 mai 1946, dispuneau de 3 divizii cu obiectivul de a înlătura re
gimul actual. Se mai prevedea înzestrarea cu muniţiuni, aparate de emisiune, armament, 
echipament şi procurarea de fonduri necesare (volumul 3, filele 26-28).

Planul de luptă nr. 1 este scris la maşină, semnat de Gavrilă Olteanu la 15 iunie 1945 
şi poartă adnotarea că a fost înaintat Misiunilor engleză şi americană, cu adrese şi cu schiţe 
(volumul 3, filele 46-52).

De asemenea, în nota de serviciu de la 9 martie 1946, a curierului organizaţiei „H.A.I.” 
se arată activitatea efectuată în comun cu inculpatul, aşa cum rezultă şi din celelalte piese 
de la dosar (volumul 3, f. 53, volumul 3, f. 103).

Aşa cum rezultă din examinarea „Proclamaţiei către ţară”, urma ca aceasta să fie citită 
la radio, în momentul în care organizaţia „H.A.I.” împreună cu alte ajutoare va provoca 
lovitura de stat urmărită (volumul 3, filele 113-114).

De altfel, legăturile şi colaborarea efectivă, indubitabilă, a inculpatului cu organizaţia 
subversivă „H.A.I.”, se evidenţiază în mod detaliat şi din rapoartele coinculpaţilor Şteanţă 
Dumitru şi Paliacu Nicolae, la filele 94-102, dosarul volumul 2 M.N.R.

La instrucţie şi în şedinţa publică, inculpatul revine asupra declaraţiilor anterioare, 
recunoscând că a fost în legătură cu organizaţia „H.A.I.” încă din luna septembrie 1945, 
prin curierii acelei organizaţii, Şteanţă Dumitru şi Paliacu Nicolae, care i-au adus docu
mentele necesare.

Inculpatul pretinde, ca şi ceilalţi coinculpaţi în revenirile lor, că organizaţia „H.A.I.” 
urmărea scoaterea ţării din mâinile ungurilor, evreilor şi comuniştilor, arătând pe coin
culpatul căpitan Dumitrescu NicOlae ca pe adevăratul său trădător.

Recunoaşte că a pregătit adăpostirea în munţi, în special pentru o înaltă personalitate 
de stat, dând detalii respective în acest sens, delegaţilor organizaţiei „H.A,L”, hotărându-se 
să renunţe la acest plan în momentul când căpitanul Dumitrescu Nicolae l-a trădat.
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Arată ca n-a organizat zone de acţiune, dar recunoaşte că a cunoscut pe Comăniciu 

Horaţiu, profesorul Mânu Gheorghe, Mihail Fărcăşanu şi alţi coinculpaţi, cu care a studiat 
teoredc zonele respecdve, întocmindu-se un proiect ciornă scris de mână, dar pe care nu 
l-au pus în practică niciodată.

Totodată, inculpatul recunoaşte legăturile sale cu locotenent-colonel Plesnilă Eugen, 
Horia Macellariu şi alţii, fără a arăta rolul pe care l-ar fi avut fiecare în mişcare, precizând 
totuşi aportul generalului Eftimiu Constantin în legătură cu fixarea zonelor de acţiune 
pe hartă, dislocarea unităţilor şi procurarea lucrării „Efortul militar din război”, în acelaşi 
timp întocmind un proiect de buget în legătură cu studiul zonelor muntoase fixate.

S-a apărat tot timpul, susţinând că acdvitatea sa a fost numai de domeniul gândirii, 
adică simple manifestări ideologice, în acest sens propunând o serie de martori, dintre 
care au fost audiaţi următorii: profesor Constandn Chiriţescu, general de brigadă lonescu 
Iulian, general Potopeanu Gheorghe, loaniţiu Mircea, general Anton Constantin, colo
nel Zamfirescu Gheorghe, Mihail Măgureanu, avocat Constantin Titel Petrescu, maiorul 
Argeşeanu Nicolae şi luliu Maniu.

Toţi aceşd martori audiaţi au ca notă comună prezentarea inculpatului ca un om din 
înalta societate, dându-i certificate de bună purtare şi, în special, arătând participarea sa 
la lovitura istorică de la 23 august 1944.

Desigur că, în primul rând, aceste relatări ale martorilor pot servi pentru trecutul 
inculpatului, putând servi de asemenea la reţinerea unor circumstanţe atenuante.

Totuşi, acest trecut al inculpatului şi situaţia sa socială nu justifică cu nimic activitatea 
sa prin care urmărea răsturnarea ordinii actuale în stat, aşa cum el însuşi arată în inte
rogatoriul de la instrucţie, unde precizează că dorea să creeze un partid politic nou, la 
momentul apreciat ca fiind oportun.

Prin urmare, faţă de recunoaşterile sale de la instrucţie şi în faţa instanţei, corobo
rate cu relatările coinculpaţilor examinate mai sus şi cu piesele de la dosar enumerate şi 
analizate, apărarea de ultimă instanţă a inculpatului apare ca neîntemeiată, iar depoziţiile 
martorilor nu sunt de natură să aducă lumină în soluţionarea procesului şi, în special, nu 
pot înlătura culpabilitatea inculpatului.

67. General de brigadă Eftimiu Gonstantin din Bucureşti este printre iniţiatorii miş
cării de rezistenţă M.N.R., aşa cum s-a putut constata până acum din examinarea faptelor 
săvârşite de coinculpatul Aldea Aurel, fostul său şef direct.

Intr-adevăr, acest inculpat a colaborat de la început cu coinculpaţii general Aldea 
Aurel, amiral Horia Macellariu, locotenent-colonel Plesnilă Eugen la fondarea, organiza
rea şi activitatea Organizaţiei M.N.R., făcând parte din conducerea ei centrală.

Coinculpatul locotenent-colonel Plesnilă Eugen arată la primele cercetări colaborarea 
avută cu acest inculpat încă de la pregătirea dezordinilor de la 8 noiembrie 1945, fiind 
acela de la care a obţinut lucrarea „Efortul de Război al României”, pe care a predat-o ge
neralului Aldea Aurel şi a contribuit în special cu detaliile de ordin tehnic în organizarea 
şi funcţionarea M.N.R. (volumul 1 filele 117-137).

Cum era normal, acest inculpat s-a ocupat în mod special de zona atribuită lui de ge
neralul Aldea Aurel, fiind secondat de Horia Macellariu şi Alexandrescu Nicolae (volumul 
1, filele 1-17), în acelaşi timp colaborând şi cu organizaţia „H.A.I.”, prin legătura directă a 
generalului Mosiu Gheorghe (volumul 2, f. 158).
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Inculpatul recunoaşte că a participat în septembrie 1945, la întâlnirea cu generalul 

Aldea Aurel, amiral Horia Macellariu, locotenent-colonel Plesnilă Eugen, când a luat naş
tere ideea de rezistenţă şi au fost puse bazele organizaţiei M.N.R., încredinţându-i-se rolul 
de tehnician al acestei organizaţii.

în primăvara anului 1946, generalul Aldea Aurel i-a cerut o hartă cu punctele sensi
bile, locurile de aterizare şi toate detaliile de ordin tehnic, ceea ce inculpatul s-a executat 
de îndată şi a predat acea hartă.

De asemenea, inculpatul a luat de la Marele Stat Major, Secţia IlI-a lucrarea „Efortul 
militar de război al României după 23 august 1944”93, inducând în eroare pe colonelul 
[Nicolae] Dragodănescu că această lucrare este destinată domnului general de corp de ar
mată Sănătescu pentru adnotări, după care lucrarea a restituit-o colonelului Dragodănescu, 
fără a spune că a trecut şi pe la generalul Aldea Aurel, care a dispus traducerea în limba 
engleză, prin Alexandrescu Nicolaie.

Inculpatul recunoaşte că locotenent-colonel Plesnilă Eugen, i-a adus instrucţiunile 
destinate pentru zona care îi fusese atribuită, urmând să ia contact şi cu generalul Şova, 
ţinând la curent pe generalul Aldea Aurel, despre starea de spirit în armată şi atitudinea 
ofiţerilor din E.C.P., pretinzând că era în dezacord cu instrucţiunile în ce priveşte lupta, 
pe care nu o concepea decât în împrejurarea în care armatele anglo-americane ar fi avut 
baze în apropiere, în vederea susţinerii rezistenţei.

în vederea stabilirii persoanelor de încredere, inculpatul a dat generalului Aldea 
Aurel o listă de ofiţeri generali şi o listă de ofiţeri superiori, pe care aprecia că se putea 
conta (volumul 1, filele 111-116).

în interogatorii de la instrucţie şi în faţa instanţei, inculpatul revine, în sensul că n-a 
avut cunoştinţă de nicio organizaţie cu caracter subversiv.

Recunoaşte, totuşi, că a dat generalului Aldea Aurel lucrarea „Efortul militar de răz
boi al României” pentru a se face propagandă, fără a vedea în ceilalţi coinculpaţi partizanii 
organizaţiei „M.N.R.”, dar având acelaşi scop comun, acela de a anihila manifestaţiuni 
periculoase la adresa unui înalt personagiu în stat, în vederea anunţării şi intervenţiei 
trupelor de garnizoană.

Sub acelaşi pretins scop de a proteja acea înaltă personalitate în stat, inculpatul pre
tinde că a trecut la studiul terenurilor, a lucrărilor de artă şi a celorlalte puncte cerute de 
generalul Aldea Aurel, căreia i-a prezentat harta cu însemnările respective [...].

84. Amiralul Horia Macellariu din Bucureşti, dispărut şi el după publicarea manda
tului de arestare în „Monitorul Oficial”, este arătat de coinculpatul general Aldea Aurel 
ca fiind colaboratorul şi omul său de încredere, îndeplinind misiunea de conducător al 
zonei Bucureşti, aşa cum era prevăzută în cadrul organizaţiei M.N.R., în această calitate 
colaborând cu Caleya Nicolae şi grupul căpitanului Ţanţu Mihail, în vederea procurării 
de fonduri şi armament.

încă de la 8 noiembrie 1945, inculpatul s-a evidenţiat cu prilejul pregătirii dezordi- 
nelor de la acea dată în unire cu generalul Aldea Aurel, generalul Eftimiu Constantin, 
locotenent-colonel Plesnilă Eugen, Alexandrescu Nicolae şi V.V. Brătianu.

■ ’ Pentru detalii, vezi Comandor dr. Marian Moşneagu, „Aportul militar al României la victoria 
Naţiunilor Unite in cel de-al Doilea Război Mondial”, în „Document. Buletinul Arhivelor Militare 
Române”, An XII, nr. 3 (45)/2009, p. 40-55.
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în cursul lunii septembrie 1945 când au fost puse bazele organizaţiei subversive 

M.N.R., inculpatul a luat parte la consfătuirea cu generalul Aldea Aurel, generalul Efdmiu 
Constantin, locotenent-colonel Plesnilă Eugen şi probabil generalul I. Mihăescu, după 
care a colaborat cu grupul căpitanului Ţanţu Mihail (a se vedea primele cercetări din do
sarul volumul 1, filele 1-17, 143-170).

De astfel, chiar coinculpatul locotenent-colonel Plesnilă Eugen precizează că a predat 
inculpatului instrucţiunile organizaţiei M.N.R. şi planul zonei Bucureşti, discutând des
pre organizarea unei staţii de radio-emisiune, împreună cu Caleya Nicolae, înţelegând că 
primise deja suma de 500 000 lei de la V.V. Brătianu (dosar primele cercetări volumul I, 
filele 117-137, 230-257).

De asemenea, coinculpatul Caleya Nicolae, arată că inculpatul a primit instrucţiunile 
organizaţiei M.N.R., i-a prezentat pe Chiselicescu Nicolae şi i-a prevenit să nu mai cola
boreze cu grupul căpitanului Ţanţu Mihail, deoarece acesta din urmă este dubios (dosar 
cercetări, volumul 1, filele 213-218).

Instrucţiunile organizaţiei M.N.R. pentru Capitală prevedeau zona Bucureşti- 
Ploieşti-Olteniţa-Giurgiu şi existenţa unui stat major, cu un birou politic destinat pentru 
propagandă, acţiuni de stradă, organizaţie pe sectoare, schiţe de pardzani şi grupuri de 
rezervă.

Din examinarea pieselor de la primele cercetări (volumul 1, filele 214-215 şi volumul 
2, filele 14-20), rezultă că inculpatul a expus grupului din care făcea parte Caleya Nicolae, 
că şeful suprem al organizaţiei M.N.R., este generalul Aldea Aurel, această organizaţie 
având, pe lângă celelalte scopuri, şi pe acela a sprijini la alegeri partidele de opoziţie.

Din coroborarea tuturor probelor examinate mai sus rezultă, în concluzie, rolul în
semnat al acestui inculpat în organizaţia subversivă M.N.R. încă de la înfiinţarea acestei 
organizaţii, iar apoi în calitate de comandant al zonei Bucureşti, cum fusese numit de 
şeful său direct general Aldea Aurel. Aşadar, în această calitate, inculpatul a luat parte 
la activitatea subversivă a organizaţiei M.N.R., înzestrată cu armamentul şi muniţiunile 
păstrate prin coinculpatul Caleya Nicolae, la căpitanul Boroş Ilie Valendn, unde au fost 
găsite [...].

După expunerea faptelor săvârşite de fiecare inculpat în parte, urmează să se vadă 
care este încadrarea juridică pe care trebuie dată acelor fapte.

80. Amiral Horia Macellariu.
Din examinarea faptelor săvârşite de fiecare în parte, în cadrul unui grup comun for

mat în cadrele organizaţiei M.N.R., se desprinde existenţa următoarelor infracţiuni:
a. In primul rând sunt întrunite elementele constitutive ale crimei de completare 

întru distrugerea unităţii statului, prev. şi pen. de art. 227, 229 şi 184 C.P., fiind urmă
toarele:

- Sub conducerea inculpatului amiral Horia Macellariu, au alcătuit un grup special al 
organizaţiei M.N.R., activând în spiritul stabilit de instrucţiunile acestei organizaţii;

- Au păstrat tot timpul legătura indisolubilă cu organizaţia M.N.R., ducând acţiune 
comună în vederea distrugerii unităţii statului, prin învrăjbirea naţionalităţilor conlocui
toare şi crearea unei stări de spirit adecvată în vederea ajungerii la conducerea statului;

- In mod practic, odată cu existenţa acestui grup special, au alcătuit şi organizaţia sub
versivă M.N.R., inculpatul amiral Horia Macellariu fiind numit şef de zonă, cu instrucţiuni 
speciale, iar ceilalţi coinculpaţi activând intens după aceleaşi instrucţiuni ale organizaţiei;
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- Toţi coinculpaţii au conlucrat la câştigarea de aderenţi, aducând alături de ei pe toţi 
cunoscuţii lor, dintre care se vor vedea la timp, aşa încât au dat complotului foarte mare 
extindere;

- în cadrul organizaţiei M.N.R., toţi inculpaţii au activat împotriva intereselor na
ţionale, având în mintea lor reprezentarea finalităţii acelei activităţi, pe care au urmărit-o 
cu voinţă, de unde rezultă existenţa intenţiunii criminale;

- Clandestinitatea activităţii inculpaţilor rezultă şi din aceea că au lucrat chiar sub 
nume conspirativ: inculpatul Ţanţu Mihail sub numele de Mihai Dobrescu, inculpatul 
Sassu loan Victor sub numele de Bill, inculpatul Niculescu Luca sub numele de Lică, iar 
inculpatul Neţa Teodor sub numele de Ted.

b. Tot din expunerea faptică, rezultă o a doua infracţiune săvârşită de toţi inculpaţii 
de mai sus şi anume crima de răzvrătire, prev. de art. 210 C.P., fiind întrunite următoa
rele elemente constitutive;

- Tot timpul inculpaţii au urmărit provocarea unui război civil în ţară, aşa cum îl pre
coniza şi îl organiza în mod subversiv centrala M.N.R., după instrucţiunile sale specifice, 
împreună cu celelalte organizaţii subalterne: „Sumanele Negre”,

- Au instigat pe toţi cunoscuţii şi pe aceia cu care veneau în contact pentru a se pregăti 
de luptă pentru susţinerea aparentă a unui înalt personagiu în stat, pentru ca apoi să se ara
te adevăratul scop de răsturnare a ordinei în stat, după instrucţiunile organizaţiei M.N.R., 
totodată urmărindu-se şi înlăturarea instituţiunilor politice, sociale şi economice existente;

- în spiritul şi în cadrul organizaţiei M.N.R., inculpaţii au desfăşurat activitatea lor cu 
voinţă şi reprezentându-şi finalitatea acelei activităţi în realizarea războiului civil, de unde 
rezultă existenţa intenţiunii criminale.

Cu privire la crima de insurecţie armată, prev. şi pen. de art. 211 C.P., pentru care 
toţi inculpaţii de mai sus au fost trimişi în judecată prin ordonanţa definitivă, această 
infracţiune nu se dovedeşte în sarcina lor pentru că n-au fost organizate trupe armate în 
scopul de a provoca insurecţie contra puterii stalului, aşa încât pentru această infracţiune 
urmează a se aplica dispoziţiunile art. 320, al. III, CJ.M.

c. Tot din examinarea faptică mai rezultă că inculpaţii Caleya Nicolae, căpitanul Ţanţu 
Mihail, Neta Teodor, Niculescu Luca şi amiral Horia Macellariu au săvârşit infracţiunea 
calificată de complicitate la păstrarea de armament şi muniţiuni fără autorizaţie, prev. şi 
pen. de art. 1 şi 4 din Legea nr. 91/1946, fiind întrunite următoarele elemente constitutive:

- Inculpaţii au strâns armamentul, muniţiunile şi explozivii arătaţi la motivarea în 
fapt, pentru a le pune la dispoziţia organizaţiei subversive „M.N.R.” la timpul oportun;

- Pentru tot acest material nu exista niciun fel de autorizaţie legală;
- Deşi nimănui nu-i este permis să ignoreze dispoziţiunile legale, totuşi aceşti incul

paţi au strâns acel material şi l-au dat în păstrarea coinculpatului Boroş Ilie Valentin, care 
nu ştia adevărata destinaţie, aceea urmărită de inculpaţi şi constând în viitoarele mijloace 
de acţiune ale organizaţiei M.N.R. la buna reuşită a războiului civil. De aici rezultă voinţa 
şi reprezentarea activităţii ilicite a inculpaţilor, de a fi concurat la păstrarea armamen
tului, muniţiunilor şi explozivilor, rezultând cu prisosinţă existenţa intenţiunii criminale.

Amiral Horia Macellariu.

www.ziuaconstanta.ro



MARIAN MOŞNEAGU 93
Pentru aceste motive, Curtea, în unire parţială cu concluziunile domnului procuror 

general militar special şi ale domnului procuror general titular:
Cu unanimitate de voturi îl declară culpabil pentru faptul procurării de documente 

publice interesând ordinea în stat. prev. şi pen. de art. 215 C.P. combinat cu art. 482 
C.J.M.:

82. Cu unanimitate de voturi declară culpabil pe amiral Horia Macellariu din 
Bucureşti, str. Barbu Văcărescu, nr. 25, dispărut, pentru participare la complotare în
tru distrugerea unităţii statului prev. şi pen. de art. 227, 229, 230 şi 184 C.P. comb. cu 
Decretul Lege nr. 967/1941 şi art. 502 C.J.M., constatând că există circumstanţe atenuante 
în favoarea sa, conform art. 157 C.P.

Cu unanimitate de voturi îl declară culpabil pentru complicitate la păstrare de armament, 
muniţiuni şi exploziv fără autorizaţie prev. şi pen. de art. 1 şi 4 din Legea nr. 91/1946, 
constatând că există circumstanţe atenuante în favoarea sa.

Cu unanimitate de voturi îl declară neculpabil pentru crima de insurecţie armată 
prev. şi pen. de art. 211 C.P. conf. art. 320 al. 3, C.J.M. [...]

Pentru aceste motive. 
Curtea,
în numele legii.

Hotărăşte:
82. Cu unanimitate de voturi condamnă în contumacie pe amiralul HOria Macellariu 

din Bucureşti, str. Barbu Văcărescu nr. 25 dispărut, la muncă silnică pe viaţă, cu acorda
rea de circumstanţe atenuante, pentru participare la complotare întru distrugerea unităţii 
statului, făcând aplicaţiunea art. 227,229,230,184 C.P. comb. cu Decretul-Lege nr. 967/1941. 
art. 502 C.J.M. şi art. 157 C.P. şi art. 364, 365 şi 366 CJ.M.;

Cu unanimitate de voturi îl condamnă la 25 ani munca silnică, prin acordare de 
circumstanţe atenuante, făcând aplicaţiunea art. 1 şi 4 din Legea nr. 91/1946, combinat 
cu art. 157 C.P. şi art. 364, 365, 366 CJ.M. pentru complicitate la păstrare de armament, 
muniţiuni şi exploziv.

Cu unanimitate de voturi, îl mai condamnă la 10 ani detenţie riguroasă, 5 ani degra
dare civică şi 50 000 lei cheltuieli de judecată, pentru răzvrătire, făcând aplicaţiunea art. 
210 C.P. comb. cu art. 326 C.J.M. şi art. 364, 365, 366 C.J.M., iar prin aplicarea art. 101 şi 
103 C.P. va executa pedeapsa cea mai grea.

Cu unanimitate de voturi, făcând aplicaţiunea art. 320 al. 3 C.J.M. comb. cu art. 211 
C.P. îl achită de orice penalitate în ceea ce priveşte faptul de insurecţie armată [...].

Dată şi citită în şedinţă publică, astăzi 18 noiembrie 1946 la Bucureşti.
Se invită domnul procuror general militar special şi domnul procuror general titular 

a însărcina pe grefier să citească în prezenţa sa această decizie condamnaţilor şi să încunoş- 
tinţeze că au drept de recurs la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Dăm putere şi ordonăm tuturor agenţilor puterii publice de a executa această decizie, 
tuturor procurorilor pentru a aducere la îndeplinire, comandanţilor şi ofiţerilor forţei 
publice de a da ajutorul legalmente cerut.
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Spre credinţă prezenta decizie s-a semnat de noi.9

Preşedinte,
General de armată Atanasiu Vasile 

Membri:
General de corp de armată Lascăr Mihail 
General de corp de armată Argeşeanu Constantin 
General de divizie Niculescu R. Cociu 
General de divizie Creţulescu Ilie

4. 21 aprilie 1948, Declaraţia contraamiralului (r) Horia Macellariu prin care acesta recu
noaşte că a făcut parte din Mişcarea Naţională de Rezistenţă

Declaraţie

Subsemnatul Horia Macellariu, născut la 10 mai 1894 în Craiova, cu ultimul domici
liu în Bd. Elisabeta nr. 95 din Bucureşti, declar următoarele:

La 24 martie 1945 am fost scos din armată necunoscând modvele, cu toate că activi
tatea mea după 23 august 1944 fusese anchetată cu rezultate favorabile mie şi la cererea 
mea, de către o comisie de anchetă formată din viceamiralul Gheorghiu Alexandru şi 
general de divizie Pălăngeanu. Apoi am fost trimis la Tribunalul Poporului pentru ace
leaşi modve, unde domnul acuzator public Săracu Dumitru m-a scos din cauză. Gu toate 
acestea, chestiunea nu a fost închisă şi trimisă din nou domnului D. Săracu care din nou 
a clasat-o. S-a cerut apoi trimiterea în judecată, dacă nu pentru a fi considerat criminal de 
război, cel puţin ca înaltă trădare şi în cele din urmă anchetat de o comisiune administra
tivă sub preşedinţia domnului general Lascăr, care la fel mi-a fost favorabilă. In acest timp 
am fost implicat în procesul generalilor Rădescu, Aldea etc. şi condamnat în contumacie la 
muncă silnică pe viaţă. Toate acestea m-au determinat să constat că libertatea de conştiinţă 
şi de acţiune nu mai există, şi m-au determinat să lupt pentru redobândirea libertăţilor 
garantate de Gonstituţie prin opoziţie legală.

M-am adresat locotenent-comandorului Eftimie Ştefan, căruia îi sărisem în ajutor la 
rejudecarea procesului său de condamnare de doi ani, pe care eu o consideram nedreaptă 
şi am depus ca martor, ceea ce i-a adus achitarea. Ofiţerul îmi arătase recunoştinţa sa, faţă 
de intervenţia mea. Desigur acest sentiment şi faptul de a-i fi fost superior l-a determinat 
să agreeze propunerea mea de a întreţine trează flacăra naţională şi credinţa în redobândi
rea acestor libertăţi constituţionale. Găci crima ce o socotesc eu că mi se poate imputa este 
această libertate spre care năzuieşte poporul român. I-am cerut să caute şi alţii care simt la 
fel cu noi. Mi-a vorbit de comandorul Toma Matei. Până astăzi It.-comandorul Eftimie însă 
nu mi-a arătat dacă a mai făcut alţi recrutaţi, în cele din urmă i-am spus că rămânem mai 
departe aceiaşi camarazi, fără a-1 mai considera că activează în scopul de mai sus.

Gomandorul Toma Matei îmi ceruse, după ce eu am fost scos din armată, să-i schimb 
o notă calificativă, pentru a avansa, ceea ce am făcut. Desigur, aceasta l-a determinat şi pe

91 ASRl, fond „P” dosar nr. 6.192, voi. 16, f. 1, 10, 12-13, 89-93, 118, 129-136, 144, 151-152, 
156, 165-167, 170-171, 181, 186, 190, 192, 201, 206, 210, 212-213.
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el să agreeze a fi pe aceeaşi linie cu noi. Ori de câte ori i-am cerut să-mi spună câţi prieteni 
are, mi-a fost imposibil să ştiu, probabil că teama îl făcea să nu recruteze. Priveam foarte 
sceptic la această înjghebare.

Prin octombrie 1947, eu având nevoie să mă mut de unde locuiam, comandorul Toma 
mi-a adus pe comandorul Condeescu D., care mă socotise până atunci în străinătate, ca să-mi 
caute o nouă locuinţă cu chirie, în acest timp, după câteva săptămâni, l-am întrebat pe 
comandorul Condeescu dacă el aderă la ideile noastre. Din condescendenţă pentru mine 
ca fost al lui comandant a agreat. Şi atunci le-am spus ca să se organizeze pe grupe mici, 
pentru că aşa ar fi fost mai bine păstrată coeziunea şi secretul. Prin luna februarie-martie 
1948 le-am cerut să se numere şi să-mi spună şi mie la ce rezultat au ajuns. Mi-a spus că 
cifra era de ordinul câtorva sute pe toată ţara, pe care eu le-am considerat nici atât, având 
în vedere cunoştinţa despre oameni. Şi aceşti prieteni, cu timpul, datorită măsurilor care 
se luau şi greutăţilor vieţii, lipsei de mijloace, se micşorau pe zi ce trecea.

Către sfârşitul lunii noiembrie, am început a mă întâlni cu ing. D. Gheorghiu, 
Alexandru Balş şi Tr. Niţescu, la mine acasă în str. Toamnei nr. 104, pe care-i cunoscusem 
anterior cu câţiva ani şi de vreo două ori a fost şi ing. Bujoiu. Ne vedeam la câte zece zile şi 
chiar două săptămâni şi schimbam impresii asupra situaţiei interne şi externe. Totdeauna 
concluzia era că situaţia nu se va schimba într-un viitor apropiat. Noi ne cunoscusem cu 
ani înainte şi după război prin 1945 socoteam să înjghebăm o organizaţie, care să ajute la 
refacerea ţării. Contactul l-am luat cu ing. Tr. Niţescu, care a venit la mine; nu ştiu prin 
ce împrejurare aflase adresa mea, dar nu era greu, pentru că multă lume mă ştia deşi eu 
n-aş fi dorit aceasta. Nu ştiu câţi prieteni de idei aveau aceştia pentru că niciodată n-au 
spus-o şi nici eu nu o spuneam pe a mea, pe care cum o arătai mai sus nu era de natură 
deosebită.

La aceste şedinţe, fiecare spunea ce a putut culege din diversele întâlniri pe care le 
aveau în timpul de când nu ne-am văzut, ce declaraţiuni s-au auzit la radiourile străine, 
pe care eu le aflam astfel că radio ce-1 posedam nu avea unde scurte. Acestea erau în mare 
parte numai zvonuri ce se complotau, mai ales că nu apăreau în ziare, despre anumite 
ciocniri sau deraieri de cale ferată, despre anumite incidente la colectări de cereale, des
pre viitoare noi măsuri pe care se vorbea că le va lua guvernul în opera sa de guvernare, ce 
ştiri se primeau din străinătate de către cetăţeni, care toate erau stereotipe cu fel de fel de 
fraze, care conform convenţiilor dintre corespondenţi însemna ba că un război este aproa
pe, ba că este foarte departe. Toate acestea nu făceau decât să lase o stare de îngrijorare şi 
de scepticism în schimbarea situaţiei. Eu primeam de asemenea vizitele It.-comandorilor 
Eftimie şi Condeescu acasă şi mă întâlneam cu comandor Toma Matei pe stradă, foarte rar 
când stabileam aceasta prin telefon. Această raritate se datora faptului că prietenii mei evi
tau să-mi creeze situaţia de a fi descoperit. La aceste întâlniri procedam la fel schimbând 
informaţii între noi, eu din cele ce aflasem, ei la fel. Comandor Condeescu a adus odată 
sau de două ori la mine pe int. col. Popovici şi It.-comandor Marcel Tăutu, ca să mă vadă 
§1 să-mi aducă alimente, în ultima vreme însă din desfăşurarea situaţiei internaţionale se 
căpătase un optimism că va începe un conflict între Vest şi Est, care peste câteva zile, tot 
în urma aceluiaşi fel de ştiri, trecea la pesimism. Astfel oscila moralul în funcţie de eveni
mentele interne şi externe.
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Mi s-a făcut percheziţiunea la 27 mai 1946, de la care dată eu nu am mai luat contact 

cu domnii ing. Bujoiu, D. Gheorghiu, Alexandru Bal§ şi Traian Niţescu până în noiem
brie 1947, după cum am arătat mai sus, într-o vreme V. Brătianu şi G. Mânu au vrut să 
ia contact cu mine, dar am evitat. V. Brătianu m-a vizitat în primăvara 1947 şi mi-a vorbit 
de situaţie că nu se va schimba în următorii opt ani şi m-a întrebat dacă nu vreau să fug 
în străinătate. Am refuzat pentru că nu înţeleg să fiu un fugar, eu neconsiderându-mă 
vinovat pentru condamnarea dată şi aştept cu încredere situaţia în mijlocul poporului 
român. A revenit după puţină vreme şi mi-a comunicat că el pleacă. Am rămas profund 
impresionat de această hotărâre.

Tot cam în aceeaşi vreme m-am întâlnit cu George Mânu, căruia i-am împărtăşit 
impresia mea asupra plecării lui V. Brătianu şi el a fost de aceeaşi părere cu mine şi a 
răspuns că nici el nu pleacă. Comandorul Toma mi-a spus într-o vreme că situaţia mea de 
condamnat şi lipsit de libertate este incomodă şi că ar trebui să mă salveze, i-am răspuns 
la fel ca şi lui V. Brătianu.

In primăvara anului 1947 venind comandorul Toma Matei pe la mine, întâmplător 
mi-a spus că l-a întâlnit pe comandorul de aviaţie Marin Anton, l-am rugat să-l invite pe 
la mine nevăzându-1 de mult timp. A venit şi se arăta optimist că va începe războiul între 
Vest şi Est la sfârşitul lui mai. L-am dezamăgit, spunându-i că eu nu cred acest lucru.

Alte întâlniri nu am avut în tot acest interval până în noiembrie 1947, după cum am 
arătat mai sus. In acest interval a avut loc procesul domnului Maniu. Eu n-am urmărit 
acest proces în ziare, dar după cele ce mi s-au spus de către cei care au fost la curent, acest 
proces în care şeful partidului a fost lăsat, afară de foarte puţini, a indignat majoritatea 
românilor. Acest lucru evident s-a discutat foarte puţin însă, pentru că din impresiile pe 
care le aveam eu, dl. ing. Bujoiu nu agrea persoana şefului partidului, sau poate politica 
lui; însă dl. ing. Gheorghiu şi-a manifestat vehement indignarea.

In aceeaşi vreme, prin noiembrie, s-a vorbit de o scrisoare primită de dl. Gheorghiu, 
prin ce mijloc nu ştiu, de la dl. ing. Caranfil, căruia i s-a dat citire. Nu spunea alte lucruri 
decât cele ce ştiam şi noi de la radiourile străine şi lucru destul de puţin încurajator arăta 
că planul Marshall se va aplica în opt ani. S-a discutat de asemenea că, cei aflaţi în străină
tate nu dau niciun semn de viaţă şi nu se simte contactul lor cu nimeni în ţară. Eu am pro
pus să i se scrie o scrisoare domnului general Rădescu în care să i se arate situaţia din ţară 
în comparaţie cu cea lăsată la plecarea sa şi să i se ceară, dacă voieşte, să ne dea instrucţiuni 
şi ştiri despre cum evoluează situaţia în afară, şi la rândul nostru să-i facem comunicări 
despre cea internă. S-a acceptat aceasta şi dl. ing. Gheorghiu a redactat-o, eu retuşându-i 
frazele şi semnând-o. Aceasta a fost către mijlocul lui februarie. Nu am cunoştinţă dacă 
această scrisoare a parvenit domnului general Rădescu şi nici că s-a primit vreun răspuns. 
Pentru expediere s-a îngrijit dl. ing. D. Gheorghiu.

In necunoaşterea situaţiei, a lipsei mijloacelor, nu s-a făcut niciun proiect şi nici nu 
s-a discutat eventualitatea lui, adică de a trece prin faza în care ne-am găsit totdeauna de 
a întreţine flacăra şi credinţa poporului român în recâştigarea drepturilor sale, la aceea a 
vreunei acţiuni pentru redobândirea lor în vreo formă, fiind convinşi toţi că acest lucru 
nu este posibil numai prin mijloacele interne, pe care nu le aveam. Niciodată nu s-au 
numărat prietenii pe care i-am avut. O singură dată în fugă, îmbrăcaţi cu paltoanele de
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plecare s-a vorbit în diletanţi, dacă să se acţioneze în ţară sau în Capitală. Şi evident, ca 
totdeauna, nu s-a proiectat nimic. De faţă au fost domnii ing. Bujoiu şi din următorii nu 
aş putea spune cine anume; D. Gheorghiu, Alexandru Balş şi Traian Niţescu. în eventu
alitatea că măsurile guvernului nu ar mai permite să ţinem contactul şi ar fi necesar să ne 
împrăştiem, eu am propus să se stabilească „faruri” la care să luăm relevemente pentru a 
ne regăsi. Ideea mea era ca „farurile” să fie persoane neutre şi nevizate de vreo acţiune a 
autorităţii. Ca şi tot ce se discuta, nu s-a luat nicio hotărâre pentru realizarea ci. Aceasta se 
explică că întrunirile pe care le aveam cu acele persoane la mine, care eram ascuns, ne dă
deau liniştea şi nu ţineau decât foarte scurtă vreme, în care timp de multe ori se discutau 
lucruri generale şi de foarte puţină importanţă.

Pe dr. Bontilă Gheorghe l-am cunoscut de mult, prin toamna lui 1945, fie la Creditul 
Minier, fie la locuinţa domnului Bujoiu şi nu m-am prezentat sub nume fals. Nu aveam 
niciun rost din moment ce domnia sa participa la şedinţele asociaţiei de ajutor la refacerea 
ţării.

Nu l-am mai văzut dinainte de 27 mai 1946, data începerii arestărilor în procesul ge
neralilor Rădescu, Aldea etc. Nu-mi amintesc calitatea în care a fost acceptat şi n-aş putea 
indica numărul său de aderenţi la acea asociaţie.

Generalul Eftimiu a luat parte la două şedinţe ca trimis al generalului Aldea şi criti
când unele părţi din programul de viitor al unei guvernări, elaborat de dl. ing. Bujoiu, 
acestuia i s-a părut că generalul a înţeles greşit intenţiile domniei sale şi nu l-a mai invitat. 
Eu am explicat domnului ing. Bujoiu că este o neînţelegere şi generalul a revenit însă 
pentru o singură şedinţă pentru că nu s-au mai făcut convocări.

Pe George Mânu l-am cunoscut prin dr. Brancovici, fiind invitat la masă de acesta în 
vara-toamna 1945. La această discuţie de la masă eu am criticat acţiunea dusă de legio
nari. Domnia sa a recunoscut greşelile făcute de aşa-zişii „pistolari”, dar că cei ce au fost 
adevăraţi legionari nu sunt astfel. O altă dată am mai avut o discuţie cu domnia sa la care 
a asistat şi Vintilă Brătianu şi în care spuneam că dacă ei doresc să concure la viitoarea 
redresare a ţării, ei trebuie să renunţe la o mulţime din ideile lor de stat totalitar, pentru 
că actualul şi viitorul stat românesc (1945) este şi va trebui să fie un stat democrat. El a fost 
de acord cu aceasta, totuşi întâlnindu-mă cu domnul ing. Bujoiu înainte de a se face acea 
asociaţie de redresare, mi-am dat părerea că nu trebuiesc admişi legionarii să concure la 
proiectul său, decât mult mai târziu când se va putea convinge că, cele ce ei au acceptat 
asupra statului democrat, nu sunt numai vorbe. Opinia mea nu a avut tăria de convingere, 
căci mai târziu când s-a format această asociaţie a fost acceptat şi G. Mânu.

Pe vremea aceea şi până prin mai 1946, nu cred că Gheorghe Mânu să fi reuşit să 
regrupeze elemente suficiente de aceeaşi credinţă, iar de la această dată nu l-am mai văzut 
până în primăvara lui 1947, când am arătat că l-am văzut pentru câteva clipe după pleca
rea lui Vintilă Brătianu, şi de atunci nu l-am mai văzut, în intervalul arătat mai sus, l-am 
întâlnit în casa domnului Bujoiu de câteva ori la şedinţele asociaţiei (adică 1945-1946), 
când el începuse regruparea elementelor sale legionare. Până în toamna lui 1947 eu nu 
am mai luat contact cu prietenii de mai sus, când Traian Niţescu, care cred că-i lăsase 
Vintilă Brătianu locul unde mă aflam, a venit la mine şi mi-a propus să plec în străinătate, 
lucru pe care nu l-am acceptat pentru aceleaşi motive că nu voiesc să fug din ţară numai
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ca să mă salvez §i înţeleg să rămân mai departe în mijlocul concetăţenilor mei. I-am spus 
că doresc să-mi caut o altă locuinţă şi să mă ajute la acest lucru. Mi-a promis, cred că s-a 
străduit dar nu a reuşit. Probabil că a spus celorlalţi cât de greu o duc şi mi-a făcut o în
trevedere cu domnii ing. Bujoiii şi Gheorghiu, unde s-a discutat uneori situaţia mea si 
ameliorarea ei. Nu m-am mai văzut cu dânşii decât după ce It.-comandor Eftimie mi-a 
găsit locuinţa din Toamnei 104 şi unde prin luna noiembrie, către sfârşit, au venit să mă 
viziteze întâi Traian Niţescu apoi şi ing. Gheorghiu, mai apoi dl. Alexandru Balş şi în cele 
din urmă dl. ing. Bujoiu, după cum am arătat mai înainte, la câte 10-15 zile. Vizite care 
nu durau prea mult decât 1,5-2 ore din cauza situaţiei mele clandestine, care îi punea în 
situaţie de pericol.

în privinţa ajutorării mele de către domnii ingineri Bujoiu şi ceilalţi la întâlnirea 
avută şi redată mai sus, atât dl. Bujoiu cât şi dl. ing. Gheorghiu, au spus că se vor ocupa 
de partea mea materială, la care eu din jenă am refuzat şi dl. ing. Gheorghiu a insistat 
arătând că şi dacă ei ar fi fost în situaţia mea şi eu în aceea a domniilor lor aş fi procedat la 
fel; iar dl. ing. Bujoiu a spus că „partea materială” ar fi tranşată de dl. Traian Niţescu. în 
adevăr, la câteva zile după aceea întâlnindu-mă pe stradă cu dl. Traian Niţescu, mi s-a în
mânat un plic cu 20 000 lei din partea domnului Bujoiu; i-am primit sub formă de împru
mut. După ce am închiriat casa din str. Toamnei nr. 104, m-am întâlnit cu domnii Traian 
Niţescu şi Gheorghiu care mi-au dat (totTr. Niţescu) un plic cu 10 000 lei; la refuzul meu, 
dl. Traian Niţescu a insistat, spunând că sunt pentru chirie. în casa din str. Toamnei am 
mai primit un plic cu 10 000 lei, de faţă fiind dl. Bujoiu şi dl. Alexandru Balş, plicul mi-a 
fost dat tot de dl. Traian Niţescu.

t

în urma vizitelor care mi se făceau de obicei de către Traian Niţescu, Gheorghiu şi 
Alexandru Balş, şi mai puţin de dl. ing. Bujoiu, am început să discutăm situaţia interna
ţională şi internă şi să schimbăm între noi ştirile ce fiecare le căpăta din colportaje şi să 
tragem concluziuni asupra viitorului. Convingerea tuturor era că numai un război între 
Vest şi Est poate aduce o schimbare şi această posibilitate era foarte depărtată, chiar de 
ani. Până atunci, sufleteşte şi materialmente era foarte greu de rezistat. în luna martie, 
dl. Traian Niţescu din contactul pe care-1 avea cu persoane, cred la societăţile petrolifere, 
capătă probabilitatea că, la sfârşitul lui martie, diferendele diplomatice dintre Vest şi Est 
se vor accentua. Cu toată această perspectivă, însă credinţa rămâne aceeaşi şi aceasta nu 
s-ar putea realiza şi cum a rezista nevoilor devenea din ce în ce mai greu, s-a discutat dacă 
nu este mai bine a părăsi ţara. De data aceasta am spus şi eu că nu pot să mă mai târâi în 
această situaţie mai departe şi că nu văd decât să încerc să ies pe mare. Vorbind cu It.-co- 
mandor Efdmie, acesta îmi propuse să se ducă în regiunea Razelm să vadă dacă nu poate 
să achiziţioneze o ambarcaţiune în acest scop, căutând să aducă pentru sine şi alimente din 
acea regiune. A efectuat această călătorie către începutul lunii martie, rezultatul fu nul, 
mai ales că lacul era îngheţat.

Faţa de o eventuală schimbare de situaţie s-a discutat în grabă cu paltoanele puse 
unde ar fi de întreprins o acţiune, dl. Bujoiu şi ceilalţi propunând o acţiune în provincie 
în regiunea Trotuş, eu fiind de părere dimpotrivă ca să rămânem în Capitală. Cum era să 
se petreacă acest lucru, în atare eventualitate nu s-a plănuit niciodată, pentru că nu s-au 
cunoscut niciodată mijloacele de care am dispus şi nici dacă s-ar putea avea ceva. Ne-am
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despărţit ultima dată, în jurul lui 20 martie, urmând ca să ne numărăm şi să venim cu 
rezultatele spre a ne da seama de situaţie. Arestările care au început n-au mai dat posibi
litatea stabilirii acestei numărători.

O schimbare a situaţiei nu era întrevăzută de nimeni decât prin declanşarea unui răz
boi şi nu se întrevedea nicio acţiune, chiar dacă trupele ruseşti s-ar fi retras în termen de 
90 zile de la încheierea Tratatului de pace cu Austria. Aceste situaţii fuseseră prevăzute în 
scrisoarea către dl. general Rădescu şi până la sosirea unui răspuns nu s-a învederat nicio 
discuţiune. Până la data arestărilor, acest răspuns nu sosise.

Comandorul Condeescu mi-a prezentat pe avocatul Dumitriu prin luna decem
brie 1947 şi după o vreme la biroul avocaţial al domnului Dumitriu mi s-a prezentat dl. 
Dobrescu ca şef provizoriu şi dl. Roxin ca secretar general al Partidului Naţional-Ţărănesc. 
Mi-au spus că în conformitate cu anuarul partidului, lor le revine sarcina de a conduce 
partidul în clandestinitate şi doresc a lua legătura cu mine. Dl. Dobrescu a dat cuvântul 
domnului Roxin, care a făcut o expunere a felului cum încearcă să verifice organizaţiuni- 
le Judeţene în urma procesului partidului, în vederea acţiunii care se apropie dată fiind 
situaţia internaţională, partidul, care având în vedere manifestarea maselor în urma unor 
alegeri libere, urmează să ia conducerea guvernării. Care va fi forma de conlucrare între 
partid şi noi; ne vom contopi cu partidul sau vom colabora în paralel? A urmat o discuţi
une îndelungată între mine şi dl. Roxin, asupra posibilităţilor izbucnirii conflictului între 
Vest şi Est, eu susţinând că aceasta nu este posibil, iar domnia sa dând toată asigurarea că 
acesta este iminent, fiecare rămânând pe poziţia lui. In ce priveşte forma de lucru, i-am 
răspuns că noi suntem uniţi pe o idee de salvarea drepturilor constituţionale şi că odată 
realizată, noi ne desfacem, neavând nicio veleitate de niciun fel de participare la vreo gu
vernare. Ne-am despărţit, urmând să ne mai întâlnim în funcţie de situaţie, eu declarând 
că vom colabora în paralel, fără a ne încadra în partid.

După multă vreme mi s-a solicitat o nouă întrevedere, de astă dată numai de către 
dl. Roxin, care s-a hotărât să plece în străinătate pentru a arăta din partea partidului, 
care este situaţia în ţară, ea fiind cu totul diferită faţă de aceea când au plecat ceilalţi 
partizani politici aflaţi în străinătate; şi mi-a spus de ce nu mă încadrez în partid, domnia 
sa propunându-mi să-l însoţesc în străinătate. I-am răspuns că eu nu plec în străinătate 
decât dacă anul acesta nu se schimbă situaţia pentru că, personal, nu mai pot să rezist în 
această situaţie, dar ca să fug nu înţeleg. Pentru domnia sa nu este aceeaşi situaţie, domnia 
sa mergând în misiune. Mi-a spus că mă ataşează misiunii sale, domnia sa luând partea 
politică, iar mie [eu] cea militară şi m-a lăsat să mă gândesc recte două zile, văzând că eu 
nu vreau să-i dau un răspuns afirmativ. Ne-am reîntâlnit şi i-am răspuns că eu sunt legat 
prin legăturile familiale de Partidul Naţional ardelean, care a luat fiinţă acum 100 de ani 
în casa familiei mele şi că primul prezident al partidului, după Şaguna, a fost strămoşul 
meu, Ilie Măcelariu, dar nu pot să merg în străinătate pentru motivele [pe] care i le-am 
spus şi să plece domnia sa. A rămas că mă va mai vedea înainte de a pleca, lucru care nu 
a mai avut loc din cauză că nu m-a găsit şi la o săptămână după plecarea sa am auzit că a 
fost prins la frontieră.

Fiind un opozant al regimului actual, am decis în întrunirile ce se făceau în str. 
Toamnei să ne regrupăm într-o eventuală înlăturare a regimului, dacă situaţia va fi fa-
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vorabilă, faţă de mijloacele de care dispuneam, între cei recrutaţi acestui scop nu se ţinea 
seamă de culoarea politică a individului, ei putând să fie militari sau civili, bărbaţi sau fe
mei, naţional-ţărănişti, liberali, independenţi etc., singura condiţiune să simtă la fel cu noi. 
Şeful celor recrutaţi de aderenţii subversivi imediaţi mei [subordonaţi mie] eram eu.

în prima perioadă şi în situaţia actuală, activitatea era de a se recruta aderenţi pe 
grupe mici, verificaţi, care să întreţină credinţa în virtutea neamului şi în răspândirea 
libertăţilor constituţionale, socotite de noi că ne-au fost înlăturate. Convorbirile avute în 
această perioadă se rezumau la schimbul de informaţii între noi asupra celor auzite că s-ar 
fi petrecut în ţară şi în străinătate. Ştirile pe care le comunicam erau acelea primite de la 
ceilalţi, eu neavând posibilitatea să le culeg personal.

Aceste schimburi de informaţii se făceau fie de la ofiţerii cu care veneam eu în contact 
şi de către inginerii cu care mă întâlneam şi invers. Aceştia erau deoparte, It.-coman- 
dor Eftimie, comandor Condeescu şi comandor Toma Matei şi câteodată iiit. It.-colonel 
Popovici, It.-comandor Tăutu şi de altă parte ing. Bujoiu, Gheorghiu D., Tr. Niţescu şi 
Alexandru Balş.

Aceste informaţii erau de toate felurile: arestări de ofiţeri deblocaţi, bilete zvârlite din 
trenuri pe linia Ploieşti în franţuzeşte, arătând că sunt deportări din Bulgaria, măsuri ce 
s-ar lua de guvern în caz de război, internări în lagăre a persoanelor ostile guvernului, că 
familiile ruseşti din Constanţa au plecat, ceea ce ar denota măsuri în eventualitatea unui 
război, părăsirea aerodromurilor din Tecuci de către avioanele sovietice.

La şedinţa din vara 1945, ţinută în locuinţa inginerului Mircea lonescu au asistat ing. 
Bujoiu, Antonescu, Gheorghiu, dl. Grozdea şi Anibal Teodorescu, s-a discutat care ar tre
bui să fie principiile de bază ale unei viitoare constituţii după ce mişcarea subversivă ar fi 
reuşit să înlăture guvernul Groza.

La şedinţa din 1945 am asistat la şedinţa din casa domnului ing. Bujoiu, unde a venit 
generalul Eftimiu adus de mine. Au mai asistat Balş, Niţescu, ing. Gheorghiu. în ziua de 
8 noiembrie 1945 am fost în oraş pe străzi şi probabil că întrunindu-ne după aceea, am 
discutat cele ce s-au petrecut.

Am cunoscut pe Alexandrescu, fiindu-mi prezentat de V. Brătianu când m-a dus în 
casa lui Alexandrescu.

Am cunoscut pe maiorul Tobă, care mi-a fost prezentat de Bontilă Gheorghe la labo
ratorul care era pe Hatmanul Arbore şi care expunându-şi situaţia, l-am asigurat că voi 
interveni pentru a i se uşura situaţia ia proces.

Până la 27 mai 1946 am dus această activitate; de la această dată, care este a arestări
lor, am intrat în ilegalitate.

în primele două săptămâni am stat la familia Berechet Ath., o rudă prin alianţă, în 
str. Aurel Vlaicu nr. 186, după care am trecut la familia bătrânilor Giani din str. Popa Nan 
nr. 64, unde am contribuit.

în toamna lui 1946 am petrecut o lună la Predeal, tot la familia Berechet, revenind la 
Bucureşti la familia Giani, în Popa Nan nr. 64.

în 4 noiembrie 1947 m-am mutat cu chirie în str. Toamnei 104. Către sfârşitul acestei 
luni am reluat contactul cu grupul de ingineri, după cum am arătat în această declaraţie.
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în acest timp m-am întâlnit cu It.-comandor Eftimie, comandor Toma Matei, avocatul 

Rene Policrat pe care l-am avut avocat şi cu cei care veneau în vizită la familia Giani, plus 
ing. Tr. Niţescu, V. Brătianu, Mânu şi comandor Marin Anton, aceştia câteodată, după 
cum am arătat.

Mijlocul meu de existenţă a fost, până la judecarea procesului, pensia ce mi se cuve
nea, iar de la această dată ajutorul pe care-1 primeam de la sora mea.

A doua perioadă a activităţii mele începe din noiembrie 1947, când m-am mutat în str. 
Toamnei nr. 104 şi când situaţia internaţională evolua în sensul că conflictele diplomatice 
între Vest şi Est se accentuau, am reluat legăturile cu grupul inginerilor, care mă vizitau şi 
cu grupul celor trei marinari pentru a reorganiza şi recruta noi aderenţi în eventualitatea 
unei posibilităţi de schimbare a regimului.

Am întrunit pe cei trei marinari: comandor Condeescu, Toma Matei şi Eftimie, le-am 
expus situaţia aşa cum o vedeam eu în lumina informaţiilor posibile şi le-am cerut să 
recruteze aderenţi verificaţi întâi în vederea menţinerii credinţei în virtuţile neamului şi 
numărându-se să-mi spună cifrele pe care le-au obţinut; în luna ianuarie - februarie le-am 
comunicat să înceteze această recrutare pentru a se păstra secretul şi a se mărgini să adu
ne informaţiuni şi zvonuri posibile. Vorbind cu aceşti aderenţi, le-am spus că legătura cu 
străinătatea o putem face prin americani cu ajutorul unor persoane cunoscute. La şedinţa 
a doua a asistat şi Romeo Snaidero.

Tot în acest timp, comandorul Toma Matei a luat contact cu mine şi mi-a spus că a 
cunoscut pe un avocat Mihalache prin cpt. Buruiană, care i-a cerut să-i facă cunoştinţă cu 
şefii naţional-tărănişti în vederea unei activităţi intense. I-am recomandat să rupă aceas
tă cunoştinţă. După o vreme a venit comandorul Condeescu aducând un ziar „Lupta 
Românească”, care ar fi fost scos de avocatul Mihalache, unde era un articol pentru 
Basarabia şi chemări către diverse categorii sociale (muncitori,, funcţionari, ostaşi). Am 
respins acest manifest ca nefiind conform cu vederile mele, care nu erau pentru aseme
nea moduri de acţiune.

Am informat pe aderenţii mei că am scris o scrisoare domnului general Rădescu in- 
formându-1 de mişcarea noastră secretă, care i-am predat-o unei persoane, care a spus că 
o trimite prin americani.

Tot în acest interval, noiembrie 1947 - martie 1948, am avut legătură şi cu grupul in
ginerilor, care mă vizitau: Tr. Niţescu, ing. Alexandru Balş, Gheorghiu şi I. Bujoiu, după 
cum am arătat la pagina anterioară 11 (declaraţia originală).

Activitatea noastră secretă am dus-o până la 23 martie 1948, când aflând de ares
tări prin comandor Condeescu, m-am mutat în locuinţa acestuia. Aici am stat până când, 
prin telefon, mi-am dat seama că Siguranţa a venit la locuinţa mea, când comandorul 
Condeescu m-a mutat la locuinţa lui Romeo Snaidero din Bulevardul Ferdinand 82. Aici 
am stat până când am aflat, prin Romeo Snaidero că cumnaţii lui Condeescu au fost ares
taţi şi acesta mi-a trimis vorbă să plec. Am stat câteva zile la ruda mea Cârligeanu în Bd. 
Chica Tei 78, de unde am trecut la Vasile Nedelcu, în str. Matei Voievod 120, pe care îl 
cunoşteam de când am fost în serviciu la familia Giani. Am stat aici alte câteva zile până 
când, fiind filat de Siguranţă, am plecat şi dându-i telefon col. Popovici i-am dat întâlnire 
pe Şos. Mihai Bravu ca să-i cer adăpost în noaptea când ne-a arestat pe stradă, filându-1 
pe acest ofiţer.
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Organizarea era: a) Comitetul; b) Ramurile.

D.G 
Gheorghiu

/ \
Macellatiu Niţescu
/ \
E T C
A A A

Cele două ramuri Toma şi Condeescu raportaseră la o adunare de la 23 martie 
circa 3-500 în Bucureşti, 1 000 în provincie, repartizate prin Muntenia, Moldova, Ardeal 
(aproximativ).

Documentul fixat de repartiţie a fost şters cu guma când s-a aflat de începerea arestă
rilor. Repartiţia a fost prezentată de Condeescu.

La întrunirile din toamna 1945, comandorul de aviaţie Marin Anton a participat, fi
ind prezentat de mine domnului 1. Bujoiu. Nu-mi amintesc felul cum a venit la mine. La 
prima întâlnire cu dl. 1. Bujoiu cred că purta uniformă, la celelalte a venit civil. El a arătat 
activitatea sa din aviaţie, participarea sa în luptele împotriva germanilor la 24 august 1944 
şi că a organizat formaţiuni în Judeţele Buzău şi Tecuci. Eu intrând în ilegalitate în primă
vara lui 1946, am pierdut orice contact cu el şi întâmplător, în primăvara lui 1947, prin 
comandorul Toma Matei, după cum arătat în altă parte, l-am văzut.

Scopul organizării era ca, la momentul oportun şi în funcţie de mijloacele de care s-ar 
fi dispus, să se înlăture regimul. Pentru aceasta s-a dispus numărătoarea aderenţilor şi a 
armelor ce eventual le-ar avea individual şi s-a trimis domnului general Rădescu scrisoare 
în care se arăta lipsa mijloacelor şi neştiinţa momentului. Numai după ce s-ar fi stabilit 
repartiţia şi câtimea mijloacelor s-ar fi putut avea o imagine asupra felului şi locului cum 
s-ar fi putut desfăşura o acţiune. Scrisoarea a fost încredinţată americanilor, pentru a fi 
expediată, de dl. ing. Gheorghiu. La 23 martie numărătoarea a două ramuri stabilise ci
frele aproximative arătate la pagina 20 (declaraţia originală). Dl. ing. Gheorghiu vorbind 
anterior colonelului Lowell despre organizaţiile noastre existente, acesta după relatările 
domnului Gheorghiu nu răspunsese nimic la arătarea lipsurilor de mijloace.

Momentul oportun din scrisoare către dl. general Rădescu era condiţionat de două 
ipoteze: sau retragerea trupelor ruse din ţară, în urma semnării unui tratat de pace cu 
Austria, sau într-un război între Vest şi Est. Acest moment trebuia fixat de generalul 
Rădescu şi de anglo-americani în cadrul unui plan de acţiune intern, în concordanţă cu 
altul extern şi în mesaj, generalul Rădescu era rugat să sondeze pe americani, dacă aceştia 
sunt dispuşi să ajute cu mijloace de acţiune.

Nu s-a stabilit natura operaţiunilor ce urmau să fie dezlănţuite la momentul potrivit, 
întrucât acestea trebuiau să fie precizate într-un plan general operativ, care urma să fie
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alcătuit după primirea răspunsului generalului Rădescu, cuprinzând asentimentul §i indi- 
caţiunile respective ale anglo-americani.

Anunţând pe dl. ing. Gheorghiu să vină pentru a-i comunica o veste urgentă, domnia 
sa mi-a răspuns că nu poate veni §i trimite pe dl. ing. Balş. I-am comunicat vestea arestării 
lui George Mânu. Această ştire o deţineam de la comandorul Condeescu, care la rândul 
său a aflat de la cumnatul său avocat Toma Victor.

în legătură cu schema Organizaţiei de la pag. 20 (din originalul declaraţiei), grupul 
de conducere era format din domnii I. Bujoiu, D. Gheorghiu, Alexandru Balş, Tr. Niţescu 
şi subsemnatul. Atribuţiunea mea în acest grup era de a recruta, organiza şi conduce for
maţiunea mea în acţiune. Din această formaţiune făceau parte civili şi, în special, militari 
deblocaţi. Grupul de sub conducerea mea se compunea din conducătorii de ramuri: It.-co
mandor Eftimie, comandor Toma Matei, comandor Condeescu şi un al patrulea, al cărui 
nume îl voi completa după ce îmi voi aduce aminte.

La şedinţa din 23 martie, care a avut loc în locuinţa comandorului Condeescu, It.-co- 
mandor Eftimie nu a luat parte, ci numai subsemnatul, Toma Matei şi cu Condeescu. Am 
cerut să se totalizeze situaţia pe oameni, arme, mijloace de transport şi de transmisiune, 
dacă eventual există şi aparţin aderenţilor. Situaţia efectivului s-a aşezat numeric pe loca
lităţi, pe o hartă mică a ţării, cu creionul. Ea indica centre situate în Moldova, Muntenia şi 
Ardeal şi aproximativ în Dobrogea şi Oltenia.

Numeric, efectivele au fost cifrate la 500 în Capitală şi 1.000 în teritoriu. Mijloacele de 
transport şi armamentul de care dispun aceste efective le pot indica şefii de ramuri, coman
dor Condeescu şi Toma Matei, de asemenea şi lista nominală a aderenţilor organizaţi.

Lt.-comandor Eftimie, la şedinţa anterioară a raportat că a organizat în Capitală 7 
aderenţi; nominal îi poate declara It.-comandor Eftimie.

Raportul de efective a celor 1.500 de oameni din Capitală şi regiune a fost dat de 
comandorii Condeescu şi Toma, împreună, comandorul Condeescu notând cifrele nume
rice pe localităţi având cunoştinţă şi de numele celor organizaţi.

Nu cunosc nominal grupul de sub conducerea comandorului Toma Matei.
Grupul de sub conducerea comandorului D. Condeescu era format din ing. colonel 

Popovici, It.-comandor Tăutu M. şi Romeo Snaidero. Organizaţia Grupului de rezistenţă 
din Turnu Severin era încredinţată cpt. comandorului Costin, pe care-1 recrutasem eu în 
anul 1945; nu am primit însă raportul său de activitate.

In jud. Ialomiţa, conducerea organizaţiei subversive era încredinţată It.-comandoru- 
lui Muşat încă din anul 1945 şi de la care, de asemenea, nu am primit raportul de activi
tate. Conducerea organizaţiei subversive din Braşov era încredinţată avocatului Polizu, pe 
care l-am văzut ultima dată în locuinţa comandorului Condeescu între 24-30 martie a.c. 
Numitul activează din 1945 şi ţinea legătura cu ing. Bujoiu.

Conducerea organizaţiei subversive de la Brăila era încredinţată It.-comandorului M. 
Tăutu, care a depus o intensă activitate şi ţinea legătura cu Condeescu.

In continuarea celor declarate la pag. 13 şi 14 (declaraţia originală) a domnului Roxin, 
secretar general în ilegalitate al Partidului Naţional Ţărănesc, mai am de declarat că dom
nia sa mi-a spus că a cerut o audienţă la Vatican pentru a se prezenta în faţa Papei Pius, 
căruia îi va cere tot sprijinul şi influenţa Sanctităţii să intervină pentru schimbarea regi-
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mului democratic din ţară; în schimb, secretarul general al Partidului Ţărănesc va activa 
pentru unirea Bisericii Române la catolicism, spre a obţine şi mai bine sprijinul Papei. La 
întrebarea ce va face cu poporul, dl. Roxin mi-a spus că se vor cumpăra toţi preoţii (sic!), 
întrucât nu este decât o mică schimbare neobservată de rit.

Aceasta îmi este declaraţia.95

Horia Macellariu 
s/s indescifrabil

21 aprilie 1948

5. 22 aprilie 1948. Declaraţia contraamiralului (r) Horia Macellariu în care arată că în 
acţiunea subversivă iniţiată pentru răsturnarea regimului democratic din România a recrutat foiţi 
subordonaţi §i colaboratori

Declaraţie

Subscrisul Horia Macellariu, cu uldmul domiciliu în bulevardul Elisabeta nr. 95, de
clar următoarele în continuare;

In acţiunea subversivă iniţiată de mine pentru răsturnarea actualului regim democra
tic am recrutat ca aderenţi pe următorii, indicând în dreptul fiecăruia epoca în care l-am 
recrutat:

Locotenent comandor Efdmie Ştefan, vara anului 1945 
Comandor Toma Matei, vara anului 1945 
Căpitan-comandor inginer Panait, vara anului 1945 
Avocat Polizu Puiu, vara anului 1945
Căpitan-comandor Costin Constantin, Turnu Severin, vara — toamna anului 1945 
Căpitan-comandor Muşat, Călăraşi, vara - toamna anului 1945 
Căpitan-comandor Niculescu Dumitru, vara anului 1945 
Comandor D. Condeescu, toamna anului 1947.
Recrutaţi de comandor D. Condeescu:
Locotenent-comandor Marcel Tăutu, toamna anului 1947 
Int. Colonel Popovici Alexandru, toamna anului 1947 
Căpitan de lungă cursă Snaidero Romeo, toamna anului 1947.
Dintre aceştia, recrutaţi în vara anului 1945, căpitan-comandor inginer Panait, căpi

tan-comandor Costin, căpitan-comandor Muşat, care au acceptat să lucreze, nu am avut 
niciun contract şi nu mai ştiu dacă au activat sau nu.

Iar căpitan-comandor Niculescu Dumitru nu a acceptat şi nici nu am mai avut vreun 
contact.

Pe avocatul Puiu Polizu, care a acceptat, nu l-am mai întâlnit decât în primăvara lui 
1948, eu fiind în ilegalitate şi întrebându-1 asupra activităţii sale mi-a spus că ar fi reuşit să 
recruteze în regiunea Braşov câteva zeci până la o sută de persoane.

Cu locotenent-comandor Efdmie Ştefan şi comandor Toma Matei am menţinut con
tactul şi în timpul ilegalităţii, însă în mod sporadic, dar numai activând de la 27 mai 1946 şi 
până Ia sfârşitul lunii noiembrie 1947, nu mai m-am interesat de activitatea lor. întâlnirile

93 A.S.R.I., fond „P”, dosar nr. 14.900, voi. 27. f 18-29.
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MARIAN MQŞNEAGU 105
noastre erau de natură amicală şi camaradească. înainte de a intra în ilegalitate, ştiu că lo- 
cotenent-comandor Eftimie reuşise a avea nuclee în Constanţa şi Brăila, dar întrebându-1 
acum în urmă, când am reluat activitatea aceste nuclee s-au risipit.

Pe comandorul Condeescu l-am recrutat în noiembrie 1947 şi atunci în urmă cu câte
va săptămâni i-am întrunit pe cei şefi de ramură şi le-am cerut să-şi verifice recrutările şi să 
le centralizeze şi să mi le prezinte la 23 martie, când deja eram în locuinţa comandorului 
Condeescu, eu fiind pus sub urmărire, s-a însumat activitatea comandorului Toma Matei 
şi a comandorului Condeescu, locotenent-comandor Eftimie nefiind prezent, însumare pe 
care comandorul Condeescu mi-a dictat-o şi eu am însemnat cifrele în rotogoale pe loca
lităţi, pe o schemă a României făcută pe o hârtie de calc. Repartiţia persoanelor era aceea 
arătată în declaraţiile anterioare, iar numărul total de ordinul a 3-5 sute în Capitală şi de 
maxim 900-1000 în întreaga ţară.

Dintre cei imediat legaţi de şefii de ramuri am luat cunoştinţă numai cu cei ai coman
dorului Condeescu, şi anume cu locotenent-comandor Marcel Tăutu, int. colonel Popovici 
şi Romeo Snaidero, aceasta contrar regulii ca un şef secret să nu cunoască decât prima 
treaptă şi să nu fie cunoscut.

Această recrutare şefii de ramuri au făcut-o la cererea şi îndemnul meu, ei fiind sub 
influenţa mea prin cariera militară şi de război făcută împreună, sau amiciţie şi stimă. Nu 
le-am dat niciun mijloc în compensaţie, nu le-a făcut nicio promisiune şi nu sunt în situaţia 
de a fi fost nemulţumit că regimul i-a lovit în starea lor materială, afară numai doară faptul 
de-a fi fost deblocaţi, dar acest lucru nu a fost pus în balanţă în ideologia pe care o aveam 
în opoziţie cu a actualului regim.

Astfel, rog a se trece în seama mea vina lor, ei neavând niciuna decât de a asculta de 
mine.

Stărui în declaraţie şi semnez, 
s/s Horia Macellariu Bucureşti, 22 aprilie 1948

6.11 decembrie 1948. Adresa Direcţiei Generale a Siguranţei Statului către Inspectoratul de 
Siguranţă al Capitalei prin care solicită supravegherea contraamiralului (r) Horia Macellariu

H/E.
Direcţiunea Generală a Siguranţei Statului 
Serviciul I Birou 3/D 
Nr. 44111 -S 
11 decembrie 1948 Confidenţial

Inspectoratul de Siguranţă al Capitalei

Cu onoare vi se trimite alăturat, în copie, o notă informativă cu privire la Macellariu 
Horia, amiral, fost în conducerea M.N.R. şi condamnat în contumacie, pentru a lua mă
suri de verificarea conţinutului, instituind o supraveghere discretă a gazdelor de la adre
sele indicate în notă, spre a se stabili eventualele legături.
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în caz de identificarea celui în cauză, veţi proceda la arestarea Iui, îngrijind de o pa

uză serioasă, raportându-ne rezultatul §i măsurile luate96.

Director
s/s indescifrabil Şeful Serviciului 

s/s indescifrabil

7. Notă contrainformativă prin care este confirmată complicitatea contraamiralului (r) Horia 
Macellariu cu foşti subordonaţi simpatizanţi ai Partidului Naţional Ţărănesc

Notă

în Bucureşti se ascunde fostul comandant al Marinei Militare Române, membru de 
vază al Partidului Naţional Ţărănesc, Macellariu Horia.

Numitul a fost condamnat în absenţă la închisoare pe viaţă. A Bgurat în procesul 
„Sumanelor Negre”.

în prezent, Macellariu se ascunde la următorii foşd membri ai Partidului Naţional 
Ţărănesc:

- comandor Condeescu Dumitru, domiciliat în Bucureşti, strada Grigore Mora, 
nr. 21, telefon 75900;

- comandor Toma Matei, domiciliat în Bucureşti, strada Amiral Bălescu, 29, telefon 
70337;

- locotenent-comandor Dimancea Constandn, domiciliat în Bucureşd, strada Hipites 
2, telefon 62464.97

p/conf.
s/s indescifrabil

8.14 mai 1948. Declaraţie pnn care contraamiralul (r) Horia Macellariu prezintă modul în 
care a procedat pentru schimbarea identităţii

Declaraţiune

Subsemnatul Horia Macellariu, în continuarea declaraţiilor anterioare, precizez ur
mătoarele:

In seara când m-am mutat la comandor Condeescu, cam pe la 22 marde 1948, am 
plecat din strada Toamnei cu int. col. Alexandru Popovici, care a venit să mă ia, trimis 
de comandor Condeescu. în stradă i-am spus int. col. Popovici s-o ia mai înainte întrucât 
aveam să mă întâlnesc cu cineva. La întretăierea str. Toamnei cu Viilor m-am întâlnit cu 
avocatul Puiu Polizu, care m-a condus până în strada Dorobanţi; acolo m-am despărţit de 
el şi mi-am continuat drumul cu int. col. Popovici. Scopul întâlnirii cu avocatul Polizu era 
să-mi comunice cauzele arestării şi împrejurările relativ ia dr. Bax Brancovici.

96 Arhiva C.N.S.AS., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 8, f. 162.
97 Arhiva C.N.S.AS., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 8, f. 163.
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Am continuat drumul cu int. col. Popovici până în strada luliu Tetrat la cdor. av. 

Tănăsescu. Scopul vizitei mele la cdor. av. Tănăsescu l-am arătat într-o declaraţie separată.
Din casa cdor. av. Tănăsescu i-am dat un telefon cdor. Toma Matei, care a venit după 

puţin timp şi de acolo am plecat spre comandorul Toma Matei, unde am stat puţină vre
me, intrând toţi trei. Ne-am dus la comandorul Condeescu, unde am lăsat bagajul şi m-am 
înapoiat cu comandorul Toma Matei, acasă la domnia sa, unde am luat masa împreună cu 
doamna şi domnul şi cu Virgil Toma.

Cu această ocazie, Virgil Toma mi-a spus că poate să-mi procure pe Buletinul 
Populaţiei, ştampila centrului electoral care ar fi constituit o dovadă pentru eventuale 
razii.

După masă, m-am întors la Comandor Condeescu, condus de comandorul Toma 
Matei şi fiul său, care au stat puţin şi s-au înapoiat la ei acasă.

A doua sau a treia zi, a venit la mine la comandor Condeescu tânărul Virgil Toma 
şi mi-a cerut buletinul de Biroul Populaţiei, pe care l-am dat. în aceeaşi seară a revenit 
domnul Virgil Toma şi mi-a restituit buletinul de Biroul Populaţiei, pe care l-am dat, în 
aceeaşi seară a revenit domnul Virgil Toma şi mi-a restituit buletinul ştampilat, însă mi-a 
înmânat o carte de alegător în alb. Pe domnul Virgil Toma l-am mai văzut în următoarele 
împrejurări: în 1947, a venit la mine acasă în strada Popa Nan, unde o dată mi-a adus o 
pâine trimis de tatăl său şi altă dată, chemat de mine prin tatăl lui, ca să-mi facă un serviciu 
şi am trimis prin el un plic cu bani în strada Barbu Văcărescu nr. 9, la domnul lonescu, 
pe care îi datoram.

Am luat masa la comandorul Toma Matei cam prin noiembrie 1947, masă la care 
erau de faţă comandorul Condeescu, soţii Toma Matei, Virgil Toma şi fratele său mai mic. 
După masă am fost condus cu maşina acasă la mine în strada Toamnei de către comando
rii Toma şi Condeescu.

Stărui şi semnez 
Bucureşti, 14 mai 1948 
T/M

s/s Horia Macellariu

9.15 mai 1948. Declaraţie prin care contraamiralul (r) Horia Macellariu recunoaşte compli
citatea cu generalii Aldea şi Eftimiu

Declaraţie»

Subsemnatul Horia Macellariu, în continuarea declaraţiunilor anterioare, precizez 
următoarele:

Dl. gl. Eftimiu participă la şedinţele noastre de comitet ca trimis al dlui gl. Aldea. La 
şedinţa ţinută în casa dlui ing. lonescu a participat. De asemenea, a participat la şedinţele 
din Str. Lascăr Catargiu, acasă la dl. ing. I. Bujoiu.

Stărui şi semnez. 
15 mai 1948 s/s Horia Macellariu
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10. Declaraţie prin care contraamiralul (r) Horia Macellariu recunoaşte colaborarea sa cu ing. 
loan Bujoiu

Declaraţie

Subscrisul Horia Macellariu, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, B-dul Elisabeta nr. 95, 
în continuare declar următoarele:

Pe domnul inginer Bujoiu Ion l-am cunoscut prin anul 1938 la Galaţi, cu ocazia lan
sării noilor vase, la serbarea căreia am luat parte cu distrugătorul „Regina Maria”, al cărui 
comandant era.

Revenit în Bucureşti, l-am văzut în Bucureşti fie la Societatea Petroşani, unde mă du
sesem să-l rog să mă recomande ca furnizor al economatului, eu fiind scos din armată în 
martie 1945, fie la locuinţele sale din Dionisie până la 1 ianuarie 1946 şi după la locuinţa 
din Lascăr Catargiu.

Prima întâlnire cu caracter politic dintre noi a avut loc în strada Dionisie în vara anului 
1945 şi a fost aranjată de fraţii Polizu, inginer şi avocat. Nu ştiu cine a luat iniţiativa, avoca
tul Polizu ar putea stabili aceasta, întrucât la întâlnire şi la cele următoare el a participat.

Eu pe acea vreme eram încadrat în Gruparea Democratică, grupare politică autoriza
tă de Ministerul de Interne.

Despre domnul Ion Bujoiu, şoaptele arătau că domnia sa organiza o grupare cu toată 
prudenţa pe care o întrebuinţa.

Primul contact a constat în o vedere generală a situaţiei şi cu o expunere specială a fi
ecăruia. Din ele a rezultat că s-au făcut spontan diverse grupări în toate sectoarele de acti
vitate şi peste tot ţinutul, unele destul de mici, pentru a rezista măsurilor pe care guvernul 
le lua în aplicarea programului său economic, social şi politic, producând nemulţumiri.

S-a recunoscut nevoia de a se coordona toate aceste organizaţiuni şi grupe. Domnia sa a 
arătat felul cum ar trebui organizate în „spic” aceste formaţiuni pentru păstrarea secretului. S-a 
constatat nevoia întocmirii unui crez polidc, cu care s-a însărcinat domnia sa să-l proiecteze.

A doua întâlnire, a avut loc tot în strada Dionisie la care a luat parte şi V. Brăteanu 
şi George Mânu. Pe ambii îi cunoşteam, dar impresia a fost că dumnealor mai luaseră 
contact anterior cu domnul inginer Bujoiu şi la această consfătuire a luat parte şi avocatul 
Polizu, s-a luat decizia ca organizaţiunile participanţilor să meargă în colaborare cu şefii 
lor, constituindu-se într-un comitet. Un birou de organizare, unul de materiale şi altul de 
studii şi propagandă şi altul de informaţii să constituie statul major.

Din condescendenţă pentru domnul ministru Bujoiu, am propus ca domnia sa să i-a 
preşedinţia Comitetului de conducere.

Domnia sa mi-a cerut să iau conducerea biroului de organizare, dar mi-am declinat 
această sarcină, eu în calitate de şef al unei organizaţiuni mi-ar fi fost foarte greu acel birou 
pentru care trebuia o persoană care să se ocupe în exclusivitate.

La următoarea convocare, pe lângă cei mai dinainte, am întâlnit şi pe fostul ministru 
Ghişezan, care reprezenta Tineretul Naţional Ţărănesc. Expunându-se din nou ceea ce 
doream să facem, domnul ministru Ghişezan a spus că Tineretul Naţional Ţărănesc nu 
ar putea să se încadreze într-o altă formaţiune decât aceea a partidului său propriu. La 
viitoarele nu a mai participat. Eu am adus la cunoştinţă că persoana care o propusesem 
pentru conducerea biroului de organizare nu a acceptat.
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în una din zile am prezentat domnului inginer Bujoiu pe comandorul de aviaţie 

Marin Anton, care s-a alipit şi el organizaţiei sale.
într-o altă zi, domnul Bujoiu m-a convocat împreună cu o altă persoană recomandată 

de domnia sa pentru conducerea biroului de organizare care şi acesta a refuzat. Acesta era 
actualul general în rezervă Inkel.

Următor, în una din zile am fost la Petroşani la dl. ministru Bujoiu însoţit de maiorul 
Lupoaia, pe care îl cunoştea şi pe care l-am propus pentru conducerea biroului de infor
maţii. Acesta a acceptat, dar... n-a funcţionat niciodată.

La o altă dată, dl. ing. Bujoiu m-a dus la Creditul Minier unde am cunoscut pe domnii 
ing. Antonescu, Gheorghiu, Mircea şi dr. Bontilă.

Şedinţa care a urmat s-a ţinut în apartamentul d-lui lonescu Mircea, participând şi 
d-sa şi generalul Eftimiu, trimis de dl. general Aldea, căruia îi cerusem să ia parte şi d-sa.

Peste o săptămână, şedinţa următoare s-a ţinut într-o casă din Parcul Jianu, la care V. 
Brătianu nu a participat, fiind închis imediat după manifestaţiile de la 8 noiembrie.

Convocarea ulterioară a avut loc acasă la dl. ministru Bujoiu, care era bolnav şi la care par
ticipă şi dl. Al. Balş. Se începe a se da citire şi examinare proiectului de program alcătuit de dl. 
ministru Bujoiu, aducându-i-se modificări sau completări în urma discuţiunilor în comitet.

Acesta acum era compus din dl. ministru Bujoiu, gen. Eftimiu, ing. Gheorghiu, ing. 
Antonescu, ing. Al. Balş, ing. T. Niţescu, dr. Bontilă, comandor av. Marin Anton, V. 
Brătianu, G. Mânu şi subscrisul. De la această şedinţă, av. Polizu nu a mai participat.

Comitetul funcţionează discutând diverse chestiuni la ordinea zilei pe plan intern sau 
extern. Birourile sunt inexistente, organizaţiile rămânând pe mai departe dependente şi 
în sarcina fiecărui şef şi aşa au rămas până la urmă.

Nimeni nu comunică ceea ce a recrutat. Comitetul este convocat săptămânal de către 
dl. ministru Bujoiu în casa sa din str. Lascăr Catargiu.

Eu am participat aproape regulat la şedinţe până la data de 27 mai, când am intrat 
în ilegalitate.

Rolul Comitetului de conducere era de a contopi toate organizaţiunile ce se alipise
ră într-un singur organism, dar acest deziderat nu s-a putut efectua pentru că, pe de o 
parte nu s-a găsit persoana care să conducă biroul de organizare în acest scop, iar pe de 
altă parte, au survenit arestările cu privire la organizaţia M.N.R., care a făcut ca şefii ca 
V. Brătianu, Gh. Mânu, gen. Eftimiu şi eu să treacă în ilegalitate, să fie arestaţi sau ca dl. 
ministru Bujoiu să treacă în clandestinism.

Stărui în această declaraţie98 
s/s Horia Macellariu

Tribunalul Militar Bucureşti Secţia I

Se certifică de noi că prezenta copie este conformă cu originalul aflat în dosarul 
nr. 4541/1948.

Prim grefier.

1 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 4, f. 104-106.
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11. 23 aprilie 1948. Declaraţie prin care contraamiralul (r) Horia Macellariu prezintă per
soanele cu care a intrat în contact după intrarea sa în ilegalitate

Declaraţie

Subsemnatul Horia Macellariu, cu domiciliul în Bdul Elisabeta nr. 95, în continuare 
declar următoarele:

De când am intrat în ilegalitate §i până la data arestării am văzut foarte puţine per
soane. Astfel:

- La familia Giani: Lt.-cdor Eftimie §i cdor Toma Matei, care făceau parte din rezis
tenţă, dar cu care în timpul ilegalităţii §i până la noiembrie 1947 nu am mai acdvat.

- Avocatul Rene Policrat, avocatul meu.
- V. Brătianu, G. Mânu şi cdor Marin Anton, câte o singură dată, nemaiactivând.
- Familia Stănescu, prieteni cu familia Giani şi care nu ştia cine sunt.
-Tr. Niţescu, I. Bujoiu, D. Gheorghiu şi Al. Balş, membri în comitet de la noiembrie 

1947, în str. Toamnei 104.
- Cdor Condeescu, int. col. Popovici, lt.-cdor M. Tăutu, Romeo Snaidero, după no

iembrie 1947.
- Av. Dumitriu, av. Toma Radu, în casa cdor Condeescu după decembrie 1947. Nu 

face parte din mişcare.
- Adriana Georgescu, o dată în casa lt.-cdor Eftimie, altă dată pe stradă şi în casa cdor. 

Condeescu pentru nevoile sale persoanle. Nu face parte din mişcare. Cosmovici, logodnicul 
d-rei Adriana Georgescu, venind s-o ia pentru a o conduce. Nu face parte din mişcare.

- Av. Puiu Polizu în martie 1948, de două ori pe stradă şi o dată în casa cdor. 
Condeescu, face parte din mişcare.

- Comandor Drimba Gh. o dată pe stradă, de două ori în casa It.cdor. Marcel Tăutu şi 
o dată în casa cdor. Condeescu. Nu face parte din mişcare, primise rugăminţi din parte-mi 
în cazul când reuşeşte să iasă din ţară.

- Vasile şi Dorina Nedelcu.
- Lt.cdor. Stoenescu pe care l-am întâlnit în iarna 1946/1947 într-o frizerie din str. 

Popa Nan întâmplător. Mă găseam în frizerie în timpul operaţiunii de tundere, nimeni 
nu mai era înăuntru afară de lucrător, când intrând ofiţerul, surprins, m-a salutat, văzân- 
du-mă prin oglindă.

După ce operaţiunea mea s-a terminat, după 10 minute a luat loc în acelaşi scaun, 
iar eu după ce m-am îmbrăcat, l-am salutat eu prin oglindă, după care am plecat fără a 
schimba vreun cuvânt.

Afară se găsea maşina sa oficială cu şofer militar.
Nu a luat atitudine împotriva mea. Nu face parte din organizaţia mea. Am judecat 

procedarea sa ca un act de perfectă camaraderie.
Aceasta îmi este declaraţia, susţin şi o semnez."

s/s Horia Macellariu 
Bucureşti, 23 aprilie 1948

99 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 4, f. 107-108.
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Tribunalul Militar Bucureşti Secţia I

Se certifică de noi că prezenta copie este conformă cu originalul declaraţiei aflată în 
dosarul nr. 4541/1948.

Prim grefier

12. 26 aprilie 1948. Declaraţie prin care contraamiralul (r) Horia Macellariu recunoaşte că 
a avut o organizaţie proprie

Declaraţie

Subsemnatul Horia Macellariu cu ultimul domiciliu în B-dul Elisabeta nr. 95, în con
tinuarea declaraţiilor anterioare declar următoarele:

Ca membru în comitetul de conducere al organizaţiilor subversive de sub şefia d-lui 
ing. I. Bujoiu, am avut organizaţia mea proprie.

Această organizare a avut la început trei şefi de ramuri It.-comandor Eftimie, cdor 
Toma Matei şi avocatul Puiu Polizu. Acesta din urmă nu-i cunoştea pe ceilalţi doi şi un al 
4-lea şef de ramură cdor Condeescu D. din noiembrie 1947. Misiunea lor era să recruteze 
oameni în grupe mici de 4-5 membri, care la rândul lor să recruteze mai departe.

Scopul organizaţiei era răsturnarea regimului democratic pe cale de violenţă şi insta
urarea regimului monarhic sub Mihai.

Prin luna martie, în urma comunicării d-lui inginer Traian Niţescu că deţinea de la 
dl. Unbeck, cetăţean american, informaţia că conflictul diplomatic între Statele Unite şi 
Rusia este apropiat, am dat dispoziţiuni ca cei trei şefi de ramuri să se întrunească şi să se 
însumeze rezultatele recrutării şi anume: efectivele recrutate, repartiţia lor geografică, nu
mărul armelor, mjloacele de transport şi de comunicaţiuni, dacă eventual se găsesc asupra 
membrilor aderenţi. Când am cerut aceasta nu mă reîntâlnisem cu dl. avocat Puiu Polizu, 
pe care nu-1 văzusem de pe vremea când am intrat în ilegalitate. Când m-am întâlnit cu 
d-sa şi la cererea d-sale am reluat contactul, mi-a spus că în tot timpul cât nu ne-am văzut, 
d-sa a recrutat în regiunea Braşov şi că în tot acest timp s-a mai văzut cu dl. ing. I. Bujoiu, 
de la care a avut instrucţiuni în acest scop.

In şedinţa de la 20 martie 1948, hotărându-se ca data viitoare să prezentăm efectivele 
fiecăruia din organizaţiuni, în ziua de 23 martie 1948, aflându-mă în locuinţa comando
rului Condeescu, s-au însumat ramura sa cu aceea a comandorului Toma Matei, cifrân- 
du-se circa la 3 500 membri în Capitală şi 900-1 000 în teritoriu. Cu această ocaziune, 
adunarea era făcută de comandorul Condeescu iar eu am trecut cifrele pe o hartă-schiţă 
a României pe calc cu creionul încercuindu-le. A doua zi, începând arestările, am şters cu 
guma însemnările. Mi-a rămas în minte vag că aceste însemnări se întindeau în Muntenia, 
Moldova şi mai slab în Ardeal şi Dobrogea, înglobând circa 10-12 Judeţe. Ambii şefi de 
ramură sunt în măsură să ştie în ce localitate îşi aveau aderenţii.

Armele, mijloacele de transport şi comunicaţiuni, ce eventual ar fi existat asupra 
membrilor aderenţi nu au fost prezentate atunci, ele urmând a fi arătate ulterior. în afară 
de acest material, noi ne bazam pe armament american, ce ar fi urmat să-l primim în urma 
mesagiului trimis d-lui general Rădescu.
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Organizaţia mea în legătură cu celelalte organizaţiuni, urma să acţioneze în două 

ipoteze: sau în caz de război, sau la 90 zile după semnarea Tratatului de pace cu Austria 
după instrucţiunile d-lui general Rădescu, conform scrisorii.

Pentru a putea feri organizaţia de a fi descoperită s-au impus de la început o serie de 
reguli conspirative şi anume:

- limitarea numărului de membri ce s-ar cunoaşte între ei, grupa de 4-5.
- Comunicările telefonice camuflate de exemplu: pentru a indica o întâlnire: „Sunt de 

părere în punctul cutare, poţi să-mi aduci un cauciuc”?
- în caz de dispersare şi pierderea legăturilor cunoscute, recurgerea la „Faruri”, per

soane neutre şi din afara organizaţiei.
- Pentru recunoaşterea curierilor se întrebuinţau monede de 5 lei şi acul de siguran

ţă, una era parola, cealaltă răspunsul.
- Iar pentru corespondenţa scrisă s-ar fi întrebuinţat cifru, o intervetire de litere cu un 

cuvânt cheie, am dat declaraţiile anterioare, descriind modul de întrebuinţare a cifrului.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o semnez propriu, nesilit de nimeni.100

s/s Horia Macellariu Bucureşti, 26 aprilie 1948

Tribunalul Militar Bucureşti Secţia I

Se certifică de noi că prezenta copie este conformă cu originalul declaraţiei aflată în 
dosarul nr. 4541/1948.

Prim grefier

13. 8 mai 1948. Declaraţie prin care contraamiralul (r) Horia Macellariu prezintă activitatea 
organizaţiei sale

Declaraţie

Subsemnatul Horia Macellariu, cu ultimul domiciliu în B-dul Elisabeta nr. 95, în con
tinuarea declaraţiunilor mele anterioare, precizez următoarele:

Cu dl. ing. I. Bujoiu am luat primul contact politic în vara anului 1945, în locuinţa d-sale 
din str. Dionisie nr. 68, prin avocatul Puiu Polizu. Aceasta după ce dl. ing. I. Bujoiu îşi ex
primase prin dl. ing. Polizu dorinţa de a mă vedea, ceea ce mi-a fost transmis prin fratele 
său, avocat Puiu Polizu. Acesta din urmă m-a însoţit când m-am dus la I. Bujoiu acasă.

La această întrevedere, dl. ing. I. Bujoiu mi-a vorbit despre organizaţiile d-sale sub
versive şi eu i-am vorbit de organizaţia mea, văzând că ne aflăm pe aceeaşi linie de adver
sari ai regimului de după 6 martie 1945.

A doua oară m-am dus la dl. ing. I. Bujoiu care m-a dus la Creditul Minier spre a-mi face 
cunoştinţă cu domnii inginer D. Gheorghiu şi Antonescu. Cu această ocazie am cunoscut şi 
pe dr. Bontilă, pe care dl. ing. Antonescu îl introdusese în birou, după câteva minute.

Tot în cursul verii am participat la o şedinţă la dl. ing. I. Bujoiu în str. Dionisie nr. 68, 
convocat de d-sa unde au mai fost şi domnii ing. D. Gheorghiu, Antonescu, Gh. Mânu 
şi V. Brătianu. La această şedinţă am venit însoţit de av. Puiu Polizu. La această şedinţă.

100 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 4, f. 109-110.
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fiecare din noi a vorbit despre organizaţia sa, fără să dea cifre §i s-a hotărât constituirea 
unui comitet care să coordoneze §i să conducă toate organizaţiile noastre subversive, care 
urmărea răsturnarea prin forţă a regimului democratic de după 6 martie 1945.

Comitetul s-a constituit din domnii ing. I. Bujoiu, ing. D. Gheorghiu, ing. Antonescu, 
V. Brătianu, Gh. Mânu şi subsemnatul. Şeful comitetului era dl. ing. I. Bujoiu. Ulterior, 
comitetul s-a completat cu următorii: dl. dr. Bontilă, cam prin toamna anului 1945, co
mandor Anton Marin, spre sfârşitul lui noiembrie 1945, dl. Al. Balş, sfârşitul anului 1945, 
ing. Tr. Niţescu, prin ianuarie 1946.

La şedinţele noastre de comitet a mai participat dl. general Eftimie C., din partea 
d-lui general Aldea, încă de la sfârşitul lunii noiembrie 1945.

Cât despre dl. ing. Mircea lonescu, deşi dl. ing. Bujoiu nu mi-a spus că acesta făcea 
parte din comitet la şedinţa din casa sa, la care am participat şi eu, la sfârşitul lunii noiem
brie 1945, dl. Mircea lonescu a luat parte la discuţii, ceea ce m-a făcut să cred că şi d-sa 
face parte din comitet, dar că dl. ing. Bujoiu pentru motive pe care nu le bănuiam, nu mă 
încunoştinţa de acest fapt.

în toamna anului 1945, dl. Vintilă Brătianu, dându-mi o întâlnire, mi-a comunicat 
că a găsit o organizaţie a armatei care merge până sus, că aceasta nu vrea să stea de vorbă 
decât cu un militar, că el încunoştiinţând pe dl. ing. I. Bujoiu, acesta din urmă este de 
acord să iau contactul cu ea. în una din zilele următoare am fost condus de dl. V. Brătianu 
într-o casă din str. Batiştei sau din apropierea str. Batişte, în apartamentul unui domn 
Alexandrescu pe care nu l-am cunoscut până atunci. în această casă, dl. V. Brătianu mi-a 
prezentat pe dl. It.-col. Plesnilă, căruia i-am vorbit despre organizaţiile noastre conduse de 
dl. ing. I. Bujoiu. D-sa mi-a spus că lucrează cu dl. general Aldea, pe care dacă vreau să-l 
văd să-i spun d-sale şi în orice caz să iau contact cu dl. general C. Eftimiu.

Peste câteva zile m-am dus la dl. gen. C. Eftimiu (Inspectoratul de Armată) aşa cum 
îmi indicase dl. It.col. Plesnilă. Am spus şi d-lui gen. Eftimiu ceea ce comunicasem şi It.- 
colonel Plesnilă, în legătură cu organizaţiile noastre. Dl. general Eftimiu mi-a spus că 
lucrează în organizaţia d-lui gen. Aldea, prin care are legătură cu Palatul.

Am comunicat d-lui ing. I. Bujoiu cele discutate cu dl. gen. Eftimiu şi It.-col. Plesnilă.
Prin septembrie 1945 m-am întâlnit cu dl. general Aldea în casa d-lui Capră, condus 

fiind de dl. general Eftimiu, când am venit eu credeam că mă aflu în locuinţa d-lui general 
Aldea. Abia după aceea am aflat că nu eram în locuinţa d-lui general Aldea, ci aceea a unui 
domn Capră, cu ocazia procesului. Atât înainte de a mă fi dus la dl. gen. Aldea, cât şi după 
ce am fost, am comunicat d-lui ing. 1. Bujoiu şi comitetului.

Prin noiembrie 1945, cunoscând pe dl. cdor Marin Anton, l-am prezentat d-lui ing. 
I. Bujoiu acasă la d-sa în str. Dionisie, după ce în prealabil dl. ing. I. Bujoiu îşi dăduse 
agrementul, spunând că dl. cdor Marin Anton are o organizaţie de aviatori la Buzău. La 
această întâlnire am fost de faţă numai noi trei. Dl. ing. I. Bujoiu punându-1 în curent 
pe cdor. Marin Anton de existenţa organizaţiilor noastre, iar acesta din urmă vorbindu-i 
despre organizaţia sa de aviatori.

La această întâlnire, cdor. Marin Anton a venit înbrăcat în uniformă militară. Scurt 
timp după aceasta a avut loc o şedinţă în casa d-lui ing. M. lonescu, la care au pardcipat ur
mătorii; domnii ing. M. lonescu, ing. 1. Bujoiu, ing. Antonescu Gh., ing. D. Gheorghiu, cdor 
Marin Anton, gen. Eftimiu C. (ca trimis al d-lui general Aldea), Gh. Mânu şi subsemnatul.
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O altă şedinţă s-a ţinut intr-o casă din Parcul Jianu (la dl. ing. D. Gheorghiu) la care 

am participat.
Din ianuarie 1946, şedinţele au loc în casa d-lui ing. 1. Bujoiu, în locuinţa din str. 

Lascăr Catargiu la care am pardcipat eu şi la care participă ing. Tr. Niţescu şi Al. Balş, în 
afară de ing. I. Bujoiu, ing. D. Gheorghiu, Antonescu Gh., dr. Bontilă, Gh. Mânu, gen. 
Eftimiu şi cdor. Marin Anton.

V. Brădanu nu a mai participat la şedinţele noastre, la care mă aflam, după 8 no
iembrie 1945, din modve conspirative şi ţinea legătura direct cu dl. ing. I. Bujoiu. Av. P. 
Polizu nu a mai participat la şedinţele ţinute în b-dul Lascăr Catargiu, deoarece îi spuse
sem d-lui ing. I. Bujoiu că nu are rost să particip şi eu şi dl. P. Polizu.

După multă vreme (în marde 1948), mi-a spus însă Puiu Polizu că avea contact direct 
cu dl. ing. I. Bujoiu, de la care primea instrucţiuni.

Şedinţele se ţineau regulat şi erau convocate de dl. ing. I. Bujoiu. Ele se ţineau săptă
mânal sau la 10 zile, până la intrarea mea în ilegalitate (27 mai 1946).

Susţin şi semnez.101

s/s Horia Macellariu 8 mai 1948

Tribunalul Militar Bucureşti Secţia I

Se certifică de noi că prezenta copie este conformă cu originalul declaraţiei aflate în 
dosarul nr. 4541/948 

Prim grefier,

14.10 mai 1948. Declaraţie pnn care contraamiralul (r) Horia Macellariu prezintă aderenţii

Declaraţie

Subsemnatul Horia Macellariu, cu ultimul domiciliu în B-dul Elisabeta nr. 95, în con
tinuarea declaraţiunilor anterioare precizez următoarele:

La numărătoarea aderenţilor organizaţiei mele în casa comandorului Condeescu, în 
jurul datei de 23 marde 1948, It.cdor Eftimie Ştefan n-a participat. N-a participat nici 
avocatul Polizu, deşi el fusese şef de raihură în organizaţie. Pe Puiu Polizu nu-1 văzusem 
de când am intrat în ilegalitate, dar prin martie 1948 mi-a cerut să reia contactul cu mine, 
ceea ce am făcut; ne-am văzut de 2-3 ori pe stradă (prima dată la Şcoala Tunari, a doua 
oară şi a treia oară în Viilor, colţ cu Toamnei), ultima oară a fost la 23 martie 1948. Când 
am reluat contactul cu el mi-a spus că tot timpul cât nu m-a văzut el a recrutat aderenţi 
în regiunea Braşov şi că în tot acest timp s-a văzut cu dl. ing. 1. Bujoiu, de la care a primit 
instrucţiuni. Cât a stat la Condeescu între 23 şi 31 martie 1948, avocatul Puiu Polizu a fost 
o singură dată la mine.

Numărătoarea despre care am vorbit mai sus s-a făcut numai în ceea ce priveşte ade
renţii. Eu dădusem anterior dispoziţii ca şefii de ramură It.cdor Eftimie, cdor Toma Matei, 
şi cdor. Condeescu să însumeze efectivele recrutate, numărul armelor, mijloace de trans-
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port, dacă eventual se găsesc asupra membrilor aderenţi. Spun eventual, întrucât n-am 
avut nicio indicaţie asupra armamentului că ar exista asupra oamenilor, întrucât speram 
să avem armament de la americani, la momentul oportun.

Numărătoarea făcută a arătat circa 3-500 aderenţi în Capitală §i 900-1000 în teritoriu. 
Cu această ocazie, adunarea era făcută de comandorul Condeescu, iar eu am trecut cifrele pe 
o hartă-schiţă a României, făcută pe hârtie de calc, făcând cercuri în jurul cifrelor. începând 
arestările şi aflând, am şters cu guma aceste însemnări făcute. îmi aduc aminte totuşi că însem
nările se întindeau în Muntenia, Moldova, Ardeal, Dobrogea, în total erau vreo 10-12 judeţe.

Susţin şi semnez.102
10 mai 1948s/s Horia Macellariu

Tribunalul Militar Bucureşti Secţia I

Se certifică de noi că prezenta copie este conformă cu originalul declaraţiei aflată în 
dosarul nr. 4541/1948.

Prim grefier

15.15 mai 1948. Declaraţie prin care contraamiralul (r) Horia Macellariu prezintă acţiunea 
de unificare a organizaţiilor subversive

Declaraţie

Subsemnatul Horia Macellariu, cu ultimul domiciliu în B-dul Elisabeta nr. 95, în con
tinuarea declaraţiunilor anterioare precizez următoarele:

La a doua mea întâlnire pe care am avut-o cu dl. ing. I. Bujoiu, în casa sa din str. 
Dionisie, au mai participat domnii V. Brătianu, Gh. Mânu şi Puiu Polizu. Atunci s-a discu
tat că organizaţiile noastre să meargă în colaborare, şefii lor constituindu-se într-un comi
tet de conducere cu un birou de organizare, unul de materiale şi altul de informaţii şi altul 
de studii şi propagandă. Tot atunci dl. ing. I. Bujoiu a propus ca eu să iau conducerea 
biroului de organizare, ceea ce eu nu am acceptat, arătând că fiind şeful unei organizaţii 
mi-ar fi greu să fiu şi şeful biroului de organizare pentru care ar trebui o persoană să se 
ocupe în exclusivitate.

în una din zilele următoare am fost convocat acasă la dl. Bujoiu, unde mai venise şi 
dl, colonel Yukel, pe care domnia sa îl propunea pentru conducerea biroului de organi
zare. Dl. colonel Yukel nu a acceptat această sarcină. Peste alte câteva zile, m-am dus la 
Societatea Petroşani la dl. inginer Bujoiu, însoţit fiind de maiorul Lupoaia, pe care l-am 
propus pentru conducerea biroului de informaţii. Domnul inginer Bujoiu îl cunoştea şi 
a fost de acord.

Maiorul Lupoaia a fost de asemenea de acord cu aceasta, însă ştiu că nu a funcţionat 
acest birou.

Stărui şi semnez.100

s/s Horia Macellariu Bucureşti, 15 mai 1948

102 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 4, f. 114. 
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Tribunalul Militar Bucureşti Secţia I

Se certifică de noi că prezenta copie este conformă cu originalul declaraţiei aflată în 
dosarul nr. 4541/1948.

Prim grefier,

16. 9 martie 1950. Declara^ cmtraamiraMui (r) Horia Macellariu prin care prezintă m- 
prejurărUe în care l-a cunoscut pe P. Polizu

Declaraţie

Subsemnatul Horia Macellariu, născut la 10 mai 1804, în oraşul Craiova, fiul lui 
Nestor şi al Elenei Măcelaru, de profesiune fost ofiţer de marină, cu ultimul domiciliu în 
Bucureşti, str. Toamnei nr. 104, în prezent deţinut în penitenciarul Aiud, condamnat la 
muncă silnică pe viaţă, declar următoarele:

il cunosc pe Polizu P. din 1945, din casa unui prieten comun ing. Petre Capriel. El 
m-a condus în locuinţa inginerului I. Bujoiu din str. Dionisie la cererea acestuia din urmă. 
Mă întâlneam cu Polizu P. până in primăvara anului 1946 tot în casa ing. P. Capriel, 
unde deseori luam masa, seara deseori. Discuţiile ce aveau loc erau asupra chestiunilor de 
ordinea zilei. De atunci eu intrând in ilegalitate nu l-am mai văzut pe Polizu decât in pri
măvara anului 1948, de 2-3 ori, la dorinţa lui. In timpul întâlnirii noastre mi-a spus că în 
acest interval de timp a fost în legătură cu ing. I. Bujoiu. Am luat parte în câteva rânduri 
ia şedinţe în casa ing. I. Bujoiu la care a participat şi Polizu P. Discuţiile erau tot asupra 
chesdunilor la ordinea zilei şi asupra organizării noastre asupra rezistenţei împotriva mă
surilor luate de guvernul de la 6 martie 1945, toţi cei prezenţi între care şi Polizu P. erau 
de acord. Polizu P. a cunoscut tot ce s-a discutat în şedinţele la care a luat parte în casa 
ing. Bujoiu I. şi una în casa ing. Gheorghiu, despre regruparea orgasnizaţiilor subversive 
împotriva măsurilor luate de guvernul instalat la 6 martie 1946.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez propriu nesilit de ni
meni. 104

s/s Horia Macellariu Aiud, la 9 martie 1950

17. 3 iulie 1951. Declaraţia contraamiralului (r) Horia Macellariu în care prezintă împreju
rările în care l-a cunoscut pe comandorul Ştefan Eftimie

Declaraţie

Subsemnatul Horia Macellariu, născut la 10 mai 1894 în oraşul Craiova, fiul lui Nestor 
şi al Elenei, morţi, fost contraamiral de marină, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, B-dul 
Elisabeta nr. 93, în prezent deţinut în Penitenciarul Aiud, asupra celor întrebate declar 
următoarele:
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întrebare: Când aţi cunoscut pe domnul comandor Eftimie Ştefan?
Răspuns: îl cunosc din Marina Militară unde a fost oBţer activ ca şi mine, Hind scos 

din cadrele active după 1945.
întrebare: Ce relaţiuni existau între dumneavoastră şi el?
Răspuns: Existau relaţiuni de camaraderie făcând parte din aceeaşi armă, însă nicio

dată nefiind mie subordonat.
întrebare: Când şi în ce împrejurări aţi reluat relaţiunile cu dânsul?
Răspuns: După scoaterea mea din armată in 1945, cu ocazia procesului său, in care 

era acuzat pentru părăsirea postului ca ajutor al C.P.Z.C. (Comandamentul Portului şi 
Zonei Constanţa) când am fost martor al apărării şi a fost achitat.

în aprilie 1946, după ce domnul colonel Plesnilă mi-a făcut comunicarea din partea 
gl. Aldea: „în fine, domnule amiral. Forţele Naţionale s-au pus de acord în a recunoaşte 
pe domnul gl. Aldea ca şef al rezistenţei” şi prezentându-se M.S. Regelui, ca de obicei, 
pentru a-I informa i-a spus planul de acţiune, gl. Aldea urmând să se retragă în munţi, iar 
pe mine m-a propus să conduc acţiunea în Bucureşti.

în această situaţie, am făcut-o cunoscut locotenent-comandorului Eftimie cerându-i 
ca şi domnia sa să recruteze alţi membri.

întrebare: Ce activitate a dus domnul Eftimie în această situaţie şi câţi aderenţi a recrutat?
Răspuns: Nu cunosc activitatea ce a dus-o în urma propunerii făcute şi nu mi-a comu

nicat că ar fi recrutat vreun aderent pentru această acţiune.
Aceasta este declaraţia pe care o scriu şi o semnez.103

s/s Macellariu 
p. conformitate 
s/s indescifrabil

Aiud, 3 iulie 1951

18. 23 aprilie 1958. Cererea deţinutului Macellariu N. Horia de eliberare din Penitenciarul 
Râmnicu Sărat de aprobare a transferului său la un penitenciar de execuţie atribuit deţinuţilor poli
tici din categoria inculpărilor asemănătoare cu a sa §i într-un regim potrivit stării sănătăţii sale

Cerere
Către dl. director general al Penitenciarelor

Subsemnatul deţinut politic Macellariu N. Horia, născut la 28.04.1894 sul vechi în 
Craiova jud. Dolj, deţinut în Penitenciarul Râmnicu Sărat, condamnat la temniţă grea pe 
viaţă pentru înaltă trădare, rea conduită etc.

Rog a aproba cererea mea de mai jos pentru următoarele motive:
1. Am fost condamnat în contumacie la 18 noiembrie 1946 de Tribunalul Militar 

Bucureşti în complet special de judecată, în procesul Mişcării Naţionale de Rezistenţă. 
Nu m-am putut prezenta în instanţă, pentru că nu mă puteam apăra în deplină libertate, 
declarând că fusesem abilitat de M.S. Regele în acea mişcare.
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Nu se poate concepe ca o abilitate din partea şefului statului, într-o anume sarcină, 

unui cetăţean, înseamnă tulburarea ordinii şi siguranţei statului.
2. La 19.04.1948 fiind arestat şi condamnarea mea în contumacie căzând, am cerut 

să fac opoziţie în termen legal. Nu mi s-a permis. în iulie 1948, la insistenţele mele mi s-a 
îngăduit şi opoziţia mi-a fost redactată chiar de dl. anchetator şef.

Aşteptam judecarea opoziţiei, când mă văd introdus în procesul Mişcării Libertăţii 
Româneşd din 27 octombrie 1948. Am arătat că nu pot fi condamnat de două ori pentru 
aceleaşi inculpări şi că voi ridica incidentul de „non bis in idem”, care este de ordine pu
blică. Ancheta mi-a interzis să fac acest lucru la fond, indicându-mi să-l fac la recurs unde, 
fiind de ordine publică, mi se va casa sendnţa şi voi avea norocul să rejudec, din nou, sigur 
într-o altă atmosferă.

La 02.11.1948 am fost condamnat din nou, pentru aceleaşi inculpări, la muncă silnică 
pe viaţă de Tribunalul Militar Bucureşd pentru înaltă trădare, organizaţie, tulburarea 
ordinii publice etc. Am aşteptat zadarnic să mi se comunice data recursului pentru a-mi 
formula motivele de casare şi am cerut veşnic să mi se comunice sendnţa fondului în în
tregime, pentru a-mi trage şi celelalte modve de casare. Din 1954 am făcut-o şi în scris în 
câteva rânduri, fără a o obţine, ci numai minuta. Dosarul fiind public, eu condamnatul 
n-am reuşit nici după 10 ani să cunosc motivarea sendnţei condamnatoare.

3. La 04.11.1948 am fost încarcerat în Penitenciarul Aiud unde până la 02.04.1958 
am executat condamnarea în condiţiuni foarte grele: regim celular, la secret, fără contact 
cu familia - oral, scris sau de ajutor, fără muncă, carte sau scris, âră aer, lumină, soare, 
fără a şti ce se petrece în lume sau a putea să mă manifest. în al unsprezecelea an de pe
nitenţă grea sunt transferat la 04.04.1958 la Penitenciarul Râmnicu Sărat într-un regim 
şi mai sever de „condiţiuni speciale”, fără ca să-mi recunosc vreo greşeală care să jusdfice 
pedepsirea mea şi mai rău.

4. Sunt bătrân (64 ani) şi bolnav: distrofic cu o debilitate generală; astenie şi frecvente 
lipotemii, cardiac - miocardită, afecţiuni pulmonare, afecţiuni digestive - gastrită şi ente- 
rocolită, tulburări de vedere - imagini suprapuse, vedenii colorate, orificiile lerniale slăbi
te, picioarele se umflă din cauza ţesuturilor slăbite şi a inimii insuficiente, reumatic etc.

în această stare a sănătăţii şi a vârstei sunt pus într-un regim de execuţie înăsprit, în 
care nu pot, la nevoie, să mă îndnd zilnic timp de 17 ore şi cu regimul alimentar - pe care-1 
aveam la Penitenciarul Aiud din cauza boalei - suprimat.

în condnuarea acestei situaţii, căruia nu-i pot face faţă, cu slabele mele puteri rămase, 
îmi văd sfârşitul vieţii grăbit, fără ca să am vreo vină care să justifice înăsprirea tratamen
tului impus.

5. Astfel fiind, fac apel la dvs., domnule Director general ca, în calitatea pe care o 
aveţi şi în funcţia pe care o îndepliniţi, să binevoiţi a lua în considerare cererea pe care o 
fac şi: a. să dispuneţi transferarea mea la un penitenciar de execuţie atribuit deţinuţilor 
politici din categoria inculpărilor asemănătoare cu a mea şi într-un regim potrivit stării 
sănătăţii mele, pe de o parte, iar pe de altă parte, în calitatea domniei voastre de prote
guitor al celor pe care îi administraţi; b. să interveniţi, sprijinindu-mă, către Tribunalul 
Militar Bucureşd ca să-mi trimită sentinţele de condamnare la instanţa de fond şi la aceea 
de recurs, în întregime modvate, pentru ca, în deplină cunoştinţă de cauză, să pot cere 
revizuirea proceselor mele.

Susţin acest apel în baza dreptului etern uman de apărare.
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6. Ar părea paradoxal acest apel la viaţă omenească din partea unui condamnat po

litic să moară în temniţă, când normal ar B să dorească cu un minut mai devreme să se 
curme această agonie. Sunt insă comandamente care îmi ordonă să fac acest apel: religia 
mea îmi interzice sinuciderea şi, dimpotrivă, îmi impune nu numai să-mi păstrez corpul, 
dar şi să mi-1 şi apăr; meseria mea de marinar şi militar m-a învăţat să nu abandonez în 
furtună şi mai presus de orice este credinţa mea intimă nezdruncinată a nevinovăţiei mele 
şi nedreptăţii ce mi s-a făcut.

Nicicând n-am fost un trădător, un necredincios, un tulburător al ţării şi neamului 
meu; tot trecutul meu este martor că viaţa şi activitatea mea am pus-o în serviciul şi pentru 
binele poporului român.

Cândva, când patimile polidce se vor atenua, realitatea va apărea în tot adevărul ei.106

Macellariu
Deţinut politic, nr. matricol 137/152

23 aprilie 1958 
Penitenciarul Râmnicu Sărat

19. Notă prin care Ministerul Forţelor Armate propune Secţiei pentru Controlul Muncii la 
M.F.A., M.A.I. §i Justiţie repunerea în dreptul de pensie a contraamiralului (r) Macellariu Horia

Secţia pentru Controlul Muncii 
la M.F.A., M.A.I. şi Justiţie

Exemplarul nr. 2

Notă

Ministerul Forţelor Armate propune repunerea în dreptul de pensie a lui Macellariu 
Pompiliu Horia Ion.

Numitul a făcut parte din cadrele active ale armatei timp de 31 ani având diferite 
funcţii, printre care secretar general al Ministerului Aerului şi Marinei, şef de stat major 
şi comandant al Marinei.

în august 1944 fiind numit comandant superior pentru apărarea Dobrogei, unităţile 
de sub comanda sa au acţionat pentru dezarmarea şi alungarea trupelor hitleriste din 
această regiune a ţării.

în martie 1945 a fost trecut în rezervă, cu gradul de contraamiral, cu drept de pensie.
După trecerea în rezervă a desfăşurat o acdvitate duşmănoasă, potrivnică intereselor 

poporului şi statului român:
- a participat la unele organizaţii contrarevoluţionare, devenind conducătorul „Miş

cării naţionale de rezistenţă” Bucureşti şi evidenţiindu-se în pregădrea demonstraţiei 
provocatoare antiguvernamentală de la 8 noiembrie 1945;

-în anul 1948 a făcut parte din comitetul de conducere şi coordonare al organizaţiei 
subversive condusă de ing. Ion Bujoiu, complotând pentru răsturnarea guvernului;

- a furnizat informaţii cu caracter militar membrilor Misiunii Militare americane.
Pentru faptele sale, în anul 1948 a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă, pedeapsă

ce i-a fost comutată la 25 ani muncă silnică.
In iulie 1964 a fost graţiat iar cu începere de la 1 septembrie 1964 i s-a acordat, prin- 

tr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştri, un ajutor lunar în valoare de 400 lei.

5 ASRI, fond „P”, dosar nr. 20.239. voi. 2, f. 53.
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Ţinând seama de gravitatea faptelor sale contrarevoluţionare, precum şi de faptul 

că primeşte un ajutor lunar, că are o fiică căsătorită care îl poate ajuta şi la care de fapt 
locuieşte. Secţia pentru Controlul Muncii la M.F.A., M.A.I. şi Justiţie nu este de părere să 
fie repus în dreptul la pensie.

Supunem această propunere spre aprobare Secretariatului C.C. al P.C.R.107

Şeful Secţiei
s/s Răduică Grigore

2.2. Goinculpatul ing. Antonescu G. Gheorghe

20. 3 aprilie 1948. Declaraţie prin care ing. Gheorghe G. Antonescu arată că l-a contactat pe ge
neralul Nicolescu, adjutantul fostului rege Mihai, împreună cu dr. Bontilă §i Dimitrie Gheorghiu pentru 
a găsi susţinere în încercarea de a pune bazele unei organizaţii subversive

Declaraţie

Subscrisul Gheorghe G. Antonescu, născut în anul 1898 în comuna Găzăneşti jud. 
Ialomiţa, de religie creşdn ortodox, de naţionalitate şi supuşenie română, cu ultimul do
miciliu în Bucureşti, Şoseaua Kiselef nr. 13, declar următoarele;

în anul 1944, după 23 august sau începutul anului 1945, am fost la dl. general 
Nicolescu, adjutantul fostului Rege, împreună cu dl. dr. Bontilă, şi cred fără a putea afir
ma şi cu dl. Dimitrie Gheorghiu. După ce am lămurit o chestiune de intervenţie personală, 
am discutat asupra situaţiei politice, arătând dorinţa câtorva colegi de a activa în viaţa 
publică pentru a duce contribuţia noastră la ridicarea ţării. Cum Regele era socotit atunci 
arbitrul situaţiei şi acel care contribuise la schimbarea destinului neamului prin lovitura 
de la 23 august 1944, întrebam pe dl. general Nicolescu cum ar privi Regele această iniţi
ativă. Domnia sa a promis că se va informa şi va da un răspuns.

Nu-mi amintesc să fi primit vreun răspuns direct sau dat unui alt coleg, totuşi câţiva 
din noi, dl. G. Bontilă, dl. D. Gheorghiu şi subscrisul ne-am văzut de mai multe ori apoi 
cu dl ing. Bujoi, cu care aveam legături mai vechi din acdvitatea profesională, mai târziu 
cu dl. ing. A. Balş şi ing. Tr. Niţescu. Aceste luări de contact s-au făcut în decursul anului 
1945, disparate. Către sfârşitul anului ne-am întâlnit de mai multe ori cei de mai sus cred 
la început fără dl. dr. Bontilă şi am discutat asupra creării unei organizaţii.care să caute 
să păstreze trează conştiinţa naţională. S-a discutat la început dacă nu ar fi mai bine să ne 
înscrim, cei care dorim să activăm, într-o asociaţie existentă şi-mi reamintesc că s-a vorbit 
de „Liga Culturală” care jucase un rol important înainte de întregirea ţării. S-a examinat 
şi eventualitatea formării unui cerc pentru scoaterea unei reviste cu caracter cultural, eco
nomic şi social. S-a văzut curând dificultatea realizării acestui proiect, lipsă de hârtie, de 
facultatea de tipărire, nevoie de capital. S-a decis atunci crearea unei organizaţii cu scop 
de propagandă a unor concepţii de viaţă pe care noi trebuia la început să le lămurim.

' A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R., Secţia Militară, dosar nr. 11/1966, f. 357.
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Schema de organizare era în grupuri de 3-5 care să nu se cunoască între ei şi aceştia 

să caute să-şi facă noi aderenţi sub aceeaşi formă. Deşi nu are legătură directă cu această 
organizaţie răspunzând unei întrebări mai vechi ce mi s-a pus, amintesc că am luat parte 
în iarna anului 1944-45 la o reuniune la dl. ing. I. Bujoi în str. Dionisie, la care a participat 
şi dl. avocat Grozdea, fost decan al Baroului şi dl. prof. Dorel Dumitrescu, fost guvernator 
al Băncii Naţionale şi un alt domn avocat al cărui nume nu mi-1 reamintesc (Popescu sau 
Pop). La această reuniune s-a discutat numai asupra situaţiei politice fără a se vorbi de 
crearea vreunei organizaţii.

Trecând la organizaţia de care am vorbit mai sus, s-au ţinut o serie de şedinţe în anul 
1945 şi în anul 1946, unde s-a discutat şi s-a căutat să se ajungă la o concepţie politică co
mună, asupra organizării statului. S-a ajuns la concluzia că organizaţia ce ar corespunde 
mai bine, după concepţia noastră comună, ar H Monarhie constituţională, paramilitară, 
economie privată liberă cu respectarea libertăţii individuale. S-au întocmit proiecte dispa
rate fără a se ajunge, după discuţiile avute, să se întocmească un proiect unitar închegat. 
Eu cel puţin nu ştiu de existenţa unui astfel de proiect definitiv.

Şedinţa s-a ţinut la Soc. „Dunăreană”, la mine acasă o singură dată la ing. Al. Balş, 
o dată la locuinţa ce avea în cartierul Jianu - Dorobanţi, la dl. ing. Tr. Niţescu o dată la 
dl. Gheorghiu acasă o dată poate de două ori, de asemenea la Soc. „Lupeni” şi la Soc. 
Româno-Americană, de mai multe ori, după terminarea altor şedinţe comune de lucru 
convocate pentru alte scopuri.

La şedinţele noastre nu s-au discutat decât chestiuni politice de actualitate în afară de 
ideile asupra excepţiei de organizare a statului, interpretări de diversele ştiri externe din 
ziare, completate cu informaţii de la radio ascultate individual.

De mai multe ori, în aceste şedinţe s-a observat că toate discuţiile noastre în cerc res
trâns nu au nido valoare atâta vreme cât nu sunt răspândite pe calea ramificaţiilor ce ne 
propusesem să facem. S-a constatat însă că aceste organizaţii nu există căci o organizaţie 
ca să trăiască trebuie să i se dea un ţel, un scop de a ţine şi mijloace de lucru. S-a discutat 
eventualitatea de a se da un nume acestei mişcări şi să se redacteze material de propagan
dă ca să se răspândească. Nu s-a făcut niciuna nici alta. Am rămas la o organizaţie statică 
fără o răspândire în masă. Trebuie să relev că-mi amintesc că dl. dr. Bontilă a spus cândva, 
în anul 1946 spre sfârşit sau 1947 că domnia sa ar fi început crearea unei organizaţii. Nu i 
s-a cerut nume, căci nu se putea cere iar eu şi ceilalţi colegi cred că au crezut ca mine că de
claraţia este mai mult o fanfaronadă, spre a arăta că a realizat ceva mai mult decât alţii.

La o şedinţă la Soc. „Danubiana” cred, a participat un domn prof. Mânu, pe care nu-1 
cunoscusem şi nu l-am mai văzut de atunci. Domnia sa a comunicat că are legături cu fosta 
organizaţie legionară şi că ar crede că trebuieşte făcută o coordonare între diversele orga
nizaţii chiar dacă sunt aşezate pe planuri diferite. Nu s-a dat curs acestei sugesdi.

In anul 1947 întrevederile au avut loc foarte rar şi numai prin contacte individuale 
mai mult întâmplătoare. Sunt persoane din cele arătate mai sus pe care nu le-am văzut luni 
de zile. Cauza se datoreşte că nu găseam util să ne vedem neavând ce hotărî şi împrejurării 
că descoperindu-se tot felul de organizaţii clandestine ne era teamă să nu fim suspectaţi şi 
învinuiţi de uneltire împotriva regimului. Or, dacă organizaţia noastră începută cu gândul 
deschis al unei activităţi propagandistice de idei alunecase poate fără voia iniţiatorilor spre 
o mişcare subversivă nu avea nici mijloacele şi nici posibilitatea vreunei acţiuni.
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La una din şedinţele noastre cred că tot la Soc. „Danubiana” către sfârşitul anului 

1946 a participat ca invitat, nu ştiu de cine adus, un domn general sau amiral Macellariu. 
Nu l-am mai văzut de atunci şi cred că-mi reamintesc bine că nu a luat parte la discuţiile 
noastre şi să H făcut vreo propunere.

în anul 1946 s-a judecat procesul organizaţiei „Sumanele Negre”. Deşi din actul de 
acuzare rezultă vini precise de înarmare pentru încercarea răsturnării regimului, părerea 
în cercul nostru era că fusese mai mult o încercare romandcă. Nu aş putea deduce din 
schimbul de păreri avute de cineva care cunoştea în detaliu sau că avusese contact cu aceas
tă organizaţie.

Din misiunile aliate ce au fost în Ţara Românească am cunoscut pe următorii domni: 
col. Grander de la Misiunea Americană. A venit în ţară câteva zile numai după 23 august 
1944. S-a interesat de rezultatul bombardamentelor aeriene asupra industriei de petrol. 
I-am însoţit la Rafinăria Brazi a Soc. „Creditului Minier”. Domnia sa a părăsit ţara după 
două-trei luni. L-am cunoscut apoi pe dl. col. Wilcox care a înlocuit pe col. Grander. Mi-a 
cerut date complimentare asupra şi în legătură cu activitatea predecesorului său. L-am 
văzut o singură dată. Domnia sa a dat o recomandare dlui D. Gheorghiu şi mie pentru 
obţinerea unor reprezentanţe tehnice. Cu nici unul din aceşd domni nu am discutat vreo 
chesdune polidcă. De altfel, am vorbit prin interpret căci nu şdu englezeşte.

Nu am cunoscut pe altcineva din Misiunea Americană cu care nu am avut contact de
cât tehnic cu reprezentanţi tehnici. Nu cunosc pe nimeni de la Legaţia Americană, nu am 
avut niciun fel de contact, de altfel nu ştiu nici măcar unde se află localul Legaţiei. Dintre 
colegii mei nu şdu pe altul să fi avut contact cu reprezentanţii americani cu excepţia dlui 
ing. Tr. Niţescu care mi-a comunicat odată că conducătorii Soc. Româno-Americană vor fi 
invitaţi pentru informaţii relativ la întreprindere.

Din Misiunea Engleză am cunoscut pe dl. col. Joung, col. Masterson şi col. Galpin, 
pe acesta din urmă mai puţin. Toţi aceşti domni au lucrat efecdv în industria de petrol 
înainte de război. Pe dl. Masterson l-am văzut într-o vizită ce a făcut-o la Societate. De 
asemenea, şi pe dl. Joung, cu care m-am întâlnit apoi de două ori cred în legătură cu 
posibilităţile de achiziţii de materiale, căci domnia sa fusese reprezentant al firmei The 
National Suplly. La cererea mea, s-a informat şi mi-a răspuns că nu se pot lua materiale 
din America. Pe dl. Galpin l-am văzut o singură dată, nu-mi amintesc în ce împrejurare. 
Nu am discutat cu domniile lor politică. De altfel, am avut impresia că avem dispoziţie, 
cel puţin aşa se manifesta faţă de mine, că nu au voie să discute cu nimeni în legătură cu 
situaţia politică internă şi internaţională.

De la Legaţia Britanică nu cunosc pe nimeni şi nu am avut niciun fel de contact şi nu-mi 
amintesc să fi auzit pe la vreunul din colegii mei să cunoască pe cineva.

în legătură cu românii aflaţi peste graniţă, eu personal nu am avut nido legătură. Cu 
dl. ing. Caranfil când a plecat în misiune oficială în străinătate, i-am cerut nişte informaţii 
nu personal, ci Societatea la care lucrez, asupra filialelor din străinătate. Alte legături nu 
am avut. Corespondenţă cu dl. Caranfil s-a dus la „Creditul Minier” oficial, prin Poştă sau 
Legaţie. Cred că dl. D. Gheorghiu a primit odată pe la începutul anului 1945, o comunicare 
din partea dlui. ing. Caranfil spre a se ocupa de unele chestiuni personale ale domniei sale.
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Nu ştiu ca vreunul din colegii mei să fi avut vreo legătură, informaţii sau veşd de la 

românii aflaţi în străinătate.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o susţin şi o semnez propriu, nesilit fiind de ni

meni.

3 aprilie 1948 /ss/ ing. G.G. Antonescu

21. 23 aprilie 1948. Declaraţie prin care ing. Gheorghe G. Antonescu prezintă activitatea 
subversivă desfăşurată

Declaraţie

Subsemnatul ing. G. Antonescu, în continuarea celor declarate de mine anterior, şi 
asupra celor întrebate precizez următoarele:

Pe dl. ing. Bujoiu îl cunosc din anul 1939, legând cu d-sa relaţiuni profesionale mai 
strânse cu ocazia Congresului Inginerilor ce a avut loc în acel an. începând din a doua 
jumătate a anului 1945, subsemnatul împreună cu dl. D. Gheorghiu şi Ing. 1. Bujoiu am 
iniţiat o organizaţiune cu caracter subversiv, având drept scop elaborarea unui program 
viitor de guvernare ce urma să fie aplicat după ce guvernul Dr. Petru Groza ar fi fost 
înlăturat. Ulterior, la începutul anului 1946, s-au alăturat nouă şi d-nii ing. Alex. Balş şi 
ing. Traian Niţescu, după care grupul nostru de conducere astfel alcătuit a luat şi păstrat 
la aceeaşi epocă legături cu fostul amiral Horia Macellariu, Gheorghe Mânu şi prof. dr. 
Gheorghe Bontilă, care erau conducătorii unor proprii organizaţiuni subversive ce urmă
reau răsturnarea prin forţă a guvernului Dr. Petru Groza.

Pe dl. ing. Oimitrie Gheorghiu îl cunosc mai de aproape din anul 1940, când a fost 
numit director comercial la Societatea „Creditul Minier”, unde eu eram director tehnic. în 
ceea ce priveşte colaborarea mea cu dl. D. Gheorghiu în cadrul organizaţiei subversive ară
tate mai sus, ea a început în a doua jumătate a anului 1945, în condiţiunile arătate mai sus.

Pe dl. ing. Alex. Balş îl cunosc mai de aproape din anul 1942, când între mine şi d-sa 
s-au stabilit relaţii profesionale şi colegiale mai strânse. La activitatea organizaţiei noastre 
subversive, dl. ing. Alexandru Balş s-a alăturat în cursul lunii ianuarie 1946, când atât d-sa 
cât şi dl. ing. Traian Niţescu au intrat în grupul nostru de conducere.

Pe dl. ing. Traian Niţescu îl cunosc încă din anul 1930, când d-sa se găsea la Schela 
Gura Ocniţei a Societăţii Petrolifere „Concordia”. Dl. ing. Traian Niţescu s-a alăturat gru
pului de conducere al organizaţiei noastre subversive tot în cursul lunii ianuarie 1946, 
odată cu dl. ing. Alexandru Balş.

Pe fostul amiral Horia Macellariu nu l-am cunoscut decât la începutul anului 1946, 
cu ocazia şedinţelor grupului de conducere a organizaţiei noastre subversive, la care d-sa 
participa în calitatea sa de şef al propriei sale organizaţii subversive.

Pe dl. Gheorghe Mânu l-am cunoscut, de asemenea, tot la începutul anului 1946, în 
cadrul aceloraşi şedinţe la care el participa în calitate de şef al propriei sale organizaţii 
subversive legionare.
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Pe di. prof. dr. Gheorghe Bontilă îl cunosc din timpul studiilor secundare făcute de 

amândoi la Liceul „Sfinţii Petru §i Pavel” din Ploieşti, unde d-sa era în urmă cu câteva clase. 
Colaborarea d-lui dr. prof. Bontilă cu grupul de conducere al organizaţiei noastre subver
sive a început în a doua jumătate a anului 1945, d-sa participând de atunci încoace la o 
mare parte din şedinţele grupului nostru, în calitatea sa de şef al propriei sale organizaţii 
subversive.

Pe defunctul gazetar Traian Alexandrescu l-am cunoscut în preajma anului 1940, în 
cadrul A.I.T.I.M. - Asociaţia Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră, unde d-sa 
era secretar de redacţie al revistei „Analele Minelor”, publicată în această asociaţie. Traian 
Alexandrescu nu a colaborat cu grupul de conducere al organizaţiei noastre subversive.

în vara anului 1945, dl. dr. George Bontilă a venit la biroul meu de la Societatea 
„Creditul Minier”, propunându-mi ca Societatea să concesioneze detubarea unor sonde, 
camioane în care era cointeresat avocatul Gheorgbe lonescu din Ploieşti, pe care mi l-a 
prezentat, spunându-mi că acest avocat se bucură şi de protecţia d-lui general Constantin 
Nicolescu; nu-1 cunoşteam atunci ştiind numai că era pe atunci şeful Casei Militare a fos
tului rege Mihai, însă dl. dr. G. Bontilă afirma că-1 cunoaşte.

Eu nu am făcut parte din comitetul de redacţie al .^Analelor Minelor”, dar eram vice
preşedinte şi apoi secretar general iar în urmă preşedintele al I.I.T.I.M.-ului care scotea 
această publicaţie tehnică.

în vara anului 1945 eram director tehnic al Soc. „Creditul Minier”, iar dl. inginer 
Dimitrie Gheorghiu era pe atunci director general al Societăţii.

Intr-una din zilele anului 1945, pe la sfârşitul verii, cu ocazia unei vizite pe care mi-a 
făcut-o dl. dr. G. Bontilă a propus să iniţiem o acţiune de propagandă cu un caracter aşa 
zis „psihologic”.

Prin această acţiune trebuiau răspândite în cercuri cât mai largi anecdote, epigrame, 
pamflete şi zvonuri cu privire la fruntaşii politici ai partidelor muncitoreşti şi în special ai 
Partidului Comunist Român, cu scopul de a discredita pe aceştia în faţa opiniei publice şi 
a crea astfel ostilitatea opiniei publice faţă de ei.

Am fost de acord cu propunerea d-lui dr. G. Bontilă şi l-am invitat să revină peste 
2-3 zile pentru a-i prezenta o persoană pe care o socoteam indicată să colaboreze cu noi 
în această acţiune.

Dl. dr. Bontilă revenind peste câteva zile la biroul meu, eu l-am prezentat d-lui D( 
Gheorghiu, care s-a arătat dispus să colaboreze cu noi în acţiunea al cărui scop l-am arătat 
mai sus.

Am socotit că o asemenea acţiune subversivă de propagandă ar trebui să se bucure şi 
de aprobarea unui for mai înalt. Mi-am amintit atunci că dl. dr. Bontilă îl cunoştea pe ge
neralul Constantin Nicolescu, care în calitatea sa de atunci de şef al Casei Militare a fostu
lui rege Mihai, ar fi fost cea mai indicată persoană să sondeze pe fostul suveran cu privire 
la acţiunea iniţiată de noi. în consecinţă, am propus să-l vizităm pe generalul Constantin 
Nicolescu în acest scop.

Prima vizită la locuinţa generalului Constantin Nicolescu din str. Puţu cu Plopi, a 
avut loc prin toamna anului 1945, într-o dimineaţă, fără să-mi pot aminti ora. M-am dus 
însoţit de dl. Dimitrie Gheorghiu acasă la dl. general Constantin Nicolescu, unde am găsit 
prezenţi pe acesta, dr. G. Bontilă şi avocatul Gh. lonescu din Ploieşti. Dl. dr. Bontilă mi
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l-a prezentat pe dl. g-ral Constantin Nicolescu, după care noi l-am rugat pe acesta să son
deze pe fostul suveran cu privire la mişcarea subversivă iniţiată de noi, ceea ce dl. general 
Constantin Nicolescu ne-a promis că va face.

După circa 8-10 zile, ne-am dus din nou toţi trei, adică eu, dl. Dimitrie Gheorghiu şi 
dr. G. Bontilă la locuinţa d-lui general Constantin Nicolescu pentru a afla rezultatele son
dajului efectuat de către acesta. De data aceasta nu mai era de faţă dl. av. George lonescu 
din Ploieşti şi dl. general Constantin Nicolescu ne-a comunicat că l-a sondat pe fostul 
suveran cu privire la mişcarea noastră subversivă şi că fostul rege Mihai nu şi-a exprimat 
niciun fel de părere, mulţumindu-se să zâmbească semnificativ.

După câteva zile, dl. ing. I. Bujoiu aflându-se întâmplător la Soc. „Creditul Minier” şi 
de faţă fiind şi dl. dr. Bontilă, eu cu dl. Dimitrie Gheorghiu l-am prezentat pe acesta d-lui 
ing. Ion Bujoiu, punându-1 în curent cu acţiunea iniţiată de noi. Dl. ing. Ion Bujoiu a fost 
de acord cu cele spuse de noi, exprimându-şi părerea că această acţiune este necesară.

Fostul amiral Horia Macellariu nu a fost niciodată la Societatea „Creditul Minier” şi 
eu nu l-am prezentat pe fostul amiral Horia Macellariu d-lui profesor dr. George Bontilă, 
nici sub numele adevărat nici sub un alt nume - afirm pe proprie răspundere că pe fostul 
amiral Horia Macellariu l-am cunoscut abia prin ianuarie 1946, cu ocazia şedinţelor ţinu
te de grupul nostru de conducere la locuinţa d-lui inginer Ion Bujoiu, şedinţe la care a 
participat şi dl. dr. G. Bontilă.

Eu nu l-am cunoscut şi nici astăzi nu-1 cunosc pe dl. Vintilă Brătianu aşa că niciodată 
nu am afirmat d-lui prof. George Bontilă că aş fi sondat pe dl. Vintilă Brătianu cu privire 
la mişcarea noastră subversivă. îmi amintesc însă că prin toamna anului 1945 dl. Dimitrie 
Gheorghiu a vorbit despre mişcarea noastră subversivă cu o persoană din apropierea d-lui 
luliu Maniu, adică cu unul din intimii acestuia, însă nu-mi amintesc cu cine anume. Eu 
personal am vorbit despre mişcarea noastră subversivă cu dl. Bebe Brătianu şi am comu
nicat acest fapt d-lui profesor dr. G. Bontilă, informându-1 că atât dl. Bebe Brătianu cât 
şi prietenul d-lui luliu Maniu, sondat de dl. Demetrie Gheorghiu au răspuns că mişcarea 
noastră subversivă nu prezintă pentru ei interes, întrucât ei activează în cadrele partidelor 
lor politice. De asemenea, menţionez că eu personal nu am vorbit despre mişcarea noastră 
subversivă cu nicio persoană din anturajul d-lui luliu Maniu şi s-a hotărât într-o şedinţă a 
grupului de conducere a organizaţiei noastre subversive ca materialul mai sus arătat să fie 
învăţat pe dinafară şi difuzat verbal de fiecare dintre noi grupului cu care avea legătura, 
mergând în acelaşi mod în jos până la ultimul membru al organizaţiei. Modul de organi
zare al mişcării noastre era următorul: fiecare dintre noi urma să capteze pentru mişcarea 
noastră subversivă 3-5 aderenţi, urmând ca fiecare la rândul său să capteze alţi trei până 
la 5 aderenţi şi aşa mai departe, stabilindu-se acest principiu de organizare în vederea 
păstrării unei cât mai stricte conspirativităţi. La acest sistem conspirativ de organizare s-a 
ajuns prin consensul unanim, însă nu-mi amintesc cine l-a propus.

Scopul principal al grupului de conducere al organizaţiei noastre subversive era, pe 
de o parte, alcătuirea unui program viitor de guvernare ce urma să fie aplicat după în
lăturarea actualului guvern Dr. Groza, iar pe de altă parte era răsturnarea prin violenţă 
a guvernului Dr. Groza: această răsturnare urma să fie efectuată prin acţiunile de forţă 
ale organizaţiunilor subversive conduse de fostul amiral Horia Macellariu, Gh. Mânu
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şi dr. Bontilă, organizaţiuni cu care grupul nostru de conducere avea şi păstra legături 
tocmai prin persoana conducătorilor.

Pe la sfârşitul anului 1945, dl. ing. Ion Bujoiu a propus ca grupul nostru de conduce
re să elaboreze un program al viitoarei guvernări a ţării, ce ar fi urmat să fie aplicat după 
înlăturarea guvernului Dr. Petru Groza.

Acest program de guvernare a primit o primă formă de redactare în ianuarie 1946 
din partea d-lui inginer Bujoiu I., care le-a împărţit în mai multe exemplare nouă celor 
din grupul de conducere. Ulterior, în vara anului 1947, acest program a fost retuşat de 
d-nii ing. Ion Bujoiu, Dimitrie Gheorghiu, Alex. Balş şi Tr. Niţescu, fără participarea mea, 
neprimind însă nici până azi o formă definitivă. După câte îmi amintesc, programul avea o 
introducere care cuprindea o critică aspră a guvernelor ce s-au snccedat la cârma ţării în
tre anii 1919 şi 1939, după care conţinea o largă expunere de principii cu privire la forma 
de stat a României cu Monarhia Constituţională şi cu privire la reprezentanţa naţională 
şi viitoarea organizare a magistraturii. De asemenea, programul cuprindea numai patru 
capitole despre programa culturală şi organizarea învăţământului, problemele economice 
şi industriale, problema comerţului interior şi exterior, precum şi problema agrară.

începând din toamna anului 1945, grupul nostru de conducere alcătuit atunci din 
d-nii ing. Ion Bujoiu, Dimitrie Gheorghiu şi subsemnatul a ţinut şedinţe în diferite locuri 
şi la diferite intervale de timp. Din ianuarie 1945 s-au alăturat grupului nostru şi d-nii 
ing. Alexandru Balş şi Tr. Niţescu. Şedinţele din toamna anului 1945 s-au ţinut Ia vechea 
locuinţă a d-lui ing. Bujoiu din str. Dionisie, care începând din luna ianuarie 1946 ele s-au 
ţinut la noua locuinţă a acestuia din B-dul Lascăr Catargi. Aci au început să pardcipe la 
şedinţe d-nii Horia Macellariu, Gh. Mânu şi dr. Bondlă, acesta din urmă după ce partici
pase şi la unele din şedinţele anterioare din toamna anului 1945.

Participarea acestora la şedinţele noastre nu se făceau cu regularitate desăvârşită, 
întrucât de multe grupul nostru de conducere se întrunea fără prezenţa lor. Atunci când 
erau de faţă, ei participau la şedinţe în calitatea lor de conducători ai unor proprii orga
nizaţii subversive.

Scopul acestor şedinţe era atât elaborarea viitorului program de guvernare de care 
am vorbit mai sus cât şi informarea noastră asupra stadiului de organizare al formaţiuni
lor subversive conduse de d-nii Horia Macellariu, Gh. Mânu şi dl. dr. Bontilă, în vederea 
răsturnării prin violenţă a actualului guvern.

Q singură şedinţă de acest fel s-a ţinut la locuinţa mea din Şos. Kiselef 13 în toamna 
anului 1946 în prezenţa d-lor ing. Dimitrie Gheorghiu, Alexandru Balş şi Traian Niţescu. 
Mai multe şedinţe s-au ţinut în toamna anului 1945 în vechea locuinţă a d-lui inginer Ion 
Bujoiu din str. Dionisie în prezenţa sa, precum şi a d-lui dr. Bontilă de câteva ori. Apoi 
şedinţele au continuat începând din luna ianuarie 1946 la noua locuinţă a d-lui inginer I. 
Bujoiu din B-dul Lascăr Catargi, începând a participa şi d-nii ing. Alexandru Balş şi Tr. 
Niţescu, împreună cu d-nii Horia Macellariu, Gh. Mânu şi dr. G. Bontilă, care însă nu 
veneau cu regularitate. Asemenea, am participat la o şedinţă ţinută la locuinţa d-lui D. 
Gheorghiu din Aleea Alexandru, prezenţi fiind şi d-nii ing. Alex. Balş şi Tr. Niţescu; tot 
în toamna anului 1946 am pardcipat la o şedinţă de la locuinţa d-lui inginer Tr. Niţescu 
din Str. Sf. Voievozi, în prezenţa aceloraşi persoane. în vara anului 1946 s-a ţinut o §£■
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dinţă la vechea locuinţă a d-lui ing. Alex. Bal§ de pe lângă Şos. Jianu, fiind de asemenea 
de faţă aceleaşi persoane împreună cu dl. inginer I. Bujoiu. Tot în vara anului 1946 s-a 
ţinut o şedinţă a grupului nostru de conducere la locuinţa d-lui av. M. lonescu din Str. 
Maria Rosetti nr. 17. La această şedinţă au participat următoarele persoane: dl. av. Mircea 
lonescu, subsemnatul, dl. ing. Ion Bujoiu şi Dimitrie Gheorghiu, precum şi d-nii dr. G. 
Bontilă, av. Dimitrie Grozdea şi prof. Anibal Teodorescu. Cu acea ocazie s-au discutat 
principiile ce ar fi trebuit să figureze în viitoarea constituţie a statului ce urma să fie apli
cată după răsturnarea guvernului Dr. Groza.

Tocmai în acest scop, d-nii prof. Anibal Teodorescu şi Dimitrie Grozdea au fost che
maţi ca tehnicieni juridici. De altfel, dl. av. Dimitrie Grozdea participase şi mai înainte, în 
aceeaşi calitate de tehnician juridic, la vreo două şedinţe ale grupului nostru de conducere 
ţinute in toamna anului 1945 la locuinţa veche a d-lui ing. Ion Bujoiu din Str. Dionisie.

în toamna anului 1947, grupul nostru de conducere a ţinut două şedinţe la biroul d-lui 
ing. Alex. Balş, D. Gheorghiu şi Tr. Niţescu, la una din ele participând şi dr. Bontilă.

De asemeni, două şedinţe ale grupului nostru s-au ţinut la sfârşitul lui ianuarie sau 
începutul lui februarie 1948 la biroul d-lui ing. Tr. Niţescu de la Soc. Româno-Americană, 
în prezenţa aceloraşi persoane. Unele şedinţe din toamna anului 1945 s-au ţinut in birou
rile Soc. „Creditul Minier”, în faza de constituire a grupului nostru de conducere.

Organizaţiile subversive conduse de d-nii Horia Macellariu, Gh. Mânu şi dr. G. 
Bontilă urmau să treacă la acţiuni violente de răsturnarea prin forţă a actualului guvern. 
Aceste acţiuni trebuia să înceapă fie odată cu izbucnirea unui conflict mondial, fie după 
retragerea unităţilor armatelor soviedce de pe teritoriul ţării noastre în eventualitatea 
semnării Tratatului de Pace cu Austria de către Marile Puteri.

Aceste hotărâri au fost luate după ce eu am încetat de a face parte din grupul de con
ducere adică după primăvara anului 1947, când grupul de conducere a rămas limitat la 
celelalte patru persoane ing. I. Bujoiu, ing. Alex. Balş, D. Gheorghiu şi ing. Tr. Niţescu.

în afară de fostul amiral Horia Macellariu, eu n-am cunoscut niciun alt general sau 
ofiţer superior participând la şedinţele grupului nostru de conducere şi nici nu am auzit 
de la altcineva ca la şedinţele de la care eu am absentat să fi participat vreo altă persona
litate militară.

Ca personalităţi civile ce aveau legătură cu grupul nostru de conducere şi care au par
ticipat fie la una fie la mai multe din şedinţele noastre, menţionez pe următorii: Gheorghe 
Mânu, dr. George Bontilă, avocat Mircea lonescu, av. Dimitrie Grozdea şi prof Anibal 
Teodorescu. Am arătat mai sus rolul jucat de fiecare dintre aceştia în organizaţia noastră 
subversivă.

Fostul amiral Horia Macellariu lua parte la unele şedinţe conspirative ale grupului 
nostru de conducere, în calitatea sa de şef al propriei sale organizaţiuni subversive. El nu 
îndeplinea niciun rol în grupul nostru de conducere, făcând numai legătura între organi
zaţia noastră şi propria sa organizaţie.

Cel ce îndruma grupul nostru de conducere era dl. ing. Ion Bujoiu ca fiind nu nu
mai cel mai vârstnic dintre noi având şi prestigiul, autoritatea şi competenţa necesară. Ca 
îndrumător ai grupului nostru, ing. Ion Bujoiu stabilea directivele activităţii organizaţiei 
noastre pe care le concretiza şi redacta personal.
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Dr. George Bontilă era şeful unei proprii organizaţiuni subversive care avea drept 

scop răsturnarea prin violenţă a guvernului Dr. Petru Groza. Nu ştiu cine era alături de 
Dr. George Bontilă în conducerea acestei organizaţii.

Organizaţia subversivă a d-lui dr. George Bontilă era extinsă şi în restul ţării, având 
centre regionale în diferite regiuni mai importante.

La unele şedinţe ale grupului nostru de conducere lua parte şi dr. George Bontilă 
care făcea legătura între grupul nostru şi organizaţia sa. Dr. George Bontilă raporta atunci 
verbal stadiul de organizare a propriei sale formaţiuni, noi punându-1 în acelaşi timp la 
curent cu activitatea grupului nostru şi dându-i şi anumite îndrumări cu privire la activi
tatea sa şi a grupării sale.

Aceste îndrumări le dădeau următorii:
D-nii ing. Dimitrie Gheorghiu, Alexandru Balş, Tr. Niţescu şi subsemnatul, iar con

tactul între dr. Bondlă şi ing. Ion Bujoiu devenise indicat începând cu primăvara anului 
1947. De altfel, nici eu nu l-am mai văzut pe dl. ing. Bujoiu din luna mai 1947, astfel că 
de atunci încoace şi contactul meu cu dl. ing. Ion Bujoiu a devenit indirect, el fiind stabilit 
prin intermediul d-lor ing. Tr. Niţescu, ing. Alex. Balş şi Dimitrie Gheorghiu.

Dl. ing. Ion Bujoiu redactase un manifest la începutul anului 1946, care cuprindea 
viitorul programei de guvernare al grupului nostru de conducere, cu introducerea şi ca
pitolele de care am vorbit mai sus.

îmi amintesc că la o şedinţă ţinută de grupul nostru iniţial de conducere la vechea lo
cuinţă din Str. Dionisie a d-lui ing. Ion Bujoiu, pe la începutul toamnei anului 1945, dl. av. 
Dimitrie Grozdea a arătat că în timpul guvernării generalului Rădescu el fusese consultat 
de către acesta cu privire la un proiect de lege al sindicatelor.

Nu ştiu însă dacă între dl. av. Dimitrie Grozdea şi generalul Rădescu mai exista vreo 
legătură după ce acesta din urmă a părăsit ţara.

Prin participarea sa la unele şedinţe ale grupului nostru de conducere, Gheorghe 
Mânu făcea legătura între grupul nostru în propria sa organizaţie subversivă de sub con
ducerea lui Gheorghe Mânu era şeful unei organizaţii legionare al cărei obiectiv era de 
asemenea răsturnarea prin forţă a actualului guvern Dr. Petru Groza.

Eu nu ştiu dacă grupul nostru iniţial de conducere a jucat vreun rol în pregătirea şi 
desfăşurarea sângeroaselor incidente ce au avut loc la 8 noiembrie 1945 în Piaţa fostului 
Palat Regal. De asemeni, nu-mi amintesc ca după aceste manifestaţiuni violente să-mi fi 
comunicat dl. ing. Ion Bujoiu ceva cu privire la desfăşurarea lor sau cu privire la impre
siile sale asupra lor.

în ziua de 8 noiembrie 1945, eu mă aflam la biroul meu de la Soc. „Creditul Minier", 
unde am auzit împuşcături, detunături şi strigăte. M-am urcat pe terasa blocului „Creditul 
Minier , pentru a vedea ce se întâmplă, dar nu am putut observa nimic. îmi amintesc că 
străzile de acces spre piaţa fostului Palat Regal erau barate de cordoane militare.

începând din ianuarie 1946, în cadrul şedinţelor grupului de conducere ţinute la 
noua locuinţă din B-dul Lascăr Catargiu a d-lui ing. Ion Bujoiu, acesta ne-a arătat şi noi 
am căzut de acord că timpul propagandei aşa-zise „psihologică” este depăşit atât de situ
aţia română cât şi de cea internaţională şi că este necesar ca organizaţiunile subversive 
conduse de d-nii Horia Macellariu, Gh. Mânu şi dr. G. Bondlă să fie pregătite pentru ca
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la momentul potrivit să poată trece la acţiunile violente de răsturnare a guvernului actual. 
Bineînţeles că această pregătire includea înarmarea membrilor organizaţiunilor mai sus 
menţionate §i ulterior şefii acestor organizaţiuni expuneau stadiul de organizare al forma
ţiunilor conduse de ei.
t

Nu-mi amintesc ca fostul amiral Horia Macellariu să fi propus înfiinţarea unei acţiuni 
militare a grupului nostru de conducere care să aibă misiunea de a dirija operaţiile viitoa
re ale organizaţiunilor subversive cu care noi ne aflam în legătură.

De altfel, era şi pentru că alcătuirea unei asemenea secţii militare deoarece nu puteam 
şti când va sosi momentul potrivit pentru trecerea la acţiune.

Eu personal nu l-am auzit niciodată pe dl. dr. G. Bontilă spunând că ar fi stabilit 
legături cu Misiunea Americană din Capitală, pentru organizaţia subversivă condusă de 
dânsul.

în privinţa legăturilor dintre grupul nostru de conducere şi misiunile engleze şi 
americane din Capitală ştiu numai că dl. Dimitrie Gheorghiu cunoştea bine pe dl. Ted 
Masterson, Joung şi Galpin de la Misiunea Engleză, pe care de altfel îi cunoşteam şi eu. 
Nu ştiu însă dacă dl. Gheorghiu cunoştea şi alte persoane de la Misiunea Americană cu 
excepţia d-lor Grander şi Wilcox cu care atât dl. Gheorghiu cât şi eu am avut relaţiuni în 
cadrul Industriei Petrolifere.

Eu personal nu am purtat cu aceste persoane discuţiuni cu caracter politic, păstrând 
cu ele raporturi profesionale de specialitate în industria petroliferă.

Nu ştiu care au fost însă raporturile dintre dl. Dimitrie Gheorghiu şi d-nii mai sus 
arătaţi, după cum asemenea nu ştiu dacă dl. Dimitrie Gheorghiu avea sau nu relaţiuni cu 
ataşatul militar american colonel Lowel, pe care eu nu-1 cunosc.

îmi amintesc că la o şedinţă ce s-a ţinut prin primăvara anului 1946 la locuinţa din 
B-dul Lascăr Catargi a ing. Ion Bujoiu, acesta a arătat că este necesar ca toate organiza- 
ţiunile subversive existente să se unească într-o singură organizaţiune subversivă pentru 
ca să existe o coordonare a activităţii lor şi pentru a se evita fărâmiţarea forţelor de care 
dispuneau aceste organizaţiuni.

Nu-mi amintesc ca în această ordine de idei dl. ing. Bujoiu să fi pomenit numele or
ganizaţiunilor subversive „Sumanele Negre” şi „România Firească”, deşi atunci se vorbea 
în cercul nostru despre existenţa acestor organizaţiuni.

Tot cu prilejul unei şedinţe ce a avut loc în primăvara anului 1947 la locuinţa sa din 
B-dul Lascăr Catargi dl. ing. Ion Bujoiu ne-a spus necesitatea pentru grupul nostru de 
conducere de a intra în legătură cu anumiţi oameni politici români de peste hotare, refe- 
rindu-se în special la numele d-lor Gafencu şi Cretzeanu.

Nu ştiu dacă şi prin cine grupul nostru de conducere a luat legătura cu d-nii Gafencu 
Şl Cretzeanu sau cu vreun alt om politic român din străinătate.

De asemenea, nu ştiu dacă şi în ce măsură organizaţia noastră subversivă a înfiinţat 
un serviciu permanent de curieri pentru legăturile cu străinătatea şi nu ştiu ce persoană a 
avut sarcina organizării acestui serviciu.

Personal nu-1 cunosc pe dl. Vintilă Brătianu şi nu l-am văzut niciodată, însă am auzit 
vorbindu-se despre d-sa că ar fi în legătură cu grupul nostru de conducere. Nu ştiu însă 
prin ce persoană era stabilită legătura.
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Pe dl. Gh. Mânu nu l-am auzit niciodată pomenind despre vreo lucrare cu caracter 

economic pe care să o fi redactat d-sa.
Pe la începutul lunii iunie 1946 organizaţia subversivă a „Sumanelor Negre” a fost 

descoperită §i arestată de autorităţi. Acest fapt a produs dispariţia lui Horia Macellariu şi 
d-lui Gh. Mânu, cât şi a d-lui inginer Gh. Bujoiu. Activitatea grupului nostru de condu
cere a fost mult stânjenită de acest fapt şi din această cauză şedinţele noastre s-au rărit 
simţitor. Astfel, în iunie 1946 s-a ţinut o şedinţă la locuinţa d-lui inginer D. Gheorghiu iar 
prin toamna anului 1946 a avut loc o şedinţă la mine acasă. în acest interval de timp a mai 
avut loc o singură şedinţă la locuinţa d-lui avocat Mircea lonescu, din str. Maria Rosetti, 
şedinţă despre care am vorbit mai sus.

Prin noiembrie 1946, dl. Horia Macellariu şi dl. Gheorghe Mânu au fost judecaţi şi 
condamnaţi în contumacie de către Tribunalul Militar al Corpului 11 Teritorial în legătură 
cu procesele organizaţiei subversive a criminalului Aldea şi a „Sumanelor Negre”.

Din iunie 1946 şi până în prezent eu n-am mai văzut nici pe Horia Macellariu nici pe 
Gheorghe Mânu şi nu ştiu unde s-au adăpostit în acest timp. De asemenea, nu ştiu care 
persoană din grupul nostru de conducere a păstrat legătura dintre d-nii Horia Macellariu 
şi Gheorghe Mânu pe deoparte şi organizaţia noastră pe de altă parte, după cum nu ştiu 
dacă această legătură a existat după dispariţia lor.

Pe fostul maior Ion Tobă eu nu l-am cunoscut personal, însă şdam de la dr. George 
Bondlă că Ion Tobă era un colaborator al său în organizaţia subversivă.

în toamna anului 1946, dl. dr. Bondlă Gh. m-a vizitat de vreo câteva ori în biroul meu 
de la Societatea „Creditul Minier”, dar nu i-a transmis cu ocazia acelor vizite nicio instruc
ţiune cu privire la activitatea organizaţiei subversive conduse de dânsul. După cum am 
arătat şi mai sus, dl. dr. George Bondlă primea aceste îndrumări chiar în cadrul şedinţelor 
grupului nostru de conducere.

Dr. George Bondlă nu-mi raporta mie stadiul activităţii organizaţiei subversive con
duse de el, probabil grupului alcătuit din d-nii ing. Gheorghiu, Balş şi Niţescu care ţineau 
contactul cu dl. ing. 1. Bujoiu, transmiţându-i acestuia cele comunicate de dl. dr. Bondlă 
şi primind de la d-sa instrucţiunile destinate acestuia din urmă.

întrucât din primăvara anului 1947 eu am încetat a face parte din grupul de condu
cere, nu pot să ştiu care erau de atunci încoace atribuţiunile d-lor ing. Bujoiu, Gheorghiu, 
Balş şi Niţescu în cadrul acestui grup. Eu ţineam legătura între grup şi dr. Bontilă, trans
miţând acestuia toate convocările grupului de conducere. Cât despre d-nii dr. Bontilă, 
Gh. Mânu şi Horia Macellariu, aceştia participau la şedinţele grupului de conducere în 
calitatea lor de şefi ai grupărilor lor de organizaţiuni subversive.

în prezenţa mea nu am auzit discutându-se nimic cu privire la faptul că organizaţi- 
unea noastră subversivă împreună cu celelalte organizaţiuni afiliate nouă ar fi trebuit să 
treacă ia acţiuni de luptă de partizani în momentul izbucnirii unui nou război. Probabil că 
asemenea discuţiuni au avut loc după ieşirea mea din grupul de conducere, adică după 
primăvara anului 1947.

în prima jumătate a lunii februarie 1948, a avut loc o şedinţă în biroul d-lui inginer 
Traian Niţescu de la Soc. Româno-Americană, în prezenţa d-lor ing. Tr. Niţescu, ing. Gh. 
Gheorghiu, dr. Gh. Bontilă şi a subsemnatului. Cu acea ocazie, dr. Gh. Bontilă a expus 
situaţia centrelor regionale ale organizaţiei sale, indicând efectivele lor pe care şi le-a notat
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dl. inginer Traian Niţescu. Cu acelaşi prilej, dl. dr. Bontilă a criticat sistemul conspirativ 
adoptat de noi pentru recrutarea aderenţilor, arătând că forma de „spic” a acestui sistem 
prin recrutare de membri din 5 în 5 nu este bun întrucât prin pierderea contactului cu un 
membru al organizaţiei se riscă pierderea legăturilor cu toţi cei recrutaţi de el ca şi cu toţi 
cei recrutaţi de aceştia la rândul lor. în cele din urmă, sistemul a rămas neschimbat, fiind 
singurul care asigura o deplină conspirativitate.

Pe la începutul lunii martie 1948, întâlnindu-mă întâmplător pe stradă cu dl. dr. 
Bontilă, acesta mi-a comunicat că membrii organizaţiunei d-sale sunt nerăbdători să trea
că la acţiune şi că doresc să execute acte izolate cu caracter terorist în diferite regiuni ale 
ţării. Atunci l-am sfătuit pe dr. Bontilă să tempereze zelul oamenilor săi, întrucât aseme
nea acţiuni nu pot fi decât dăunătoare mişcării noastre.

Niciodată nu l-am auzit pe dr. G. Bontilă propunând trimiterea vreunui mesaj adresat 
fostului Rege Mihai şi nu am auzit de la nimeni nimic cu privire la un asemenea mesaj.

Eu personal nu am recrutat niciun aderent pentru organizaţia noastră şi nu am auzit 
spunând nici pe d-nii ingineri Bujoiu, Gheorghiu, Balş şi Niţescu să fi recrutat aderenţi 
pentru ea. De altfel, ei constituiau mai mult un grup de conducere şi nu trebuiau să fie 
preocupaţi de problema recrutării de aderenţi deoarece aceasta era sarcina organizaţiilor 
subversive afiliate.

Pe fostul amiral Horia Macellariu nu l-am mai văzut din mai 1946, când el a dispărut 
în urma descoperirii organizaţiei subversive a generalului Aldea. în afară de organizaţiile 
subversive conduse de Horia Macellariu, Gh. Mânu şi dr. G. Bontilă, nu cunosc nicio altă 
organizaţie, iar cu organizaţiunile mai sus arătate am avut legăturile mai sus menţionate 
în prezenta declaraţie, legături ce s-au desfăşurat în cadrul activităţii mele din grupul de 
conducere până în primăvara anului 1944. După această epocă nu am mai avut niciun fel 
de legătură decât cu dr. Gh. Bontilă, iar pe Horia Macellariu şi Gh. Mânu nu i-am mai 
văzut încă din mai 1946.

Problema subvenţionării băneşti a organizaţiunii noastre îmi este cu totul necunoscută 
din acelaşi motiv determinat de împrejurarea că am încetat de a mai face parte din grupul 
de conducere încă din primăvara anului 1947. Pe dl. ing. I. Bujoiu l-am văzut ultima oară 
în mai 1947 cu prilejul unei adunări generale de la A.T.T.I.M. (Asociaţia Inginerilor şi 
Tehnicienilor din Industria Minieră) şi nici d-sa precum nici d-nii ing. Gheorghiu, Balş şi 
Niţescu nu mi-au pomenit niciodată nimic cu privire la fondurile băneşti ale organizaţiei.

Cât timp am participat eu la şedinţele grupului nostru de conducere, adică până în 
primăvara anului 1947, nimeni nu lua note scrise în cursul acestor şedinţe şi nicinu se 
băteau la maşină rezultate asupra celor discutate.

Nu cunosc niciun fel de material documentar pe care să-l fi primit organizaţia noastră 
atât timp cât am făcut parte din grupul de conducere.

Organizaţia noastră nu poartă niciun nume deşi încă din primăvara anului 1946 au 
fost discuţiuni privitoare la intitularea ei. Printre altele, îmi reamintesc că s-a propus atunci 
să adoptăm numele de „Mişcarea Rezistenţei Naţionale”, dar s-a renunţat la această idee 
pentru a nu se face confuzie cu acel „Front al Renaşterii Naţionale” de sub conducerea 
fostului Rege Carol II.

Pe dl. Vintilă Brăteanu nu-1 cunosc şi nu l-am văzut niciodată.
Am fost director tehnic şi subdirector general al Societăţii „Creditul Minier”, până în 

clipa arestării mele iar dl. ing. D. Gheorghiu încă din ianuarie 1946 a plecat din serviciul

www.ziuaconstanta.ro



132 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
aceleiaşi Societăţi, unde el fusese până atunci director general. După aceea, d-sa a rămas 
numai administrator delegat la „Gaz şi Electricitate” şi membru în consiliul de adminis
traţie al Societăţii „Sona Metan”, funcţiuni pe care, de altfel, le ocupase şi înainte. Nu ştiu 
dacă a păstrat acele funcţiuni până în prezent.

în afară de datele şi amănuntele arătate de mine în prezenta declaraţie cu privire la 
activitatea organizaţiei noastre şi a grupului de conducere, afirm cu hotărâre şi pe proprie 
răspundere că nu cunosc niciun alt fapt în legătură cu cele mai sus expuse.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez pe cont propriu, nesilit de 
nimeni.

Bucureşti, 23 aprilie 1948 s/s ing. E.G. Antonescu

22. 27 aprilie 1948. Declaraţie prin care ing. Gheorghe G. Antonescu prezintă împrejurările 
în care i-a cunoscut pe membrii organizaţiei

Declaraţie

Subsemnatul ing. Gheorghe G. Antonescu, născut la 29 iunie 1898, în comuna 
Găzăneşti, jud. Ialomiţa, fiul lui Gheorghe şi Aurelia, de naţionalitate română, religie creş
tină ortodoxă, am avere personală o casă la Ploieşti distrusă de bombardament. Am făcut 
serviciul militar ca voluntar în războiul 1916-1918 şi am ieşit cu gradul de sublocotenent. 
Sunt bacalaureat şi am diplomă de inginer de la Şcoala Politehnică Ziirich. Căsătorit cu 
Maria, născută Bratu, am trei copii. Cunosc franceza şi germana. în prezent cu domiciliul 
în Bucureşti, Şoseaua Kiselef nr. 13, declar următoarele:

în vara anului 1944 am fost invitat în câteva rânduri la dl. ing. Ion Bujoiu în str. Dionisie 
unde îmi amintesc să fi cunoscut pe d-nii avocat Grozdea, prof. Anibal Teodorescu, avoca
tul Mircea lonescu şi ing. I. Bujoiu. în aceste şedinţe s-au discutat principii politice ce ar 
trebui să stea la baza organizaţiei de stat, stăruindu-se mai ales asupra necesităţii asigurării 
libertăţii individuale şi caracterului de economie privată cu restrângerea naţionalismului 
de stat şi încurajarea iniţiativei particulare. Acesta a fost caracterul general al discuţiilor 
din vara anului 1944. Totdeodată, menţionez că la aceste şedinţe nu l-am cunoscut pe dl. 
Vintilică Brădanu, nici pe dl. amiral Horia Macellariu şi nici pe dl. Gh. Mânu.

în primăvara anului 1945, subsemnatul am mers cu dl. D. Gheorghiu la Societatea 
Petroşani, unde l-am prezentat d-lui Bujoiu, de la care epocă dl. D. Gheorghiu a luat parte 
la şedinţele ce avea loc la ing. I. Bujoiu sau altă parte.

în cursul anului 1946, cu ocazia şedinţelor ţinute la dl. ing. I. Bujoiu, l-am văzut pe 
dl. ing. Alexandru Balş şi pe domnii amiral Horia Macellariu şi pe dl. Gh. Mânu, aceştia 
doi din urmă lucra foarte sporadic la şedinţele noastre.

în anul 1945, pe la sfârşitul verii, dl. dr. G. Bondlă, cu ocazia unei vizite ce mi-a fă
cut-o ia Societatea „Creditul Minier”, printre alte discuţii mi-a propus să iniţiem o acţiune 
de propagandă cu aşa-zis caracter psihologic, fapt despre care am vorbit în declaraţia 
anterioară. Am fost de acord cu propunerea d-lui dr. Gh. Bondlă şi l-am invitat să vină 
peste două trei zile. Dl. dr. Gh. Bondlă venind peste câteva zile, l-am prezentat d-lui D. 
Gheorghiu, care s-a arătat dispus să colaboreze cu noi în acţiunea arătată mai sus.
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Ştiind că dl. dr. Gh. Bontilă cunoaşte pe dl. general Constantin Nicolescu care în 

calitatea sa de atunci de şef al Casei Militare a fostului Rege Mihai, am hotărât împreună 
cu dl. D. Gheorghiu. dl. Gh. Bontilă şi subsemnatul să-l vizităm pe generalul Constantin 
Nicolescu, cu scopul de a-1 ruga să-l sondeze pe fostul suveran cu privire la mişcarea 
subversivă iniţiată de noi. Peste 8-10 zile l-am vizitat din nou pe dl. general Constantin 
Nicolescu; d-sa mi-a spus că a vorbit cu fostul suveran, nu i-a dat niciun răspuns mulţu- 
mindu-se să zâmbească semnificativ.

întruna din zile, dl. ing. I. Bujoiu aflându-se la „Creditul Minier”, de faţă fiind şi dl. 
Gh. Bontilă, eu cu dl. D. Gheorghiu l-am prezentat pe acesta d-lui ing. I. Bujoiu, punân- 
du-1 în curent cu acţiunea intenţionată de noi. Dl. ing. I. Bujoiu a fost de acord cu cele 
spuse de noi exprimându-şi părerea că această acţiune este necesară.

Pe fostul amiral Horia Macellariu nu l-am cunoscut decât prin ianuarie 1946 la şedin
ţa de la dl. ing. I. Bujoiu. La Soc. „Creditul Minier” nu-mi amintesc să fi fost şi nici nu l-am 
prezentat vreodată prof dr. G. Bontilă. De asemenea, de la începutul mişcării noastre 
subversive şi până la reţinerea subsemnatului nu l-am cunoscut pe dl. Vintilă Brătianu.

Scopul principal al grupului de conducere al organizaţiei noastre subversive era pe 
de o parte alcătuirea unui program viitor de guvernare ce urma să fie aplicat după înlătu
rarea actualului guvern Dr. Petru Groza, iar pe de altă parte era răsturnarea prin violenţă 
a guvernului Dr. Petru Groza, această răsturnare urma să fie efectuată prin acţiunile de 
forţă ale organizaţiunilor subversive conduse de fostul amiral Horia Macellariu, Gh. Mânu 
şi dr. Gh. Bontilă, organizaţiunea cu care grupul nostru de conducere avea şi păstra legă
turi tocmai prin persoana conducătorilor.

Pe la sfârşitul anului 1945, dl. ing. Ion Bujoiu a propus ca grupul nostru de condu
cere să elaboreze un program a viitoarei guvernări a ţării ce urma să fie aplicat după în
lăturarea guvernului Dr. Petru Groza, program care a primit o primă formă de redactare 
în ianuarie 1946 iar în anul 1947 acest program a fost, cred, retuşat de doamna ing. Ion 
Bujoiu, D. Gheorghiu, ing. Alexandru Balş şi ing. Traian Niţescu, fără ca subsemnatul să 
fi luat parte.

începând din toamna anului 1945, grupul nostru de conducere, alcătuit din dl. ing. 
Ion Bujoiu, dl. D. Gheorghiu şi subsemnatul a ţinut şedinţe în diferite locuri şi la dife
rite intervale. în ianuarie 1946 au intrat în grupul nostru şi d-nii ing. Alexandru Balş şi 
Traian Niţescu. Şedinţele din toamna anului 1945 s-au ţinut în vechea locuinţă a d-lui ing. 
I. Bujoiu din str. Dionisie iar începând cu luna ianuarie 1946 s-au ţinut în noua locuinţă 
a acestuia din Bd. Lascăr Catargiu, la care au început să participe şi d-nii amiral Horia 
Macellariu, Gh. Mânu şi dr. Gh. Bontilă, acesta din urmă după ce participase la una din 
şedinţele din toamna anului 1945.

Scopul acestor şedinţe era atât elaborarea viitorului program de guvernare de care 
am vorbit mai sus cât şi informarea grupului asupra stadiului de organizare al formaţiuni
lor subversive condus de d-nii Horia Macellariu, Gh. Mânu şi dr. Gh. Bontilă. O singură 
şedinţă de acest fel s-a ţinut la locuinţa mea din Şoseaua Kiselef 13, în toamna anului 1946, 
la care au luat parte d-nii Dimitrie Gheorghiu, ing. Traian Niţescu şi Alexandru Balş şi 
subsemnatul. Apoi şedinţele au continuat în mai multe rânduri în noua locuinţă a dlui 
mg. I. Bujoiu din Bulevardul Lascăr Catargiu, la dl. D. Gheorghiu din Aleea Alexandru, 
la locuinţa d-lui ing. Tr. Niţescu din str. Sf. Voievozi, la dl. Alex. Balş de pe lângă Şoseaua 
Jianu şi la dl. avocat Mircea lonescu din str. Maria Rosetti. La toate aceste şedinţe parti-

www.ziuaconstanta.ro



134 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
cipau dnii ing. Ion Bujoiu, D. Gheorghiu, ing. Alexandru Balş, ing. Traian Niţescu, iar 
Horia Macellariu, Gh. Mânu §i Gh. Bontilă sporadic. Dl. Mircea lonescu nu a participat 
decât la şedinţa ţinută la locuinţa sa.

Organizaţiile subversive conduse de dnii Gh. Mânu, Horia Macellariu şi Gh. Bontilă 
urmau să treacă la acţiuni de răsturnare prin violenţa actualului guvern, acţiuni care ar fi 
urmat să înceapă odată cu izbucnirea unui conflict mondial sau după retragerea armate
lor sovietice din interiorul ţării noastre. Aceste hotărâri au fost luate după ce subsemnatul 
am încetat de a face parte din grupul de conducere, adică după primăvara anului 1947, 
când acest grup s-a limitat la persoanele ing. I. Bujoiu, D. Gheorghiu, ing. Traian Niţescu 
şi Alexandru Balş.

Fostul amiral Horia Macellariu lua parte la şedinţele grupului nostru de conducere 
în calitate de şef al propriei sale organizaţii subversive. Atât el, dr. G. Bontilă cât şi dl. Gh. 
Mânu nu îndeplineau niciun rol în grupul nostru de conducere, aceştia făceau legătura 
între grup şi organizaţiile lor respective.

Organizaţia subversivă a d-lui G. Bontilă era extinsă şi în restul ţării, având centre 
regionale în diferite regiuni mai importante fără să ştiu anume localităţile.

Din primăvara anului 1947, luna mai, contactul meu cu dl. ing. Bujoiu a devenit indirect, 
el fiind stabilit prin intermediul domnilor Traian Niţescu, ing. Alex. Balş şi D. Gheorghiu.

Ştiu că dl. Gh. Mânu era şefiil unei organizaţiuni cu membri foşti legionari al că
rei obiectiv era, de asemenea, răsturnarea prin violenţă a actualului guvern Dr. Petru 
Groza.

în şedinţele din ianuarie 1946 ţinute Ia locuinţa d-lui ing. I. Bujoiu, acesta a arătat 
că propaganda psihologică este depăşită şi că organizaţiile subversive conduse de dl. Gh. 
Bontilă, Horia Macellariu şi Gh. Mânu să fie pregătite şi la momentul potrivit să treacă la 
acţiunea de răsturnarea guvernului.

în privinţa legăturilor cu Misiunile Engleză şi Americană, ştiu că dl. Dimitrie 
Gheorghiu cunoştea bine pe dl. Ted Masterson, Young şi Galpin, de la Misiunea Engleză, 
pe care îi cunoşteam şi eu. De asemenea, atât subsemnatul cât şi dl. D. Gheorghiu cu
noşteau pe d-nii Grunder şi Wilcox de la Misiunea Americană, cu care am avut relaţii în 
cadrul intereselor industriilor petrolifere.

Nu am nicio cunoştinţă dacă dl. Gheorghiu ar fi pus în curent pe vreunul din mem
brii acestei misiuni străine despre existenţa organizaţiei noastre subversive.

întrucât din primăvara anului 1947 am încetat a face parte din grupul de conducere, 
nu cunosc de atunci încoace atribuţiunile d-lor ing. I. Bujoiu, Alexandru Balş, Traian 
Niţescu în cadrul acestui grup. Nu ţinem legătura între grup şi dl. Dr. G. Bontilă, trans
miţând acestuia toate convorbirile grupului de conducere. La începutul anului 1948, cam 
pe la mijlocul lunei februarie, la o şedinţă ţinută în biroul dlui ing. Traian Niţescu de la 
Soc. Româno-Americană, la care au luat parte d-nii D. Gheorghiu, ing. Tr. Niţescu, dr. G. 
Bontilă şi subsemnatul, cu care ocazie dl. G. Bontilă a amintit despre centrele regionale ale 
organizaţiei sale, arătând şi efectivele lor, iar dl. Tr. Niţescu şi le-a notat.

Pe la începutul lunei martie 1948, întâlnindu-mă întâmplător pe stradă cu dl. G. 
Bontilă, acesta mi-a comunicat că membrii organizaţiei sale sunt nerăbdători să treacă la 
acţiune şi că doresc să execute acte izolate cu caracter terorist în diferite regiuni ale ţării. 
Atunci l-am sfătuit pe dl. G. Bontilă să tempereze zelul oamenilor săi întrucât asemenea 
acţiuni nu pot fi decât dărâmarea mişcării noastre.
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în primăvara anului 1946, l-am vizitat pe dl. general Rădescu, odată singur şi a doua 

oară cu dl. Dimitrie Gheorghiu. Am arătat d-lui general Rădescu că mulţi dintre oamenii 
cari în trecut s-au devotat numai obligaţiilor lor profesionale, se interesează azi de treburi
le publice şi se silesc să se lămurească pe ei asupra problemelor ce se frământă spre a putea 
fi de folos ţării. Că ei nefiind de acord cu linia de conduită a parddului vechi şi nici cu 
ideologia celor noi, încearcă să se grupeze. I-am vorbit atunci de organizaţia ce noi avem. 
Dl. general Rădescu s-a arătat interesat de faptul că oameni ce au fost străini de politică 
se interesează de treburile publice, ne-a comunicat că d-sa nu intenţionează să alcătuiască 
un partid politic, dar crede că va mai avea prilejul să joace un rol de seamă în conducerea 
ţării şi atunci va face un apel la toţi oamenii de bine spre a-1 sprijini. Atunci d-sa a făcut o 
scurtă expunere asupra evenimentelor întâmplate sub guvernarea sa, explicând acţiunea 
ce a dus pentru binele ţării. Ne-am despărţit de dl. general Rădescu fără ca d-sa să fi luat 
vreun angajament faţă de noi sau faţă de domnia-sa.

Deşi nu-mi reamintesc, totuşi cred că această convorbire cu dl. g-ral Rădescu a fost 
comunicată de subsemnatul sau de dl. Dimitrie Gheorghiu în una din şedinţe.

Menţionez că în această organizaţie subversivă am recrutat pe dl. Dimitrie Gheorghiu, 
pe care l-am prezentat în primăvara anului 1945 dl. ing. Bujoiu şi pe dl. dr. Bontilă.

Afară de datele şi amănuntele arătate în prezenta declaraţie cu privire la activitatea 
organizaţiei şi a grupului de conducere, afirm cu hotărâre că nu cunosc niciun fel de fapt 
în legătură cu cele de mai sus.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez propriu, nesilit de nimeni.

Bucureşti, 27 aprilie 1948 s/s ing. G. Antonescu

2.3. Goinculpatul comandor Toma Matei

23. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei în care prezintă împrejurările în 
care a intrat în contact cu contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul comandor de Marină în rezervă Toma Matei, domiciliat în Bucureşti, 
Str. Amiral Bălescu nr. 29, născut în comuna Pantelimonul de Jos, jud. Constanţa, anul 
1899, luna februarie, declar următoarele:

In cursul lunii octombrie 1947, fiind informat la telefon de căpitan-comandor în re
zervă Eftimie Ştefan că are de vânzare unele alimente, m-am dus la el acasă, după indica
ţiile ce mi-a dat şi după hartă. Am cumpărat de la el brânză, miere şi săpun şi o funie de 
usturoi. Cu această ocaziune mi-a spus că s-a întâlnit cu amiralul Macellariu Horia, care 
este urmărit, fiind condamnat. Ştiam, de altfel, că este condamnat cu muncă silnică fiindcă 
făcuse parte din organizaţia „Sumanele Negre”.

Căpitan-comandorul Eftimie nu mi-a spus unde l-a întâlnit pe amiralul Macellariu, 
dar i-a adăugat că i-a găsit o gazdă. Nu mi-a spus unde este acea gazdă şi cum se cheamă; 
dar mi se pare că el l-a trimis la o rudă a lui, sau o rudă a cumnatei sale. I-am atras atenţiu
nea că relaţiile cu acest om sunt periculoase şi că ar trebui să nu se mai întâlnească cu el.
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A doua oară i-am întâlnit pe căpitan-comandorul Eftimie Ştefan în ora§. Cu această 

ocazie mi-a spus din nou că a mai văzut pe amiralul Macellariu şi că acum acest om se nu
meşte Ion, ca să se ascundă de urmărirea Poliţiei, de aceea gazda lui nici nu-1 cunoaşte cu 
alt nume şi nici nu ştie cine este cu adevărat.

în luna martie 1948, nu-mi aduc aminte bine ziua, dar trebuie să fie fost în jurul lui 20 
marde, am primit un telefon de la Condeescu Dumitru, care mă ruga să ies din casă puţin şi 
să mă întâlnesc cu colonelul Popovici (Mircea) care însoţeşte pe cineva. Era pe la 7.30 seara, 
îmi dădea indicaţia că cele două persoane vin pe strada luliu Tetrat şi că le pot întâlni pe 
la colţ spre Dorobanţi. M-am dus şi când l-am văzut am rămas înmărmurit. Era amiralul 
Macellariu zis Ion, însoţit de colonelul Popovici (Mircea), fiecare cu câte o mică valiză în 
mână. Surprins de această întâlnire neaşteptată, am mers totuşi cu ei. Mi-au spus că merg la 
comandorul (rez) Condeescu D. unde vrea să rămână câteva zile, deoarece gazda lui poate 
să fie vizată de poliţie, din cauză că unul din prietenii lui cu numele Bujoiu a fost arestat şi 
că acesta ar putea să-l declare unde se ascunde. Auzeam prima dată despre acest nume.

Pe drum apoi comandorul Condeescu Dumitru mi-a spus că prima lui grijă este să 
se pună la adăpost de poliţie. Că nici la comandorul Condeescu nu ar putea rămâne prea 
mult fiindcă prietenii şi rudele lui ar putea să fie cercetate de Siguranţă.

în acest chip am ajuns acasă la comandorul Condeescu, pe str. Mora. Acolo n-am 
rămas decât 5-6 minute aproximativ şi am plecat. Amiralul Macellariu a ieşit după mine la 
poartă, unde m-a ţinut să-mi spună că el ar dori să ne mai întâlnească cât de curând şi că 
voi fi rugat prin telefon de comandorul Condeescu să vin la ei. Afirm că mă găsesc foarte 
stingherit şi aveam chiar din acel moment intuiţia unei primejdii care se adună în jurul 
meu, numai prin faptul că m-am întâlnit şi mai ales că am acceptat să mă întâlnesc cu el. 

Eu am plecat spre casă, spre str. Dorobanţi, iar el a rămas în poartă la stradă.
La câteva zile - cred că la vreo 3 sau 5 zile - am fost invitat la Condeescu Dumitru prin 

telefon, pentru a mi se comunica unele lucruri. Era seara pe la 7.
Am găsit înăuntru pe comandorul Condeescu Dumitru şi pe martorii: amiral 

Macellariu Horia, un oarecare Cosmovici, pe care nu-1 mai văzusem până atunci şi pe o 
femeie al cărui nume şi a cărei faţă o vedeam prima dată şi care se numea Puşi Magdalena. 
Am fost mirat de prezenţa acestor două nume atunci când ieşind mai târziu, am aflat de la 
comandor Condeescu Dumitru că acel Cosmovici a fost legionar.

înăuntru era o masă la care se cunoştea că se mâncase şi se băuse. Personal nu am 
servit nimic, refuzând pe motivul că îmi stric pofta de mâncare şi că vinul îmi face rău.

Amiralul Macellariu a început să vorbească despre situaţia internaţională care este fa
vorabilă pentru izbucnirea unui război, motivând că conflictul ideologic dintre Uniunea 
Sovietică şi Statele Unite şi cu pregădrile masive de război din America. în acest conflict noi 
am avea o misiune, aceea ca în momentul izbucnirii luptei să fim pregădţi pentru a răsturna 
regimul actual. Prin urmare, este nevoie să avem oameni mulţi şi de încredere. Mie mi s-a 
adresat ca şi cum aş fi fost deja angajat în organizaţia pe care vroia s-o facă şi s-o lărgească.

între altele, amiralul Macellariu mi-a spus că el bazat pe afirmaţiile lui Condeescu şi pc 
cunoştinţa ce are despre mine, ca fire democratică şi entuziastă pentru „marile idei” le pot 
da concursul. Cu teamă şi cu cunoştinţa nepudnţei mele, am promis totuşi ca tot ce va fi po
sibil şi demn voi face. Mă bazam pe faptul că înainte cu o lună şi jumătate se legase de mine 
căpitanul în rezervă Buruiană Ion şi Mihalache Ion, avocat. Despre aceasta vom reveni.

O altă chesdune ce a pus-o amiralul Macellariu a fost aceea dacă e bine să înceapă 
unele acţiuni teroriste, deoarece unele ramuri de-ale lui îi cer acest lucru.
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Eu m-am opus la aceste acţiuni criminale deoarece sunt inutile, s-ar putea să ucidă o 

mulţime de oameni §i ar fi păcat. Nu cred în aceste acţiuni violente, care ar duce la prigoane 
îndreptăţite din partea Guvernului §i nu ar schimba nimic. Mi-a spus amiralul Macellariu 
că are ceva material de armament ascuns (câteva pistoale, pistoale automate §i muniţie pen
tru ele) dar nu mi-a spus unde îl are. Crede că c-dor Eftimie Ştefan - care i-a promis alte 
date - va putea procura material de distrugere fie de la Depozitul Marinei de la Otopeni, 
fie de la Hinog. N-a precizat dacă are acolo pe cineva. La opoziţia mea, amiralul Macellariu 
a repetat „Atunci d-ta eşti împotriva acestor acţiuni, deci voi comunica §i eu mai departe să 
nu se facă nimic în acest sens, chiar dacă cineva ar avea material de distrugere”.

Mai departe i-am argumentat că războiul sperat poate să nu fie niciodată, întrucât 
U.R.S.S. ducea o politică de neprovocare şi în orice caz n-ar putea să se arate provocatoare 
în faţa lumii, iar în America şi în ţările Europei de Apus lumea este sătulă de război şi cred 
că nu va urma guvernele lor. Aceasta cu atât mai mult cu cât grevele din America şi mize
ria ţărilor Apusene sunt obstacole grele de învins. Planul de aşa-zisă redresare a Europei 
este un pic negustoresc, iar pe plan militar nu poate să fie atât de serios.

Nu cred că ar fi cele mai juste şi cele mai bune argumente dar în esenţă ideea era ca 
să nu se pună nădejdea pe un război, al cărui sfârşit nu se ştie care ar fi.

Personal, voi căuta că nu aduc nicio violenţă, iar în privinţa atitudinii faţă de gu
vern, voi căuta să mă adaptez la noile linii, deoarece eu am familie şi trebuie s-o hrănesc. 
Amiralul Macellariu n-a rămas mulţumit de spusele mele, totuşi a căutat să mă îmblânzeas
că cu faptul că fiind democrat vin alături de el. Negreşit că expresia era aleasă nepotrivit.

în seara aceea s-a mai vorbit că Popovici Mircea, Romeo Snaidero, avocatul Dumitru, 
Dobrescu fost naţional - ţărănist şi Rozini sunt cu amiralul Macellariu - spunea că a luat 
legătura cu Dobrescu şi cu Rozini.

în afară de aceasta a vorbit de un oarecare Bujoiu care vrea să plece în străinătate, 
cu paşaport, fiindcă având bani poate să şi-l scoată. Acest Bujoiu, după spusele amiralului 
Macellariu urma să ia legătura cu generalul Rădescu. Imaginaţia lui mergea mai departe 
că de acolo Bujoiu avea să trimită scrisori informative şi instrucţiuni fie prin oameni care 
vin în ţară, fie dacă se putea prin Legaţia Americană, pe care căuta să o convingă acolo în 
străinătate de a primi scrisorile.

Un alt personaj a venit în vorbirea amiralului Macellariu a fost avocatul Policarp care 
avea misiunea să facă amiralului Macellariu un fel de sinteză a evoluţiei evenimentelor 
externe şi interne, pe care să le comunice când era să fie invitat.

Amiralul Macellariu s-a gândit apoi să pună un nume organizaţiei al cărei şef era el. 
Atunci am văzut că el caută din răsputeri să mă prindă tot mai tare în păienjenişul unei 
„organizaţii” care urma să devie şi teroristă. I-am atras atenţiunea că, dacă nu exista o or
ganizaţie pentru ce este nevoie să-i dea şi nume. Atunci el a spus: „Bine, atunci s-o lăsăm 
Iară nume, adică să se cheme «FARA NUME».”

Cu aceasta s-a terminat discuţia din seara aceea şi atunci eu am plecat. Amiralul 
Macellariu şi comandorul Condeescu Dumitru au venit în antreu după mine ca să-mi spu
nă „ceva”. Acolo, în antreu, m-au rugat să primesc şi eu în gazdă pe amiralul Macellariu 
după ce va pleca de la Condeescu. Ei spuneau că au gazde, dar nu mi-a dat nominal decât 
una, Romeo Snaidero. Le-am atras atenţiunea că ia mine nu pot primi fiindcă eu am fami
lie şi nu pot s-o pun în pericol. Aveam în acest moment conştiinţa că ceea ce făcusem până 
atunci era şi aşa prea mult. începusem să lucrez împotriva conştiinţei mele, împotriva 
întregii mele vieţi. Aveam în faţa mea un om care mă persecutase în tot timpul războiului.
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care mă pedepsise mereu Bindcă mă ridicam împotriva comandantului, Bindcă căutam 
să-mi caut platforma politică şi juridică pentru viitor, care mă ţinea de la înaintări şi totuşi 
nu am reuşit să mă smulg din ghearele sale şi să mă retrag din nou în lumea mea. El mă 
scosese la raportul ministrului Marinei, generalul Şova, pentru că apărasem doi maiştri 
mecanici civili în faţa Consiliului de Bord şi care datorită apărării mele acei oameni fu
seseră achitaţi. Preşedintele Consiliului de Bord fusese N. Popovici Eneea (în luna iunie 
1944). în ciuda acestor relaţii atât de reci cu el şi acum mă vedeam lângă el, atras, prins, 
înhăţat, fără putere de a mă salva. Aşteptam parcă o minune, un eveniment sau orice 
care să rupă această legătură nelegiuită, în conştiinţa ce se stabilise cu el, fără ca totuşi 
să pronunţ o vorbă de angajament, dar mărturisind prin tăcere şi prin adtudine această 
legătură. Totuşi el continua să-mi vorbească ca dată Bind conduita mea democradcă, un 
adăpost la mine ar putea să Be sigur pentru el, deoarece poliţia nu s-ar gândi la mine; de 
asemenea, Brea mea blândă nu ar putea să dea de bănuit. îmi făcea impresia că nici nu-şi 
dădea seama ce vorbeşte, atât era de obsedat de căutarea unui adăpost sigur. Nu m-am 
angajat, ci dimpotrivă m-am degajat.

La câteva zile, mi se pare la 31 martie a.c., am săvârşit a doua gravă eroare să trimit 
pe Bul meu Virgil Toma, călare pe bicicletă, la comandorul Condeescu Dumitru, pen
tru a se interesa dacă a plecat de acolo amiralul Macellariu. Băiatul a stat foarte puţin la 
Condeescu şi a venit să-mi spună că a plecat chiar în acel moment cu maşina lui Cherciu. 
Nu ştie cine este Cherciu, decât că este un vecin al lui Condeescu.

Fiul meu a ascultat de mine ca de un tată deşi căuta să i se impute faptul, Bind major. îmi 
iau întreaga răspundere, eu sunt vinovat că am utilizat Bul în această faptă, de a mă informa.

Voiam să ştiu că prin plecarea de la Condeescu nu mă va mai plictisi cu rugăminţi 
sau cu cine ştie ce instrucţiuni stupide sau delictuoase. Sau cu vreo invitaţie pentru a-mi 
comunica unele lucruri.

In ziua de 1 aprilie, comandorul Condeescu mi-a dat un telefon că pleacă la ţară să cum
pere ceva alimente şi că va veni săptămâna următoare. L-am rugat să-mi dea şi mie câteva kg 
de âină şi eventual un miel. în schimb, eu trebuia să-l servesc cu câteva informaţii privitoare 
la obţinerea livretului de oBţer de rezervă (mai întâi copii după mutaţiile din memoriul perso
nal aflat la Comandamentul Marinei Militare, apoi întocmirea livretului la Cercul Teritorial) 
şi a sumelor de bani depuse la Casa Oştirii în cursul carierei, plus asigurările.

Cu aceste date adunate (sâmbătă şi luni-5 aprilie) mă duceam pe la orele 13.00 şi ceva 
la comandorul Condeescu D. (în ziua de 5 aprilie, luni), bineînţeles având în gând şi făina 
şi mielul. [...]

(s/s) Comandor în rezervă Toma Matei

24, 16 aprilie 1948. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei prezintă împre
jurările în care l-a cunoscut pe avocatul Ion Mihalache

Declaraţie

Subsemnatul comandor în rezervă Toma Matei, referitor la avocatul Mihalache Ion 
declar următoarele:
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Cerându-i să-mi comunice ce număr de aderenţi a reuşit să atragă acesta a declarat 

că are vreo douăzeci de oameni din judeţele Tecuci, Covurlui §i Bucureşti. Din Tecuci 
şi Covurlui sunt ţărani din diferite comune unde are cunoscuţi personali, cam una până 
la trei pe comună. De asemenea, a mai raportat că şi în Bucureşd a cooptat 3-4 inşi din 
celule comuniste pe care el le frecventa, spunând că le poate frecventa uşor fiind membru, 
declarând că acei trei-patru sunt înscrişi la comunişti numai de formă.

Mihalache a adus informaţii din rândurile comuniştilor asupra stării de spirit şi asu
pra problemelor care le ridică comuniştii.

Stărui şi semnez.

16 aprilie 1948 (ss) Comandor în rezervă Toma Matei

25. 17 aprilie 1948. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei prezintă amă
nunte privind colaborarea cu contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul comandor în rezervă Toma Matei, declar următoarele, în complectarea 
declaraţiilor mele anterioare:

Horia Macellariu, într-una din comunicările sale, mi-a comunicat că o persoană cu 
mare suprafaţă va pleca în străinătate, unde va lua contact cu Rădescu, pentru a-i face 
raport asupra stadiului în care se află organizaţiile subversive şi pentru a-i cere instrucţi
uni pentru viitor şi totodată pentru ca Rădescu să obţină cât mai repede înlesniri pentru 
corespondenţă şi armament. Acest om se numeşte Bujoiu, zicea amiralul Macellariu.

Despre Bujoiu mai susţin că este „un om de al nostru” foarte legat şi cu influenţă în 
străinătate.

Tot atunci Horia Macellariu mi-a comunicat că Bujoiu va face legătura directă cu 
Rădescu şi americanii, căci până acum are legătură cu americanii numai prin Gheorghiu 
şi că, de asemenea, în acelaşi fel are legătură prin americani cu Rădescu.

Mai declar că Horia Macellariu ne-a comunicat că tot prin Gheorghiu - Legaţia 
Americană - Rădescu - era să trimită o scrisoare fostului rege Mihai, dar că n-o va preda 
lui Gheorghiu până când nu va avea confirmarea scrisorii anterioare trimise lui Rădescu 
prin Gheorghiu - Legaţia Americană.

Avocatul Policrat avea însărcinarea din partea lui Horia Macellariu să informeze asupra 
tuturor chestiunilor interne şi a stării şi să-i raporteze regulat direct lui Horia Macellariu.

Stărui şi semnez.

17 aprilie 1948 s/s Toma Matei

26.18 aprilie 1948. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei contestă implicarea 
fitUui său Toma VirgUiu în acţiunile organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul comandor în rezervă Toma Matei declar următoarele:
Fiul meu Toma Virgiliu s-a văzut cu Horia Macellariu numai în împrejurările următoare:
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1. în anul 1947 prin luna mai sau iunie (nu ţin minte exact luna) a fost la Macellariu 

în str. Popa Nan, trimis de mine să-i ducă o pâine.
2. Tot cam prin mai-iunie 1947 a fost la Macellariu, tot în str. Popa Nan, fiind rugat 

eu de Macellariu ca să vin sau eu sau băiatul meu pentru a-1 trimite cu nişte bani în str. 
Barbu Văcărescu. Eu am trimis pe fiul meu şi acesta i-a făcut serviciul cerut.

3. S-a văzut cu Macellariu în seara zilei de 22 sau 23 martie 1948, când Macellariu a 
luat o gustare la mine în casă.

4. A fost la Condeescu Dumitru acasă, unde a luat Buletinul de Biroul Populaţiei de 
la Macellariu care se afla acolo; Buletinul l-a luat (cu ştirea mea) cu scopul de a fi ştampilat 
cu ştampila Centrului Electoral şi a scoate un certificat de vot pe numele Ion Popa (nume 
sub care trăia Horia Macellariu).

5. Toma Virgil l-a mai văzut pe Macellariu, tot în casă la Condeescu, când s-a dus să-i 
restituie Bulednul Biroului Populaţiei ştampilat şi cerdficatul de alegător. Cerdficatul era 
în alb.

6. La 31 marde tot eu l-am trimis la Condeescu acasă ca să vadă dacă Horia Macellariu 
a plecat de acolo.

Condeescu mi-a trimis răspuns prin băiatul meu că Macellariu va pleca imediat cu 
maşina vecinului Cherciu.

Stărui şi semnez.

18 aprilie 1948 (ss) Comandor în rezervă Toma Matei

27.19 aprilie 1948. Declaraţie prin care comandorul m rezervă Toma Matei prezintă împre
jurările în care a colaborat cu comandorul în rezervă aviator Marin Anton şi comandorul Tănăsescu 
Constantin

Declaraţie

Subsemnatul comandor în rezervă Toma Matei, declar următoarele privitor la Marin 
Anton şi la comandorul Tănăsescu Constantin:

Pe comandorul în rezervă aviator Marin Anton l-am cunoscut cam pe la începu
tul anului 1947 din întâmplare în modul următor; veneam de la casieria Corpului II 
Teritorial împreună cu comandorul Voinescu Victor. Anton Marin mergând pe stradă şi 
venind din sens opus, s-a oprit să dea bună ziua lui Voinescu Victor, cu care se cunoştea. 
Cu această ocazie, Voinescu Victor mi l-a prezentat şi mie.

Ulterior, Horia Macellariu mi-a spus că ar dori să vadă pe comandorul de aviaţie 
Marin Anton, despre care a auzit că este un element care acdvează şi în care se poate 
avea încredere. Eu i-am spus că întâmplător am făcut cunoştinţă cu el şi atunci Horia 
Macellariu mi-a spus să mă duc la Marin Anton acasă pentru ca să înlesnesc o întâlnire 
între ei amândoi.

După ce am vorbit Ia telefon cu Marin Anton, m-am dus la el acasă pe str. Sf. 
Constanun. Marin Anton aflând că vin din partea Iui Horia Macellariu mi-a spus că înain
te de a-i telefona eu, i-a vorbit un domn misterios şi căruia i-a răspuns că la telefon refuză 
să facă astfel de discuţii şi că abia în acest moment, îşi dă seama că acel domn misterios era 
Horia Macellariu, dar care pentru motive conspirative şi-a dat alt nume.
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L-am pus în curent cu existenţa şi scopul organizaţiei condusă de amiralul Horia Macellariu 

şi i-am cerut lui Horia Macellariu să vină şi să se întâlnească. In acest scop i-am dat adresa din 
str. Popa Nan a lui Horia Macellariu, Bxându-i ziua, ora şi locul de întâlnire în stradă.

A doua sau a treia zi după amiază, către seară m-am întâlnit cu c-dorul Anton Marin 
pe Bdl. Pache Protopopescu, aproape de str. Popa Nan. De acolo am mers împreună la 
locuinţa lui Horia Macellariu. După câteva minute a sosit şi cpt.c-dorul Eftimie Ştefan.

Horia Macellariu l-a informat asupra organizaţiei şi scopul ei şi l-a întrebat pe câţi 
aderenţi din aviaţie poate conta. C-dorul Marin Anton a răspuns că el are aderenţi, cu unii 
a şi vorbit şi că va căuta să mărească numărul lor, adăugând că vrea să organizeze grupe in 
munţi cu care să facă acte de sabotaj, mai ales asupra transporturilor C.F.R. Că va pregăti 
aceste grupe care să intre în acţiune la momentul oportun.

Prin februarie 1948 am primit un telefon de la un comandor în rezervă aviator care 
s-a recomandat comandor rez. aviator Tănăseşcu Constantin şi mi-a cerut să mă vadă. Ne-am 
fixat întâlnire in faţa cinematografului Aro, spunându-ne unul celuilalt cum suntem îm
brăcaţi, ca să ne putem recunoaşte.

întâlnindu-ne, comandorul rezervă Tănăsescu Constantin mi-a spus că este cumna
tul lui Marin Anton, care vrea să se întâlnească cu amiralul Macellariu Horia şi că Marin 
Anton i-a spus ca să-l caute prin mine pe Macellariu.

I-am comunicat Iui Macellariu despre întâlnirea mea cu Tănăsescu Constantin şi 
dorinţa lui Anton Marin. Macellariu mi-a spus că este de acord şi urma ca eu împreu
nă cu Tănăsescu să stabilim locul de întâlnire. In acest scop, am vorbit cu Tănăsescu 
Constantin. Tănăsescu Constantin vorbind cu Anton Marin, acesta din urmă a refuzat să 
iasă din casă la o întâlnire şi a cerut ca Macellariu să vină la el. Am comunicat acest lucru 
lui Macellariu. Acesta de asemenea a refuzat să se ducă la Marin Anton.

La vreo săptămână, Horia Macellariu văzând aceste greutăţi m-a însărcinat pe mine 
să mă duc eu la Marin Anton acasă, pentru a afla rezultatele activităţii sale printre aviatori 
şi totuşi să stabilesc o întâlnire între ei.

I-am cerut lui Tănăsescu Constantin să-mi fixeze întâlnirea cu Marin Anton, adică 
să-l înşuinţeze că mă duc la dânsul.

In acest scop după ce am primit telefonul lui Tănăsescu am trecut prin faţa porţii 
acestuia la ora fixată şi am mers împreună la Anton Marin, după ce ne-am apropiat mai 
întâi de Piaţa Amzei ca să ne ridicăm cartelele de pâine. De acolo ne-am dus la Marin 
Anton unde de faţă cu comandorul Tănăsescu am stat de vorbă cu el, aproape o oră. 
I-am cerut să mă informeze asupra activităţii sale în rândurile aviatorilor şi să stabilească 
pentru viitor planul de lucru. L-am informat de asemenea asupra legăturilor cu Rădescu 
prin intermediul Legaţiei Americane, i-am vorbit despre ceea ce ştiam de la Macellariu 
in legătură cu activitatea conspirativă a lui Bujoiu şi inginer Gheorghiu. El mi-a spus că 
s-a întors de curând din munţi, dar nu mi-a dat numărul aderenţilor şi nici stadiul acti
vităţii mulţumindu-se să-mi declare doar că are mulţi aderenţi. In privinţa întâlnirii cu 
Macellariu, a rămas că va comunica lui Tănăsescu.

Pe la 22-23 martie 1948 am primit un telefon de la Macellariu Horia să vin imediat 
la Tănăsescu Constantin acasă. Aci l-am găsit pe Horia Macellariu însoţit de colonelul 
Popovici Alexandru şi pe c-dorul Tănăsescu Constantin, primii doi cu valizele în mână.

De acolo am plecat imediat cu Horia Macellariu şi Popovici Alexandru la Condeescu.

www.ziuaconstanta.ro



142 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
La sfârşitul lui martie 1948, Tănăsescu Constantin mi-a dat o „dovadă” de rămâne

re în Capitală, ca s-o predau amiralului Macellariu, din partea lui Anton Marin. Această 
dovadă, nu ţin minte pe ce nume era, dar nu era nici pe numele de Anton Marin, nici 
numele Macellariu şi nici numele loan Popa.

Eu am transmis-o lui Macellariu prin Condeescu, pe care l-am întâlnit în oraş întâm
plător.

Nu m-am mai văzut după aceea cu c-dorul av. Tănăsescu Constandn.
Stărui şi semnez.

19 aprilie 1948 /ss/ Toma Matei

28. 23 aprilie 1948. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei recunoaşte că 
face parte din mişcarea de rezistenţă condusă de amiralul Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul comandor în rezervă Toma Matei născut în anul 1899, februarie 27, 
comuna Pantelimonul de Jos, judeţul Constanţa cu domiciliul în Bucureşti, str. Amiral 
Bălescu nr. 29, hotărât să spun tot adevărul şi numai adevărul, dau prezenta declaraţie 
de bună voie.

Fac parte din mişcarea de rezistenţă condusă de amiral Horia Macellariu.
Scopul mişcării este răsturnarea regimului actual din România prin mijloace violente 

şi acţiuni teroriste şi executarea personalităţilor proeminente din guvern odată cu răstur
narea regimului, începând cu d-nii miniştri Teohari Georgescu, Ana Pauker, Vasile Luca 
şi alţii, domnul ministru Gheorghiu Dej era pus mai la urmă.

Mijloacele pentru atingerea acestui scop erau armament, muniţii pentru aceasta şi 
material de distrugere (trotil). Armament şi muniţii în afară de ceea ce se putea strânge 
în - ţară trebuia să ne sosească de la americani să ne fie aruncate cu avioanele (paraşutele) 
- la momentul oportun.

în ceea ce priveşte acest moment oportun el urma să fie în următoarele cazuri:
1. Atunci când ar izbucni conflictul între anglo-americani, pe de o parte şi Uniunea 

Sovietică pe de altă parte, ceea ce se prevede într-un timp foarte apropiat.
2. Când echilibrul de forţe ar fi înclinat de partea americanilor sau când anglo-atne- 

ricanii ar fi avut vreun conflict cu România.
3. La retragerea Armatei Roşii de pe teritoriul românesc în urma semnării tratatului 

de pace cu Austria, cu care ocazie urmau să se facă mari manifestaţii.
în toate aceste cazuri se plănuia instalarea unui guvern Rădescu. Aceste probleme 

s-au pus mai ales începând din ianuarie-februarie şi martie, cu apogeul în martie 1948.
Anterior acestei date s-a pus mai ales problema recrutării de aderenţi pentru or

ganizaţia noastră trebuind să recrutăm după indicaţiile şefului nostru Horia Macellariu 
elemente tinere active din rândurile ofiţerilor deblocaţi, funcţionari din Ministere, telefoa
ne, din industrii, muncitori de la C.F.R., urmând să căpătăm elemente şi din regimente, 
Diviziile „Tudor Vladimirescu”, „Horia, Cloşca şi Crişan”, Marele Stat Major şi alţii.

Organizarea noastră era conspirativă având în vedere scopul urmărit; din această 
cauză, organizarea oamenilor se făcea pe grupe care nu trebuiau să cuprindă decât 3-4
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maximum 5 persoane, iar şedinţele lor, de asemenea, să nu cuprindă mai multe persoa
ne; asdel, grupa din care eu făceam parte era formată din c-dorul de Marină Condeescu, 
căpitan-comandorul Eftimie Ştefan şi subsemnatul, comandor Toma Matei, această grupă 
era condusă direct de amiralul Horia Macellariu.

La rândul nostru, eram şefi de ramură şi conduceam grupe din câte 2-3-4 persoane. 
Astfel, comandorul Condeescu conducea gupa formată din Romeo Snaidero (din marina 
comercială), colonel Popovici Alexanoru, locotenent-comandor în rezervă Tăutu Marcel.

Eu conduceam grupa formată din căpitanul Buruiană, avocatul Mihalache 
Gheorghe.

Fiecare din grupa respectivă din care făcea parte conducea alte grupe de mai jos; 
aceasta era făcută cu scopul că nu se cunoască între ei decât 3-4 oameni.

în ceea ce priveşte regulamentul de lucru el nu era scris, ci predat verbal şi cuprindea 
mai multe reguli ca:

1. Recrutarea şi organizarea trebuia să se facă în cel mai mare secret, că oamenii din 
grup nu cunoşteau decât pe şeful grupului. Mai sus nu cunoşteau pe conducătorul şefului 
lor de grup.

2. Grupele trebuiau să fie formate din 3-4, eventual 5 persoane.
3. Comunicările şi instrucţiunile trebuiau făcute verbal şi nu scris.
4. întâlnirile se făceau în stradă la ziua şi ora fixată, aceasta când urmau să se facă 

comunicări scurte sau de transmis instrucţiuni.
Şedinţele se ţinem în case; comunicările se făceau de obicei de către responsabilul 

grupului, iar uneori chiar de către altul din grup.
5. în caz de arestarea vreunuia, ceilalţi trebuiau să plece de acasă şi să-şi caute adăpost.
6. în cazul când vreunul se simţea urmărit de Siguranţă, el trebuie să comunice tele

fonic celorlalţi acest lucru prin expresii „nu sunt sănătos” sau „nu mi-e bine” sau „vreau să 
plec în spital” sau „cutare a plecat în spital”, aceasta pentru ca ceilalţi să ia toate măsurile 
de prevedere.

Semnul de recunoaştere al oamenilor care fac parte din mişcarea de rezistenţă a lui 
Horia Macellariu era acesta: omul prezenta o moneda de 5 lei arătând partea cu efigia 
Regelui Mihai, iar celălalt trebuia să arate un ac de siguranţă (sau eventual tot o monedă 
de 5 lei).

7. Pentru corespondenţa scrisă, ea trebuia cifrată în felul următor: s-a luat un cuvânt 
cheia şi s-a aranjat într-o anumită ordine.

8. Sarcinile care ni s-au dat de către Horia Macellariu, în afară de ceea ce am arătat 
mai sus, erau următoarele:

a) Formarea de nuclee în sânul unităţilor militare: regimente. Diviziile „Horia Cloşca 
§1 Crişan” şi „Tudor Vladimirescu” şi Marele Stat Major, aceasta pentru cooptarea de 
aderenţi, cât şi pentru procurarea de informaţiuni pe care urma să le predăm lui Horia 
Macellariu direct.

b) Procurarea de armament şi muniţiuni, precum şi material de distrugere prin prie
tenii sau cunoscuţii noştri pe care îi aveam în armată, Horia Macellariu declarându-necă 
el a şi vorbit mai mult cu cpt.cdor. Eftimie Ştefan, ca acesta să facă rost de trotil de la unul 
din Depozitele Marinei, unde Eftimie spunea că are cunoştinţe.
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c) Redactare §i difuzare de manifeste de propagandă pe linia scopului urmărit de 
organizaţia noastră. C-dorul Condeescu Dumitru a fost însărcinat în acest scop să procure 
o maşina de scris şi un „Gestetner” (maşină de multiplicat).

Această sarcină au avut-o de altfel şi ceilalţi din grup.
Cu această ocazie, precizez că manifestul iscălit şi aparţinând organizaţiei „Vlad Ţepe§ 

II” nu era făcut de organizaţia noastră, ci Horia Macellariu ne-a arătat un astfel de manifest 
şi ne-a spus că l-a primit de la un prieten sau cunoscut al lui din acea organizaţie; eu însă nu 
cunosc cum s-a stabilit legătura între Horia Macellariu şi organizaţia „Vlad Ţepeş II”.

în ceea ce priveşte intrarea mea în organizaţia condusă de amiralul Horia Macellariu, 
arăt mai jos cum s-au petrecut faptele şi anume:

Cpt. c-dor Efumie Ştefan, prin decembrie 1945, mi-a vorbit de amiralul Macellariu că 
face parte dintr-o organizaţie de luptă contra Guvernului, propunându-mi să intru şi eu 
în această organizaţie. La răspunsul meu afirmativ, mi-a spus că îmi face legătura directă 
cu Horia Macellariu.

După câteva zile m-am văzut cu Horia Macellariu care a venit la mine in birou, la 
Ministerul Marinei. Aici mi-a spus că vrea să mă aibe lângă el în acţiunea sa, că are încre
dere in mine şi să ţinem contactul.

în afară de câteva întâlniri pe care le-am avut cu Horia Macellariu, împreună cu 
Efdmie, când Horia Macellariu ne-a comunicat că el face parte dintr-o organizaţie a cărui 
nume nu mi l-a spus, dar că este împreună cu g-ralul Aldea şi care avea ca scop răsturnarea 
regimului printr-o lovitură de stat, pentru care ne cere să căutăm câţi mai mulţi prieteni în 
Ministerul Marinei pe care să putem conta, în afară de aceste întâlniri am fost chemat de 
Horia Macellariu la începutul lunii mai 1946 la o întâlnire în stradă, seara. întâlnindu-ne 
la ora fixată, Horia Macellariu m-a condus într-o casă şi înăuntru era un atelier - magazin 
cu abajururi, lămpi, piese electrice şi alte obiecte mărunte. Aci ne-a primit un domn pe 
care Horia Macellariu nu mi l-a prezentat nici la venire nici la plecare.

în această casă, Horia Macellariu mi-a ciut un program conspiradv aparţinând orga
nizaţiei din care făcea parte Horia Macellariu. Ţin minte vag conţinutul său. Se vorbea 
acolo despre răsturnarea guvernului, în care scop se cerea recrutarea de aderenţi în rân
durile unităţilor militare. Atunci Horia Macellariu mi-a declarat că face parte din această 
organizaţie cu şdrea lui Maniu şi a regelui, care sunt ţinuţi în curent de generalul Aldea.

Horia Macellariu mi-a declarat tot atunci că a avut câteva întâlniri cu generalul Aldea.
îmi aduc aminte că în acel program despre care am vorbit mai sus se vorbea şi despre 

procurarea de arme şi alt material.
în preajma procesului „Sumanelor Negre”, adică după arestarea generalului Aldea, 

Horia Macellariu a fugit de acasă, Hind înşdinţat de Efdmie că va fi arestat, întrucât după 
cum îmi spunea şi Efdmie mai târziu, Horia Macellariu făcea parte din această organizaţie.

După condamnarea lui Horia Macellariu, am fost chemat acasă la acesta la familia 
Giani din str. Popa Nan; chemarea fost făcută prin cpt.c-dorul Efdmie Ştefan, care m-a 
condus la această adresă. Acolo s-a discutat şi s-a hotărât ca Horia Macellariu să rămână în 
ilegalitate, după cum era dorinţa lui.

în cursul iernii 1946/1947 ne întâlneam cu Horia Macellariu când în str. Popa Nan 
(de 2 sau 3 ori), când în casa cpt.c-dor Efdmie Ştefan şi odată la mine, în prima jumătate 
a lunii ianuarie 1947, când a venit împreună cu Eftimie.
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Tot în cursul acestei ierni m-am întâlnit cu amiralul Macellariu şi cu Eftimie la ingi

nerul cpt.c-dor Panait Ion, în str. Tunari. In acea seară, în casa lui Panait Ion, Macellariu 
ne-a întrebat ce aderenţi avem, ce informaţiuni mai avem din Ministerul Marinei. Atunci 
Horia Macellariu ne-a spus că grupul nostru este format din Efdmie, Panait şi subsemna
tul Toma Matei, bineînţeles condus de Horia Macellariu (adică era vorba numai de grupul 
din care făceam şi eu parte. Nu cunoşteam celelalte grupe).

in urma condamnării lui Horia Macellariu am fost trimis de acesta în două rânduri 
la luliu Maniu. Prima dată la vreo două luni după condamnarea lui Horia Macellariu, 
când i-am spus lui Maniu că sunt trimis de Horia Macellariu, care se simte sănătos şi care 
trăieşte fugar.

A doua oară am fost prin aprilie 1947 la luliu Maniu tot acasă la el, în Schitu 
Măgureanu, pentru schimb de informaţie, cu care ocazie Maniu mi-a spus să-i transmit lui 
Horia Macellariu că americanii au grijă de România şi că se va alcătui un alt guvern.

Tot în anul 1947, cam prin luna aprilie l-am adus (la cererea lui Horia Macellariu) 
pe c-dorul de aviaţie Marin Anton la o întâlnire cu amiralul Macellariu; cu Anton Marin 
m-am întâlnit la ora stabilită în Bd. Pache Protopopescu, cam pe la staţia Traian şi de 
acolo l-am dus în Popa Nan la Horia Macellariu în casă, unde s-au făcut discuţiile la care 
au participat în afară de noi trei şi cpt.c-dorul Eftimie Ştefan. Deci discuţiile s-au făcut în 
casă şi nu pe stradă, aşa cum am indicat într-o declaraţie anterioară. Mai completez că tot 
atunci Anton Marin a arătat că are pricepere în lupte de stradă şi în organizarea grupelor 
de munţi şi se pregăteşte întrucât până la 15 mai 1947 va izbucni conflictul între anglo- 
americani şi Rusia Sovietică. A mai declarat, totodată, că el cu grupele lui va putea face 
incursiuni din munţi şi să atace transporturile pe cale ferată.

In cursul verii 1947 m-am mai văzut cu amiralul Macellariu şi într-o curte din dosul 
gazdei sale din str. Popa Nan, de vreo două-trei ori către seară, de faţă fiind în două rân
duri şi cpt.c-dorul Eftimie şi la una din acestea a asistat şi un avocat, cunoscut a lui Horia 
Macellariu.

Curtea arătată este în schiţa de faţă

—casa din 
fundul 
curţiiCu^t•

Din iulie 1947 şi până în luna octombrie aveam cu Horia Macellariu şi cpt.c-dorul 
Eftimie numai comunicări telefonice; cu cpt.c-dorul Eftimie totuşi m-am văzut.

Pe la sfârşitul lui octombrie 1947, în urma unei comunicări âcute de amiralul 
Macellariu sau de cpt.c-dorul Eftimie, m-am întâlnit cu Horia Macellariu pe o stradă din 
dosul casei d-sale din Popa Nan.

La această întâlnire, Horia Macellariu mi-a comunicat că trebuie să se mute imediat 
de la această gazdă întrucât servitoarea concediată şi maltratată de gazdă a ameninţat că 
va denunţa că ţine în casă un om care se ascunde de Poliţie şi ca atare ne roagă pe mine
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şi pe Eftimie să-i g[ăsesc o altă gazdă, bineînţeles căutând prin prieteni. După vreo două 
săptămâni am fost iar chemat în acelaşi ioc unde a venit şi c-dorui Eftimie Ştefan, care i-a 
spus că a găsit gazdă prin cumnata sa (această gazdă este d-na losipescu, dar pe care n-am 
cunoscut-o).

Tot atunci eu i-am spus că vreu să vorbesc şi cu c-dorul Condeescu D-tru, cu care 
Horia Macellariu era de acord. A rămas ca şi Eftimie să mai controleze bine această gazdă 
oferită de cumnata sa şi totodată să mai caute o altă gazdă de rezervă.

A doua zi sau a treia zi m-am dus acasă Ia cdorul Condeescu şi i-am vorbit despre 
Horia Macellariu, care este urmărit de Poliţie, fiind condamnat în procesul „Sumanelor 
Negre” şi că acum activează în altă organizaţie subversivă, cerându-i totodată să adere la 
această mişcare şi totodată să facem ceva pentru adăposdrea lui Horia Macellariu. Coman
dorul Condeescu cunoştea în parte situaţia Iui Horia Macellariu şi a acceptat propunerea 
mea urmând ca să se întâlnească cu Horia Macellariu.

Am stabilit o întâlnire între amiralul Macellariu şi comandorul Condeescu. întâlnirea 
s-a făcut pe strada din spatele casei din Popa Nan, unde se află o biserică şi un mic square.

La această întâlnire am fost de faţă patru oameni şi anume Horia Macellariu, subsem
natul Toma Matei, Condeescu şi Romeo Snaidero, care însoţea pe Condeescu.

Horia Macellariu i-a vorbit lui Condeescu şi Snaidero pe scurt despre organizaţia 
noastră şi scopul ei, după care a comunicat că şi-a găsit o gazdă prin cumnata lui Eftimie 
la care se muta chiar în seara aceeia.

Condeescu a spus că totuşi trebuie condnuat cu găsirea şi a celorlalte gazde de re
zervă, pentru cazul când această gazdă, la care se mută in acea seară nu prezintă destulă 
siguranţă, atunci ar putea deocamdată să se mute la Snaidero.

Prin decembrie 1947, pe la începutul lunii, am fost convocaţi de Horia Macellariu la 
Condeescu acasă. Subsemnatul şi cu cpt.c-dor Eftimie ne-am întâlnit seara la ora fixată în 
Confederaţia Balcanică şi de acolo ne-am dus împreună cu Horia Macellariu, cu care de 
asemenea ne-am întâlnit în Piaţa Confederaţiei Balcanice, la Condeescu.

In casă la Condeescu am ţinut o şedinţă unde amiralul Macellariu ne-a vorbit încă 
odată despre organizaţie, scopul ei, despre mărirea numărului de aderenţi, despre munca 
conspiradvă, arătându-ne că grupul nostru este format din Eftimie, Condeescu şi subsem
natul, iar conducerea aparţine direct lui Horia Macellariu şi Becare din noi ca şi şef de 
ramură să mărească numărul aderenţilor şi să-i organizeze pe grupe.

Tot atunci ne-a comunicat că are şi alte legături cu persoane. Tot atunci (ca şi de obi
cei) ne-a făcut o expunere a situaţiei internaţionale şi interne, arătându-ne că conflictul 
între anglo-americani şi Uniunea Sovietică se apropie în foarte scurtă vreme şi ca atare 
trebuie să fim pregădţi. La plecare, Macellariu a fost însoţit de toţi o bucată de drum scur
tă, după care a condnuat drumul împreună cu Efdmie.

După această şedinţă, m-am mai întâlnit cu Condeescu separat şi cu Macellariu sepa
rat. Cu amiralul Macellariu m-am întâlnit odată până în Crăciun la statuia T. Vladimirescu, 
conform înţelegerii telefonice. în acest dmp, Condeescu mi-a comunicat că s-a mai văzut 
cu Horia Macellariu cu care a vizitat casa Romeo Snaidero şi au mai discutat şi alte case.

Şdu că Condeescu a mai oferit o casă în care locuieşte o femeie singură.
Condeescu se vedea cu Macellariu des şi fără mine, el ajungând chiar un aghiotant §i 

secretar a lui Macellariu şi mergea şi la gazda cea nouă a lui Macellariu.
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Mai adaug că în timpul sărbătorilor de Crăciun amiralul Macellariu a luat masa la 

c-dorul Condeescu.
Stărui şi semnez.

23 aprilie 1948 ss. Toma Matei

29. 23 aprilie 1948. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei prezintă modul 
de colaborare cu membrii organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul comandor rezervă Toma Matei în continuare declar următoarele:
Prin ianuarie 1948, conform celor stabilite m-am întâlnit la statuiaTudor Vladimirescu, 

cu amiralul Macellariu Horia şi cpt.c-dor Eftimie Ştefan şi am mers împreună la Condeescu 
Dumitru acasă. La această şedinţă, Condeescu a comunicat lui Macellariu că un prieten 
de-al lui numit avocat Dumitriu cu care a stat de vorbă asupra organizaţiei şi cu care 
este de acord, ar dori să pună în legătură pe amiralul Macellariu Horia cu avocatul Aurel 
Dobrescu şi Roxin, care conduc Partidul Naţional-Ţărănesc în mod clandestin. Amiralul 
Macellariu a fost de acord cu această propunere.

întâlnirea a avut loc mai târziu şi despre care voi vorbi în altă parte.
Pe la începutul lui februarie, am mai avut o întâlnire cu amiralul Macellariu, la sta

tuia Tudor Vladimirescu, unde mi-a comunicat că a scris o scrisoare lui Rădescu, pe care 
a expediat-o prin Legaţia Americană din Bucureşti, prin ing. Gheorghiu. N-a avut la el 
textul scrisorii, dar mi-a arătat verbal conţinutul ei din care reţin următoarele: recu
noaşte pe g-ralul Rădescu ca şef al organizaţiei subversive condusă de Horia Macellariu 
şi ceilalţi prieteni ai lui, cerându-i să procure pentru această organizaţie fonduri şi arma
ment, acestea de la americani şi să le expedieze la timpul oportun în România. Tot atunci 
mi-a comunicat că prin ing. Gheorghiu a obţinut de la Legaţia Americană, ca prin ea să 
se facă transmitere de corespondenţă lui Rădescu în străinătate, ştiind că este vorba de o 
organizaţie subversivă care luptă pentru răsturnarea guvernului prin mijloace violente. 
Tot atunci mi-a comunicat că există o posibilitate de a trimite un raport asupra stadiului 
în care se află organizaţia sa; acest raport urma să fie predat lui Rădescu de către Bujoiu, 
care trebuia să plece în curând în străinătate.

Prin luna februarie 1948, m-am mai întâlnit la statuia Vladimirescu cu amiralul 
Macellariu, Dumitru Condeescu şi cu un cumnat al lui Condeescu, de profesiune avocat. 
La această întâlnire, amiralul Macellariu a vorbit mai tot timpul cu acest avocat, iar eu cu 
Condeescu ne plimbam în urma lor.

Pe la începutul lui martie 1948, am participat la o şedinţă în casa lui Condeescu, la 
care au luat parte următorii: Horia Macellariu, subsemnatul Toma Matei, Condeescu, avo
catul cumnat al lui Condeescu (Toma). După puţin timp a venit şi avocatul Rene Policrat. 
Atunci Horia Macellariu ne-a citit un concept de scrisoare ce urma să fie trimisă fostului 
rege Mihai. El ne-a citit această scrisoare după ce Rene Policrat ne făcuse o expunere 
asupra situaţiei internaţionale. Scrisoarea, spunea Horia Macellariu, urma să fie semna
tă de el, Bujoiu şi ing. Traian Niţescu şi urma să fie trimisă prin Gheorghiu - Legaţia

www.ziuaconstanta.ro



148 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă

Americană — Rădescu. în scrisoare se exprima devotamentul faţă de ex-regeie Mihai şi i se 
arăta existenţa unei mişcări subversive în România, care are de scop înlăturarea regimului 
şi reîntronarea monarhiei.

Tot în prima jumătate a lunii martie 1948, am fost la Condeescu Dumitru unde se 
mai aflau şi col. rez. Popovici Alexandru, Tăutu Marcel şi Romeo Snaidero. în acea şe
dinţă am desfăcut harta României şi planul Bucureştilor, discutând asupra modului cum 
am putea trece pe hartă numărul aderenţilor. Planul Bucureştilor era făcut de mine pe 
hârtie de calc, iar harta României pe judeţe era făcută de mine pe hârtie albă, aceasta la 
cererea amiralului Macellariu de a face o numărătoare a aderenţilor organizaţiei noastre. 
Nereuşind s-o facem, am amânat această numărătoare pentru altă dată, când va fi de faţă 
şi Horia Macellariu.

Această numărătoare am făcut-o într-o şedinţă următoare tot în casa lui Condeescu, 
la care au luat parte următorii: Horia Macellariu, Condeescu, subsemnatul Horia Matei 
şi Romeo Snaidero. Am ajuns la următoarele cifre: circa 500 aderenţi în Bucureşti şi mai 
puţin de 900 în ţară. S-a procedat în felul următor: Condeescu nota pe o hârtie numărul 
aderenţilor pe Bucureşti şi pe judeţe, după aceea s-a notat pe harta României numărul 
aderenţilor în judeţul respectiv iar pe planul Bucureştilor s-au făcut puncte pentru fiecare 
om in parte. Lucrarea a rămas neterminată.

La numărătoare eu am indicat pe ramura mea circa 250 până la 280 oameni, in 
Bucureşti şi in judeţele Ialomiţa, Constanţa, Covurlui, Tecuci şi Braşov. în acest număr 
intrau şi numărul aderenţilor lui Anton Marin şi ai lui Eftimie.

Pe ramura mea reuşisem să recrutez în Bucureşti pe căpitanul Buruiană Ion şi avo
catul Mihalache Ion.

1. întâi îl recrutasem pe cpt. Buruiană şi apoi acesta m-a condus în casa lui Mihalache, 
aceasta s-a întâmplat cam prin noiembrie-decembrie 1947.

2. A doua întâlnire cu aceşti doi am avut-o la mine acasă, cam prin ianuarie 1948. La 
această şedinţă, după ce ne-am informat reciproc asupra situaţiei politice internaţionale 
şi interne, cpt. Buruiană a propus acţiuni energice şi de sabotaj mai ales la căile ferate cu 
ajutorul unor muncitori ceferişti, arătând că aceştia pot executa acţiunile chiar cu târnăco
pul. Buruiană susţinând necesitatea de a se face deraieri de trenuri, arătând totodată că el 
mai poate atrage aderenţi mulţi din rândurile ceferişdlor din Feteşti şi Griviţa-Bucureşti, 
iar Mihalache Ion spunea că poate atrage aderenţi foarte numeroşi din comunele din ju
deţele Tecuci şi Covurlui şi de asemenea şi muncitori din Bucureşti, întrucât ei are acces 
la celulele comuniste, fiind înscris în Partidul Comunist numai de formă.

3. Ultima întâlnire am avut-o cu Buruiană şi Mihalache Ion prin februarie 1948, în 
felul următor: ne-am fixat întâlnire prin telefon, pe Calea Dorobanţi, în dreptul bodegii 
„Roata Lumii”; acolo au venit amândoi cu maşina lui Buruiană, unde m-au luat şi pc 
mine, mergând spre lacul Herăstrău.

Avocatul Mihalache Ion mi-a raportat că a reuşit să atragă peste 20 de ţărani şi mun
citori din judeţele Tecuci şi Covurlui şi din Bucureşti, cu care stătuse de vorbă în timpul 
vacanţei de Crăciun, iar cpt. Buruiană a raportat că a reuşit să atragă 5-6 aderenţi din 
rândurile muncitorilor din Bucureşti şi Feteşti. Cpt. Buruiană, cu care m-am mai văzut şi 
după aceea de câteva ori, insista mereu asupra necesităţii de a se face acte de deraiere la 
căile ferate, căci altfel guvernul va trăi prea liniştit, socotind că nu are adversari.
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La una din dăţi, când a venit la mine acasă, cpt. Buruiană, cam pe la sfârşitul lunii 

februarie 1948, mi-a adus zece exemplare dintr-un ziar indtulat „Lupta Românească”, 
redactat şi scris de Buruiană şi Mihalache, trase la şapirograf, mărimea era cât o jumătate 
de pagină din ziarele obişnuite. Din aceste exemplare, am predat două lui Condeescu 
pentru amiralul Macellariu, celelalte le-am distrus. Ziarul conţinea un îndemn la revoltă 
împotriva guvernului şi a Armatei Roşii.

Ziarul mai departe îndemna populaţia să fie pregătită pentru acţiunile care urmează 
în curând.

Mai avea un articol cu conţinut huliganic şi de aţâţare la ura de rasă. Cpt. Buruiană şi 
cu Mihalache au tras vreo 200 până la 300 de exemplare din acest număr. Buruiană spu- 
nându-mi că ele au fost împărţite de el şi de Mihalache, pe la cunoscuţii lor şi prin curţile 
oamenilor şi că au pus unele exemplare în cutiile poştale pentru Bucureşti şi provincie.

Tot de la Buruiană mai ştiu că au scos după aceea un alt număr şi mi-a adus şi mie 18 
exemplare, pe care eu le-am distrus prin ardere în aceeaşi zi.

La una din şedinţele ţinute cu Horia Macellariu, am raportat rezultatele activită
ţii propagandistice şi de organizare pe firul meu. Comandorul Condeescu a raportat şi 
el aderenţii care formează grupele sale. Avocatul Dumitriu făcea parte din oamenii lui 
Condeescu şi nu din oamenii mei.

Stărui şi semnez.

(ss) Comandor Toma Matei 23 aprilie 1948

30. 23 aprilie 1948. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei prezintă colabo
rarea sa cu membri ai Misiunii MUitare americane

Declaraţie

Subsemnatul comandor rezervă Toma Matei, declar următoarele:
Prin martie 1947, în cadrul ajutorului american, am cunoscut la Constanţa doi ofiţeri 

din Marina Americană; unul este căpitan Karpe şi altul este locotenentul Rura.
Comunicându-i lui Horia Macellariu că am cunoscut pe aceşti doi americani, care 

acum se află în Bucureşti, mi-a spus să iau legătura cu ei pentru a-i tatona mai întâi ce 
poziţie au faţă de organizaţia noastră.

In luna mai 1947, m-am dus eu la Misiunea Militară Americană din strada Batiştei, 
colţ cu strada Caragiale. Am vorbit acolo cu locotenentul Rura. Prin birou a trecut şi 
Karpe, cu care am dat mâna, recunoscându-mă.

A doua oară am fost în toanmă, dar It. Rura era plecat la Viena. După aceea am fost 
la începutul lui februarie 1948, când am putut vorbi cu It. Rura, căruia i-am comunicat că 
fac parte dintr-o organizaţie subversivă, arătându-i şi scopul acestei organizaţii şi că din 
ea mai fac parte amiralul Horia Macellariu, ca şef, diferiţi oameni politici, iar în America 
avem pe Rădescu şi că cu Rădescu avem legătură prin Legaţia Americană.

De la Horia Macellariu mai aveam instrucţiuni că le pot vorbi în felul acesta. I-am 
cerut să contribuie la ajutorarea organizaţiei noastre, comunicând şefilor săi să ne trimită 
bani şi materiale (armament şi muniţie în caz de război între anglo-americani şi Rusia 
Sovietică). După ce mi-a spus că în urma procesului iui Maniu nu se poate angaja ameri
canii în orice condiţii, m-a asigurat totuşi că va comunica şefilor săi cele arătate de mine.
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Adevărul este că Horia Macellariu mi-a spus că vrea să mai aibă cu americanii încă 
o legătură, adică §i prin acest locotenent Rura şi că de altfel, el mai are şi o altă cale prin 
inginerul Gheorghiu la colonelul Lowell. De altfel, Horia Macellariu mă împingea mereu 
când mai merg pe la americani ca să iau răspunsul. La un moment dat i-am comunicat 
amiralului Horia Macellariu că nu mă pot duce la ei înainte de finele lunii martie căci 
acesta era termenul pe care mi l-a. dat locotenentul Rura, ca să viu după răspuns. Eu nu 
m-am mai dus să iau răspunsul.

Am uitat să mai arăt că prin februarie 1948 când am fost la locotenentul Rura, acesta 
m-a întrebat dacă nu sunt cumva (filat) urmărit şi dacă n-am fost văzut de Poliţie intrând 
la ei. I-am răspuns că nu ştiu.

Stărui şi semnez.

23 aprilie 1948 (ss) Comandor Toma Matei

31. 24 aprilie 1948. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei prezintă împre
jurările în care l-a recrutat pe comandorul Dumitru Condeescu

Declaraţie

Subsemnatul comandor rezervă Toma Matei declar următoarele:
Pe comandorul Condeescu l-am recrutat eu în această organizaţie a lui Horia Macellariu; 

nu i-am vorbit prea mult şi a fost complect de acord. Despre întâlnirile cu Condeescu 
Dumitru şi şedinţele ţinute la el în casă am vorbit în declaraţii deosebite, dar precizez că în
cepând din februarie şi mai ales martie 1948 elementul cel mai de încredere a lui Macellariu 
era cdor. rez. Condeescu Dumitru, mai ales că nu la mine a locuit Horia Macellariu. De 
altfel şi mai înainte ca Horia Macellariu să fi locuit la Condeescu, tot Condeescu era acela 
care se vedea foarte des cu Macellariu şi i-a scos hainele de la fosta gazdă a lui Macellariu, la 
care se ducea foarte des, iar eu nu am fost niciodată la acea doamnă.

Condeescu în afară de cele arătate anterior avea mai mulţi oameni şi mai multe grupe 
decât mine. Pe firul lui ştiu că au fost următorii: colonel rez. Popovici Alexandru, Romeo 
Snaidero, Marcel Tăutu, avocat Dumitriu, Drimba Gheorghe, cumnaţii lui Snaidero, cum
naţii lui Condeescu. La Condeescu se păstrau scriptele şi însemnările.

Harta României şi Planul Bucureştilor pe care s-au făcut însemnările la numărătoarea 
aderenţilor, mi-au fost cerute (să le fac) de către Horia Macellariu, prin Condeescu. El a ajuns 
secretarul lui Macellariu. Nu reţin toate grupele şi toţi aderenţii lui Condeescu Dumitru.

Ultima dată m-am văzut cu Condeescu Dumitru în ziua de 5 aprilie, în urma unui 
telefon pe care mi l-a dat Condeescu ca să mă întâlnesc cu el. M-am întâlnit cu el în urma 
acestui telefon, în Piaţa Confederaţiei, dimineaţa.

Aici mi-a comunicat că nu mai doarme acasă de teama Siguranţei, şi ca atare mă roagă 
să trec pe la nevastă acasă şi să-i spun următoarele:

1. Să concedieze servitoarea (aceasta de teamă ca nu cumva fiind arestată să divulge 
anumite lucruri).

2. Soţia lui să plece şi ea de acasă şi să anunţe că pleacă la ţară pentru mai multă vre
me, la o rudă a lui Mache care deschide farmacie.
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3. Că îi va trimite prin poştă o scrisoare de despărţire, dar ea să nu se sperie (căci 

aceasta va fi făcută numai de formă).
Tot atunci mi-a spus că Horia Macellariu s-a mutat într-o casă fără telefon pentru a 

risca mai puţin.
Când m-am dus la d-na Condeescu să-i transmit aceasta lucruri am găsit acolo doi 

Comisari de Siguranţă care m-au arestat.
îmi aduc aminte încă, că la 1 aprilie 1948, ia amiază, am fost chemat urgent la 

Condeescu acasă, pe care l-am găsit de plecare. M-a chemat să-mi spună că pleacă de 
acasă întrucât cpt.cdor. rez. Eftimie Ştefan i-a comunicat în acea zi că la el acasă se face 
percheziţie, modv pentru care a plecat de acasă şi că tot Eftimie i-a comunicat că şi la fosta 
gazdă a lui Macellariu s-a făcut percheziţie.

Condeescu mi-a spus că întrucât el este cunoscut de acea gazdă se teme ca Siguranţa 
să nu vină şi la el.

Stărui şi semnez.

24 aprilie 1948 (ss) Comandor rez. Toma Matei

32. 24 aprilie 1948. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei prezintă îm
prejurările în care contraamiralul (r) Horia Macellariu a luat contact cu reprezentanţii P.N.Ţ. 
clandestin

Declaraţie

Subsemnatul comandor rezervă Toma Matei declar următoarele: ştiu că în urma 
celor stabilite Horia Macellariu a luat contact cu Aurel Dobrescu şi Puiu, reprezentan
ţii P.N.Ţ. clandestin, cam prin luna ianuarie sfârşit sau începutul lui februarie 1948. 
Comandorul Condeescu m-a chemat şi pe mine la prima întâlnire dar eu n-am participat; 
însă Condeescu Dumitru m-a informat după aceea că întâlnirea dintre Horia Macellariu, 
Aurel Dobrescu şi Roxin a avut loc într-o casă din spatele cinematografului Aro sau Scala, 
la care întrevedere au participat şi comandorul Condeescu Dumitru şi avocatul Dumitriu. 
Tot comandorul Condeescu m-a informat asupra celor discutate şi hotărâte la această 
întrevedere şi anume:

1. Legături mai strânse între P.N.Ţ. clandestin şi organizaţia lui Horia Macellariu.
2. Recrutare de elemente tinere chiar şi din tineretul Partidului Naţional-Liberal al 

lui Brătianu.
3. Constituirea unui grup de conducere (Comitete de conducere) unitară a rezistenţei 

din ţară, pentru răsturnarea prin violenţă a regimului democrat din România.
4. Stabilirea unei legături şi mai strânse cu americani şi englezi, de la care să se ceară 

ajutorul în ceea ce priveşte armamentul, muniţiile şi banii. Armamentul şi muniţiile să 
vină la Legaţia Americană din Bucureşti, de unde să fie scoase la momentul oportun sau 
azvârlite din avion, punându-se accent deosebit în ivirea conflictului apropiat între ameri
cani şi englezi, pe de o parte, şi Uniunea Sovietică, pe de altă parte.

5. Când m-am întâlnit după aceea cu Horia Macellariu, acesta m-a întrebat dacă 
Condeescu m-a informat asupra celor discutate la întrevederea cu Aurel Dobrescu şi
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Roxin, la care eu i-am răspuns afirmativ. Tot atunci sau în alt rând Horia Macellariu m-a 
întrebat ce părere aş avea dacă pentru câştigarea Apusului şi a Papei de partea noastră 
şi pe cale religioasă, am trece Biserica Creştină Ortodoxă Română la aceea Unită. Eu am 
răspuns că este cam greu, pentru că poporul român nu-şi leapădă o credinţă religioasă 
tradiţională, la care Horia Macellariu a spus că aceasta s-ar putea face pe nesimţite şi fără 
ştiinţa poporului.

Ştiu că întrevederi cu Aurel Dobrescu şi Roxin s-au ţinut şi ulterior, dar nu cunosc 
conţinutul discuţiilor, deoarece nu mi s-a mai comunicat.

Stărui şi semnez.

24 aprilie 1948 (ss) Comandor rez. Toma Matei

33, 26 aprilie 1945. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei prezintă numă
rul aderenţilor proprii

Declaraţie

Subsemnatul comandor rezervă Toma Matei, dau următoarea declaraţie suplimenta
ră şi lămuritoare:

La numărătoarea aderenţilor făcută la comandor rezervă Condeescu Dumitru §i 
Snaidero, cam pe la sfârşitul lunii martie 1948, eu am indicat din partea mea circa 250 
până la 280 de aderenţi. La acest număr erau cuprinşi oameni recrutaţi de mine prin 
Buruiană Ion, avocatul Mihalache Ion, precum şi oamenii cpt.c-dor Eftimie Ştefan, care 
lipsea în seara aceea de la numărătoare; de asemenea am inclus în acest număr vreo 60-70 
de oameni de ai lui Anton Marin.

Stărui şi semnez.

26 aprilie 1945 /ss/ Comandor Toma Matei

34.26 aprilie 1948. Declaraţie prin care studentul Toma Virgil, fiul comandorului în rezervă 
Toma Matei prezintă împrejurările în care a colaborat cu contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul student inginer Toma Virgil, declar următoarele:
Urmând să-i procur amiralului Horia Macellariu un certificat de alegător pe nume

le de Ion Popa şi să-i obţin ştampila buletinului său de Biroul Populaţiei cu ştampila de 
înscriere în listele electorale, m-am adresat pentru aceasta studentului inginer tonescu 
Nicolae din Bucureşti, strada General Anghelescu, în care scop m-am dus la el acasă şi i-am 
spus despre ce este vorba, adică să-mi procure un certificat de alegător pentru Ion Popa.

Aceasta s-a întâmplat după data de 23.03.1948. I-am spus totodată că Ion Popa nu 
se află înscris în termen în listele electoralei Peste câteva zile mi-a predat certificatul de 
alegător în alb. Eu l-am dat amiralului Horia Macellariu în casa lui Condeescu.

s/s Toma Virgiliu 26 aprilie 1948
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35, 6 mai 1948. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei prezintă împrejură

rile în care l-a contactat pe căpitan-comandorul Costin Constantin

Declaraţie

Subsemnatul cdor. rez. Toma Matei declar în continuare că cpt.cdor. Cosdn în anul 
1946 sau 1947 era comandant al Flotilei de Dunăre la Turnu Severin.

Cred că pe la începutul anului 1947, amiralul Macellariu mi-a spus că cpt.cdor. Costin 
ar fi cu el, dar nu §tiu dacă luase ori nu contactul cu cpt.cdor. Costin.

Pe acesta l-am întâlnit la Comandamentul Marinei Militare prin septembrie, când 
aşteptam amândoi să intrăm în audienţă la comandantul Marinei.

Atunci mi-am adus aminte că despre el îmi vorbise amiralul Macellariu, că s-ar putea 
avea încredere în el. Nu am discutat nimic despre aceste lucruri, decât că mi-a spus că s-a 
însurat şi că probabil va fi comprimat.

Nu l-am mai întâlnit de atunci.
Stărui şi semnez.

6 mai 1948 (ss) Comandor rez. Toma Matei

36. Declaraţie prin care comandorul în rezervă Toma Matei prezintă implicarea locotenent-co- 
mandorului Marcel Tăutu în organizaţia condusă de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul cdor. rez. Toma Matei declar în continuare următoarele:
Lt.cdor. rez. Tăutu Marcel făcea parte din organizaţia Macellariu pe firul cdor. 

Condeescu D.
Din cele discutate, ştiu că el ar face parte având legătura cu Brăila. Totuşi cred că 

cdor. Condeescu mai avea şi altă legătură.
La raportul depus verbal de Tăutu Marcel a reeşit că el făcea parte din firul lui 

Condeescu şi că se ocupa cu captare de aderenţi şi în special în regiunea Brăila.
Mai ştiu că era în tovărăşia lui Condeescu.
Stărui şi semnez.
(ss) Comandor rez. Toma Matei

37. 13 decembrie 1948. Procesul-verbal al interogatoriului l-a care a fost supus comandorul 
în rezervă Toma Matei

Proces-verbal

Interogatoriul acuzatului 
Astăzi, 13 decembrie 1948

Noi, general maior magistrat pr. Petrescu Alexandru, prim preşedinte al Tribunalului 
Militar Bucureşti, Secţia I-a.
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Procedând conform art. 265, 269 C.J.M. în şedinţă publică la interogatoriul învinui

tului al cărui proces se judecă azi, ne-a răspuns că:
Se numeşte Toma Matei, comandor în rezervă, 27.02.1899 de 49 ani, născut în comu

na Pantelimon, judeţul Constanţa, fiul lui Petre şi al Dumitrei, de profesiune pensionar, 
domiciliat în Bucureşd, str. Amiral Bălescu 29.

Preşedintele punându-i în vedere dovezile faptului ce i se aduc în sarcină şi cerându-i 
să spună ceea ce este util apărării sale, a dat răspunsurile reproduse de către grefier, după 
cum urmează:

Pe Horia Macellariu l-am cunoscut din Marină. Cu Condeescu am făcut Şcoala Navală, 
pe Anton Marin l-am cunoscut la el acasă, când m-am dus să-l chem la Horia Macellariu 
mi-a propus din 1946 toamna să intru în organizaţie. în timpul războiului m-a persecutat 
acest Macellariu. După război, fiind la Anton Marin şi crezând că va fi într-un guvern de 
colaborare, va veni ministru şi m-a chemat să vadă dacă voi colabora. Am răspuns că voi 
colabora cu oricine va fi şi apoi am rămas lângă el obligat moral, căci mi-a rectificat Foaia 
calificativă, astfel că mi s-a rectificat gradul. Scopul final al lui Horia Macellariu era ca în 
caz de conflict între cele două tabere, în caz de victoria americanilor să preia puterea. Noi 
nu aveam atunci niciun mijloc, el se gândea că americanii vor da arme, dar trebuie să in
trăm in legătură cu ei, că el are un prieten american. I-a mai spus şi Gheorghiu că, în caz 
de conflict, americanii vor da armament.

Ştiu că eram lângă Horia Macellariu, eu, Condeescu, Eftimie şi cei pe care îi avea 
Condeescu şi mi-a spus că mai sunt alături de el şi alţii care la rândul lor au alţi oameni.

Macellariu Horia mi-a vorbit de un guvern condus de Rădescu, fără să-mi spună alte 
nume.

Dispoziţiuni cu caracter regulamentar au fost tot în anul 1946 fără să intre în vigoare, 
dar în grupări să fie 3- 4 -5 oameni fără să se cunoască între ei, noi am rămas cum am 
fost.

Buruiană mi-a propus că vrea să facă şi el ceva, mi-a spus că are pe avocatul Ion 
Mihalache şi după stăruinţe m-a dus la acesta, care mi-a spus să-i las timp de gândit. După 
Crăciunul 1947, mergând din nou la el, mi-a spus să-i spun cine este şeful, dar nu i-am 
spus. Nu i-am spus scopul, acesta depinde de evenimentul istoric. A treia oară, Mihalache 
mi-a spus să nu i se dea misiuni criminale. Eu gândindu-mă la Macellariu pe care nu i l-am 
spus, l-am asigurat că nu sunt pentru violenţe. Buruiană a spus că este pentru sabotaje, eu 
m-am opus. Buruiană a spus că va scoate un ziar, dar eu m-am opus.

Macellariu cerea să ne adresăm la oameni de încredere, prieteni, ofiţeri deblocaţi, 
funcţionari etc. La sfârşitul lunii martie 1948, acasă la Condeescu am auzit că el dăduse 
o altă dispoziţiune referitor la recunoaştere şi anume să se arate o monedă cu efigia ex- 
regelui Mihai, iar celălalt să arate un act de siguranţă. N-am folosit acest sistem niciodată, 
întâlnirile erau la Macellariu, la Condeescu sau pe stradă. Macellariu dăduse dispoziţiuni 
în februarie 1948 că dacă este cineva arestat să telegrafieze sub o expresie oarecare că este 
rău, că pleacă, ca să ştim. A încercat să facă un cifru cu un cuvânt, cel puţin în faţa mea nu 
s-a reuşit să se facă acest cifru.

In legătură cu luliu Maniu, am primit de la Macellariu două misiuni: în 1946 toamna 
şi în 1947 aprilie când am fost trimis să-i cer sfatul dacă să se prezinte sau nu, fiind con-
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damnat, luliu Maniu a dat sfatul să nu se predea, să stea ascuns §i să nu iasă pe stradă. în 
1947 trebuia să-i mai întreb dacă va fi un conflict şi Maniu a spus că va fi, dar nu poate 
preciza când anume va izbucni conflictul.

în organizaţie erau la început Eftimie, Macellariu, în aprilie 1947 a intrat Anton, în 
decembrie 1947 s-a adăugat Condeescu Dumitru.

Din grupa Condeescu cunoscută de mine in martie 1948 făceau parte Romeo 
Snaidero, Tăutu şi Popovici colonelul.

în scrisoarea ce mi s-a ciut îl asigura pe Rădescu că există în ţară o organizaţie de 
rezistenţă şi-l ruga să facă stăruinţe ca in caz de război să se trimită armament şi miniţiuni 
prin paraşutate.

Horia Macellariu a luat măsura să vadă câţi aderenţi sunt şi la şedinţă au luat parte: eu, 
Horia Macellariu, Condeescu, Popovici, Snaidero şi alţii. Am declarat precis în declaraţia din 
aprilie cine anume a luat parte la această şedinţă. Mi s-a comunicat de Buruiană că are ade
renţi. Buruiană mi-a spus că a scos un ziar „Lupta Românească”, fapt ce l-a spus că l-a făcut 
din proprie iniţiadvă. Mi-a dat şi mie zece exemplare. Două le-am rupt şi două le-am dat lui 
Condeescu, care le-a dat lui Horia Macellariu. N-am fost de acord nici cu ziarul nici cu conţi
nutul. A doua oară mi-a dat 18 exemplare pe care le-am distrus din acelaşi modve. La Panait 
a fost chesdunea în 1945, în dosar este o eroare când se menţionează 1947, căci aceasta a fost 
când Macellariu nu era condamnat. Macellariu ţintea să-l distrugă pe acesta pentru o aface
re comercială. Nu ştiu dacă Macellariu cu Drimba a fost în legătură, eu însă nu i-am pus în 
legătură. Şdu însă că Macellariu a spus că trebuie să se exdndă câşdgarea de aderenţi. Marin 
Anton a spus că este specialist în luptele din munţi. Pe colonelul Popovici l-am cunoscut din 
Marină unde era cu administraţia, poate prin 1932 - 1933. L-am văzut odată la Condeescu 
pe Popovici în anul 1948 prin martie şi l-am revăzut tot prin martie 1948, când a condus pe 
Macellariu acasă la Condeescu şi în drum s-a oprit la Tănăsescu, când am bănuit pe Popovici 
că face parte din gruparea subversivă a lui Macellariu şi această bănuială am avut-o fără să 
mi-o spună el. Din anul 1945 n-a mai fost la Macellariu care singur a spus că acesta nu face 
parte din organizaţie. N-am nicio cunoşdnţă că Cosdn ar fi fost în organizaţie. M-am întâlnit 
odată cu el in 1948, dar nu mi-a spus nimic de organizaţie, nici eu nu i-am spus ceva.

Pe Snaidero l-am cunoscut din Şcoala Navală şi l-am văzut în grupare în 1948 cu 
ocazia numărătorii. Horia Macellariu m-a trimis la Anton Marin acasă în 1947 în aprilie şi 
a doua zi a venit Horia Macellariu acasă, venind singur până în Popa Nan şi de acolo am 
venit împreună. Macellariu a făcut o vedere generală a situaţiei internaţionale, a povestit 
procesul său, l-a rugat apoi pe Anton să spună dacă poate să facă ceva în caz de conflict. 
Anton a spus că poate să fie un conflict. Anton a spus că poate să fie un conflict până în mai 
si că el va studia lupta în munţi pe care el o cunoaşte. El spunea că lupta este mai sigură 
în munţi, unde poate face ceva.

Pe comandorul Tănăsescu îl cunosc, mi-a dat un telefon să vin în oraş, eu îl ştiam 
din vedere, mi-a spus că cumnatul lui vrea să ştie unde este Macellariu şi să-i comunic 
lui Macellariu că Marin Anton vrea să-l vadă. Asta a fost în martie 1948. Am spus lui 
Macellariu că întreabă Anton Marin de el şi vrea să-l vadă şi acesta mi-a spus să mă duc la 
el acasă ca să vadă unde se vor întâlni. Timp de 10 zile am ezitat să mă duc şi Macellariu 
care era supărat pentru acest motiv a insistat să mă duc. Am mers spre casa lui Anton 
Marin unde am fost în acelaşi scop, căci Macellariu nu mai avea încredere în mine.
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Ştiu că nu s-a întâlnit căci nici Anton şi nici Macellariu nu voiau să iasă din casă. De la 
Marin Anton am cerut să-mi spună dacă se poate întâlni cu Macellariu şi dacă are o gru
pare. Mi-a răspuns că nu poate ieşi din casă şi nu mai este sigur pe fosta grupare, dar că 
va încerca să vadă ce mai este cu ea.

în 1947 la Constanţa am făcut cunoştinţă cu locotenentul american Rura la descăr
carea unui vapor american. N-am stabilit nimic, dar i-am spus lui Macellariu de acesta ;i 
Macellariu a spus că poate 6 vizitat.

La stăruinţa lui Macellariu m-am dus la el, dar n-am putut discuta nimic cu el de 
organizaţie şi am vorbit numai chestiuni banale referitor la obiectele ce se pot aduce din 
America. Am fost la el iar prin februarie 1948 cu ordin de la Macellariu să-ş întreb dacă in 
caz de război americanii aduc armament şi muniţiuni. Rura a spus că nu va B război, dar 
dacă va B să vin în marde, pentru ca el să-şi consulte şeBi spre a-mi da un răspuns. Horia 
Macellariu mi-a spus să mă duc în marde şi să-l întreb, dar eu am refuzat să mă mai duc§i 
astfel n-am căpătat vreo informaţie.

N-am dat acestuia şi nici altui străin vreo informaţiune despre Ţara Românească §i 
aceasta o susţin pe cuvânt de onoare, dacă pe cuvântul meu in situaţia în care mă găsesc 
se mai poate pune bază.

Adaug: îmi iau răspunderea faptelor săvârşite de Bul meu în legătură cu amiralul 
Horia Macellariu, deoarece eu l-am trimis în calitate de părinte, el neşdind de poziţia lui 
H. Macellariu.

Văzut
Prim preşedinte 
General-maior magistrat 
Dr. Al. Petrescu

Acuzat 
Comandor (r) 

s/s indescifrabil 
Prim grefier,

2.4. Coinculpatul căpitan-comandor Eftiinie Ştefan

38.9 aprilie 1948. Declaraţia Elenei Eftimie, soţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie, prin 
care aceasta recunoaşte colaborarea soţului său cu organizaţia condusă de contraamiralul (r) Horia 
Macellariu

Declaraţie

Subsemnata Elena, cpt.cdor. Eftimie, născută în anul 1912, luna noiembrie, în conti
nuarea declaraţiei mai declar următoarele:

Soţul meu, cpt.cdor. Ştefan Eftimie, Bind promoţie 1930 probabil că îl cunoaşte pe 
domnul amiral Horia Macellariu din anul acela. în anul 1941 l-am văzut prima oară pe 
domnul amiral Horia Macellariu la o masă îhtr-o grădină de vară unde s-a sărbătorit 
plecarea unui comandor activ din Constanţa la Bucureşti, unde am fost invitată împre
ună cu soţul meu. Uldma oară când am auzit pe soţul că a fost la noi acasă a fost când 
a cunoscut-o pe doamna Romano şi au discutat despre închirierea camerei, eu nu eram 
acasă, iar când am venit acasă mi s-a spus de soţul meu că doamna Romano a închiriat
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casa unui domn Popa. Horia Macellariu în ziua când a fost la noi precis nu a fost singur. 
Doamna Romano l-a cunoscut înainte de a se muta la doamna Romano n-am ştiut unde 
a locuit Horia Macellariu. Sora mea, doamna Aneta comandor losifescu l-a cunoscut pe 
Horia Macellariu sub numele de Popa, neştiind niciodată care este adevărata persoană, la 
noi acasă Horia Macellariu a stat la doamna Romano 2-3 luni, până să fiu eu arestată. Cu 
doamna şi domnul comandor Condeescu n-am vorbit la telefon nici eu şi nici soţul meu 
de la dispariţia lui Horia Macellariu de la doamna Romano.

Am dedus, din spusele soţului meu, că Horia Macellariu făcea vizite comandorului 
Condeescu. Pe motiv că e condamnat deoarece am auzit de la radio, n-am vrut să ştie ni
ciodată familia mea cine este adevărata persoană, decât fiul meu şi soţul meu. Soţul meu 
tot timpul a stat acasă şi n-a lipsit niciodată noaptea şi nici ziua. însă auzind probabil de 
arestarea mea şi a sorei mele a dispărut. Categoric nu pot ca să ştiu unde ar putea fi soţul 
meu, deoarece până la arestarea mea el nu a lipsit niciodată. Nu şdu dacă soţul meu făcea 
parte din vreo organizaţie subversivă.

N-am ştiut nicodată dacă soţul meu a avut sau are legături cu Horia Macellariu.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi o semnez, nesilită de nimeni.

s/s Elena cpt.cdor. Eftimie 9 aprilie 1948

în continuare, mai declar următoarele:
în Bucureşti, soţul meu are un frate director la Ministerul Industriei şi Comerţului cu 

numele Gheorghe Eftimie, care locuieşte în strada Cpt. Buruiană nr. 10.
Mai cunosc eu şi soţul meu pe familia maior Teodorescu Dumitru, strada Alba lulia 

nr. 13, doctor Arsenie Constantin, strada Alba lulia nr. 9, doamna Graziella Ghica, Piaţa 
Mihail Kogălniceanu nr. 3.

Aceasta este declaraţia pe care o semnez propriu.

s/s Elena cpt.cdor. Eftimie 9 aprilie 1948

39.26 aprilie 1948. Declaraţia căpitan-comandonUui Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 
împrejurările în care l-a cunoscut pe contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul căpitan-comandor (r) Eftimie Ştefan, născut în luna martie, ziua 3, anul 
1909, declar următoarele:

Cunosc pe domnul amiral Macellariu din 1938, când am fost cu distrugătorul la Malta. 
Serviciu nu am făcut niciodată cu domnia sa. Cunoştinţa era numai din vedere, pentru că 
domnia sa era o fire prea distinctă. Prin anul 1945, luna aprilie dacă nu mă înşel, venisem 
la Bucureşti pentru un proces. Când urcam scările să vin la minister, îl întâlnesc pe dom
nia sa, care cobora. Când îl salut, domnia sa mă opreşte şi-mi spune: De ce nu m-ai pus 
martor şi pe mine în proces?” Eu i-am răspuns că nu am îndrăznit.

Totuşi, când am avut procesul, domnia sa a venit şi a depus în favoarea mea. Acest 
lucru m-a făcut să mă simt obligat faţă de domnia sa. Prin mai sau iunie, domnul amiral a
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fost pensionat. Prin iulie sau august 1945, l-am întâlnit pe domnul amiral pe strada Ştefan 
cel Mare. Conducându-1 câteva sute de metri, domnia sa m-a întrebat dacă vreau să merg 
alături de el, s-a format un partid democrat. Eu eram atunci în armată, eram prin urmare 
prea ocupat şi pe lângă asta, n-am făcut şi nici nu vroiam să fac vreodată politică. Deşi nu 
l-am prea înţeles, din condescendenţă l-am aprobat. Când după câtva vreme m-a întâlnit 
cu domnia sa şi m-a întrebat ce fac, eu am spus că sunt în căutare de oameni care să se 
înscrie. Dar când m-a întrebat care sunt oamenii, nu i-am numit pentru că nu-i aveam. 
Nu vroiam să vadă că-1 duc cu vorba. Nu-mi aduc aminte precis la ce interval de timp, 
întâlnindu-1 pe domnul comandor Toma, a venit vorba de domnul amiral. I-am spus d 
vrea să facă un parud democrat şi l-am întrebat ce face domnia sa. Domnul comandor, 
care este sau se spune că este un mare socialist, nu prea s-a entuziasmat, dar mi-a spus d 
vrea să-l vadă pe domnul amiral ca să-i schimbe Foaia calificativă.

Rezultatul acestei întrevederi nu-1 cunosc, lucrurile au rămas în acest stadiu, când 
cred că domnul amiral a fost chemat la Tribunalul Poporului şi că dosarul lui a fost clasat. 
După acest proces, l-am întâlnit de câteva ori, dar atunci nu vorbeam decât de negoţ, case, 
cauciucuri de vânzare etc.

La un mic interval după Tribunalul Poporului, domnul amiral a fost chemat la 
Corpul II Armată, dacă nu mă înşel, unde domnul general Lascăr ancheta chestiunea 
portului Constanţa. Acolo, am fost chemat ca martor pentru domnul amiral şi comando
rul Bardescu Nicolae.

A urmat apoi procesul „Sumanelor Negre”, când am văzut că a fost implicat şi dom
nia sa. De atunci nu l-am mai văzut decât prin luna decembrie 1947, când mi-a spus ci 
este în căutare de cameră mobilată. Din condescendenţă şi obligaţie am acceptat, mai ales 
că auzisem pe cumnata mea că o prietenă a ei are o cameră bună şi ieftină. Eu i-am spus 
cumnatei mele că un misit caută cameră pentru un prieten şi am rugat-o să-mi dea adresa, 
pe care i-am dat-o domniei sale.

Domnul amiral s-a invitat acolo cu numele de Popa loan, avocat. Cum din august 
1947 eu am ieşit la pensie fără pensie, făceam comerţ ambulant cu alimente, pe care le pla
sam în piaţă sau la diferiţi cunoscuţi, pentru casă şi dumnealui. Când îi duceam alimente, 
ori îmi cunoştea parola, ori mă întreba dacă mai sunt cu el.

In situaţia lui, credeam că nu trebuie să fie contrazis, de aceea tăceam. Dacă mă vedea 
că nu sunt deloc entuziasmat, atunci însuşi spunea că dacă se va întâmpla un război, eu 
voi fi luat, iar familia răspândită. Dacă mă întreba dacă găsesc sau am găsit oameni care 
să fie nemulţumiţi şi să fie alături de domnia sa, îi răspundeam că sunt în căutare, dar e 
gp'eu de găsit căci în orice regiune am fost după alimente, toată lumea spune că aşa belşug 
n-a fost nici înainte de război. Când l-am întrebat dacă am rămas măcar ca prieten, mi-a 
răspuns „camarad” nu prieten.

Mai târziu, am aflat care era cauza răcirii acestor relaţii, se împrietenise cu Condeescu, 
care probabil avea mai multe posibilităţi materiale ca mine, căci îi dădeam alimente contra 
cost, pe când el fără.

Când, într-una din zile, mi-a spus că: Dumneavoastră nu aveţi încredere în mine", 
eu i-am răspuns: De ce?, Pentru că alţii îmi spun şi dumneata nu-mi spui”. Când am 
întrebat care alţii, el mi-a răspuns că nu-mi spune nimic, căci nici eu nu-i spun. Nu-i spu
sesem căci nu aveam ce şi nu îndrăzneam să spun acest lucru ca să nu-1 supăr.
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intr-una din zile m-a chemat Condeescu la el. Erau acolo domnul amiral şi domnii 

comandori Toma şi Condeescu. Condeescu avea un anuar şi a început să facă o categorisire 
a ofiţerilor care sunt buni şi răi. Eu şi domnul comandor Toma eram spectatori. Când am 
plecat, l-am întrebat pe domnul amiral de ce m-a chemat, dacă mă consideră rămas şi că nu 
mai sunt cu el. Domnia sa nu mi-a răspuns. De atunci l-am văzut foarte rar. în general, se 
întâmpla acest lucru când aveam ceva de vânzare, venea el cu sacoşa sau mă duceam eu la el. 
La mine a venit de 3-4 ori sub numele de avocatul Popa. în una din aceste dăţi, când a venit 
să ia nişte şuncă şi untură, a urcat sus la telefon a găsit-o pe domnişoara Adriana Georgescu, 
care venise în vizită. El s-a recomandat avocatul Popa. A luat alimentele şi a plecat după ce 
s-au schimbat câteva cuvinte de politeţe. Această întâlnire s-a întâmplat pe la începutul lunii 
februarie a.c. de fapt, de atunci nici comerţul cu alimente n-a mai mers. începusem să fiu 
ţinut de familie, din puţinul lor şi câteva mii (3) pe care le luam din chirie.

Către sfârşitul sau mai bine zis mijlocul lunii martie, întâlnesc un camarad care-mi 
spune că un căpitan invalid are un chioşc de C.A.M. de vânzare sau închiriat şi dacă gă
sesc un brevet să deschidem debit. Să fac o întovărăşire, eu cu locul şi chioşcul şi celălalt 
tovarăş cu brevetul. Eram tocmai în aranjarea acestor chestiuni, când mi se propune de 
un domn Peloti, să ţin cursuri de navigaţie la o şcoală evreiască din Calea Plevnei nr. 2. 
Eram oarecum bine dispus că îmi găsisem de lucru. Pe domnul amiral nu-1 mai văzusem 
din luna februarie.

La 1 aprilie 1948, când a venit Siguranţa, eu am ieşit in stradă şi am plecat la gară 
pentru Timişoara. Această atitudine se datoreşte faptului că pentru un moment n-am ştiut 
ce să fac şi în al doilea, m-a gândit să mă duc să aranjez lucrurile la ţară pentru cumnata 
mea şi pe urmă să viu. Când am ajuns la Timişoara, m-am răzgândit. Am luat nişte salam 
şi faină şi am venit la Bucureşti. Le-am vândut în piaţă şi am dat un telefon acasă. Când 
am văzut că s-au întors fetele, am plecat din Bucureşti. Când m-am întors am trecut pe 
la Tamiti, căruia i-am spus că m-am supărat cu familia şi am plecat de acasă, rugând-o să 
intervină pe lângă familie să-mi dea ceva din lucruri şi până atunci să-mi împrumute nişte 
haine mai bune. Domnia sa mi-a răspuns că se întoarce să vorbească cu familia şi dacă face 
ceva va spune să trimită obiectele la familia lonescu.

într-o seară, 18 sau 20 aprilie, m-am dus la această familie, accentuez că pentru pri
ma dată am intrat în casa lor, iar domnul lonescu îl vedeam pentru a doua oară în viaţă. 
Am întrebat dacă a adus cineva ceva. Doamna mi-a răspuns că le-a adus un băiat o haină. 
Când m-a întrebat de ce îmi umblă hainele prin străini, nu ştiu ce am răspuns căci pe 
urmă s-a schimbat vorba, căci domnul lonescu pleca la ţară să aducă nişte porci ca să-i 
ajut la tăiere. Cum eu am spus că mă pricep să tai porci, domnul lonescu s-a încântat să 
mă ia cu el. Am plecat a doua zi cu maşina. Peste o zi sau două, am tăiat doi porci şi 34 
miei. Maşina a plecat cu domnul lonescu; cum maşina era plină, eu am rămas să mă ocup 
de colectarea mieilor. Când a venit domnia sa de la Bucureşti, mi-a spus că luni a venit 
Siguranţa şi m-a luat. Dormeam într-un pat.

Aceasta este declaraţia pe care o semnez propriu108.

s/s Comandor rezervă Eftimie Ştefan 26 aprilie 1948

109 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 7, f. 134-136.
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40.26 apriBe 1940. Declaraţia căpitan-comandondui Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 

maniera în care a colaborat cu organizaţia condusă de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, căpitan-comandor în rezervă, provenit din Marina de 
Război, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 326, declar următoarele:

Pe amiralul Marellariii îl cunosc din 1938, din Marină. L-am reîntâlnit în iunie 1945, când 
mi-a vorbit despre organizaţia sa la care mi-a propus şi am admis să ader. Mi-a cerut să recru
tez noi membri şi în acest scop am vorbit cu comandorul Toma Matei şi cpLcdor. Panait

Aceste legături au durat până în vara anului 1946 când, după pronunţarea sentinţei 
în procesul „Sumanelor Negre” în care amiralul Macellariu a fost condamnat, şi nu ne-am 
mai văzut până în primăvara anului 1947 când am reluat legături cu amiralul şi de când 
am început să ne vedem des.

Când ne întâlneam, Macellariu mă punea la curent cu situaţia politică internă şi exter
nă şi comentariile ce le făcea, trăgea concluzia logică că un război este iminent între anglo- 
americani şi U.R.S.S. şi că în acest război, forţele de rezistenţă din ţara noastră vor avea 
un rol foarte important. Pentru aceasta s-a căutat necesitatea unei organizaţii subversive, 
ca sub egida regelui să mobilizeze toate forţele şi să acţioneze alături de an^o-americani 
pentru răsturnarea prin violenţă a guvernului şi a regimului din România. Amiralul Horia 
Macellariu mi-a spus că are legături cu diferite organizaţii subversive, dintre care organiza
ţia legionară a lui Gheorghe Mânu şi organizaţia Naţional Ţărănistă, azi în ilegalitate.

Amiralul Horia Macellariu mi-a mai spus că are legături cu americanii prin interme
diul unei persoane şi că a scris un mesagiu generalului Rădescu, prin care toate organi
zaţiile subversive din ţară îl consideră ca şef. Mi-a afirmat că vom primi ajutorul anglo- 
american prin generalul Rădescu şi că vom acţiona odată cu celelalte organizaţii pentru 
răsturnarea guvernului şi a regimului democratic din România.

Totodată, îmi anuntesc că în aceste acţiuni anglo-americanii la momentul şi bine po
trivit vor lansa paraşutişti, arme şi materiale necesare operaţiunilor.

In scopul mai sus arătat mi-a cerut şi mie să . acţionez ca împreună cu comandorii 
Toma şi Condeescu să recrutăm membri noi pe care să-i organizăm pe grupe de câte trei- 
patru membri.

Amiralul. Horia Macellariu mi-a dat sarcini şi instrucţiuni asupra modului cum trebu
ie să recrutăm noi membri.

în repetatele întâlniri pe care le-am avut cu amiralul Macellariu în str. Popa Nan §i 
mai târziu în str. Toamnei la d-na Roman unde subsemnatul l-am încartiruit amiralul înu 
cerea raport de activitate, cum cerea de asemenea şi comandorilor Toma şi Condeescu.

Subsemnatul am raportat următoarele:
- La Constanţa am nucleu format din trei membri şi anume lt.cdor. Petre Alexandru, 

It.cdor. Zeamă Dumitru şi cpt. Bujeniţă.
- La Turnu Severin cdor. Costin cu un grup de circa 30 oameni.
- La Brăila cdor. Foca cu un nucleu şi cdor. Rifii.
- La Bucureşti cpt. Popa.
Declar, semnez şi susţin propriu.

28 aprilie 1948 (ss) cpt.cdor. Eftimie Ştefen
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41. Declaraţia căpitan-comandarului Ştefan Eflimie prin care acesta prezintă maniera în care 

a colaborat cu membrii organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, căpitan<omandor în rezervă, provenit din Marina 
Militară, domiciliat în Bucureşti, Calea Moşilor 362, în continuarea declaraţiilor anterioa
re, declar următoarele:

in completarea declaraţiei in care arăt că am intrat în organizaţia Horia Macellariu în 
luna septembrie 1947, dau următoarele precizări:

Amiralul Horia Macellariu încă din 1945 mi-a vorbit despre necesitatea de a strânge 
in jurul său un număr de oameni devotaţi, insă despre organizaţia la care am aderat mi-a 
vorbit abia in septembrie 1947. Pe comandorul Panait eu l-am pus în legătură cu Horia 
Macellariu şi împreună cu acesta am fost în casa comandorului de două sau trei ori.

Cu ocazia acestor vizite, Horia Macellariu i-a vorbit comandorului Panait ca să adere 
şi acesta la organizaţie.

în perioada 1945-1946-1947, mă întâlneam cu Horia Macellariu la el acasă, pe strada 
Popa Nan, pe stradă, la Condeescu, pe strada Toamnei şi de câteva ori la mine acasă, la 
adresa de mai sus.

Pentru că Horia Macellariu nu mai putea să locuiască in Popa Nan, din cauza gaz
delor care-l puneau să facă tot menajul casei, el m-a rugat să-i caut o altă locuinţă. Eu am 
intrebat-o pe cumnata mea dacă nu are vreo prietenă care ar avea o cameră mobilată de 
închiriat. Ea mi-a spus că doamna Otescu sau Romanov are o cameră mobilată, care mi 
se pare că a fost locuită de fosta chiriaşă, o domnişoară funcţionară şi in prezent s-ar afla 
liberă. Am rugat-o să-mi dea adresa şi m-am dus acolo să o văd. După ce am văzut-o, ami
ralul s-a mutat. Acest lucru s-a petrecut cam prin decembrie 1947.

Declar, susţin şi semnez propriu109.

s/s Eftimie Ştefan

42.29 aprilie 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 
membrii organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu pe care i-a recrutat personal

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, cpt.cdor. în rez. provenit din Marina Militară, cu domi
ciliul în Bucureşti, Calea Moşilor 362, declar următoarele:

în urma însărcinării primită din partea amiralului Horia Macellariu, am recrutat pe 
următorii membri:

La Constanţa încă din anul 1945 am recrutat pe lt.col. Petru Alex., It.cdor. Zeamă 
Dumitru şi cpt. Bujeniţă.

Prima dată m-am întâlnit cu It.cdor. Zeamă şi Petru într-o cârciumă şi le-am spus că 
Macellariu are o organizaţie având ca scop mobilizarea forţelor celor nemulţumiţi.

109 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 7, f. 89.
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Ei au acceptat să adere §i le-am spus că misiunea lor era să recruteze noi membri 
şi să-mi facă cunoscut acest lucru, care la rândul meu trebuie să-l comunic amiralului 
Macellariu. Ei au acceptat.

în altă zi m-am întâlnit pe str. Carol, tot în iunie 1945, cu lt.cdor. Zeamă şi cpt. 
Bujeniţă. Cum Zeamă era pus în situaţie, i-am spus şi acelaşi lucru şi lui Bujeniţă. Tot în 
aceeaşi lună, înainte de a fi mutat la Bucureşti, m-am mai întâlnit odată cu Petru şi odată 
cu Bujeniţă, cărora le-am reamintit de cele discutate, cerându-le să mă ţină la curent.

Când m-am întâlnit ultima dată cu Bujeniţă, i-am spus că al treilea din grup este 
Petru Alex. Despre acesta i-am raportat lui Horia Macellariu, când am venit la Bucureşti, 
în toamna din 1946 când am mers la Constanţa în interes de serviciu, am întâlnit în port 
pe cpt. Bujeniţă, pe care întrebându-1 cum merge organizaţia, acesta mi-a răspuns că ei 
lucrează.

Prin luna martie 1947, aflându-mă la spitalul din Bălceşti-Craiova, am cunoscut pe 
studentul în medicină Novac Mircea, care făcea practică acolo. I-am vorbit despre organi
zaţia lui Horia Macellariu, i-am arătat scopurile ei, iar el a acceptat să adere şi s-a obligat 
să caute noi membri.

Ducându-mă la Turnu Severin în toamna anului 1947, după instrucţiunile primite 
de la Horia Macellariu, l-am vizitat pe cdor. Costin, care m-a rugat să transmit amiralului 
că a rămas acelaşi în ceea ce priveşte atitudinea lui faţă de amiral şi că dispune în Turnu 
Severin de circa 30 oameni. De altfel, spunea că în curând va veni la Bucureşti să-l vadă 
pe amiral şi i-am dat numărul de telefon al acestuia.

Prin anul 1946, la Brăila am recrutat în organizaţie pe cdor. Foca Anton, comandantul 
Regimentului Geniu Marină din Brăila şi pe cpt.cdor. rez. Rada Ion din acelaşi regiment. 
Le-am spus că amiralul Horia Macellariu are o organizaţie, ia care au acceptat să adere, 
rămânând să primească instrucţiuni de detaliu. Acest lucru l-am comunicat amiralului.

Am mai vizitat localităţile Babadag, Tulcea, Islaz, Tamna, Timişoara, Licoby, Cenad, 
Sân Nicolau, Cărpiniş şi Cujmir, de unde am comunicat d-lui amiral că nu s-a puttit face 
nicio adeziune pentru că oamenii sunt bănuitori şi refractari; acelaşi lucru s-a mai întâm
plat şi în Haţeg şi Râmnicu Vâlcea.

Declar, susţin şi semnez propriu.

29 aprilie 1948 (ss) Cpt.cdor. Eftimie Ştefan

43.29 aprilie 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 
activitatea membrilor organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu pe centre

Declaraţie

Subsemnatul căpitan-comandor Eftimie Şte&n, domiciliat în Bucureşti, Calea Moşilor 
362, în continuare declar următoarele:

în acţiunea subversivă condusă de Macellariu, pentru răsturnarea actualului regim 
democratic prin mijloace de violenţă, am intrat în iulie 1945, însă socotesc că activitatea 
de răsturnare a guvernului prin mijloace violente începe cu anul 1947, luna septembrie, 
când fac parte din comitet eu, comandorul Toma şi amiralul Macellariu. în una din dis-
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cuţiile avute cu Macellariu, domnia sa mi-a dat însărcinarea de recrutez elemente pentru 
această mişcare subversivă. Astfel, am recrutat pe judeţe, următorii;

Constanţa. încă din 1945 am recrutat pe locotenent-comandorul Petru Alexandru, 
locotenent-comandorul Zeamă Dumitru şi căpitanul Bujeniţă.

Prima dată m-am întâlnit cu locotenent-comandorul Zeamă şi Petru într-o cârciumă. 
Acolo le-am spus că Macellariu are o organizaţie având ca scop mobilizarea forţelor ne
mulţumite înţr-o eventuală schimbare de guvern. Noi trebuie să sprijinim pe Rădescu în 
toate acţiunile sale. Misiunea lor era să recruteze noi membri şi să-mi facă cunoscut, care 
Ia rândul meu trebuia să comunic amiralului Macellariu. Ei au acceptat.

în altă zi, m-am întâlnit pe strada Carol în acelaşi an, 1945, luna iunie cu locotenent- 
comandorul Zeamă şi căpitanul Bujeniţă. Cum Zeamă era pus în situaţie, i-am spus acelaşi 
lucru şi lui Bujeniţă. Tot în aceeaşi lună, înainte de a fi mutat Ia Bucureşti, m-am mai 
întâlnit odată cu Petru şi o dată cu Bujeniţă, cărora le-am reamintit de cele discutate şi să 
nu uite să mă ţină la curent. Totodată, când m-am întâlnit ultima oară cu Bujeniţă, i-am 
spus că al treilea din grupă este Petru Alexandru. Acest lucru l-am raportat lui Macellariu 
când am venit la Bucureşti.

în toamna lui 1946, când am mers la Constanţa, în interes de serviciu, am întâlnit în 
port pe căpitanul Bujeniţă, pe care întrebându-1 cum merge organizaţia, mi-a răspuns că 
ei lucrează.

Până în prezent nu am mai văzut pe nici unul din ei.
Bucureşti. Am încercat să recrutez pe căpitan-comandorul Panait I., căruia i-am ex

plicat rostul organizaţiei noastre, arătându-i că şeful este Macellariu şi că un război între 
America şi U.R.S.S. este iminent, astfel că lucrurile se vor schimba cât de curând. Comandor 
Panait nu ştiu din ce motiv m-a refuzat ca să adere la această organizaţie subversivă.

După ce am comunicat această situaţie domnului amiral, domnia sa a cerut ca să 
meargă personal să vorbească cu el. Asta s-a întâmplat peste câteva zile, dar fără să reu
şească să-i modifice părerea. Pe comandorul Panait l-am mai văzut de câteva ori Ia servi
ciu, când am observat o oarecare răceală.

Ultima dată l-am văzut acum trei ani, când l-am rugat să-mi procure un serviciu şi să- 
mi împrumute o hartă. Despre organizaţie sau despre domnul amiral nu s-a mai pomenit 
nimic.

Pe căpitanul Popa Aurel, l-am văzut în casă la domnul comandor Panait. El ca mai 
tânăr, a primit chestiunea propusă lui Panait cu mai mult entuziasm.

Eu i-am spus dacă acceptă să caute şi el trei membri şi să-mi comunice când este gata. 
L-am mai întâlnit ultima oară prin luna decembrie 1947, când l-am întrebat de ce nu a mai 
dat niciun semn de viaţă, el mi-a răspuns că s-a răzgândit şi a renunţat, pentru că nu are 
niciun rost. Când am vrut să-l conving că, după informaţiile mele, războiul bate la uşă, el 
mi-a spus: „ - Domnule comandor, dumneavoastră sunteţi om serios!”

Pe căpitanul Pisarciuc, pe care nu-1 văzusem de aproape un an de zile, l-am văzut în 
ziua când Adriana Georgescu a venit în vizită Ia noi. Spre seară, când a plecat, a fost con
dusă de el acasă. La câteva zile când a venit a doua oară cu Pisarciuc, a venit şi amiralul 
Macellariu care vroia să o vadă.

Când a plecat amiralul, Pisarciuc mă întreabă ce face el. Eu îi răspund, organizează 
rezistenţa în ţară şi îl întreb dacă vrea să ia şi el parte. La aceste cuvinte îmi răspunde 
zâmbind: „ - Mulţumesc.”
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Când peste câteva zile îl revăd pe domnul amiral, acesta mă întreabă cine §i ce fel de 

om este Pisarciuc. Eu îi răspund că este prietenul Adrianei şi un om de-al meu, l-am avut 
şi ca elev şi ofiţer în subordine. Domnul amiral din aceste cuvinte a înţeles că ofiţerul face 
parte din ramura mea din organizaţie.

Craiova - Bălceşti. Prin luna marde 1947, la spitalul din Bălceşd, am cunoscut pe stu
dentul în medicină Mircea Novac din Craiova, care face politică aşa cum spunea el.

Spunându-i despre organizaţia lui Macellariu, el a aderat şi s-a obligat să caute mem
bri. Până în prezent nu l-am mai văzut. în schimb, am primit două c.p. de la el. în una 
din ele îmi spunea că a avut doi oameni, dar că aceştia l-au părăsit. Totuşi speră, deşi cu 
mare speranţă, să recruteze alţii. De la această dată şi până acum nu am primit nicio veste. 
Această situaţie am făcut-o cunoscut domnului amiral.

Turnu Severin. Ducându-mă la Turnu Severin, m-am dus să vizitez pe domnul co
mandor Costin, aşa cum spusese domnul amiral. Domnia sa mi-a spus să-i comunic că a 
rămas acelaşi în ceea ce priveşte adtudinea lui faţă de domnul amiral şi că dispune de încă 
treizeci de oameni. De altfel, pe curând spunea că va veni la Bucureşd să-l vadă. în acest 
scop i-am dat numărul de telefon.

Oradea Mare. Un coleg de I.M.E.F. (Institutul Militar de Educaţie Fizică), maiorul 
Anca Ovidiu din strada Câmpul nr. 8, pe care l-am întâlnit la Malmaison, mi-a spus că 
dacă la Oradea Mare unde se organizau adăposturi în munţi pentru cazuri de nevoie. 
I-am spus că suntem şi noi câţiva ofiţeri organizaţi şi l-am rugat să ne dea adresa în caz de 
nevoie. Acest lucru i-am spus domnului amiral Macellariu. în primăvară, în luna martie 
1948, domnul amiral mă întreabă ce-mi face maiorul Anca cu organizaţia din munţi. Eu 
i-am răspuns că nu ştiu şi o să mă duc să văd care este situaţia când voi putea. Pe la înce
putul lui aprilie m-am dus la Oradea Mare la adresa indicată, strada Simion Ştefan nr. 9. 
Aici îl găsesc pe el împreună cu o femeie cu care trăia, căruia l-am rugat să meargă să-mi 
arate adăposturile şi el mi-a spus că nu a făcut nimic, pentru că nu a dat frunza. Când am 
văzut aşa, i-am reproşat că m-a pus pe drumuri şi m-a pus în situaţia să comunic şefului 
meu un neadevăr. Am plecat de acolo şi nu l-am mai văzut.

Brăila. Prin anul 1946, am recrutat în organizaţie pe comandorul Foca Anton, co
mandantul Regimentului Geniu Marină din Brăila şi pe locotenent-comandorul Rada Ion 
de Ia Regimentul Geniu Marină.

Le-am spus că domnul amiral Macellariu vrea să facă o organizaţie la care ei au ade
rat, rămânând să primească instrucţiuni de detaliu. Acest lucru a fost comunicat domnului 
amiral Macellariu. De atunci şi până în prezent nu i-am mai văzut.

Am mai vizitat localităţile Babadag, Tulcea, Islaz, Tâna, Timişoara, Săcăraz, Caned, 
San Nicolau, Cărzineşti şi Cuzmic, de unde am comunicat domnului amiral că nu s-a 
putut face nicio adeziune pentru că oamenii sunt lămuriţi şi refractari, acelaşi lucruri s-a 
întâmplat şi în Haţeg şi Râmnicu Vâlcea.

Turnu Măgurele. Am căutat să conving să adere Ia organizaţia domnului amiral pe 
căpitan-comandorul Niculescu loan de la Şcoala Navală şi mai târziu pe căpitan-coman- 
dorul Antonescu Teodor, fără însă să reuşesc.

Tot în Şcoala Navală am vorbit cu locotenent-comandorul Lungieanu Constantin, pe 
care îl cunoşteam de la ambarcare. Tam vorbit pe ocolite de această organizaţie. Rezultatul 
a fost indecis. Nu mi-a răspuns nici da nici nu.

www.ziuaconstanta.ro



marian moşneagu 165
Aceasta îmi este declaraţia pe care o semnez propriu.11

s/s Căpitan-comandor rez. Eftimie Ştefan 
D/SS

29 aprilie 1948

44.30 aprilie 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 
comitetul superior de conducere a organizaţiei înfiinţate de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, căpitan-comandor în rezervă, provenit din Marina 
Militară, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362, in continuarea declaraţiilor 
anterioare declar următoarele:

La întrebarea ce mi se pune despre comitetul superior de conducere al organizaţiei, 
comitet din care âcea parte Horia Macellariu, menţionez următoarele:

Nu ştiu din ce persoane se compunea acest comitet superior, dar de multe ori în con
vorbirile cu Horia Macellariu, acesta pomenea despre „inginerii mei din conducere”, dar 
nu mi-a spus numele lor, însă din felul cum vorbea se înţelegea uşor că Horia Macellariu 
nu era singurul conducător al organizaţiei.

Nu ştiu prin cine îi veneau instrucţiuni de la americani privitor la organizaţia noastră, 
dar Horia Macellariu îmi spunea că conducerea organizaţiei are legătură cu americanii.

Declar, susţin şi semnez propriu.

30 aprilie 1948 Căpitan-comandor Eftimie Ştefan

45. 2 mai 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 
scopurile organizaţiei înfiinţate de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, cpt.cdor. rez., provenit din Marina Militară, cu domici
liul în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362, declar următoarele:

Relativ la scopurile organizaţiei conduse de amiralul Macellariu, acesta îmi spunea că 
este necesar ca toţi marinarii nemulţumiţi de regim să se organizeze, ca împreună cu un aju
tor din afară, barii şi armament, să pornească la sabotare şi apoi la răsturnarea regimului.

Pentru aceasta, era nevoie ca fiecare membru al organizaţiei să recruteze noi membri.
Când îmi cita despre evenimentele la ordinea zilei, îmi mai vorbea despre necesitatea 

grupării tuturor forţelor reacţionare din ţară, însă nu mi-a pomenit despre un plan bine 
organizat, stabilit pe baza unei doctrine sau idei bine definite.

Arată însă necesitatea strângerii tuturor nemulţumiţilor într-o mişcare de răsturnare 
a Guvernului, cu sprijinul material al generalului Rădescu şi al fostului rege Mihai, care 
urmau să declanşeze începerea acţiunii la momentul oportun, adică momentul declanşării 
războiului între anglo-americani şi U.R.S.S.

1 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 7, f. 114.
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Declar, susţin şi semnez propriu. 

2 mai 1948 (ss) Cpt.c-dor Eftimie Ştefan

46. 5 mai 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 
etapele colaborării sale cu contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, căpitan-comandor în rezervă, provenit din Marina 
Militară, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362, declar următoarele :

Prima dată când m-am întâlnit cu amiralul Macellariu a fost prin luna aprilie 1945, 
mă dusesem la Ministrul Marinei, l-am întâlnit pe când coboram scările, l-am salutat şi 
d-sa m-a întrebat de ce nu l-am pus martor în procesul ce-1 aveam.

La câteva zile după aceea, m-am dus din nou la ministru, în cabinetul d-sale, care la 
acea dată era comandantul Şcoalelor Marinei iar eu eram la Comandamentul Litoralului 
Maritim din Constanţa.

La această întâlnire l-am întrebat dacă pot să-l pun martor şi la răspunsul afirmativ 
primit, am plecat şi nu l-am mai văzut decât la proces, tot în luna aprilie a aceluiaşi an.

Prin luna iunie 1945 am aflat că amiralul Horia Macellariu a fost trecut în rezervă.
De la procesul meu nu l-am mai revăzut decât în toamnă când am fost chemat la 

Corpul II Armată, ca martori într-o anchetă făcută de dl. general Lascăr reladv la eveni
mentele petrecute în portul Constanţa, anchetă în care erau implicaţi amiralul Macellariu, 
comandor Cristescu şi N. Bardescu.

Prin iulie sau august 1945 îl întâlnesc din nou pe amiralul Macellariu pe Şos. Ştefan 
cel Mare, îi dau bună ziua şi îl însoţesc câteva sute de metri iar în acest timp mi-a povestit 
că se ocupă cu negustoria. După aceasta, d-sa mi-a spus că pune bazele unei organizaţii $i 
m-a întrebat dacă accept să ader iar în caz afirmativ să mă ocup cu recrutare de membri.

întâlnindu-mă cu comandorul Toma Matei şicpt.cdor. Panait, pentru care aveam mul
tă consideraţie pentru capacitatea lor, le-am spus de cele vorbite cu amiralul Macellariu.

A urmat ziua procesului „Sumanelor Negre” în care amiralul Horia Macellariu a fost 
condamnat, iar în primăvara anului 1947, primesc un telefon de la amiral, care îmi cere 
să viu să-l întâlnesc la Foişorul de Foc. Plimbându-ne împreună, am pornit spre str. Popa 
Nan, iar în dreptul casei cu nr. 61, îmi spune că d-sa locuieşte acolo. Pe drum mi-a spus că 
a fost condamnat.

Intr-o zi aflându-mă la Biroul Ofiţeri rez. l-am întâlnit pe comandorul Toma, care 
m-a întrebat de amiral şi căruia i-am spus că-1 pot conduce la acesta. Comandorul Toma 
răspunzându-mi afirmativ, am fixat ziua şi ne-am dus împreună la Horia Macellariu.

în altă zi ducându-mă acolo am găsit pe comandorul Toma şi un domn străin de care 
am aflat că este comandorul aviator Anton Marin şi care după venirea mea a continuat 
discuţia începută mai înainte, în care vorbea de mişcarea de rezistenţă, unităţi de aviaţie, 
acţiuni de sabotaj etc.

Până în toamna când amiralul Horia Macellariu s-a mutat în str. Toamnei am mai fost 
singur de 3-4 ori la dânsul.
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în ultima sau penultima oară mi-a vorbit despre necesitatea unei organizaţii de rezis

tenţă şi mi-a spus să caut noi aderenţi.
După mutarea sa în str. Toamnei, l-am revăzut de mai multe ori şi la aceste întreve

deri îmi remite documente din ţară şi străinătate din care trăgea concluzia că un război 
eminent şi că noi trebuie să ne pregătim să fim gata la locul guvernului.

Apoi mă întreba care este activitatea mea şi dacă am găsit noi aderenţi, iar eu i-am 
arătat că am vorbit cu It.cdor. Petru Alex., It.cdor. Zeamă Dumitru şi cpt. Bujeniţă, că la 
Brăila am vorbit cu cpt.cdor. Raba Ion şi comandorul Foca, iar în Bucureşti cu c-dorul 
Panait, căpitanul Popa şi căpitanul Pisarciuc şi la Oradea cu maiorul Anca şi la Craiova cu 
studentul Novac Mircea.

Declar, susţin şi semnez propriu.

5 mai 1948 Căpitan-comandor (r) s/s Eftimie Ştefan

47. 6 mai 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta recunoaşte 
că face parte din organizaţia condusă de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan de profesiune căpitan-comandor de marină, provenit din 
activitate, domiciliat în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362, în continuarea declaraţiilor an
terioare, mai declar următoarele:

Recunosc că fac parte din organizaţia Horia Macellariu din septembrie 1947 şi am 
aderat la această mişcare în urma propunerii făcute mie de amiralul Horia Macellariu care 
îmi arătase scopurile organizaţiei, care erau acelea de a răsturna regimul democratic din 
România şi preluarea puterii în stat.

Organizaţia urmărea acapararea unui număr cât mai mare de membri, cu care să 
răstoarne prin forţă Guvernul şi regimul din România.

Armamentul şi muniţia respectivă şi celelalte materiale necesare urmau să ne fie pro
curate de anglo-americani, care trebuiau să le lanseze din avioane cu paraşutele în mo
mentul şi la locurile ce aveau să se stabilească ulterior.

Momentul când organizaţia urma să intre în acţiune trebuia să fie hotărât de ame
ricani prin g-ralul Rădescu, ordin care trebuia să fie dat când ar izbucni războiul între 
anglo-americani şi U.R.S.S., sau atunci când trupele sovietice s-ar retrage din România, 
după încheierea Tratatului de pace cu Austria.

Toate acestea le ştiu din spusele lui Horia Macellariu.
Am primit însărcinarea de la dl. amiral ca să caut noi membri, care să fie organizaţi în 

grupe de câte trei. Eu să găsesc trei oameni sau doi şi cu mine trei şi fiecare din cei doi, res
pectiv trei, să găsească alţi trei, astfel ca să nu ştie unul de altul, decât de oamenii cu care 
a vorbit. Aceasta ca în eventualitatea când ar fi descoperit, să nu poată divulga decât trei.

Grupa condusă de Macellariu cuprindea pe mine, comandorul Toma şi comandorul 
Condeescu.

Aceasta este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez propriu.

6 mai 1948 (ss) Căpitan-comandor Eftimie Ştefan
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48. 7 mai 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 

misiunea încredinţată maiorului (r) Anca Ovidiu

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, cpt.cdor. în rez. provenit din Marina Militară, cu domi
ciliul în Bucureşti, Calea Moşilor 362, declar următoarele:

Un camarad de la Institutul Militar de Educaţie Fizică, maiorul rez. Anca Ovidiu din 
Bucureşti, str. Călăraşi nr. 8 pe care l-am întâlnit la Malmaison, mi-a spus că pleacă la 
Oradea, unde va organiza cabane în munţi pentru cazuri de nevoie.

I-am spus că suntem şi noi câţiva ofiţeri organizaţi şi l-am rugat să-mi dea adresa şi am 
comunicat aceasta amiralului Macellariu.

în martie 1948 amiralul dorind să ştie care este situaţia organizaţiei din munţi a ma
iorului Anca, mi-a cerut să plec la Oradea şi ducându-mă acolo la adresa indicată, str. 
Simion Ştefan nr. 9, unde l-am găsit pe maior şi l-am rugat să meargă să-mi arate cabane
le. El insă mi-a spus că nu a făcut încă nimic, pentru că nu a dat frunza.

Declar, susţin şi semnez propriu.

7 mai 1948 Căpitan-comandor (r) (ss) Eftimie Ştefan

49. 7 mai 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta confirmă 
acţiunea subversivă condusă de amiralul Horia Macellariu pentru răsturnarea regimului democratic 
din România prin mijloace de violenţă

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, cpt.cdor. în rez. provenit din Marina Militară, cu domi
ciliul în Bucureşti, Calea Moşilor 362, declar următoarele:

în acţiunea subversivă condusă de amiralul Horia Macellariu pentru răsturnarea ac
tualului regim democratic, prin mijloace de violenţă, am intrat în iulie 1945, însă socotesc 
că activitatea de răsturnare a Guvernului prin violenţă începe în luna septembrie 1947, 
când s-a pus mai serios chestiunea.

Din comitetul organizaţiei âceau parte amiralul Macellariu, cdor. Tomă şi subsem
natul.

în cadrul şedinţelor mi-a dat însărcinarea să recrutez noi membri pentru organizaţie, 
atât în Bucureşti, cât şi în provincie.

Declar, susţin şi semnez propriu.

7 mai 1948 (ss) Căpitan-comandor rez. Eftimie Ştefan

50. 7 mai 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 
acţiunile sale în sprijinul activităţii organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, căpitan-comandor în rezervă provenit din Marina 
Militară, cu domiciliul în Calea Moşilor nr. 362 din Bucureşti, declar următoarele:
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în completarea declaraţiei în care arăt că am intrat în organizaţia amiralului Macellariu 

în luna septembrie 1947, fac următoarele precizări:
Amiralul Horia Macellariu, încă din 1945 mi-a vorbit despre necesitatea de strânge 

în jurul său un număr de oameni devotaţi însă, în septembrie 1947 mi-a vorbit de o nouă 
organizare mai serioasă.

Am primit însărcinarea să fiu §efde ramură la fel §i comandorul Toma Matei. Ceva mai 
târziu eram următorii şefi de ramură: comandorul Toma Matei, comandorul Condeescu 
§i subsemnatul.

Pe comandorul Panait eu l-am pus în legătură cu Horia Macellariu şi împreună cu 
aceştia, am fost în casa comandorului de două sau trei ori.

Cu ocazia acestor vizite, Horia Macellariu i-a vorbit comandorului Panait spre a-1 
convinge să adere la organizaţie.

în perioada 1945-1946-1947 mă întâlneam cu Horia Macellariu: la el acasă pe str. 
Popa Nan, pe stradă la Condeescu, pe str. Toamnei şi de câteva ori la mine acasă la adresa 
sus menţionată.

Pentru că Horia Macellariu nu mai putea să locuiască în str. Popa Nan, m-a rugat să-i 
caut altă locuinţă.

Eu am întrebat-o pe cumnata mea Aneta losifescu dacă are vreo prietenă care va avea 
o cameră mobilată de închiriat şi dânsa mi-a spus că doamna Otescu sau Romanov are o 
cameră mobilată, care în prezent se află liberă.

Ducându-mă la adresa indicată, am văzut camera mobilată şi am închiriat-o pentru 
amiralul Macellariu, care s-a mutat în acea zi.

Acest fapt se petrecea în luna decembrie 1947.
Declar susţin şi semnez propriu.

7 mai 1948 Căpitan-comandor rez. (ss) Eftimie Ştefan

51. 8 mai 1948. Declaraţia câpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 
modul de racolare a studentului Mircea Novac

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, cpt.cdor. în rezervă, provenit din Marina Militară, cu 
domiciliul în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362, declar următoarele:

Prin iulie sau august 1945 întâlnindu-mă cu amiralul Horia Macellariu pe şos. Ştefan 
cel Mare, mi-a vorbit despre înfiinţarea unei organizaţii şi mi-a cerut să caut aderenţi.

Cum de altfel am mai declarat şi anterior, am vorbit despre această chestiune cu cpt. 
cdor. Panait şi cu comandorul Toma Matei.

Prin toamna anului 1945 sau primăvara anului 1946, ducându-mă la Constanţa şi 
Brăila am vorbit cu It.cdor. Petru Alex., It.cdor. Zeamă şi cpt. Bujeniţă la Constanţa şi am 
comunicat acest lucru dlui amiral mai târziu.

A mai comunicat amiralului Horia Macellariu că în toamna anului 1945 am mai vorbit 
la Crăciun cu studentul în medicină Novac Mircea, care a acceptat să caute 2-3 aderenţi.

De asemenea, în toamna anului 1947 ducându-mă în regiunea Turnu Severin, ami
ralul Horia Macellariu mi-a cerut să i-au contact cu comandorul Costin.

Rezultatul întrevederii l-am trecut între alte declaraţii.
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Declar susţin şi semnez propriu. 

8 mai 1948 (ss) Căpitan-comandor Eftimie Ştefan

52.8 mai 1948. Declaraţia căpitan-comandondui Ştefan Efiimie prin care acesta confirmă partici
parea sa la şedinţele organizate în Str. Popa Nan, la domiciliul contraamiralului (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, căpitan-comandor în rezervă, provenit din Marina 
Militară, cu domiciliul în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362, declar următoarele:

Ţiu minte că am participat la următoarele şedinţe în Str. Popa Nan în primăvara anu
lui 1947, cu comandorul Toma la domiciliul amiralului Horia Macellariu.

Tot în Popa Nan am găsit la amiralul Horia Macellariu pe comandorul Marin Anton, 
care la venirea mea continua o discuţie, începută probabil cu mult înainte de sosirea mea, 
discuţie în care vorbea despre o organizaţie a sa.

O altă şedinţă a avut loc la dl. cdor. Condeescu prin luna februarie 1948 şi erau de 
faţă, în afară de comandorul Condeescu şi subsemnatul, comandorul Toma şi amiralul 
Horia Macellariu.

S-a studiat atunci o hartă a României pe care urma să se însemneze cu rotocoale 
punctate unde s-ar afla aderenţi ai organizaţiei.

Comandorul Condeescu s-a însărcinat să facă o copie după hartă urmând ca apoi să 
se facă însemnările prin creion.

Tot în casa comandorului Condeescu a mai avut loc o şedinţă la care au participat 
aceleaşi persoane de mai sus.

Dl. comandor Condeescu avea un anuar al Marinei şi Horia Macellariu a vrut să se 
facă o listă a ofiţerilor de marină, care să fie grupaţi pe mai multe categorii: foarte buni, 
buni şi răi. Se făcea această clasificare în scopul de a se stabili un pontaj şi a se vedea ce 
ofiţeri pot fi cooptaţi. Incepându-se operaţia, s-a constatat că anuarul fiind prea vechi, 
mulţi ofiţeri erau morţi sau trecuţi în retragere. S-a procedat azi la strângerea lor. După 
această operaţie, când a început să se facă lista s-a văzut că anuarul se termina la promoţia 
de ofiţeri care la acea dată erau prea mari în grad, iar promoţii întregi de ofiţeri şi anume 
din cei mai tineri care interesau mai mult pe Horia Macellariu nu erau trecuţi. Din această 
cauză, s-a renunţat la efectuarea acestei liste, iar comandorul Condeescu şi-a luat sarcina 
s-o facă singur şi apoi s-o prezinte amiralului.

Cu amiralul Horia Macellariu mă întâlneam şi individual începând din anul 1945, nu 
numai în şedinţe împreună cu ceilalţi.

Declar susţin şi semnez.

8 mai 1948 Căpitan-comandor (ss) Eftimie Ştefan

53. 8 mai 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta prezintă 
împrejurările în care l-a recrutat pe comandorul I. Panait

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, cpt.cdor. în rez. din Marina Militară, eu domiciliul în 
Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362, declar următoarele:

www.ziuaconstanta.ro



marian moşneagu 171
în Bucureşti am încercat să recrutez pe cpt.cdor. Panait I. căruia i-am explicat rostul 

organizaţiei noastre, arătându-i că şeful ei este amiralul Macellariu şi că un războiu între 
anglo-americani este iminent, astfel că lucrurile se vor schimba cât de curând.

Cdor. Panait nu ştiu din ce motive a refuzat să adere la organizaţie.
Comunicând această situaţie d-lui amiral Horia Macellariu, acesta a fost cu mine de 

2-3 ori la Panait, ca să-l convingem.
Pe cpt. Popa Aurel îl cunoşteam din trecut şi l-am reîntâlnit în casa comandorului 

Panait. El fiind mai tânăr, a primit propunerea făcută lui Panait cu mai mult entuziasm. 
Eu i-am spus că dacă aderă, să caute şi el trei membri şi să-mi comunice când este gata. Pe 
cpt. Popa Aurel l-am mai întâlnit ultima dată prin decembrie 1947.

Pe cpt. Pisarciuc pe care nu-1 văzusem de aproape un an de zile, l-am revăzut în ziua 
când Adriana Georgescu a venit în vizită la noi.

Numai când a plecat a fost condusă de Pisarciuc acasă, iar la câteva zile când au venit în vizi
tă din nou amândoi, a venit şi amiralul Macellariu, care vroia să vadă pe Adriana Georgescu.

După plecarea amiralului, Pisarciuc m-a întrebat cu ce se ocupă acesta, iar eu i-am răs
puns că amiralul organizează rezistenţa în ţară şi l-am întrebat dacă vine să ia şi el parte.

Declar, susţin şi semnez propriu.

8 mai 1948 (ss) Căpitan-comandor Eftimie Ştefan

54. 9 mai 1946. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta prezin
tă încercarea eşuată de a-i recruta pe căpitan-comandorul I. Niculescu şi locotenent-comandorul 
Constantin Lungeanu

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, cpt.cdor. în rez. provenit din Marina Militară, domiciliat 
în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362, declar următoarele:

în toamna anului 1945, aflându-mă în Turnu Măgurele am căutat să conving să ade
re la organizaţia amiralului Macellariu pe cpt.cdor. Niculescu I. de la Şcoala Navală şi mai 
târziu pe cpt.cdor. Antonescu Teodor, fără însă să reuşesc.

Tot în Şcoala Navală am vorbit cu It.cdor. Lungeanu C-tin de această organizaţie, 
rezultatul fiind nedecis deoarece nu mi-a răspuns nici da nici nu.

Declar, susţin şi semnez propriu.

9 mai 1946 (ss) Căpitan-comandor rez. Eftimie Ştefan

55. 28 aprilie 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Ştefan Eftimie prin care acesta recu
noaşte că a făcut parte din grupul subversiv condus de către contraamiralul (r) Horia Macellariu, care 
imnărea răsturnarea prin violenţă a regimului democratic din ţară şi a guvernului dr. Petru Groza

Declaraţie

Subsemnatul Eftimie Ştefan, căpitan-comandor în rezervă provenit din Marina 
Militară, de ani 39, căsătorit, fără copii, în judecată dar nepedepsit cu domiciliu în 
Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362, declar următoarele:
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Am făcut parte din grupul subversiv condus de către amiralul Horia Macellariu. Acest 

grup urmărea răsturnarea prin violenţă a regimului democratic de la noi din ţară §i a 
guvernului dr. Petru Groza.

Grupul a avut o activitate mai intensă începând din luna septembrie 1947 §i până în 
luna martie 1948.

în cadrul şedinţelor, amiralul Macellariu mi-a dat însărcinarea de a recruta noi mem
bri, vizând în special militarii deblocaţi. El m-a asigurat că grupul nostru subversiv se 
bucură de sprijinul moral al regelui Mihai şi al generalului Rădescu, pe care noi îl recu
noşteam ca şef.

Când ne întâlneam, Macellariu mă punea la curent cu situaţia politică internă şi ex
ternă, arătând că este evident un război între anglo-americani şi U.R.S.S., că în acest re
gim grupurile subversive din ţară vor avea de îndeplinit un rol important. Pentru aceasta, 
grupul nostru subversiv să mobilizeze cât mai multe forţe şi să acţioneze alături de anglo- 
americani pentru răsturnarea prin violenţă a guvernului şi regimului din România.

Amiralul Horia Macellariu mi-a spus că are legături cu diferite grupuri subversive ca 
grupul subversiv legionar condus de Gh. Mânu şi P.N.Ţ. Maniu în ilegalitate.

Amiralul Horia Macellariu mi-a spus că are legături cu americanii şi că a scris un me
sagiu generalului Rădescu, pe care grupurile subversive din toată ţara îl consideră ca şef.

Mi-a arătat că vom primi ajutorul anglo-americani în armament şi alte materiale, 
prin generalul Rădescu şi că vom acţiona simultan cu alte organizaţii pentru răsturnarea 
guvernului şi a regimului democratic din ţară.

Totodată îmi amintesc că în aceste acţiuni, anglo-americanii ne vor ajuta la momentul 
potrivit, când vor lansa paraşutişti, arme şi materiale necesare operaţiunilor.

în scopul mai sus arătat mi-a spus că împreună cu comandorii Toma şi Condeescu să 
recrutăm noi membri, pe care să-i organizăm în grup de 3-4.

Amiralul Macellariu mi-a dat sarcini şi instrucţiuni asupra modului cum să recrutăm 
noi membri.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau de bună voie şi semnez propriu.111

28 aprilie 1948 
H/E.

56. 9 iunie 1951. Referat prin care căpitanul de securitate Cociu Adrian propune aducerea 
la D.G.S.S., pentru cercetare, a numiţilor Zeamă Dumitru §i Petru Alexandru, aflaţi arestaţi b 
Tribunalul Militar Bucureşti şi care nu au fost cercetaţi niciodată de către organele Securităţii

Referat

în august 1948, a fost înaintat în faţa justiţiei un lot compus din 60 de persoane, cap 
de lot Antonescu Gbeorghe, constituite într-o organizaţie contrarevoluţionară, din al că
rui comitet făceau parte Bujoiu Ion, Horia Macellariu, Antonescu Gbeorghe.

III Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 7, f. 69.
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Cu acest lot a fost trimis în faţa Justiţiei §i fostul căpitan-comandor Eftimie Ştefan, 

fiind învinuit că a colaborat în mod activ, împreună cu Horia Macellariu şi Toma Matei, Ia 
constituirea organizaţiei de tip fascist.

A recrutat aderenţi, constituind nuclee ale organizaţiei în diverse regiuni ale ţării. A 
înlesnit lui Horia Macellariu să se sustragă urmăririi autorităţilor, aJutându-1 să se adăpos
tească în diferite locuri. A fost condamnat la 15 ani muncă silnică.

în cadrul activităţii pe care Eftimie arătase că a avut-o în organizaţia contrarevolu
ţionară condusă de Horia Macellariu şi alţii, arăta că a recrutat o serie de elemente din 
diferite regiuni, în majoritatea lor dintre ofiţeri de marină, şi care au acceptat să facă 
parte din organizaţie, astfel: Oradea, pe maiorul Anca Dumitru, la Brăila pe căpitan-co
mandor Raba Ion şi comandor Foca, la Bucureşti pe comandorul Panait, căpitanul Popa, 
căpitanul Pisarciuc, la Constanţa pe locotenent-comandor Petru Alexandru, locotenent- 
comandor Zeamă Dumitru, căpitan Bujeniţă, activ, la Craiova, studentul Novac Mircea. 
LaTurnu Măgurele, ar fi încercat să recruteze pe comandor Niculescu, căpitan-comandor 
Antonescu Teodor, activ şi locotenent-comandor Lungeanu Constantin, activ.

Toţi aceştia au fost înaintaţi în justiţie împreună cu întreg lotul şi condamnaţi la di
ferite pedepse variind între 2 ani şi 25 ani primiţi de Zeamă Dumitru, Petru Alexandru a 
primit 10 ani.

O parte din aceştia, printre care Petru Alexandru, Zeamă Dumitru, Lungeanu, 
Antonescu şi alţii, au fost condamnaţi în lipsă.

în octombrie 1950, Petru Alexandru şi Zeamă Dumitru au fost arestaţi şi depuşi la 
Jilava.

Sus-numiţii au făcut contestaţii, arătând că au avut tot timpul domiciliu stabil, că nu au 
avut cunoştinţă că au fost daţi în judecată şi că nu au avut cunoştinţă de vreo organizaţie.

De altfel, nici la interogatoriul ce li s-a luat în 21 februarie 1951, nu au recunoscut 
faptele ce li se pun în sarcină.

în notele scrise depuse de Zeamă Dumitru şi Petru Alexandru, aceştia îşi motivează 
apărarea şi pe faptul că Eftimie Ştefan nu şi-a recunoscut în faţa justiţiei activitatea şi că 
în motivele de recurs acesta arăta: „Cu prilejul primelor cercetări, întrebuinţându-se faţă 
de mine procedee de natura celor sancţionate de dispoziţiile art. 289 c.p. şi nemaiputând 
suporta constrângerea fizică şi morală la care eram supus şi căreia urmăream în mod ex
clusiv să-i pun capăt, am scris declaraţiunile care mi s-au dictat şi care pentru consideraţi- 
unile mai sus expuse, rezultă că nu puteam exprima adevărul ci numai proza impusă mie 
silnic de organele anchetatoare.”

Prin încheierea din 26 aprilie 1951 a Tribunalului Militar, Secţia I-a Bucureşti, pro
curorul militar căpitan de justiţie Ceako Eduard a pus concluzii de achitarea lui Zeamă 
Dumitru şi Petru Alexandru, deoarece socotea că nu sunt probe contra acestora.

In 28 aprilie 1951, prin hotărârea tribunalului, se dispune trimiterea dosarului la 
Parchetul Tribunalului Militar Bucureşti, pentru ca prin organele de securitate să se facă 
o confruntare între Eftimie Ştefan şi inculpaţii Zeamă Dumitru şi Petru Alexandru, pentru 
lămurirea situaţiei.

Prin adresa primului preşedinte al Tribunalului Militar Bucureşti din 3 mai 1951, 
se înaintează dosarul în cauză, pentru a se face confruntările cerute prin Sentinţa din 28 
aprilie a.c.
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Prin ordinul rezolutiv al tovarăşului general maior Nicoischi din 4 mai 1951 şi al to

varăşului colonel Dulgheru M. din 28 mai 1951, se dispune cercetarea lui Eftimie Ştefan 
pentru a se putea lămuri situaţia lui Zeamă Dumitru şi Petru Alexandru, Lungeanu §i 
alţii, dintre care unii sunt şi astăzi în activitate şi deţin chiar funcţii importante în Marina 
Militară.

în 29 mai 1951, s-a cerut Direcţiei Generale a Penitenciarelor, cu nr. 409631, ca 
deţinutul Efumie Ştefan ce se află încarcerat la penitenciarul Aiud să fie pus la dispoziţia 
D.G.S.S. - Regiunea Cluj.

în seara zilei de 6 iunie 1951, numitul Eftimie Ştefan a fost dus la D.G.S.S.
Din cercetarea acestuia am stabilit următoarele:
Eftimie Ştefan, fost căpitan-comandor, este născut la 3 martie 1909, la Brăila, fiul lui 

Tudor şi Paraschiva, căsătorit cu Elena, de origine socială burgheză, cu ultimul domiciliu 
in Bucureşd, Calea Moşilor nr. 362, condamnat la 15 ani muncă silnică pentru participarea 
la o organizaţie contrarevoluţionară, pedeapsă pe care o execută în penitenciarul Aiud.

A fost arestat la 23 aprilie 1948, fiind implicat în organizaţia contrarevoluţionară con
dusă de inginer Bujoiu, Horia Macellariu şi alţii.

Pe Horia Macellariu l-a cunoscut în anul 1938, cu ocazia unui voiaj făcut la Malta pe 
un distrugător.

Nu a avut niciun fel de relaţiuni de serviciu sau de altă natură cu acesta până în anul 
1945, când Macellariu s-a oferit să-i fie martor într-un proces pe care Eftimie Ştefan îl 
avea la Tribunalul Militar Bucureşti, fiind acuzat că a părăsit la 26-27 august 1944 portul, 
înainte de intrarea trupelor sovietice în port.

L-a revăzut pe Macellariu în toamna anului 1947, când a fost chemat de acesta la te
lefon, fixându-i o întâlnire la Foişorul de Foc.

La această întâlnire, Macellariu i-a comunicat că a fost condamnat în procesul 
„Sumanelor Negre” şi i-a cerut o cameră unde să se poată ascunde. Eftimie Ştefan, în 
urma rugăminţii lui Macellariu, i-a găsit o cameră la o cunoscută de-a sa anume Otescu 
de pe strada Toamnei, unde l-a recomandat cu numele fals de avocatul Popa, pentru a-i 
păstra conspirativitatea.

înainte ca Macellariu să se mute la această adresă, Eftimie l-a vizitat în diferite rânduri 
şi la vechiul său domiciliu din strada Popa Nan.

La una din vizitele făcute lui Macellariu, pe care Eftimie îl alimenta, s-a dus însoţit 
de comandorul Toma Matei, căruia îi indicase locul unde se ascunde Macellariu, Tona 
Matei dorind să-l vadă pe Macellariu, aşa pretinde Eftimie, pentru a-i schimba o Foaie 
calificativă în care fusese prost notat de Macellariu.

Eftimie pretinde că Macellariu nu i-ar fi vorbit niciodată despre vreo organizaţie con
trarevoluţionară, dar deşi ştia că este condamnat şi urmărit de Securitate, i-a găsit un loc 
de refugiu unde îl vizita foarte deseori, aducându-i alimente.

Eftimie pe vremea aceea se ocupa cu plasarea de alimente pe care le aducea din 
provincie.

Macellariu se interesa întotdeauna de la Eftimie despre locurile unde a fost plecat.
Spunându-i odată că pleacă la Severin, Macellariu i-a cerut să treacă pe la coman

dorul Costin să-i trimită salutări şi să-l întrebe dacă „şi acum are aceeaşi stimă pentru el.
când este condamnat”
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în iunie 1945, Macellariu i-a spus că deoarece nu mai face parte din armată, doreşte 

să intre într-un partid democrat.
La sfârşitul toamnei anului 1947, l-a însoţit pe Macellariu la comandorul Condeescu, 

unde au discutat după un anuar al ofiţerilor de marină pe care-1 avea Condeescu „calita
tea" ofiţerilor din Marina de război şi comercială. In privinţa întâlnirilor avute împreună 
cu comandorul Toma şi Macellariu, Eftimie ne arată că în afară de data când l-a dus pe 
Toma la Macellariu, pentru a-i schimba calificativul, s-a mai întâlnit cu aceştia în următoa
rele împrejurări:

Tot în toamna anului 1947, tot la Macellariu acasă, în strada Popa Nan, unde l-a găsit 
pe Toma împreună cu comandorul de aviaţie, colonel cu stea Marin Anton. Puţin timp 
după venirea sa, cei doi au plecat şi l-a auzit pe Toma spunându-i lui Macellariu la plecare 
„Dacă dumneavoastră nu vreţi, fac eu singur”.

O altă dată, ducându-se cu Macellariu la Condeescu acasă, l-a găsit aici şi pe Toma.
A mai fost încă o dată cu Macellariu acasă la Condeescu, cu scopul ca Condeescu să-l 

ajute materialiceşte pe Macellariu.
Macellariu s-a întâlnit cu Toma Matei şi în casa lui Eftimie, unde aceştia doi veniseră 

după nişte ulei. Pe Macellariu l-a însoţit odată şi în casa căpitan-comandorului Panait, de 
la care Macellariu a împrumutat nişte cărţi de citit.

Eftimie pretinde că la niciuna din aceste vizite făcute la Macellariu sau cu Macellariu 
la vreunul din cei arătaţi mai sus, nu s-a discutat niciodată despre vreo organizaţie con
trarevoluţionară.

în privinţa recrutării de către Eftimie a numiţilor Petru Alexandru, Zeamă Dumitru, 
Niculescu 1., Lungeanu Constantin, Antonescu şi alţii, pe care i-a indicat în declaraţiile 
sale din 1948 că i-ar fi recrutat în organizaţie, pretinde că nu corespund adevărului.

Pe Petru Alexandru şi Zeamă Dumitru nu i-a mai văzut din 1945.
în privinţa lui Lungeanu, Niculescu şi Antonescu, arată că au fost primele trei nume 

de ofiţeri din Târgu Măgurele ce i-au venit în minte atunci când a fost întrebat de persoa
nele pe care le vedea în acest oraş.

Eftimie pretinde că nu a recrutat în organizaţie pe niciunul din aceştia şi că nici nu ar 
fi discutat vreodată cu ei despre vreo organizaţie.

Cităm: „Toţi aceşti cinci ofiţeri, precum şi alţii despre care se vorbeşte în dosar, nu au 
decât vina de a fi ofiţeri de marină, prin urmare numele lor cunoscute de mine şi neşansa 
de a-mi fi trecut prin minte într-un moment când nu mai eram stăpân pe nervii mei.”

Fiind întrebat asupra motivelor care l-au determinat să facă totuşi aceste declaraţiuni, 
Eftimie ne arată că declaraţiile au fost date sub presiune, după 4 zile de anchetă continuă.

Fiind întrebat cum se face că totuşi şi-a menţinut declaraţiile ulterior, dând diferite 
declaraţii la date deosebite, declaraţii având acelaşi conţinut, Eftimie declară că şi acestea au 
fost date sub presiune, la sugestia anchetatorului, pentru a scăpa de anumite constrângeri.

Concluziuni:
Din cercetarea lui Eftimie Ştefan, condamnat la 15 ani muncă silnică, deoarece a făcut 

parte din organizaţia contrarevoluţionară a lui Horia Macellariu, activând în organizaţie şi 
recrutând diferite elemente în cadrul organizaţiei, s-a stabilit că acesta nu mai recunoaşte 
decât o parte din acuzaţiile ce i s-au adus.

Astfel, recunoaşte că a găsit o locuinţă conspirativă lui Horia Macellariu, pe care-1 ştia 
condamnat şi urmărit de autorităţi şi că îl însoţea pe acesta la diferiţi ofiţeri de marină.
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Nu recunoaşte însă că în vizitele făcute cu Macellariu ar 6 avut anumite discuţiuni cu 

caracter subversiv şi că ar 6 recrutat în organizaţie pe niciunul din cei indicaţi !n declara
ţiile sale din 1948, pretinzând că aceste declâraţiuni au fost date sub influenţa anchetato
rilor, flind sub continuă presiune.

De altfel, din cercetarea dosarului Tribunalului Militar s-a stabilit că nid in faţa 
Justiţiei Eftimie nu a recunoscut toate aceste flipte, decât cele arătate mai sus.

Ded, nu s-a putut stabili până in prezent niciun fel de vinovăţie a numiţilor Petru 
Alexandru, Zeamă Dumitru, Niculescu I., Lungeanu Constantin şi Antonescu Gheorghe.

Propuneri:
Pentru stabilirea adevărului, propunem să fie aduşi la D.G.S.S., pentru cercetare, 

numiţii Zeamă Dumitru şi Petru Alexandru, ce se găsesc arestaţi lia Tribunalul Militar 
Bucureşti şi care nu au fost cercetaţi nidodată de către organele Securităţii.112

Căpitan de securitate 
Codu Adrian 
s/s indescifrabil 

CJWZ.E.

2.5. Goinculpatul comandor Condeescu Dumitru

57.17 aprilie 1948. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru prin care prezintă im- 
prejurările în care a fost contactat de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Condeescu Dumitru, comandor (r), domiciliat în Bucureşti, str. Dr. 
Grigore Mora nr.21, declar următoarele:

în toamna anului 1947, prin luna noiembrie sau decembrie, camaradul meu, coman
dor (r) Toma Matei mi-a comunicat că amiralul Horia Macellariu ar don să mă vadă. La 
început am rămas foarte contrariat, deoarece ştiam pe amiralul Macellariu plecat din ţari 
Am fost împreună cu c-dorul Toma (care în prealabil a aranjat întrevederea) şi m-am în
tâlnit cu amiralul Macellariu în dreptul squarului din dosul bisericii Popa Nan.

Pe atund, amiralul stătea în acel cartier. După această dată, la un interval de timp de 
vreo două săptămâm, m-am întâlmt din nou cu amiralul Macellariu, când. a venit cu mine 
şi Romeo Snaidero (cu domiciliul în Bulev. Ferdinand 82).

Am mai avut două sau trei întrevederi cu amiralul Macellariu pe stradă şi anume 
în dreptul Bisericii Precupeţii Vechi — amiralul Macellariu mutându-se în acest cartier §i 
anume pe str. Toamnei. Această adresă^ nu mi-a comunicat-o decât abia prin luna februa
rie 1948.

în strada Toamnei, după ce amiralul Macellariu mi-a dat adresa, am fost de mai 
multe ori, deoarece îmi cerea să-i &c diverse cumpărături prin oraş.

112 Arhiva C.N.S.A.S., Fond PenaL Dosar nr. 581, voi. 7, f. 160-165.
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în tot acest timp am cunoscut prin amiralul Macellariu pe următorii;
- Ing. Cezar Niţescu, director la Soc. Româno-Americană
- Avocat Rene Policrat
- Puiu Polizu §i
- încă un domn care mi se pare că se numea Balş.
Pe aceste persoane le-am văzut o singură dată în casă la amiralul Macellariu şi tot o sin

gură dată în casă la mine în timpul când amiralul Macellariu a stat la mine (cu excepţia d-lui 
Balş care nu a venit la mine şi ing. Cezar Niţescu care a venit la mine acasă de două ori).

Relaţiunile dintre mine şi amiralul Macellariu se pot rezuma la cereri din partea sa 
pentru diferite cumpărături.

De câte ori mă vedeam cu amiralul Macellariu discutam chestiuni de ordin internaţi
onal, diverse comunicări ale posturilor de radio străine, el neavând acasă post de radio.

Târziu, şi asta s-a întâmplat prin luna februarie a.c. stând de vorbă cu amiralul 
Macellariu la el acasă mai mult, mi-a spus că în eventualitatea unui război între U.R.S.S. 
şi anglo-americani, el vede evenimentele precipitându-se brusc. în această situaţie, orga
nele de conducere pierd controlul ordinii interne. Mi-a comunicat în continuare că el are 
înjghebată o organizaţie cu care să facă faţă evenimentelor până la completa restabilire a 
ordinii.

Mi-a cerut să caut să recrutez şi eu oameni din rândul cunoscuţilor şi prietenilor.
Eu nu am făcut nicio recrutare în plus în afară de prietenii mei vechi: It.col. Popovici 

Alexandru, Romeo Snaidero şi Marcel Tăutu, pe care i-am prezentat şi amiralului.
Din felul cum mi-a expus atât mie cât şi prietenilor mei intenţiunile sale nu rezulta 

nimic agresiv sau care ar contraveni măsurilor de ordine şi siguranţă a Statului.
Am condus pe amiralul Macellariu în cursul lunii februarie a.c. la următoarele între

vederi:
- Una cu doi membri ai Partidului Naţional-Ţărănesc (Dobrescu şi Roxin) - întâlni

rea a avut loc la biroul avocatului Dumitriu din str. Nicolae Filipescu.
- Una cu Roxin în casa avocatului Dumitriu din Sf. Ion Nou.
- Una cu Cezar Simionescu, tot în casa avocatului Dumitriu.
Toate aceste întrevederi au avut loc în intervalul lunii februarie (date precise asupra 

zilelor nu mai reţin). La aceste întrevederi nu s-au discutat decât numai chestiuni politice 
pe plan internaţional.

în seara zilei de 26 martie, amiralul Macellariu a avut întrevedere cu c-dor av. (r) 
Tănăsescu, la locuinţa acestuia din Str. Tetrat, după care a venit la mine acasă şi a locuit 
până în ziua de 31 martie, când l-am dus în Bulev. Ferdinand 82 la Romeo Snaidero.

In timpul când amiralul Macellariu a stat la mine, a văzut pe:
- Ing. Cezar Niţescu, de două ori.
- Avocat Rene Policrat, cred că o dată.
- Puiu Polizu, o dată.
- C-dor (r.) Toma Matei, de două sau trei ori.
- Lt.c-dor (r) Tăutu Marcel şi It.c-dor (r) Drimba Cheorghe, o dată (când au venit 

aceşti ofiţeri nu eram acasă).
In afară de aceştia, a venit în lipsa mea de acasă o doamnă cu numele de Jeni, soţia 

unui fost arhitect în Ministerul Marinei (în prezent nu mai ştiu dacă mai face serviciu la 
Marină, de asemeni nu-i ştiu numele).
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Tot la mine acasă, amiralul Macellariu a chemat pe d-ra Adriana Dumitriu, fostă se
cretară a g-ralului Rădescu, în două rânduri.

în afară de aceste două femei, amiralul Macellariu mai cunoştea pe o doamnă 
Popovici, funcţionară la Telefoane, care după câte mi-a declarat dânsul în timpul când 
stătea în Popa Nan, unde nu avea telefon, aceasta îi făcea legăturile, ea ştiind în orice 
moment unde poate fi găsit. în prezent aceasta doamnă, după câte ştiu de la amiralul 
Macellariu, nu este la Telefoane, fiind epurată.

Pe amiralul Macellariu, la locuinţa din Bulev. Ferdinand nr. 82 l-am văzut ultima 
oară în ziua de 3 aprilie dimineaţa. De la această dată şi până în prezent nu l-am mai 
văzut. în seara zilei de 6 aprilie, întâlnindu-mă cu It.col. Popovici şi Romeo Snaidero 
vis-a-vis de Restaurantul Colos (cu It.col. Popovici m-am întâlnit la ora aproximativ 7, 
în dreptul Berăriei Mircea şi de acolo am plecat spre restaurantul Colos), am aflat de la 
Romeo Snaidero că amiralul Macellariu este încă la el. Romeo Snaidero mi-a spus, de faţă 
fiind şi lt.col. Popovici, unde ar putea să-l ducă pe amiralul Macellariu de la el într-un caz 
eventual, la care i-am răspuns că nu ştiu, să rezolve el şi cu amiralul Macellariu această 
chestiune.

Lt.col. Popovici mi-a comunicat că întâlnindu-se cu av. Toma (cumnatul meu), acesta 
i-a spus că a fost arestată soţia mea, cumnata mea şi cumnatul meu. Aceasta m-a afectat 
foarte mult, fapt care m-a făcut să mă despart de ei imediat şi de atunci nu am mai ştiut 
nimic de nimeni şi nici nu am căutat ca să aflu, dat fiind că în casele pe unde am stat, nu 
am părăsit locuinţa.

Pe când amiralul Macellariu se găsea la mine acasă mi-a spus că generalul Paul 
Teodorescu şi-a manifestat dorinţa de a-1 vedea, dar că nu se va întâlni.

Amiralul Macellariu şi-a camuflat numele: la început, pe când stătea în Popa Nan, 
avea numele de Aman; mutându-se în Str. Toamnei, acolo şedea sub numele de avocat 
Popa Ion sau avocat lonescu.

Am plecat de acasă în după amiaza zilei de 1 aprilie. M-am dus la cumnatul meu av. 
Radu Teodorescu în Bulev. Ferdinand 17, unde am stat până în ziua de 3 aprilie.

în după amiaza zilei de 3 aprilie, am plecat la familia farmacist Vidu Ion, str. Anul 
1848 nr. 3, cărora le-am spus că m-am certat cu soţia mea şi-i rog să mă găzduiască 2-3 
zile.

în dimineaţa zilei de 7 aprilie, am plecat în Costache Negri 10 A, la d-na lonescu, că
reia spunându-i la fel (sunt certat cu soţia), am locuit până în ziua de 9 aprilie (am locuit 
la. d-na Vera, sora d-nei lonescu, care ocupă în acelaşi bloc apartamentul de la demisol); 
Când m-am dus la d-na c-dor Popescu Tudor str. Eugen losif nr. 8, căreia i-am cerut să fiu 
găzduit pentru o noapte, soţul ei nefiind acasă (era la ţară), am fost găzduit la sora dum
neaei, d-na inginer Măinescu Gh., str..... (soţul doamnei era bolnav în spital, iar doamna
a dormit în acea noapte la spital).

A doua zi dimineaţă (10 aprilie), am plecat la d-na şi dl. Willy Grosu, str. Gh. Păun nr. 
9. Acestora le-am spus la fel că m-am certat cu soţia şi vreau să divorţez; aici am stat până 
în ziua de 15 aprilie - când am plecat din nou în str. Costache Negri nr. 10, unde am fost 
găsit astăzi 17 crt.

17 aprilie 1948 (ss) Condeescu Dumitru, c-dor rez.
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58,23 aprilie 1948. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru prin care prezintă rela

ţiile în cadrul organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu §i contactele acesteia cu 
alte partide, misiuni militare §i organizaţii

Declaraţie

Subsemnatul Condeescu Dumitru, comandor în rezervă, provenit din Marina Militară, 
cu ultimul domiciliu în Bucureşd, strada Dr. Grigore Mora nr. 21, în continuarea declara
ţiei anterioare, mai declar următoarele:

în legătură cu oraşele din provincie, în ceea ce priveşte persoanele ce făceau parte din 
organizaţie, nu mai am nicio cunoştinţă, afară de cele declarate anterior.

în afară de persoane declarate anterior nu mai am cunoştinţă de alte persoane care 
ar fi făcut parte din organizaţie, cu excepţia unei doamne cu numele de Jeni, o femeie 
brunetă dezvoltată, căsătorită cu un arhitect, fostă în serviciul Marinei Militare şi care ştiu 
că era în termeni de prietenie cu amiralul Macellariu. Această doamnă a vizitat pe amiralul 
Macellariu o dată, pe când stătea la mine, vizita a avut loc în lipsa mea.

Locotenent-colonelul Popovici Alexandru, care făcea parte din grupa mea, nu mi-a 
spus niciodată dacă a recrutat membri pentru organizaţie.

Locotenent-comandorul (r) Tăutu Marcel nu mi-a vorbit de nicio persoană care ar 
fi recrutat-o pentru organizaţie, cu excepţia unui frate al său mai mare, despre care îmi 
spunea că se înţelege foarte bine şi are multă încredere în el.

Avocatul C. Dumitriu era prieten de-al meu, aveam cu el relaţii de familie. El făcea po
litică naţional-ţărănistă. Prin mine, amiralul Macellariu a cunoscut pe avocatul Dumitriu. 
Prin avocatul Dumitriu, amiralul Macellariu a luat contact cu membrii naţional-ţărănişd 
Dobrescu, Roxin şi Cezar Simionescu. întrevederile cu aceştia au avut loc la biroul avoca
tului Dumitriu, din strada Nicolae Filipescu, o dată cu Dobrescu şi Roxin, la locuinţa avo
catului Dumitriu, din strada Sf. Ion Nou, o dată cu Roxin şi o dată cu Cezar Simionescu. 
Toate aceste întrevederi au fost în intervalul de timp 10 februarie-10 martie 1948, timpul 
îl dau cu aproximaţie.

La aceste întrevederi s-a discutat, prima dată, cu Dobrescu şi Roxin, s-a făcut din 
partea lui Roxin o expunere în cadrul statutului naţional-ţărănesc, după care Dobrescu 
urmează, în lipsa lui luliu Maniu, la conducerea Partidului Naţional Ţărănesc.

După aceasta, amiralul Horia Macellariu a discutat cu Dobrescu şi Roxin asupra orga
nizaţiei din Capitală a Partidului Naţional-Ţărănesc şi din expunerea membrilor conducă
tori ai partidului, rezulta că ei au pierdut contactul cu membrii, cu excepţia provinciilor, 
unde contactul se mai menţine. în ceea ce priveşte pe amiralul Macellariu, cu organizaţia 
sa, Roxin cerea amiralului să se înregimenteze în Partidul Naţional-Ţărănesc. La aceasta, 
amiralul Macellariu a răspuns că prin tradiţia familiei sale, rămâne legat sufleteşte de 
Partidul Naţional-Ţărănesc, prin faptul că partidul ar fi luat fiinţă în casa bunicului său, 
dar nu se poate înregimenta cu organizaţia sa în partid, din cauză că are în compunerea 
organizaţiei membri şi din alte partide. Au ajuns la această discuţie la concluzia că deşi nu 
se va înregimenta în Partidul Naţional Ţărănesc, totuşi amiralul Macellariu va avea din 
partea partidului tot sprijinul. Trecându-se la o altă ordine de idei, Roxin a făcut o expu
nere asupra Bisericii Unite. A arătat că prin Ţara Românească am avea numai de câşdgat, 
dacă am adera la Biserica Unită. A explicat că masele nu ar observa trecerea, deoarece
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oficierea slujbei este la fel, totul nu este decât de convins forurile bisericeşti. Am avea de 
câştigat, a explicat Roxin, prin faptul că am avea sprijinul Papei, iar preoţii noştri şi-ar 
completa cultura la Roma. Tot cu această ocazie, a spus Roxin amiralului că el pleacă în 
străinătate, trimis de partid şi ar voi să meargă şi amiralul. Răspunsul amiralului urma să 
fie dat mai târziu.

A doua oară, numai cu Roxin acasă la avocatul Dumitriu, invitaţi la masa de seară. Cu 
această ocazie nu s-a discutat decât generalităţi în legătură cu politica internaţională, după 
care Roxin a făcut o expunere asupra plecării, spunând că prin fiul său a aranjat şi studiat 
modul de trecere al frontierelor, încât 90% este sigur de reuşita plecării. Necesită pentru 
cheltuielile de trecerea frontierelor în total cam una sută mii lei de persoană. Cu această 
ocazie, răspunsul amiralului asupra plecării a fost negativ.

După aceasta, amiralul Macellariu a povestit o serie de amintiri de la Marele Cartier 
cu Antonescu.

Roxin a spus amiralului Macellariu că este nevoit să plece în străinătate, deoarece 
Partidul Naţional Ţărănesc nu mai dispune de niciun ban şi vrea să ia contact cu străină
tatea, cu prietenii politici, pentru a obţine bani, pe care apoi să-i trimită în ţară.

A treia oară, tot la Dumitru acasă, cu Cezar Simionescu, invitaţi fiind la masa de 
seară. Cu această ocazie nu s-au discutat decât numai chestiuni în afara de politică. Cezar 
Simionescu a povestit din întâmplările prin care a trecut de când este fugit de acasă, 
iar amiralul Macellariu, amintiri din timpul războiului, prin care a povestit cazul cu Ion 
Mihalache, cum a cerut să ia parte la război contra U.R.S.S. şi modul cum s-a achitat.

Aceasta declar, sub semnătură proprie."3

23 aprilie 1948 s/s Condeescu Dumitra

59. 24 aprilie 1948. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru prin care prezintă vizi
unea contraamiralului (r) Horia Macellariu privind răsturnarea regimului prin metode de violenţă

Declaraţie

Subsemnatul Condeescu Dumitru, comandor în rezervă provenit din Marina Militară, 
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, str. dr. Grigore Mora nr. 21, în continuarea declaraţii
lor anterioare mai declar următoarele:

în legătură cu întrebarea pusă referitor la răsturnarea regiinului prin metode de 
violenţă, răspund: Nu am avut niciodată cunoştinţă şi nici nu am discutat cu nimeni din 
organizaţia amiralului Macellariu, întrebuinţarea de metode violente pentru răsturnarea 
prin forţă a regimului.

Am fost întotdeauna pentru o atitudine expectativă sau, mai bine zis, o rezistenţă 
pasivă.

în această chestiune am discutat ultima dată cu comandorul Tbma Matei (care în di
mineaţa zilei când a fost arestat), ne-am plimbat pe strada Roma şi Dorobanţi. Reaminteani 
camaradului meu punctul meu de vedere de totdeauna şi anume de a nu se încerca niciun act 
de violenţă şi după câte cred că îşi reaminteşte camaradul meu, a fost şi el de aceeaşi părere.

115 Arhiva C.N.S.AS., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 9, f. 530-531.
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Mai pot adăuga că la prima întrevedere pe care amiralul Macellariu Horia a avut-o 

cu membrii Partidului Naţional-Ţărănesc Dobrescu şi Roxin s-a discutat că nu trebuie să 
se gândească nimeni la acte de violenţă pentru a nu agrava situaţia prietenilor politici care 
sunt închişi.

Tot datorită faptului că nu m-am gândit niciodată să comit acte de violenţă sau că 
s-ar reuşi o răsturnare de guvern prin acte de violenţă, este că nu mi-am mărit numărul 
membrilor în jurul meu, ci am rămas cu aceiaşi cu care am fost de la început.

Nu cunosc în detaliu cum au avut ceilalţi camarazi organizat grupările lor. în prin
cipiu, fiecare membru grupa în Jurul său trei-patru prieteni şi apoi fiecare la rândul său 
trebuia să grupeze în jurul său cel mult trei, în aşa mod că un membru nu cunoştea decât 
cel mult trei-patru persoane, fără însă a cunoaşte decât cel mult trei-patru persoane, fără 
însă a cunoaşte mai departe pe ceilalţi. Eu nu mi-am făcut decât un grup de doi prieteni 
la început (locotenent-colonel Popovici Alexandru şi Snaidero Romeo) la care s-a adăugat 
mai târziu locotenent-comandorul rezervă Tăutu Marcel.

Nu am căutat să mai măresc acest grup şi nici nu am cunoştinţă de la prietenii mei 
că şi-ar fi format la rândul său membrii cu excepţia lui Romeo Snaidero, care a luat pe 
lângă el pe cei doi cumnaţi ai săi şi aceştia nu atât pentru a mări numărul membrilor în 
organizaţie, cât a-i recomanda amiralului Macellariu pentru a-i avea pe lângă el ca agenţi 
de legătură.

în general, şedinţe nu se ţineau. Ocazional şi aş putea afirma că nu am avut de când 
cunosc pe amiralul Macellariu decât două sau trei şedinţe. La prima au participat ami
ralul Macellariu şi comandorul Toma, aceştia au avut loc la mine acasă, când amiralul 
Macellariu fiind invitat la masă, a voit să vadă după masă pe ceilalţi.

în gruparea mea nu se ţineam şedinţe. Mă întâlneam cu locotenent-colonel Popovici 
şi locotenent-comandor Tăutu Marcel prin oraş, de obicei pe la restaurantul „Mircea”, 
unde înainte de masă la un aperitiv ne schimbam diferitele impresii.

O singură dată, după câte îmi reamintesc, am convocat la mine pe locotenent-colonel 
Popovici şi Romeo Snaidero, aceasta era în cursul lunii februarie când le-am făcut cunos
cut misiunea primită de la amiralul Macellariu şi anume de a culege fiecare din cercul 
prietenilor săi informaţii şi a le comunica apoi în timpul cel mai scurt timp amiralului.

în general nu ţineam şedinţe, ci toate atunci cînd aveau loc întrevederile erau ocazio
nale şi nu numai pentru a schimba păreri sau informaţii ci şi pentru faptul de a ne vedea 
treceau totuşi câte odată multe zile fără să ne vedem, cum este cazul cu Snaidero Romeo, 
cu care mă vedeam foarte rar.

Menţionez în ceea ce priveşte informaţiile pe care trebuia să le culegem şi să dăm 
amiralului Macellariu că ele se refereau la transmisiuni prin radio ale posturilor străine. 
Alte informaţii se refereau la diversele şuri care circulau prin oraş şi pe care le culegeau 
fiecare de la prietenii pe care fiecare le avea.

Spre exemplu, circula prin oraş zvonul că ar fi trecut prin ţară trenuri cu ofiţeri supe- 
nori şi intelectuali bulgari deportaţi în U.R.S.S. într-o gară s-ar fi aruncat de către aceştia 
bilete scrise în franţuzeşte, prin care se menţiona că sunt ofiţeri superiori şi intelectuali 
deportaţi din Bulgaria.

Zvonuri în legătură cu arestări care se fac zilnic de ofiţeri superiori şi ofiţeri generali. 
Toate aceste informaţii erau raportate apoi amiralului Macellariu Horia de către fiecare 
personal.

www.ziuaconstanta.ro



182 Elita Marinei Regale Române în rezistent anticomunistă

în ceea ce mă priveşte, am dat amiralului Macellariu, după câte imi reamintesc, ur
mătoarele informaţii:

Am extras din ziarul „Scânteia” sau „Semnalul” un articol al Direcţiei P.C.R. referitor 
la starea parcului flotant de pe Dunăre, ramfluări efectuate în intervalul de timp 23 au
gust 1944-1 februarie 1948, starea porturilor şi îmbunătăţirile realizate.

Am mai comunicat că am auzit de un accident de cale ferată îh Oltenia a trenului 
Timişoara - Bucureşti, despre care se vorbea că ar fi fost în legătură cu un atentat.

La această informaţie l-am găsit pe amiralul Macellariu mai bine informat, cunoscând 
şi staţia pe care eu nu o ştiam. Am mai comunicat o informaţie, pe care am auzit-o în- 
tr-una din zile în autobuzul 31, şi anume că guvernul a luat măsuri severe de pază la gra
niţă de vest, spre a stăvili trecerile cladestine care începuseră să se facă pe o scară întinsă, 
realizându-se de către organizatori beneficii fabuloase.

Nu se făceau convocări şi nu ţineam şedinţe în gruparea mea, ci după cum am men
ţionat mai sus nu a avut loc la mine acasă decât o singură convocare a prietenilor mei §i 
aceasta pentru a le comunica misiunea primită de la amiralul Macellariu.

Comunicările ce eventual le aveam de făcut prietenilor mei, le făceam verbal. în caz 
de arestarea unui membru al organizaţiei prin comunicarea X s-a îmbolnăvit, sau X acasă 
este curăţenie sau deparazitare etc., iar ceilalţi trebuia să-şi ia măsurile pe care le găseau 
fiecare de cuviinţă. Toate acestea erau cunoscute în general deşi noi, adică locotenent-co- 
lonel Popovici, Snaidero Romeo şi locotenent-comandor Tăutu Marcel, nu am pus nicio
dată problema directă a arestării unuia din noi, neştiindu-ne urmăriţi şi totuşi fiecare î§i 
propusese plecarea de acasă, ca o măsură de prudenţă.

Nu m-a însărcinat şi nici nu mi-a vorbit niciodată amiralul Macellariu în ceea ce pri
veşte procurarea de armament, muniţii sau material de distrugere, de la prietenii mei 
aflaţi în prezent în cadrele active. De altminteri, ţin să accentuez că nu am mai păstrat 
contact personal cu niciunul din camarazii sau prietenii din alte arme aflaţi în prezent în 
activitate, după data de 1 august 1946, când am trecut în cadrul disponibil.

De asemenea, nici nu am cunoştinţă că amiralul Macellariu să fi însărcinat pe altcine
va din organizaţie cu procurarea de armament, muniţiuni sau material de distrugere.

Nu mi-a dat amiralul Macellariu sarcina de a redacta sau difuza material de propa
gandă şi nici de a procura maşină de scris sau de multiplicat. Cu această chestiune ştiu că 
se ocupa comandorul Toma Matei.

Mi-a arătat amiralul Macellariu un manifest care era redactat de o grupare „Vlad 
Ţepeş II” şi despre care spunea că ar fi fost aruncate de un avion în cartierul Văcăreşti - 
Dudeşti, care accentua chiar că în noaptea aceea s-ar fi auzit şi tunuri A.A.

Despre proiectele amiralului Macellariu de executarea membrilor guvernului după 
răsturnarea guvernului, nu am nicio cunoştinţă.

Amiralul Macellariu cerea să formăm nuclee în sânul unităţilor militare şi instituţiilor 
de stat. Nu am întreprins nimic personal în această direcţie, mai întâi din cauza timpului 
scurt care s-a scurs între propunerea amiralului şi data când am părăsit domiciliul şi în al 
doilea rând lipsa completă de legături cu aceste instituţii.

A •

In legătură cu scrisoarea adresată de amiralul Macellariu iui Rădescu, amiralul mi-a 
citit conceptul care era o scrisoare de devotament către Rădescu şi pe care amiralul mi-a 
spus că o trimite prin intermediul fostei lui secretare Adriana Georgescu, avocată.
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Am un cumnat Victor Toma, cu domiciliul în strada Dr. Severeanu 20. Cunoştea 

pe amiralul Macellariu şi a voit să-l vadă, astfel că întruna din seri, pe la începutul lunii 
februarie 1948, ne-am întâlnit la statuia Tudor Vladimirescu, lângă biserica Precupeţii 
Vechi, într-o seară. Mai era şi comandorul Toma Matei. Ne-am plimbat pe stradă, în care 
timp amiralul Macellariu a discutat tu cumnatul meu chestiuni de ordin politic, în gene
ral. După câte îmi amintesc, urma ca cumnatul meu să-i facă prin prietenii săi legătura 
amiralului cu Titel Petrescu.

Cumnatul meu. Victor Toma nu ştia nimic de organizaţie, nici de la mine şi nici de 
la amiralul Macellariu. După ce am terminat de discutat, amiralul Macellariu şi cumnatul 
meu ne-am despărţit. Eu am plecat cu comandorul Toma Matei spre casă, iar cumnatul 
meu a plecat de asemenea spre casă singur.

Nu am dat mai sus alte detalii asupra convorbirii cumnatului meu, deoarece nu l-am 
întrebat după aceasta ce a vorbit şi nici pe amiralul Macellariu.

în legătură cu numărătoarea membrilor organizaţiei arăt următoarele: în afară de 
prima dată când în prezenţa amiralului Macellariu s-a făcut numărătoarea, s-a mai discu
tat această chestiune la mine acasă şi aceasta era aproximativ sfârşitul lunii februarie sau 
începutul lunii martie. Chemasem la mine acasă pe locotenent-colonel Popovici, Romeo 
Snaidero şi după câte mi se pare şi pe domnul comandor (r) Tăutu Marcel spre a le comu
nica în legătură cu informaţiile cerute de amiralul Macellariu.

Cu această ocazie a venit pe la mine şi comandor Toma Matei. îmi aduc aminte că 
s-a discutat în legătură cu rezultatul numărătoarei obţinut la prima şedinţă în prezenţa 
amiralului.

Numărătoarea membrilor care s-a făcut, amiralul Macellariu şi cu Toma Matei îmi 
dicta, iar eu scriam. Comandorul Toma Matei dicta după o notiţă, iar amiralul Macellariu 
îmi dictat datele din memorie. Se dicta oraşul şi în dreptul lui numărul de membri.

S-a început cu oraşul Bucureşti, după care s-a continuat cu celelalte, în total 10-12 
oraşe, de precizat nu pot preciza numărul oraşelor, însă toate mi-au fost dictate parte de 
amiralul Macellariu şi parte de comandorul Toma, eu neavând nicio legătură în provincie.

Numărătoarea după câte îmi reamintesc, s-a făcut o singură dată. Amiralul Macellariu 
vrând să ştie pe ce număr de membri poate conta.

Harta României a fost făcută de comandorul Toma Matei, tot el a făcut şi planul 
oraşului Bucureşti. Hărţile au fost făcute după recomandarea amiralului Macellariu, care 
voia să-şi dea seama asupra modului de repartizare a oraşelor faţă de centre, oraşele în 
care au membri, precum şi faţă de repartizarea membrilor din oraşul Bucureşti.

Când s-a cerut de către amiralul Macellariu, comandorului Toma să arate pe planul 
oraşului Bucureşti modul cum sunt răspândiţi membrii, acesta a răspuns că nu poate da o 
situaţie exactă, deoarece la majoritatea nu ştie adresele.

In timpul când amiralul Macellariu stătea ia mine a venit comandorul Toma, însoţit 
de fiul său Virgil. Aceasta s-a întâmplat când era prezentă la mine doamna avocat Adriana 
Georgescu, cu logodnicul ei. Nu a stat la mine decât maximum 15 minute, venise numai 
să-l vadă pe amiral. Fiul său Virgil a mai venit odată singur într-o seară, nu-mi mai amintesc 
cu ce modv şi a văzut pe amiralul Macellariu, a stat cu această ocazie cam 15-20 minute.

Romeo Snaidero nu avea o legătură directă cu amiralul Macellariu.
Precizez şi vreau să rectific o declaraţie dată anterior, că în timpul cât a stat amiralul 

Macellariu la mine, comandorul Toma nu a venit decât o singură dată şi aceasta s-a în-
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tâmplat într-o sâmbătă seară, 27 martie, când se găsea la mine domnişoara avocat Adriana 
Georgescu cu logodnicul ei.

în timpul cât amiralul Macellariu a stat la mine acasă eu lipseam foarte adeseori de 
acasă dimineaţa după diverse treburi personale aşa că dacă cumva comandorul Toma 
Matei a venit în acest timp la mine acasă şi de care eu până în prezent nu am avut cunoş
tinţă, atunci urmează ca el sau amiralul Macellariu să precizeze.

Menţionez că la 23 martie, când amiralul Macellariu Horia a venit la mine acasă, 
ştiam că va veni. El urma să se întâlnească în aceeaşi seară cu domnişoara avocat Adriana 
Georgescu, după care va veni să stea la mine câteva zile.

Când a venit la mine era însoţit de locotenent-colonelul (r) Popovici Alexandru şi de 
comandorul Toma Matei. Eu îl aşteptam cu masa, eram singur, soţia mea fiind plecată la 
sora ei care era bolnavă.

Comandorul Toma m-a rugat să nu mă supăr, dar în această seară amiraluţ Macellariu 
va lua masa la el.

Am rămas singur cu domnul locotenent-colonelul Popovici, iar amiralul Macellariu a 
plecat cu Toma, unde după ce a luat masa a venit la mine.

Până la 23 martie, amiralul Macellariu a mai fost la mine acasă de două ori sau de 
trei ori, precis nu-mi amintesc, odată cred că a fost la masă la mine înainte de sărbătorile 
Crăciunului.

De asemenea, m-am întâlnit cu amiralul Macellariu pe stradă în mai multe rânduri 
în intervalul de când l-am revăzut prima dată până la 23 marde. La una din întâlniri şi 
care după câte îmi reamintesc era a doua întâlnire, am fost însoţit şi de Romeo Snaidero. 
întâlnirea a avut loc în dosul bisericii Popa Nan.

Pe când amiralul Macellariu stătea la mine l-am însoţit într-o după amiază la coman
dorul Tănăsescu pe strada Tetrat, o singură dată, aproximativ 24 sau 25 martie 1948.

Despre doamna înaltă brunetă, pe numele mic mi se pare Jeni, este soţia unui arhitect al 
cărui nume nu mi-1 reamintesc, însă ştiu că a făcut serviciul în Ministerul Aerului şi Marinei.

în timpul cât amiralul Macellariu stătea la Romeo Snaidero, ştiu că a fost condus de 
cumnatul lui Romeo Horia la o doamnă unde a stat aproximativ o oră, cred că este vorba 
de această doamnă. Această doamnă brunetă a vizitat pe amiralul Macellariu odată pe 
când amiralul stătea la mine, eu nu am fost prezent la această întrevedere.

După plecarea amiralului Macellariu de la mine, această doamnă a venit, era chiar a 
doua zi după plecare şi a lăsat un pachet cu lenjerie pentru amiral.

Locotenent-comandorul (r) Drimba Gheorghe a venit la mine acasă, fiind însoţit de 
locotenent-comandorul Tăutu Marcel şi l-a vizitat pe amiralul Macellariu. Eu nu eram aca
să şi nu pot preciza ce anume au discutat. Ştiu numai foarte vag de la amiralul Macellariu 
că Drimba vroia să plece cu o barcă la Constantinopol.

Când am însoţit pe amiralul Macellariu, o singură dată la comandorul (r) Tănăsescu, 
l-am găsit bolnav, era răcit. A fost pentru amiralul Macellariu mai mult o luare de contact 
deoarece nu s-a discutat nimic în legătură cu organizaţia. Amiralul vroia ca prin Tănăsescu 
să vadă pe un alt comandor de aviaţie al cărui nume nu-1 reţin însă pe care mi se pare că 
îi vedea prin intermediul comandorului Tănăsescu. Pe comandorul Tănăsescu nu l-a111 
cunoscut înainte, ci acum prin amiralul Macellariu, prima dată.
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în legătură cu întâlnirea amiralului Macellariu cu Dobrescu §i Roxin, precizez că aceas

ta s-a făcut pe la începutul lunii februarie la biroul avocatului Dimitriu din strada Nicolae 
Filipescu.

Asupra celor discutate după cum am declarat anterior, s-a făcut la început o expunere 
de către Roxin, care a prezentat pe Dobrescu ca succesor la conducerea partidului lui luliu 
Maniu.

După aceea, a cerut amiralului Macellariu să se înscrie el personal în Partidul Naţional- 
Ţărănesc, înregimentându-se cu întreaga organizaţie în partid.

Amiralul Macellariu a răspuns că deşi este legat sufleteşte de Partidul Naţional- 
Ţărănesc, deoarece partidul din Ardeal a luat fiinţă în casa bunicului său, totuşi nu se poate 
înscrie şi nici înregimenta îh partid cu organizaţia sa, deoarece are membri care aparţin şi 
altor partide politice.

Nu s-a discutat nimic în legătură cu recrutarea de elemente din tineretul liberal sau 
naţional ţărănist, ci numai în ce măsură s-ar putea avea o legătură, la care Roxin a răspuns 
că în Capitală, organizaţia Naţional-Ţărănească nu şi-a mai păstrat o conexiune, numai în 
provincie legătura s-a păstrat mai bine.

Nu s-a discutat nimic de constituirea unui grup de conducere, comitet de conducere 
unitară a rezistenţei. Nu s-a discutat nimic în legătură cu comiterea actelor de violenţă 
pentru răsturnarea regimului. Contrar, Roxin a afirmat că este contra a se scoate vreun 
ziar clandestin sau a se provoca guvernul pentru a nu înrăutăţi situaţia prietenilor politici 
aflaţi in închisori.

in privinţa stabilirii legăturii cu anglo-americanii, nu s-a discutat decât numai că Roxin 
va pleca în străinătate pentru a obţine un împrumut pentru pardd.

Am informat asupra celor discutate pe comandorul Toma Matei, dar nu am comunicat 
nimic mai mult decât cele expuse mai sus şi în declaraţiile anterioare, în legătură cu această 
întrevedere.

După câte îmi reamintesc când s-a trecut pe notă prin dictarea amiralului Macellariu şi 
comandor Toma Matei a oraşelor de provincie, în care are organizaţii, s-a vorbit de oraşul 
Piteşti sau Târgovişte.

Nu s-a indicat cine este organizatorul în acel oraş, ci numai numărul de simpatizanţi.
Am auzit pe amiralul Macellariu pronunţând numele unui aviator, cu numele de 

Pisarciuc. Nu-1 cunosc şi nu aş putea afirma dacă este din aviaţia militară sau civilă.
Despre acesta amiralul spunea că i-ar fi oferit cândva ca să-i înlesnească plecarea din 

ţară cu avionul.
Locotenent-comandorul (r) Niculescu Dumitru ştie că era în raporturi bune cu ami

ralul Macellariu. Nu aş putea afirma dacă amiralul îl avea înregimentat în organizaţie. Şdu 
că ofiţerul locuia în apropiere de Constanţa, la o vie sau o fermă a soţiei sale, în regiunea 
Murfadar.

In legătură cu comandorul (r) ing. Dumitriu Tr. nu pot afirma nimic precis şi anume nu 
Ştiu dacă era în legătură cu organizaţia. Ştiu numai că era în termeni familiari buni cu ami
ralul Macellariu, în timpul când amiralul era comandant al unităţilor din Constanţa. în acel 
timp, amiralul se ducea la ferma familiei Dumitriu de la Dorobanţu, judeţul Constanţa.

în legătură cu căpitan-comandorul (r) Mihăilescu Dumitru, fost căpitan de port la 
Constanţa, nu şdu nimic în legătură cu organizaţia. în legătură cu căpitan-comandorul 
Popescu-Deveselu, nu ştiu nimic în legătură cu organizaţia.
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Despre căpitan-comandorul (r) Bercea Alexandru, nu ştiu nimic în legătură cu orga

nizaţia.
Despre căpitan-comandorul (r) Bănică Ion, nu ştiu nimic în legătură cu organizaţia.
Despre căpitan-comandorul (r) Popescu Tudor, nu ştiu nimic în legătură cu organi

zaţia, personal nu l-am mai văzut de doi ani, el stând mai mult la ţară, unde are o moşioară 
în comuna Mărculeşti.

Despre Costescu Dumitru, căpitan-comandor (r), nu şdu nimic în legătură cu organizaţia.
Despre locotenent-comandorul (r) Stefănescu C. nu ştiu nimic în legătură cu organizaţia.
Despre ofiţerii menţionaţi mai sus nu aş putea afirma cu precizie, dar după câte îmi 

reamintesc, amiralul Macellariu era în raporturi mai bune cu căpitan-comandorul (r) 
Niculescu Dunitru şi căpitan-comandorul (r) Popescu-Deveselu, totuşi niciodată nu mi-a 
vorbit ceva despre aceşti ofiţeri în legătură cu organizaţia.

în intervalul noiembrie 1947, când am luat contact cu amiralul Macellariu, acesta a 
fost la mine acasă, până la 23 martie 1948, de trei ori sau patru ori, nu aş putea afirma 
cu precizie. Prima dată a fost la mine la un ceai, când a fost prezent şi comandorul Toma 
Matei şi locotenent-comandorul (r) Eftimie Ştefan, era înainte de Crăciun.

Amiralul Macellariu cu această ocazie ne-a făcut o expunere generală a situaţiei po
litice din punct de vedere internaţional. Nu s-a discutat în legătură cu organizaţia, după 
câte îmi reamintesc, nimic.

A doua oară, şi aceasta a fost înainte de Crăciun, când amiralul a fost la mine acasă in
vitat la masă la un ceai, când a fost prezent comandorul Toma Matei. Nu-mi mai reamin
tesc precis cine a mai fost cu această ocazie, dar pot afirma că la vizitele pe care amiralul 
Macellariu le-a făcut la mine acasă, vizite afirmate mai sus 3 sau 4 în afară de comandorul 
(r) Toma Matei, locotenent-colonelul Popovici Alexandru, Romeo Snaidero şi locotenent- 
comandorul (r) Toma Marcel, nu a mai fost nimeni. Locotenent-comandorul (r) Eftimie 
Ştefan venind numai o singură dată, prima oară.

Pe amiralul Macellariu Horia l-am găsit la mine în intervalul de timp 23 martie 1948- 
31 martie 1948.

Aceasta este declaraţia pe care o dau, o susţin şi o semnez propriu.111

s/s Cdor (r) Condeescu Dumitru 
H/E.

60. 27 aprilie 1948. Declaraţia comandorului (r.) Condeescu Dumitru prin care prezintă in
tenţia contraamiralului (r) Horia Macellariu de a compune şi adopta un „marş al rezistenţei”

Declaraţie

Subsemnatul Condeescu Dumitru, cdor. în rezervă provenit din arma Marinei 
Militare cu ultimul domiciliu, în Bucureşti, str. Doctor Grigore Mora 21 - în continuare- 
declar următoarele:

1 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 9, f. 520-529.
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Pe la începutul lunii martie 1948 într-o discuţie cu amiralul Macellariu la el acasă, 

am vorbit despre un „marş al rezistenţei” şi i-am spus că am să mă interesez la un prieten 
muzicant, asupra declaraţiilor compunerii un marş.

M-am adresat în acest scop singurului mei prieten muzicant Garbis Avachian, între- 
bându-1 dacă la compunerea unui marş este nevoie mai întâi de melodie sau de cuvinte.

Prietenul meu mi-a răspuns că el nu se pricepe nefiind specialitatea sa dar crede că 
trebuesc mai întâi făcute versurile şi apoi melodia.

La câteva zile după aceasta, aflându-mă acasă la cdor. Toma Matei (unde mă dusesem 
după nişte cărţi de citit) am adus vorba cu fiul său Virgil, despre cele comunicate de prie
tenul meu, referitor la marş.

Acesta s-a obligat a-mi face el versurile. De la această ultimă discuţie, nu mai ştiam 
nimic despre compunerea acestui marş (întrucât am mai discutat cu nimeni) până într-o zi 
când fiind la anchetă, mi s-a arătat de către dl. inspector, un marş compus.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi o semnez propriu.

(ss) D. Condeescu

61. 27 aprilie 1948. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru privind relaţia sa cu 
locotenent-colonelul (r) Alexandru Popovici

Declaraţie

Subsemnatul Condeescu Dumitru, comandor în rezervă cu ultimul domiciliu în 
Bucureşti, str. Doctor Grigore Mora nr. 21, în continuare declar următoarele:

- Pe It.col. rez. Popovici Alex. îi cunosc din anii 1934-1935 când făcea serviciul în 
Marina Militară; era pe acel timp căpitan casier la Divizia de Mare Constanţa.

Din acel timp suntem prieteni.
- Relaţiile noastre de prietenie au rămas continui aceleaşi, el făcând serviciul în conti

nuare - până la pensionare în Marina Militară - ca ofiţer de administraţie.
- Pe am. Horia Macellariu, It.col. Popovici îl cunoştea personal mai dinainte - ca unui 

ce făcea parte din arma Marinei. Prin mine, it.col. Popovici a luat contact cu am. Horia 
Macellariu şi aceasta s-a întâmplat prin luna februarie (la începutul lunii) - data o dau cu 
aproximaţie, când am. Macellariu fiind invitat la masă într-o seară la Romeo Snaidero a 
venit cu mine şi It.col. Popovici.

- După această masă, unde nu s-a discutat nimic în legătură cu organizaţia şi unde 
am. Macellariu mi-a povestit diverse întâmplări din timpul războiului, lt.col. Popovici s-ar 
putea socoti că a intrat în organizaţie.

De la această dată - iar mai bine zis de la această întâlnire - It.col. Popovici a acdvat 
întâi prin aducerea de diverse alimente am. Horia Macellariu - care în acest timp locuia 
pe Str. Toamnei.

- In continuare, It.col. Popovici a primit şi el însărcinarea dată de am. Macellariu 
de a-1 informa cu diversele ştiri pe care le află din cercul său - sau de a procura am. 
Macellariu informaţiuni despre persoane ale căror nume nu le mai reţin.

îmi reamintesc totuşi că odată am. Macellariu mi-a dat o notă scrisă în care era men
ţionat: misiunea şi anume culegerea de informaţii din cercul apropiat, precum şi relaţii

www.ziuaconstanta.ro



188 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă

asupra diverselor persoane, dintre care reţin numele col. Davidescu. Cum nu aveam po
sibilitate de informare am dat această notă de persoane It.col. Popovici, care a comunicat 
apoi rezultatul direct amiralului.

Acest fel de note pentru informare amiralul avea obicei să le dea prietenilor săi când 
îl vizitau.

Lt.col. Popovici Alex. a mai fost însărcinat de mine o dată sau de două ori pentru a-1 
însoţi pe am. Macellariu la întrevederi ce avea cu diverse persoane.

Prima dată din neînţelegerea locului de întâlnire nu s-au întâlnit iar a doua seară l-a 
însoţit în seara zilei când a venit la mine (23 martie 1948).

— Alte însărcinări nu am mai dat lt.col. rez. Popovici Alex.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez propriu.

27 aprilie 1948 (ss) Cdor. rez. Condeescu Dtru

62. Declaraţia comandorului (r.) Condeescu Dumitru privind relaţia sa cu avocatul Dumitriu 
Constantin

Declaraţie

Subsemnatul D. Condeescu, comandor în rezervă, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, 
str. Dr. Grigore Mora 21, în continuare declar următoarele:

- Pe av. Dumitriu Constantin l-am cunoscut prin vărul meu lt.col. Niculescu Dumitru, 
aceasta în anul 1945. Am avut cu el relaţii familiare. El făcea politică Naţional-Ţărănistă, 
Hind şeful unei circumscripţii.

în anul 1946, înainte de alegeri mi-a expus situaţia partidului său, asigurându-mă câ 
va veni sigur la guvern după alegeri.

- Avocatul Dumitriu C. venind într-o zi la mine la masă cu soţia sa - aceasta pe la sfâr
şitul lunii decembrie 1947 a cunoscut cu această ocazie pe amiralul Macellariu Horia.

- prin av. Dumitriu, am. Macellariu a luat contact cu membri din Parddul Naţional 
- Ţărănesc.

Prima întâlnire a avut loc în cursul lunii ianuarie 1948 către sfârşit - data nu a fost pre
cizată - la biroul acestuia din str. Nicolae Filipescu şi unde au venit şi Dobrescu şi Roxin.

Cu această ocazie s-a discutat.
Roxin a făcut am. Macellariu o expunere asupra Statutului Partidului Naţional- 

Ţărănesc, după care Dobrescu revine de drept şef al partidului în lipsa lui luliu Maniu.
A cerut apoi Roxin am. Macellariu să se integreze cu organizaţia sa în Partidul 

Naţional-Ţărănesc, la care răspunsul amiralului a fost negativ. Motivând că el era în orga
nizaţie membri care aparţin şi altor partide politice, totuşi în continuare a spus amiralul 
că el rămâne legat de Partidul Naţional-Ţărănesc deoarece în Ardeal când a luat fiinţă 
partidul, acesta a avut loc în casa bunicului său.

- Roxin a fâcut după aceea o expunere asupra Bisericii Unite, spunând că el a studiat 
mult trecerea Bisericii Ortodoxe la Biserica Unită. La obiecţiunea amiralului asupra po
porului, Roxin a spus că acesta nu va observa deoarece în ceea ce priveşte ritualul este la 
fel, rămâne numai de convins forurile superioare ale bisericii, asupra cărora există destule 
posibilităţi.
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Mai afirma Roxin că prin aceasta am avea sprijinul Papei iar preoţii noştri îşi vor pu

tea completa cultura la Roma.
Tot cu această ocazie, Roxin a comunicat amiralului Macellariu că ei pleacă în străi

nătate şi cerea amiralului să plece cu el. îl asigura asupra trecerilor de graniţă că este 90% 
sigur.

în străinătate, Roxin spunea că pleacă pentru a cere un împrumut deoarece partidul 
nu dispune de fonduri (împrumutul urma să fie făcut de la americani).

- La un interval de 2-3 săptămâni de la această întâlnire, avocatul Dumitriu a invitat 
la el acasă la masă seara pe am. Macellariu şi pe Roxin.

Am însoţit pe am. Macellariu la această întâlnire.
Cu această ocazie, Roxin a discutat cu amiralul la început numai asupra plecării, 

când a primit din partea amiralului răspuns negativ asupra plecării. După aceasta discu
ţia s-a purtat între Roxin şi am. Macellariu asupra chestiunilor în afară de politică, am. 
Macellariu povestind din timpul războiului.

- în continuare, Roxin a expus am. Macellariu drumul pe care avea să-l facă în stră
inătate şi anume:

în primul rând în Italia la Roma, unde avea să aibă întrevedere cu Papa, căruia îi va 
expune hotărârea Partidului Naţional-Ţărănesc luliu Maniu de sub preşedinţia actuală a 
lui Dobrescu - de a trece Biserica Ortodoxă la catolicism - (Biserica Unită) iar Papa pentru 
aceasta să-şi ia angajamentul de a-i da tot sprijinul moral şi material pentru răsturnarea 
guvernului democradc din România şi venirea la putere a Partidului Naţional-Ţărănesc.

- într-una din discuţiile avute personal cu av. Dumitriu, îmi reamintesc că am spus 
despre am. Macellariu că acesta are o organizaţie care ar totaliza, după spusele amiralu
lui, circa una mie oameni. De asemeni, i-am mai comunicat că amiralul, după câte mi-a 
declarat, are în Jurul său oameni aparţinând şi Partidului Liberal, precum şi în afară de 
partide.

Prin aceşti prieteni, amiralul şi-ar fi asigura legătura cu americanii.
Tot prin av. Dumitriu, am. Macellariu - pe la începutul lunii martie - a avut o întâlni

re cu Cezar Simionescu (membru al Partidului Naţional-Ţărănesc) - întâlnire care a avut 
loc la Dumitriu acasă, seara la masă.

S-au discutat chestiuni de politică internaţională, după care amiralul a povesdt o serie 
de evenimente din timpul războiului, pe când el făcea serviciul cu Antonescu la Marele 
Cartier General.

- în afară de cele menţionate mai sus, av. Dumitriu a mai văzut pe am. Macellariu în 
două rânduri şi anume o dată acasă la am. Macellariu când, întâlnindu-mă într-o diminea
ţă în oraş (8-10 martie) a mers cu mine pentru a-i face o vizită iar a doua oară, pe când am. 
stătea la mine acasă (25 martie) a venit într-o seară să-l vază. Nu a stat cu această ocazie 
mai mult de un sfert de oră.

Avocatul Dumitriu C. ştia că eu fac parte din organizaţia amiralului Macellariu, orga
nizaţie care avea ca scop final răsturnarea regimului actual pe cale de violenţă şi restaura
rea unui regim monarhic având ca rege pe Mihai.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez propriu.

(ss) C-dor Condeescu
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63. 29 aprilie 1948. Declaraţia comandorului (r.) Condeescu Dumitru privind organizarea 

evidenţei centrelor §i membrilor organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul D. Condeescu, comandor în rezervă cu ultimul domiciliu în str. Doctor 
Grigore Mora 21, în continuare declar următoarele:

-Am primit de la am. Macellariu Horia o hartă a României, din acele care se vând la li
brării (harta făcută de Popa Burca) - cu însărcinarea ca să trec în mod complet datele (cifre
le) care se găsesc trecute pe nota făcută referitor la numărul de membri din fiecare oraş.

Trebuia mai întâi să numerotez toate oraşele de la 1,2,3...oraşe ce erau trecute pe 
marginea din dreapta a hărţii. Am început să fac scrierea în dreptul fiecărui oraş, însă 
operaţiunea nu am terminat-o, numerotând numai câteva oraşe. Această lucrare a rămas 
în această fază până am plecat de acasă când am lăsat harta pe birou.

Am. Macellariu ştie foarte bine acest lucru deoarece când a stat la mine m-a întrebat 
şi i-am spus că n-am avut timp s-o fac, urmând a o face ulterior (iar în timpul cât a stat la 
mine nu am discutat acest subiect).

Operaţiunea ar fi constat din: oraşele fiind numerotate însemna că în dreptul fiecărui 
oraş era o cifră.

în tabelul făcut la numerotarea membrilor pe oraşe, se lua cifra din dreptul oraşului. 
Exemplu: în dreptul oraşului Turnu Severin ar fi fost cifra de 60 membri, iar oraşul Turnu 
Severin ar 6 avut în dreptul lui cifra 7, atunci se scria: 60,7 - celelalte rezultate s-ar 6 scris 
dedesubt ca şi cum ar fi fost o socoteală bănească care ar fi dat la urmă un total în lei.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi o semnez propriu.

29 aprilie 1948 (ss) Condeescu D.

64. 29 aprilie 1948. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru privind împrejurările 
în care l-a cunoscut pe ing. Cezar Niţescu

Declaraţie

Subsemnatul D. Condeescu, comandor în rezervă, cu ultimul domiciliu în str. Dr. 
Grigore Mora 21 în continuare declar următoarele:

Pe la începutul lunii martie (data o dau cu aproximaţie) am fost odată într-o după 
amiază acasă la amiralul Macellariu. Lt.c-dor Popovici Alex. m-a aşteptat la staţia de tram
vai (16-17 tramvai) - cât am stat eu înăuntru.

Se găsea la amiralul Macellariu lt.c-dor Tăutu Marcel şi înainte de a pleca a venit şi 
ing. Cezar Niţescu.

Eu venisem la amiralul Macellariu ca să-i aduc numai un pachet cu alimente şi am 
plecat lăsându-i acolo pe cei de mai sus.

Aceasta imi este declaraţia pe care o dau şi o semnez propriu.

29 aprilie 1948 (ss) Condeescu D.
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65. 29 aprilie 1948. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru privind împrejurările 

în care l-am cunoscut pe c.l.c. Snaidero Romeo

Declaraţie

Subsemnatul Condeescu Dumitru, comandor în rezervă cu ultimul domiciliu în str. 
Dr. Grigore Mora 21, în continuare declar următoarele:

în cursul lunii februarie, data mi-o aduc aminte foarte vag - cred că aşa pe la jumă
tatea lunii - am fost seara la masă invitaţi la Romeo Snaidero, amiralul Macellariu Horia, 
It.c-dor. Popovici Alexandru şi subsemnatul.

La plecare pe drum după ce am condus pe amiralul Macellariu acasă - rămânând 
singur cu It.c-dor. Popovici Alexandru - am spus acestuia că am de la amiralul Macellariu o 
hârtie şi trebuie să i-o citesc şi iui. Hârtia se referea la o notiţă dată de amiralul Macellariu 
în care preciza misiunea noastră (a mea şi a prietenilor mei) şi prin care ne cerea să-i adu
cem informaţiuni şi ştiri din cercurile pe care le frecventa, precum şi relaţii asupra unui 
col. Davidescu şi relaţii asupra Bisericii Unite. Din toate cele cerute de Macellariu, ştiu 
că eu personal nu i-am putut furniza nicio relaţie. Lt.c-dor Popovici i-a adus câteva date, 
despre care îmi reamintesc relaţiile asupra colonelului Davidescu. Acest fel al amiralului 
Macellariu de a se informa nu se adresa numai mie ci şi celorlalţi prieteni cu care lucra şi 
fiecare îi aducea informaţiile de care el avea nevoie în măsura posibilităţilor.

Această notiţă am citit-o lt.c-dor Popovici la mine acasă când a mai fost prezent şi 
lt.c-dor Tăutu Marcel şi cred şi Romeo Snaidero.

Această notiţă după ce am adus-o la cunoştinţa prietenilor mei menţionaţi mai sus am 
distrus-o prin ardere.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez propriu.

29 aprilie 1948 (ss) Condeescu D.

66. 30 aprilie 1948. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru privind scopurile orga
nizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Condeescu Dumitru, comandor în rezervă, provenit din Marina 
Militară, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Str. Doctor Grigore Mora 21, în continuare 
declar următoarele:

Fac parte din organizaţia de rezistenţă a amiralului Macellariu Horia. Scopul organi
zaţiei era:

- Colaborarea cu trupele anglo-americane;
- Răsturnarea Guvernului actual şi concurs pentru instaurarea unui alt guvern 

Rădescu, prin ocuparea instituţiilor publice şi particulare, cu ajutorul armamentului pro
curat de anglo-americani.

In cadrul organizaţiei, am. Macellariu făcea parte dintr-un Comandament în frunte 
cu ing. Bujoiu, ing. Cezar Niţescu şi Mânu.
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Prin ei, am. Maceilariu facea legătura cu americanii de la care primea indicaţii. De 

la americani, amiralul Maceilariu urma să procure armament şi material de care ar fi 
avut nevoie şi care urma să fie aruncat din avion cu paraşutele la momentul oportun. 
Momentul oportun era considerat în cazul când ar fi izbucnit un conflict între americani 
şi U.R.S.S. (România aflându-se în acest caz de partea U.R.S.S).

Cele de mai sus le deţin de la amiralul Maceilariu, care mi le-a comunicat în diferite 
ocaziuni (şedinţe sau individual).

în ceea ce priveşte recrutarea aderenţilor, am. Maceilariu ne cerea să facem legături 
printre personalul aflat în prezent în serviciu atât în instituţiile de stat (Ministere, Armată) 
cât şi particulare (Telefoane). în vederea acestui scop, am. Maceilariu îşi făcuse organizaţia 
din ţară, păstrând legătura cu oamenii politici din străinătate prin americani iar g-ralului 
Rădescu i-a trimis şi o scrisoare de devotament.

Organizaţia era pe grupe de câte 4-5 oameni; fiecare din aceştia urmau să-şi facă la 
rândul lor alte grupe. în modul acesta, fiecare din grupă nu cunoştea decât numai perso
nalul din grupa sa.

Grupa condusă direct de am. Maceilariu era formată din comandor rez. Toma Matei, 
It.c-dor rez. Eftimie Ştefan, c-dor rez. Tănăsescu şi subsemnatul.

Grupa mea era formată din It.col. rez. Popovici Alex., Romeo Snaidero şi It.c-dor. rez. 
Tăutu Marcel (ultimul a intrat în grupa mea în cursul lunii februarie 1948).

De grupele celelalte nu ştiu în legătură cu persoanele care făceau parte, cu excepţia 
grupei c-dor. rez. Toma Matei unde şdu că figura locot. (rez.) mec. Buruiană şi avocat 
Mihalache.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez propriu.

30 aprilie 1948 (ss) C-dor. rez. D. Condeescu

67. 6 mai 1948. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru privind împrejurările în 
care l-a cunoscut pe locotenent-comandorul Marcel Tăutu

Declaraţie

Subsemnatul Condeescu Dumitru, comandor in rezervă, provenit din Marina Militară, 
cu ultimul domiciliu în Str. Doctor Grigore Mora 21, în continuarea declaraţiilor anterioa
re, mai declar următoarele:

Pe It.c-dor. rez. Marcel Tăutu l-am întâlnit prin oraş, data mi-o amintesc foarte vag, 
era pe la sfârşitul lunii februarie 1948. Cu această ocazie, i-am vorbit despre amiralul 
Horia Maceilariu şi mi-a răspuns că vrea să-l vadă. Am adus la cunoştinţa amiralului do
rinţa lui Tăutu şi amiralul mi-a răspuns că vrea şi el să-l vadă.

La un interval de câteva zile l-am dus pe Tăutu la domiciliul amiralului din str. 
Toamnei.

în legătură cu organizaţia, i-am spus lui Marcel Tăutu că amiralul Maceilariu în situ
aţia în care se găseşte nu se poate aproviziona şi să aibă şi el grijă de a-i trimite alimente, 
în afară de aceasta i-am făcut cunoscut că mai am pe lângă mine pe lt.col. rez. Popovici 
Alexandru şi Romeo Snaidero.
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Amiralul Macellariu are nevoie de a i se comunica ştiri şi informaţii ce le aude la pos

turile de radio şi în cercul prietenilor.
De asemeni, dacă are posibilitatea să-şi recruteze pe lângă el şi alţi prieteni care natu

ral să nu-1 cunoască decât numai pe el.
Detalii asupra scopului organizaţiei nu am discutat nimic cu lt.c-dor rez. Tăutu, întâlni

rile noastre având loc mai mult în oraş, unde mergeam înainte de masă să luăm un aperitiv 
şi când nu făceam altceva decât schimbam impresii asupra situaţiei politice internaţionale.

Lt.c-dor. rez. Tăutu Marcel a acceptat să facă parte din organizaţie. Lui Marcel Tăutu 
i-am dat sarcina de a-i trimite amiralului Macellariu alimente şi de a-i comunica direct ori 
de câte crede de cuviinţă că are chestiuni importante din punct de vedere informativ. Lt.c-dor 
rez. Tăutu Marcel făcea parte din grupa mea.

Lt.c-dor. rez. Tăutu Marcel a văzut pe amiralul Macellariu la el acasă în str. Toamnei 
de trei sau patru ori (precis nu aş putea afirma), dintre care în două rânduri a fost cu mine. 
De asemeni, s-a întâlnit cu amiralul Macellariu in oraş când amiralul a voit să vorbească cu 
lt.c-dor rez. Drimba Gheorghe. Nu ştiu dacă in oraş s-au întâlnit de două ori sau numai o 
dată, deoarece aceasta o deţin de la amiralul Macellariu, care mi-a comunicat că şi-a dat 
întâlnire cu Tăutu, unde trebuie să vină şi Drimba. La această întâlnire s-au văzut cu toţii 
şi urma să se mai întâlnească tot în oraş încă o dată şi asupra acestei a doua întâlniri nu pot 
afirma precis.

De asemeni, lt.c-dor rez. Tăutu Marcel a fost împreună cu Drimba la mine acasă şi a 
văzut pe amiralul Macellariu (aceasta în timpul 23 martie-31 martie 1948), când amiralul 
a locuit la mine. La această întâlnire nu am fost prezent acasă.

Lt.c-dor rez. Tăutu Marcel nu mi-a spus nimic în ceea ce priveşte recrutarea aderen
ţilor de către el personal. Singurul lucru pe care-1 deţin de la el era că se înţelege foarte 
bine cu unul din fraţii lui de asemeni fost militar activ, fără însă să pot afirma dacă acesta 
aderase la organizaţia Macellariu sau nu.

însărcinări speciale date de amiralul Macellariu It.comandorului Tăutu Marcel, nu 
ştiu altele, în afară de cele menţionate mai sus şi anume la curent cu diferite informaţii.

Când s-a făcut numărătoarea membrilor organizaţiei la mine acasă, după câte îmi 
amintesc, Tăutu nu a fost prezent.

Când s-a discutat în legătură cu organizaţia din provincie, despre oraşul Brăila, am 
propus pe Marcel Tăutu care a fost căpitanul portului şi are relaţii. Timpul însă nu a mai 
permis să mai am vreo discuţie în acest sens cu Tăutu, aşa că din partea mea nu a rămas 
decât numai o propunere.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez propriu.

6 mai 1948 (ss) Comandor rez. D. Condeescu

68. 10 mai 1948. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru privirui activitatea sa în 
cadrul organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul D. Condeescu, comandor în rezervă provenit din Marina Militară, cu 
ultimul domiciliu în Str. Doctor Grigore Mora nr. 21, declar următoarele:
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Am cunoscut pe amiralul Horia Macellariu din timpul serviciului în Marina Militară 

(fiindu-mi comandant în anul 1937-1938). Din ziare am aflat că a fost condamnat de 
Curtea Marţială în procesul „Sumanelor Negre”. De la prieteni §i cunoscuţi am aflat că ar 
fl plecat în străinătate.

Pe la începutul lunii noiembrie 1947, întâlnindu-mă în ora§ cu vărul meu col. rez, 
Niculescu Dumitru, acesta mi-a spus că a văzut pe amiralul Horia Macellariu prin piaţa 
Obor, unde îşi făcea nişte cumpărături.

Ducându-mă într-o vizită la c-dorul rez. Toma, am comunicat acestuia cele relatate 
mai sus referitor la amiralul Horia Macellariu, la care nu mi-a răspuns nimic, dându-mi 
chiar a înţelege că el nu ştie nimic.

După aproximativ o săptămână de la această vizită, comandorul rez. Toma Matei mi-a 
comunicat că amiralul Macellariu vrea să mă vadă, fixându-mi în acelaşi timp şi ora când să 
mergem împreună la întâlnire. După aproximativ două zile, m-am dus cu comandorul Toma 
la locuinţa amiralului din Str. Popa Nan, unde eu am rămas afară iar c-dorul Toma a intrat 
înăuntru şi negăsindu-1 acasă, ne-am mai plimbat pe stradă aproximativ vreo zece minute, 
după care a intrat din nou în casă c-dorul Toma, venind împreună cu amiralul Macellariu.

Ne-am plimbat împreună prin dosul bisericii Popa Nan, în care timp amiralul 
Macellariu mi-a adus la cunoştinţă situaţia lui din procesul Aldea şi anume că a fost con
damnat deoarece Aldea, la un plan de rezistenţă pe care l-a prezentat regelui la Sinaia, 
l-ar fl propus ca să conducă sectorul de rezistenţă din Bucureşti şi că acesta este şi motivul 
pentru care el n-a părăsit ţara în urma condamnării. După aceasta mi-a spus despre greu
tăţile ce le întâmpină cu situaţia lui ca locuinţă, hrană etc. După aceasta, mi-a spus că dacă 
vreau să-l mai văd, pot să mă adresez comandorului Toma sau să fac 02 la telefoane, să cer 
pe d-na Popovici, căreia să-i comunic că vreau să vorbesc cu vărul meu Aman şi ea îmi va 
face legătura. Terminându-se discuţia, am plecat împreună cu comandorul Toma acasă. 
Mergând pe drum spre casă, c-dorul Toma mi-a povestit că el şi It.c-dorul rez. Eftimie 
ţine legătura cu amiralul Macellariu mai de mult şi că la proces a fost chemat ca martor de 
acesta, deşi în carieră au avut oarecare discuţiuni.

După aproximativ două săptămâni de la această dată, m-am întâlnit din nou cu ami
ralul Macellariu în acelaşi loc (în dosul bisericii Popa Nan). La această întâlnire am luat şi 
pe Romeo Snaidero, cu scopul de a mă conduce la locul întâlnirii, eu necunoscând bine 
cartierul.

La această întâlnire, amiralul Macellariu mi-a expus situaţia în care se găseşte la gaz
da care locuieşte şi anume că are de îndurat foarte multe neplăceri şi vrea să se mute. A 
vorbit în acest sens cu c-dorul Toma şi Eftimie, rugându-mă şi pe mine să mă interesez 
pentru găsirea unei gazde. La această propunere i-am răspuns că am să mă interesez, 
făcându-i apoi cunoştinţă cu Romeo Snaidero, despre care-i vorbisem mai înainte §i 
pe care Macellariu cunoscându-l din timpul serviciului, a acceptat să ia contact. După 
aceasta ne-am despărţit, rămânând ca luarea de contact să o fac prin c-dorul Toma ori 
prin telefoane, cum am menţionat mai sus. între timp, amiralul Macellariu s-a mutat din 
str. Popa Nan şi mi-a dat prin telefon o întâlnire la Biserica Precupeţii Vechi (aceasta 
având loc cam pe la începutul lunii decembrie 1947), unde m-am dus singur şi ne-am 
întâlnit.
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La această întâlnire nu am discutat nimic în legătură cu organizaţia. Mi-a făcut o ex

punere a situaţiei internaţionale, în sensul că America se pregăteşte febril în vederea unui 
război, că din acei plecaţi în străinătate singura persoană recunoscută oBcial de americani 
este Rădescu, care se găseşte în America, că a ţinut legătura cu Maniu (după condamnarea 
amiralului Macellariu) prin c-dorul Toma şi că au prieteni politici din parddele Naţional- 
Ţărănesc, Liberal, precum şi legături cu ing. Bujoiu, Mânu, unul dintre ei, nu-mi reamin
tesc care, i-a fost prezentat de către Vintilă Brătianu.

Cu această ocazie mi-a spus să nu-i mai dau telefon prin d-na Popovici (de la 
Telefoane) întrucât are telefon la noua locuinţă şi mi-a dat numărul de telefon. După 
aceasta ne-am despărţit.

intre timp, în discuţiile avute mai înainte cu amiralul Macellariu, i-am pomenit că 
am un prieten pe care-1 cunosc mai demult şi care are legături cu membri din condu
cerea Partidului Naţional-Ţărănesc, avocatul Dumitriu Constantin, la care amiralul şi-a 
exprimat dorinţa de a-1 cunoaşte. Tot în acel timp, pentru că mă vedeam deseori cu av. 
Dumitriu, cu care eram prieteni, i-am vorbit despre dorinţa amiralului de a-1 vedea. La 
scurt interval de la aceste discuţii, a avut loc la mine acasă o masă la prânz, unde am invitat 
pe amiralul Macellariu şi pe av. Dumitriu cu doamna.

In timpul mesei nu s-a discutat nimic; după terminarea mesei, soţia mea şi d-na 
Dumitriu au plecat în oraş, iar noi trei am discutat chestiuni în legătură cu situaţia inter
naţională. In timpul acesta a venit la mine acasă cumnatul meu, avocatul Toma Victor, 
pe care l-am prezentat amiralului, despre care-i vorbisem mai înainte că are legături în 
Partidul Social Democrat Titel Petrescu, în urma cărui fapt amiralul a dorit să-l vadă. 
Av. Dumitriu a mai vorbit despre situaţia precară a Partidului Naţional-Ţărănesc şi că în 
Bucureşti partidul s-a destrămat. După aceasta ne-am despărţit.

Aceasta îmi este declaraţia pe care d dau şi semnez.

10 mai 1948 (ss) C-dor. rez. Condeescu

69.13 mai 1948. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru privind întâlnirile sale cu 
contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul D. Condeescu, c-dor în rez. cu ultimul domiciliu în str. Dr. Grigore 
Mora nr. 21, în continuare declar următoarele:

Menţionez că înainte de masa care a avut loc la mine acasă, când amiralul Macellariu 
a cunoscut pe av. Dumitriu, m-am mai întâlnit în două rânduri cu amiralul Macellariu.

Prima dată, la c-dorul Toma M. acasă, unde amiralul era invitat la o gustare. Cu 
această ocazie fiind rugat de d-na Toma să-i ajut la pregătirea unor gustări, d-sa neavând 
servitoare, am lăsat pe amiralul cu c-dorul Toma şi fiul său Virgil singuri de vorbă. în 
timpul mesei nu s-a discutat nimic în legătură cu organizaţia deoarece la masă a luat parte 
Şl d-na Toma, precum şi fiul mai mic al acestuia, elev în liceu.

“ După terminarea mesei, eu împreună cu c-dorul Toma am condus cu o maşină de 
piaţă pe amiral la locuinţa sa din str. Toamnei.
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A doua întâlnire cu amiralul Macellariu (aceasta având loc înainte de Crăciun) la mine 

acasă la un ceai. A luat parte am. Macellariu, c-dorul Toma şi It.c-dor Eftimie.
Cu această ocazie, amiralul Macellariu mi-a comunicat informaţiuni pe care le deţine 

de la anglo-americani şi anume că şi-au împachetat arhiva, că personalul s-ar fi redus, ceea 
ce — trăgea concluzia amiralul - că ne putem aştepta pe curând la evenimente mari.

în legătură cu organizaţia ne cerea să ne facem prieteni pe la ministere şi instituţiile 
publice pe care apoi să-i utilizeze organizaţia pentru informaţiuni iar în timp de un even
tual război pentru ocuparea acestora.

Lt.c-dor Eftimie Ştefan a comunicat că intenţionează să plece la Tulcea pentru a face 
o recunoaştere pe lacul Razelm în vederea unei plecări din ţară cu intenţiunea de a ieşi pe 
la Gura Portiţei. Această recunoaştere o face sub pretextul unei vânători, iar la înapoiere 
pentru a scoate o parte din cheltuieli vrea să aducă la Bucureşti peşte şi icre de ştiută, 
în acest sens mi-a cerut dacă cunosc să-i dau vreo scrisoare de recomandaţie, ceea ce am 
făcut peste câteva zile când a venit la mine şi i-am dat o scrisoare către Administratorul 
Pescăriilor de la Tulcea şi către o rudă a mea Gh. Nicolau, fost agent al Societăţii S.R.D. 
la Tulcea.

Ceaiul de la mine acasă s-a terminat cam în jurul orei 8-9 (seara), după care amiralul 
a plecat acasă, condus de lt.c-dor Eftimie.

Recunoaşterea pe Lacul Razelm ştiu că a executat-o lt.c-dor. Eftimie, rezultatele nu le 
mai cunosc deoarece le-a comunicat direct amiralului.

După masa care a avut loc la mine acasă, unde amiralul Macellariu a cunoscut pe av. 
Dumitriu, am mai revăzut pe amiral în repetate rânduri la el acasă, unde mă chema pen
tru a mă ruga să-i fac diferite comisioane în oraş. Adresa acasă a amiralului am cunoscut-o 
în seara când am plecat de la c-dorul Toma şi l-am condus acasă cu maşina de piaţă.

în perioada ianuarie 1948-1 februarie 1948, când mă duceam la amiralul Macellariu 
pentru a-i duce alimente care proveneau fie de la mine fie de la prietenii mei It.col. (rez) 
Popovici Alex. sau Snaidero Romeo, am cunoscut următoarele persoane care făceau parte 
din organizaţia am. Macellariu şi anume ing. Traian Niţescu, av. Rene Policrat şi Puiu 
Polizu.

Despre aceştia, amiralul mi-a comunicat următoarele: ing. Traian Niţescu îi face le
gătura cu anglo-americanii şi îi procură actele de identitate de care are nevoie. Av. Rene 
Policrat face legătura cu Partidul Liberal şi organizarea în provincie. Puiu Polizu are or
ganizaţia sa la Braşov.

La începutul lunii februarie 1948, amiralul Macellariu mi-a comunicat că vrea să-l 
vadă pe cumnatul meu av. Toma Victor şi a fixat ora şi locul de întâlnire - în faţa bisericii 
Precupeţii Vechi. Pentru a nu mă duce singur de acasă la această întâlnire, am luat şi pc 
c-dorul Toma.

După ce ne-am întâlnit cu toţii, ne-am plimbat pe str. Toamnei - Viitor până la Obor. 
în tot acest timp, amiralul a discutat cu cumnatul meu, iar eu am mers în urma lor cu 
c-dorul Toma.

Discuţia între amiralul Macellariu şi cumnatul meu, din cele ce mi-a comunicat acesta, 
era stabilirea unei legături între amiral şi Titel Petrescu, legătură pe care cumnatul meu să 
o facă prin prietenii lui din anturajul lui Titel Petrescu.
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După ce amiralul a terminat discuţia cu cumnatul meu, ne-am despărţit, amiralul 

întorcându-se singur acasă, cumnatul meu plecând cu maşina 47 iar eu cu c-dorul Toma 
am luat tramvaiul.

Pe la jumătatea lunii februarie intâlnindu-mă cu av. Dumitriu C. în oraş, acesta mi-a 
comunicat că pleacă o persoană din conducerea Partidului Naţional-Ţărănesc în străi
nătate şi ar voi să plece împreună cu el şi doi ofiţeri superiori. Avocatul Dumitriu a făcut 
aluzie la mine şi amiralul Macellariu. Nu i-am dat niciun răspuns, cerându-i o zi sau două 
pentru a discuta cu amiralul.

A doua zi am adus aceasta la cunoştinţa amiralului iar răspunsul acestuia în privinţa 
plecării a fost negativ, fiind şi eu de aceeaşi părere. M-am văzut la interval de o zi sau două 
cu av. Dumitriu, căruia i-am comunicat părerea amiralului şi a mea în ceea ce priveşte ple
carea în străinătate. Cu această ocazie, av. Dumitriu mi-a spus că Dobrescu şi Roxin, din 
conducerea Partidului Naţional-Ţărănesc vor să ia contact cu amiralul, fixându-mi în ace
laşi timp ziua şi ora, întâlnirea urmând a avea loc la biroul său din str. Nicolae Filipescu.

Am comunicat amiralului Macellariu H. care fiind de acord cu această întâlnire, mi-a 
cerut să-l însoţesc, în acest scop mi-a fixat pentru acea zi întâlnire pe stradă în apropiere 
de Nicolae Filipescu. Am condus pe amiral şi am asistat la întrevedere. Erau prezenţi 
Dobrescu, Roxin şi av. Dumitriu.

Roxin a făcut o expunere în legătură cu statutul partidului, după care Dobrescu ur
mează, în lipsa lui luliu Maniu, la conducerea partidului.

A cerut amiralului ca împreună cu organizaţia să se integreze în cadrele Partidului 
Naţional-Ţărănesc. La această propunere, amiralul a obiectat că nu o poate face deoarece 
în organizaţie are membri aparţinând şi altor partide politice (Liberal, Legionar).

In continuare, Roxin a spus că va pleca în curând în străinătate, făcând totodată ami
ralului propunerea de a-1 însoţi. A expus ideea Partidului Naţional-Ţărănesc de a trece 
Biserica Ortodoxă la Biserica Unită, motivând că oficierea slujbei rămânând aceeaşi, po
porul nu va observa, în schimb vom putea avea oricând sprijinul Papei.

In străinătate, Roxin urma să ia contact cu prieteni politici din Italia, apoi să meargă 
la Vatican spre a expune Papei planul Partidului Naţional-Ţărănesc în ceea ce priveşte 
biserica, căutând în acest mod să obţină din partea Papei sprijin material pentru partidul 
său care, după afirmaţia d-lui Roxin, se găseşte în mare lipsă de bani.

în ceea ce priveşte plecarea în străinătate, Roxin căuta a convinge pe amiral că riscu
rile sunt foarte mici, el studiind de mult posibilităţile de trecere a frontierelor şi că 90% 
este sigur.

Răspunsul amiralului în ceea ce priveşte plecarea a fost negativ. După aceasta s-au 
despărţit iar eu am condus pe amiral acasă.

Trebuie să mai adaug că Roxin a asigurat pe amiral de sprijinul Partidului Naţional- 
Ţărănesc, menţionând că în Capitală legătura organelor de conducere cu membrii parti
dului s-a cam pierdut, în schimb, în provincie se menţine foarte bine.

In cursul lunii februarie, It.col. Popovici având de dat amiralului Macellariu un pa
chet, l-am condus până la locuinţa acestuia. Tot în cursul lunii acesteia, pe la început, 
a avut loc o masă la Romeo Snaidero acasă, la care am luat parte amiralul, It.col. rez. 
Popovici şi subsemnatul.
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în timpul mesei nu s-a discutat nimic în legătură cu organizaţia - soţia lui Romeo 

Snaidero fiind de faţă - ci amiralul ne-a povestit întâmplări din timpul războiului, pe când 
era la Marele Cartier General.

După ce s-a terminat masa, înainte de plecare, amiralul a cunoscut pe cumnatul lui 
Romeo Snaidero (numele mic Gilly) care urma să-l însoţească pe amiral până când spre 
a §ti unde stă, urmând ca în viitor să poată face amiralului serviciul de om de legătură. 
Am condus pe amiral până acasă eu §i col. Popovici şi cumnatul lui Romeo. Tot în cursul 
acestei luni (era aproximativ pe la jumătatea lunii februarie), am întâlnit întâmplător în 
oraş pe It.c-dor rez. Tăutu Marcel.

Am mers împreună la bodega „Mircea”, unde în timpul unui aperitiv am comunicat 
acestuia despre amiralul Macellariu şi legătura care am luat-o cu el, la care şi-a manifestat 
dorinţa de a-1 vedea.

La o zi sau două de la această întrevedere, am vorbit cu amiralul Macellariu la el acasă 
despre Marcel Tăutu şi mi-a spus că vrea şi el să-l vadă.

La scurt interval, m-am întâlnit cu Tăutu şi l-am condus acasă la amiral.
Spre sfârşitul lunii februarie - începutul lunii martie - data nu-mi reamintesc precis 

- av. Dumitriu mi-a comunicat că mă invită cu amiralul Macellariu la el acasă (în str. Sf 
Ion Nou) la masa de seară, având invitat la masă şi pe Roxin, care stă gata la plecare. Am 
însoţit pe am. Macellariu la această întâlnire, unde Roxin a adus din nou vorba despre 
plecare.

La această întâlnire nu am discutat despre organizaţia am. Macellariu decât numai in 
linii generale şi anume că are în Jurul lui din Marină pe cdor. (r) Toma Matei şi Eftimie 
Ştefan, fiecare având cu ei un număr de membri, iar prin persoane civile amiralul ţine 
legături cu Partidele Politice Naţional-Ţărănesc, Liberai şi Legionar.

Marcel Tăutu şi-a manifestat dorinţa de a vedea pe amiralul Macellariu.
Din discuţiile ce le-am avut ulterior cu Marcel Tăutu, acesta şi-a însuşit scopul organi

zaţiei, deoarece acesta reieşea din modul cum era compusă organizaţia şi misiunea ei.
Asupra misiunii dată de am. Macellariu lui Marcel Tăutu îmi reamintesc numai ur

mătoarele:
- Să facă un tabel de tot personalul din Marina Comercială, comprimat între anii 

1940-1948. Acest tabel amiralul afirma că îl cer americanii.
- Să-i comunice informaţiunile ce eventual le-ar culege din cercul prietenilor săi.
S-ar putea ca amiralul Macellariu să-i fi dat lui Tăutu şi alte însărcinări de care însă

eu nu am avut cunoştinţă, aceasta întrucât amiralul s-a văzut cu Tăutu în câteva rânduri, 
fără prezenţa mea.

In timpul cât am. Macellariu a stat la mine acasă, Tăutu Marcel a venit în lipsa mea de 
acasă cu lt.'cdor. (r) Drimba Gheorghe o singură dată.

Când s-a făcut numărătoarea membrilor organizaţiei. Marcel Tăutu nu a luat parte. 
Aceasta s-a făcut la mine acasă, prezenţi fiind numai am. Macellariu, cdor. Toma M., Romeo 
Snaidero şi It.col. (r) Popovici, cărora le-am expus modul de a-şi recruta simpatizanţi.

Până în ziua când am părăsit domiciliul, nimeni nu m-a anunţat că şi-ar fi făcut ade
renţi la organizaţie, în afară de Romeo Snaidero, care avea pe cei doi cumnaţi ai săi.

Când s-a făcut numărătoarea membrilor organizaţiei, am propus pentru oraşul Brăila 
pe Marcel Tăutu, care a fost căpitanul Portului şi are foarte multe relaţii în acel oraş. 
Timpul insă nu a mai permis şi totul a rămas o simplă propunere.
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Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau §i semnez propriu.

13 mai 1948 (ss) Cdor. (r) D. Condeescu

70. Declaraţia comandorului (r) Condeescu Dumitru privind relaţiile sale cu locotenent-coman- 
dorul (r) Marcel Tăutu

Declaraţie

Subsemnatul D. Condeescu, comandor în rezervă provenit din Marina Militară, cu 
ultimul domiciliu în str. Dr. Grigore Mora nr. 21, în continuarea declaraţiilor anterioare, 
declar următoarele:

Cunosc pe It.cdor. (r) Marcel Tăutu din Marina Militară, de când a ieşit ofiţer.
Am făcut serviciul împreună, iar după căsătoria sa, am avut strânse legături familiare, 

prima lui soţie Bind o bună cunoştinţă de a noastră.
După 23 august 1944 am revăzut pe lt.cdor. (r) Marcel Tăutu în repetate rânduri, 

deoarece eu făceam serviciu la Direcţia Transporturilor pe Apă, care avea strânse legături 
cu Direcţia Marinei Comerciale, unde Marcel Tăutu făcea serviciul.

După trecerea în cadrul disponibil a lui Marcel Tăutu, aceasta a avut loc in anul 1945, 
nu l-am mai revăzut pe Marcel Tăutu decât foarte rar şi atunci numai întâmplător pe 
stradă. Aş putea rezuma de la trecerea lui in cadrul disponibil şi până la începutul anului 
1948, nu l-am întâlnit pe Marcel Tăutu decât de două sau maximum de trei ori şi aceasta 
cum am menţionat mai sus - numai întâmplător pe stradă. Cu această ocazie, am aflat de 
la el că este înscris în Partidul Titel Petrescu. Nu discutam cu el când mă întâlneam ches
tiuni politice ci mai degrabă chestiuni in legătură cu greutăţile de luptă pentru existenţă. 
Făceam serviciul la Direcţia Transporturijor şi speram ca după terminarea operaţiunilor 
militare a transporturilor pe Dunăre, dictată de imperativul frontului, această Direcţie 
desBinţându-se, să trec în cadrele Marinei Comerciale. în acest scop, la una din întâlniri 
pe stradă cu Marcel Tăutu am discutat chestiunea reorganizării porturilor de pe Dunăre, 
rămase foarte multe fără personal. Această chestiune am discutat-o întrucât ştiindu-1 după 
cele spuse de el că s-a încadrat în Partidul Titel Petrescu, va B din nou reprimit în cadrele 
Marinei Comerciale, ştiindu-1 totodată ca un element foarte bun şi muncitor.

Până în primele luni ale anului 1948 nu am mai discutat nimic cu Marcel Tăutu şi 
nici nu-mi reamintesc să-l mai B întâlnit, cu excepţia unor vizite pe care le făce:a la serviciu 
unui camarad din Marina Comercială, lt.cdor. (r) Dumitrescu Ştefan, care era în subordi- 
nea mea şi atunci în treacăt nu schimbam decât numai salutul de vedere, fără a discuta.

L-am revăzut pe Marcel Tăutu (data ce mi-o mai amintesc - era în cursul lunii februa
rie 1948) - întâlnirea a avut loc pe Bdul Elisabeta, în faţa magazinului Luvru. Când l-am 
văzut, i-am spus lui Tăutu că îmi pare bine să-l văd, aceasta deoarece intenţionam mai de 
mult să iau contact cu el dar nu-i ştiam adresa.

Nu-mi mai reamintesc dacă chiar în acea zi sau a doua zi am mers împreună la bodega 
"Mircea”, unde i-am spus despre amiralul Macellariu, la care Marcel Tăutu mi-a răspuns 
că ar vrea şi el să-l vadă [...].
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2.6. Coinculpatul comandor Costin Constantin

71. Fişa personală a căpitan-comandorului Costin N. Nicolae

Ministerul Afacerilor Interne 
Direcţiunea Generală a Securităţii Statului 
D.R.S.S. - Gorj

Fişe personală

1. Numele §i prenumele: Costin N. Constantin
2. Gradul - locotenent colonel - comandor marină
3. Promoţia - 1928
4. Arma din care provine: Marină
5. Unitatea la care a fost:
6. Unitatea unde a mai fost:
7. Studiile: 7 clase liceu
8. Data şi locul naşterii: 22 august 1906 în Focşani
9. Fiul lui Nicolae şi Magdalena
10. Starea civilă: căsătorit - copii - 1
11. Ocupaţia prezentă: contabil
12. Domiciliul: Turnu Severin, strada Aurelian nr. 81
13. Apartenenţa politică: neincadrat politic
14. Caracterizare:
15. Antecedente înainte de 23 august 1944: nu a fost încadrat politic.
16. După 23 august 1944: nu s-a încadrat
17. Semnalări prezente: Nu ne-a fost semnalat cu manifestări făţişe. A fost reţinut la 

D.C.S.S. Bucureşti din 1948 până în 1950, fiind implicat in procesul Pop - Bujoiu"3.

72.29 aprilie 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Costin N. Constantin privind legăturile 
sale cu contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Costin N. Constantin, născut în anul 1906, luna augpist, ziua 22, în co
muna Focşani, jud. Putna, fiul lui Nicolae f şi al t Magdalena, de naţionalitate român, 
religie creştin ortodoxă, absolvent al Şcolii Superioare de Război, in prezent căpitan-co- 
mandor în rezervă, căsătorit cu Ileana Igirosescu, din Turnu Severin, B-dul Republicii 
nr. 36, declar următoarele:

Cu amiralul Macellariu am avut următoarele legături:
Mi-a fost comandant superior - comandant al Forţelor Navale, subsemnatul fiind 

comandant al canonierei „Chiculescu” în timpul războiului.

115 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 7, f. 317.
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După debarcarea echipajelor de pe navele Forţelor Navale Maritime la 5 septembrie 

1944, m-a întrebuinţat de la data de circa 20 sept. până la sfârşitul lunii noiembrie, ca şef 
de stat major al Forţelor Navale Maritime.

Fostul şef de stat major îşi dăduse demisia şi d-sa m-a rugat să iau această funcţie şi 
să-l ajut cu un număr de ofiţeri la reconstituirea echipajelor navale F.N.M. în cabanele de 
la Periş.

Am lucrat cu d-sa până la sfârşitul lunii noiembrie, când a predat comanda F.N.M.-ului 
d-lui amiral Roman August.

La 3 dec. 1944 am fost numit şef de stat major la Comandamentul Forţelor Fluviale, 
sub comanda amiralului [Alexandru] Stoianovici.

Localul unde aveam birourile era acela din Piaţa Amzei nr. 5.
Amiralul Macellariu a fost numit comandant superior al Şcolilor de Marină şi a obţi

nut in martie 1945 o cameră in acelaşi local din str. Piaţa Amzei nr. 5.
Mergând deseori după materiale sau aprobări nave sau materiale la Minister, m-am 

întâlnit cu amiralul Macellariu de câteva ori în acelaş drum.
Se plângea de greutăţile pe care le întâmpina la Tribunalul Poporului, că era achitat 

§i cum i se redeschidea continuu procesul. Se plângea de faptul că era acuzat pe nedrept 
că principalul vinovat de luarea navelor F.N.M. de către sovietici ar fi fost d-sa, deşi îmi 
arăta şi mie telegrama cu care fusese chemat la Bucureşti la Minister în acea perioadă - 
30 august şi în septembrie 1944. Se plângea de foştii ofiţeri din statul major al F.N.M. că 
l-au părăsit şi l-au lăsat singur, cazul fostului şef de stat major, comandor rezervă Miţescu 
Dumitru şi alţii. Se plângea de foştii ofiţeri comandanţi de nave nu au dat rapoarte la 
Statul Major al Marinei suficient de clare şi cu serioase detalii pentru a se citi clar că eve
nimentele de la 5 septembrie 1944 nu se datorează lui, ci unor alte cauze şi că vinovaţii în 
adevăr nu este el ci poate alţii.

In aceste convorbiri l-am încurajat pe cât mi-a fost posibil, rugându-1 să scoată copii 
de pe toate actele şi Registrul istoric. Jurnalul de Operaţii etc.

L-am asigurat că mă poate pune martor la proces ca pe unul ce am trăit evenimentele 
de la 23 august 1944 până la 5 sept. 1944, minut cu minut şi în această calitate puteam 
afirma oricui eventuala parte de vină pe care o are fiecare.

I-am amintit anumite evenimente petrecute între aceste date şi mai ales cele din ziua 
plecării d-sale la amiralul german, portul Constanţa ar fi fost sărit în aer. Ia fel cum fusese 
Odessa etc.

Alte evenimente din ziua plecării flotei române în ziua de 30 august la Sulina, întoar
cerea din mare în port şi rămânerea subsemnatului în calitate de comandant al Secţiei de 
Canoniere în apropierea Capului Midia, pentru primirea flotei sovietice şi conducerea aces
teia printre barajele de mine în portul Constanţa în bună siguranţă, deşi era cunoscută de 
toată lumea prezenţa submarinelor germane în Marea Neagră (deşi plecate din Constanţa).

Toate aceste evenimente îi erau favorabile şi mi-a mulţumit pentru amintirea lor în 
situaţia enervantă în care se găsea, fără a-şi putea găsi echilibrul şi liniştea necesare unei 
convenabile şi argumentate apărări.

I-am amintit de situaţia ridicolă în care se găsea ca comandant superior al Dobrogei 
(guvernator al Dobrogei) când, fără stat major şi fără, mai ales, mijloace, trebuia să facă 
feţă la toate cererile armatelor sovietice, care nu puteau să-şi închipuie că un guvernator
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al Dobrogei nu poate avea priză la şeful staţiei C.F.R., care nu oferea niciodată numărul 
de vagoane necesare sau solicitat de trupele Armatei Roşii.

Cu această ocazie, i-am amintit cum într-o seară, adunaţi fiind toţi comandanţii de unităţi 
de uscat sau navale la Cercul Militar vechi din Constanţa, unde trebuia să aşteptăm un mare 
general de armate soviedc, s-a sdns dintr-o dată lumina, obiectând din cauza unei pene la 
motor sau la reţeaua cartierului respecdv. Cum era d-sa mai mult decât poate era necesar 
îngrijorat la ideea că ar fi putut fi luată întâmplarea drept un act de sabotaj şi cum ca să pre
venim o atare ipoteză, personal m-am dus în carder să fac rost de una-două lămpi de gaz.

Acestea au fost legăturile mele sus arătate cu amiralul Macellariu.
Din primăvara anului 1945 şi anume de la 21 mai 1945 Comandamentul nostru (al 

Flodlei Fluviale) s-a mutat din Bucureşti la Turnu Severin iar de d-sa n-am mai auzit decât 
în 1946, în vara anului 1946, că ar fi plecat din ţară.

în vara anului 1945, fiind chemat de Trib. Ilfov la un proces cu un anume Varg Emil, 
m-am întâlnit pe stradă întâmplător cu amiralul Macellariu, care mi-a vorbit de o mişcare 
de rezistenţă faţă de regimul polidc existent. N-a dat precizări în ce sens, sau ce scop ur
măreşte. M-a întrebat dacă aş fi de acord cu această idee.

Ca să nu îl refuz în faţă, m-am declarat principial de acord. Ne-am despărţit şi m-am 
întors la Turnu Severin. De atunci n-am mai avut niciun fel de legătură personală cu d-sa. 
în a doua jumătate a lunii octombrie 1947, It.-comandor rezervă Eftimie Ştefan a venit la 
subsemnatul acasă cu un geamantan şi mi-a cerut adăpost din momentul sosirii, circa ora 
7.30 şi până la ora 14.00, când urma să ia un autobuz care să-l transporte lâ Vânjul Mare, 
pentru a cumpăra un porc.

Cu această ocaziune m-a întrebat dacă mai sunt activ sau în rezervă.
M-a mai întrebat dacă fac politica actualului regim sau nu. M-a întrebat dacă pregătisem 

sau nu pe cineva în aceeaşi idee politică cu mine contrară regimului prezent. I s-a afirmat.
Convorbirea a fost foarte scurtă, deoarece în momentul când a intrat el în curtea mea, 

eu tocmai mă pregăteam să plec la ţară să cumpăr faină.
îmi dăduse a înţelege că vine din partea amiralului Macellariu; nu-1 crezusem deoa

rece eram convins că amiralul Macellariu era plecat din ţară.
în realitate, nu pregăteam niciun fel de om în niciun fel de politică favorabilă sau 

contrară regimului.
Adoptasem atât pentru mine cât şi pentru ceilalţi din jurul meu aceeaşi atitudine de 

neutralitate. De atunci nu l-am mai văzut pe lt.cdor. rez. Eftimie, nicicând.
Nici de la amiralul Macellariu n-am mai avut vreun fel de ştire sau pretinsă ştire.
Altceva în legătură cu această chestiune nu mai ştiu.
Aceasta îmi este declaraţia, o susţin şi o semnez propriu.

29 aprilie 1948 (ss) Costin N. Constantin

73. 29 aprilie 1948. Declaraţia căpitan-comandorului Costin N. Constantin privind împreju
rările în care a intrat în organizaţia condusă de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul Costin N. Constantin, căpitan-comandor în rezervă, provenind din 
Marina Militară, domiciliat în Turnu Severin, bulevardul Republicii nr. 36, în continuarea 
declaraţiei anterioare, mai declar următoarele:
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în lunile iunie sau iulie anul 1945, m-am întâlnit ocazional pe Calea Victoriei, în Piaţa 

Athene Palace, cu amiralul Macellariu, în civil, subsemnatul în uniformă, fiind activ şi am 
fost oprit de domnia sa care m-a întrebat ce m<ii fac.

I-am răspuns că sunt venit în Bucureşti de la Turnu Severin pentru a susţine un pro
ces ia Tribunalul Ilfov.

Plecat de la avocatul Neroianu, căruia îi amintisem de şedinţa procesului, l-am înto
vărăşit până la Cercul Militar. în timpul parcursului, amiralul Macellariu m-a întrebat ce 
părere am despre situaţia politică de atunci. I-am răspuns că nu prea sunt informat, dat 
fiind ocupaţia mea intensă la Turnu Severin şi mai ales că nu avusesem niciun prea mare 
interes pentru politică nici nu eram la curent cu ziarele.

M-a informat despre o stare de tensiune între monarhie şi preşedintele Consiliului 
şi despre duelul între partidele politice Liberal şi Ţărănesc deoparte şi partidele Blocului 
Democratic de alta.

Că ar fi bine ca toţi cetăţenii ţării să ţină parte monarhului şi tot atât de bine ar fi ca 
cetăţenii ţării să arate o oarecare rezistenţă măsurilor guvernului la putere.

M-a informat că domnia sa ar iniţia o mişcare de rezistenţă în acest scop, dar nu are 
cu cine. M-a întrebat dacă principial aş fi de acord. Ca să scap de discuţie, i-am răspuns că 
aş fi de acord, în gând hotărându-mă să mă sustrag eventualelor asemenea convorbiri sau 
hotărâri.

M-am despărţit de domnia sa cu oarecare bruscheţe in faţa Cercului Militar, socotind 
prin întreruperea discuţiei că mă poate considera un membru al hotărârilor sau acţiunii 
domniei sale.

Este foarte probabil că ştia că voi pleca la Turnu Severin. Tot atât de probabil că nu 
ştia data.

De atunci nu l-am mai văzut, am plecat imediat a doua zi sau a treia zi la Turnu 
Severin, după ce în prealabil terminasem procesul pentru care venisem iar la Turnu 
Severin nu am întreprins absolut niciun fel de acţiune care să fie potrivnică guvernului, 
sau comandanţilor mei sau regimului actual. La Turnu Severin, deşi eram activ, nu am 
discutat cu niciun ofiţer, subofiţer sau vreo persoană civilă din afara serviciului, discuţiu- 
nea avută cu amiralul Macellariu.

La 30 decembrie 1947, am fost scos din cadrele active ale Marinei şi pus în rezervă. 
M-am ocupat de agricultură, luând în arendă 13 pogoane de pământ în jurul oraşului 
Turnu Severin. Am mai lucrat două pogoane în comuna Porocoşi, averea socrului mei şi 
alte şase hectare în comuna Gemeni, judeţul Mehedinţi.

în timpul cât am lucrat pământul, am evitat cu oricine orice fel de discuţie politică.
Prin atitudinea sau răspunsul meu, am anihilat dorinţa de discuţii politice a oricărui 

satean cu care veneam în contact sau orăşean, cetăţean al Turnu Severinului.
Nu am avut niciun fel de corespondenţă cu amiralul Macellariu de la fosta discuţie.
în vara anului 1946, aflându-mă laTumu Severin, am aflat din ziare că amiralul Macellariu 

a fost implicat în afacerea organizaţiei subversive „Sumanele Negre". N-am comentat cu nid 
unul din ofiţerii din comandament ştirea. în aceeaşi vară, prin luna august, m-am întâlnit
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ocazional cu fostul comandant al motonavei „Transilvania”, care mi-a comunicat, printre alte 
discutate, că amiralul Macellariu ar fi fugit cu motonava „Transilvania” din ţară.

Am crezut acest lucru, deoarece îl ştiam pe Onik Tokatlian, ca fost comandant al mo
tonavei câteva drumuri, curse chiar în anul acela.

Plecând din nou la Turnu Severin, n-am discutat cu nimeni această ştire aflată de la 
Tokadian.

Prin luna octombrie 1947, a doua jumătate a lunii, m-am pomenit într-o dimineaţă 
la locuinţa mea din Turnu Severin cu locotenent-comandorul în rezervă Eftimie Ştefan, 
care mi-a solicitat un adăpost in cursul dimineţii. în cursul discuţiilor avute cu el, mi-a 
spus că vine din partea amiralului Macellariu şi m-a întrebat dacă am aceleaşi idei politice 
ca acelea trasate de politica amiralului Macellariu sau mi-am schimbat ideile. M-a surprins 
întrebarea IcKotenentului-comandorului Eftimie, eu ştiindu-1 plecat din ţară şi crezând 
că locotenent-comandorul in rezervă Eftimie Ştefan se ruşinează să afirme că rostul lui 
la mine e numai acela de negustor de alimente, în trecere pe la mine s-a dat drept un 
misionar politic ca să-şi dea importanţă; i-am răspuns vag că îmi păstrez aceeaşi linie de 
conduită şi am aceleaşi idei ca in trecut.

Nu m-a întrebat lcx:otenent-comandorul Eftimie dacă am întreprins sau organizat 
ceva in judeţ sau regiunea Olteniei.

N-am stat de vorbă cu el mai mult de aproximativ 8-10 minute, deoarece tocmai ple
cam să iau trenul de ora 7.50 pentru a merge în comuna Igiroşu să cumpăr făină de grâu, 
în ideea stocării unor alimente înainte de a pleca de acasă după comandant. Pierzând tre
nul, am aşteptat o ocazie pentru a mă transporta la desdnaţie. N-am găsit, deşi era spre 
plecare o drezină a Serviciului de întreţinere în acea direcţie. Aceasta întârzie în continu
are plecarea şi văzând că la ora 10.00 tot nu plecase, m-am întors acasă.

M-am schimbat de haine, am înhămat calul la căruţă şi am plecat în aceeaşi dimineaţă 
la Grecea, pentru a încărca această făină arvunită din zilele precedente.

Când m-am întors acasă, am găsit pe locotenent-comandorul Eftimie dormind în su
fragerie, exact în acelaşi scaun în care-1 lăsasem la plecarea la gară.

N-am mai luat contact cu el, l-am lăsat să se repauzeze. De la Grecea m-am întors cu 
carul cu fân a treia zi şi am aflat de la soţie că ofiţerul plecase în aceeaşi zi către ora 10.00. 
Soţia mea nu mi-a spus că ar fi avut vreo discuţie cu locotenent-comandorul Eftimie în 
legătură cu amiralul Macellariu.

Susţin că n-am fost întrebat de locotenent-comandor dacă am organizat şi recru
tat membri în regiune şi de asemenea susţin că n-am aBrmat că locotenent-comandorul 
Efdmie ca să fi organizat un număr de 30 oameni.

De atunci, de la acea dată, nu l-am mai văzut şi nici n-am mai auzit ceva în legătură 
cu locotenent-comandorul Eftimie.

De asemenea, nici despre amiralul Macellariu n-am mai avut vreo ştire sau pretinsă 
şdre de la niciun fel de persoană militară sau civilă.

Aceasta declar, susţin şi semnez propriu.

s/s Locotenent-comandor Cosdn N. Constandn 29 aprilie 1948
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14. 27 iulie 1948. Referatul comisarului şef Fiamboli Telemaque privind existenţa la Tumu 

Severin a unui grup subversiv condus de căpitan-comandorului Costin N. Constantin

Direcţia Generală a Siguranţei Statului 
Brigada Mobilă

27 iulie 1948

Referat
Comisar şef Fiamboli Telemaque

Am onoare a raporta că la ancheta făcută asupra organizaţiei subversive condusă de 
Horia Macellariu, s-a constatat că această organizaţie avea un grup subversiv constituit în 
Turnu Severin, sub conducerea căpitanului-comandor Costin N. Constantin.

în cursul cercetărilor s-a cerut arestarea căpitan-comandorului Costin Constantin, 
care in declaraţia sa din 29 aprilie ,1948, recunoaşte că Horia Macellariu l-a pus în curent 
în vara anului 1945 cu mişcarea de rezistenţă ce a organizat, întrebându-1 dacă este de 
acord cu această mişcare, întrebare la care a răspuns afirmativ.

în octombrie 1947, a fost vizitat de locotenent-comandorul Eftimie Ştefan, trimis de 
Horia Macellariu să-l întrebe dacă are aceleaşi idei politice ca acelea trasate de politica lui 
Macellariu. A răspuns că; „ - îmi păstrez aceeaşi linie de conduită şi am aceleaşi idei ca în 
trecut."

Asupra acestei întrevederi, căpitan-comandorul Eftimie Ştefan, în declaraţia sa din 
28 aprilie 1948, spune: „ - Prin luna septembrie 1947, ducându-mă în regiunea Tumu 
Severin, mi-a spus ca să trec pe Ia comandorul Costin, care-i omul domniei sale şi să-l 
întreb din partea sa dacă mai este cu dânsul. Când am ajuns la Turnu Severin, I-am 
găsit pe domnul comandor gata să plece la ţară. Când i-am comunicat cele ce mi-a spus 
domnul amiral, el mi-a răspuns că a rămas acelaşi şi că poate conta in regiune pe circa 30 
oameni”.

Horia Macellariu, în declaraţia sa din 21 aprilie 1948, referindu-se la regiunile unde 
are centre organizate, cu privire la comandorul Costin, spune: „ - Organizaţia grupului 
de rezistenţă din Turnu Severin era încredinţată căpitanului-comandor Costin, pe care-1 
recrutasem eu în anul 1945."

Concluziuni
Din cercetările întreprinse, s-a constatat că numitul Costin Constantin a făcut parte 

din organizaţia condusă de Horia Macellariu, ducând activitate subversivă în cadrul aces
tei organizaţii la Turnu Severin.

Propuneri
Opinăm că este cazul ca numitul Costin Constantin să fie trimis în judecată pentru 

uneltire contra ordinii sociale.116

Comisar şef 
s/s indescifrabil

116 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 9, f. 597.
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75. 13 decembrie 1948. Proces-verbal privind interogatoriul inculpatului căpitan-comandor 

(r) Costin N. Constantin

R.P.R.
Tribunalul Militar Bucureşti 
Secţia I-a

Proces-verbal

Interogatoriul acuzatului
Astăzi, 13 decembrie 1948.
Noi, general maior magistrat pr. Petrescu Alexandru, prim preşedinte al Tribunalului 

Militar Bucureşti, Secţia I-a.
Procedând conform art. 265, 269 C.J.M. în şedinţă publică la interogatoriul învinui

tului al cărui proces se judecă azi, ne-a răspuns că:
Se numeşte Costin N. Constantin din 22.08.1906 de 42 ani, născut în comuna Focşani, 

judeţul Putna, fiul lui Nicolae şi al Elenei, de profesiune agricultor, domiciliat în Turnu 
Severin, B-dul Republicii nr. 36, necondamnat.

Preşedintele punându-i în vedere dovezile faptului ce i se aduc în sarcină şi cerându-i 
să spună ceea ce este util apărării sale, a dat răspunsurile reproduse de către grefier, după 
cum urmează:

A fost subalternul lui Macellariu din 1942-1944. Am revăzut pe Macellariu in 1945 pe 
vară, când am fost chemat la un proces la Bucureşti la Tribunalul Ilfov. Plecând la masă, 
m-am întâlnit cu Horia Macellariu, cu care am vorbit lucruri fără importanţă. In timpul 
drumului mi-a vorbit de o criză constituţională, el propunea să ţinem contactul cu parti
dele istorice, mi-a vorbit de o mişcare de rezistenţă, pe care ar iniţia-o dar nu are oameni, 
m-a întrebat ce părere am eu, dar nu i-am dat nicio părere, căci la ora de atunci nu ştiam 
ce înseamnă o mişcare de rezistenţă şi după asta ne-am despărţit fără a ne mai revedea.

Nu cred că nu am declarat altfel, dar citindu-mi-se declaraţia de la dosar arăt că o 
menţin asupra chestiunii că am acceptat principial propunerea lui Horia Macellariu.

Cu Eftimie am fost camarazi. Eram la Turnu Severin cu misiuni militare, având acti
vitate mare şi de răspundere în legătură cu navigaţia şi când terminasem misiunea a venit 
Eftimie în civil într-o dimineaţă şi mi-a cerut adăpost până vine o maşină să-l ducă să-şi ia 
un porc. M-a întrebat ce fac, i-am spus că mi-am terminat serviciul şi am concediu. Până ce 
intru în casă m-a întrebat dacă sunt în P.C.R., dacă am făcut Şcoala de la Breaza. I-am spus 
că nu, m-a întrebat că acum sunt reţinut şi i-am răspuns că probabil pentru purtarea mea. 
L-am întrebat ce face el, mi-a spus că face negustorie, i-am prezentat pe soţia mea, el era 
obosit iar eu mă pregăteam de plecare. Când soţia s-a dus să-i aducă laptele m-a întrebat 
că vine de la Macellariu şi dacă eu păstrez acelaşi părere şi atitudine. Eu i-am spus că da. 
El mi-a răspuns că Macellariu vrea să facă pe omul politic, iar eu i-am răspuns acelaşi. De 
atunci nu am văzut pe nimeni. Nu m-a întrebat nimic de oameni dacă am.

Văzut
Prim preşedinte 
General maior magistrat 
Dr. Al. Petrescu

Acuzat 
s/s indescifrabil 

Prim grefier, 
s/s indescifrabil
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75. 16 decembrie 1948. Sentinţa de condamnare a căpitan-comandorului (r) Costin N. 

Constantin la 1 an §i 6 luni închisoare pentru omisiunea denunţării complotului

Tribunalul Militar Bucureşti 
Secţia I-a

Dosar nr. 4541/1948

Sentinţa nr. 2195

Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia I-a a pronunţat următoarea sentinţă:
Pentru motivele cuprinse în corpul sentinţei şi în unire cu concluziile domnului 

Procuror Militar,
în numele legii hotărăşte:
Cu unanimitate de voturi făcând aplicaţiunea ... C.J.M. art. 228 ... art. 304, 463 

C.J.M, condamnă pe Costin N. Constantin la 1 an şi 6 luni închisoare pentru omisiunea 
denunţării complotului prin schimbarea de calificare din complot în scop de răzvrătire, cu 
imputarea prevenţiei de la 21 aprilie 1948.

Conform art. 4 Pr. Pen. îl achită de orice penalitate pentru crimele de răzvrătire şi 
crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Dată şi citită în şedinţă publică astăzi 16 decembrie 1948117.

Prim Preşedinte 
General maior magistrat 
Dr. Al. Petrescu 
Membri
Lt.-col. s/s Popa C.
Lt.-col. mag. s/s Stănescu S. 
Prim grefier Zorapapel Tateus

Lt.-col. s/s Zanescu I. 
Lt.-col. s/s Malinovschi

Starea civilă

Numele şi prenumele Costin Constantin, anul, luna şi ziua naşterii 22 august 1906, 
Focşani-Putna, hui lui Nicolae şi al Elena, profesiunea agricultură, naţionalitatea română, 
căsătorit - da, cu 1 copil, domiciliat în Turnu Severin, b-diil Republicii 36.

Prim greher 
s/s indescifrabil

77. 16 decembrie 1948. Procesul verbal nr. 3955 de înmatriculare sub nr. 19 a deţinutu
lui Costin N. Constantin, pentru executarea pedepsei de 1 an §i 6 luni, pronunţată de Tribunalul 
Militar Bucureşti

Proces-verbal nr. 3955

Astăzi 16 decembrie 1948
Noi, Directorul Penitenciarului Jilava, asistaţi de secretarul de grefa astăzi data de 

•nai sus, în baza mandatului de arestare nr. 106233, 1948, emis de Tribunalul Militar

Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 5, f. 76.
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Bucureşti, am înmatriculat sub nr. 19 pe deţinutul Costin N. Constantin, în executarea 
pedepsei de 1 an şi 6 luni, pronunţată de Tribunalul Militar Bucureşd prin sentinţa nr. 
din ....

Pedeapsa începe la 21.04.1948.
Se expiră la 16.10.1949
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în conformitate cu art. 442 

din codul de procedură penală."8

Director

78.18 decembrie 1948.

Secretar de grefă

.SKkVlCILU. AH’.-, i

118 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 6, f. 42.
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19. II aprilie 1950. Referat asupra deţinutului Costin N. Constantin

D.G.S.S.
Secretariat
Nr. 2038 din 11 aprilie 1950

Referat
Asupra următoarelor persoane verificate la toate arhivele

1. Costin N. Constantin
in 1925 este cunoscut un anume Costin Constantin f.d., elev clasa a 8-a al Liceului 

din Focşani, semnalat că a participat la pregătirea festivităţii cu ocazia nunţii lui Corneliu 
Zelea Codreanu, care urma să aibă loc în Focşani şi care avea ca scop organizarea unei 
manifestări antisemite. Susnumitul umbla prin diferite oraşe, împărţind manifeste lansate 
în acest scop.

în 1948, mai este cunoscut numitul Constantin N. Costin, născut la 22.08.1906 în 
corn. Focşani, Judeţul Putna, fiul lui Nicolae şi Magdalena, absolvent al Şcolii Superioare 
de Război, în prezent căpitan-comandor în rezervă, domiciliu în Turnu Severin, B-dul 
Republicii 36.

Susnumitul în anul 1944 la 3 decembrie a fost numit şef de stat major la Comandamentul 
Forţelor Fluviale, având legături cu amiralul Macellariu.

în anul 1948, este arătat ca făcând parte din organizaţia subversivă condusă de Horia 
Macellariu, fiind conducătorul unui grup arestat şi propus a fi trimis în judecată pentru 
uneltire contra ordinei sociale.

în anul 1947, susnumitul a fost dat dezertor de către Comandamentul Forţelor 
Fluviale, care mutându-se de la Turnu Severin la Călăraşi, numitul comandor a încercat 
toate posibilităţile ca să nu plece din Turnu Severin, ajungând până la culpa de dezertor.

în 1949, mai e cunoscut numitul Constantin N. Costin, f d. în vârstă de 43 ani, domi
ciliu în Turnu Severin, b-dul Republicii nr. 36, fost comandor, fiu de ofiţer care figurează 
pe un tabel de condamnaţi politici care şi-au ispăşit pedeapsa şi sunt menţinuţi la dispozi
ţia Securităţii asupra cărora urmează a se dispune.

Susnumitul s-a făcut vinovat de omisiuni de denunţ în legătură cu o organizaţie sub
versivă P.N.Ţ.-istă.

A fost reţinut şi depus la Penitenciarul Aiud la 21 aprilie 1948, având pedeapsă de un 
an şi şase luni.

In penitenciar a avut o comportare bună şi i se va da aviz favorabil.119

80. Adresa nr. 47553/1956 a Serciviului „C” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne către 
Direcţia Securităţii M.A.I. Bucureşti prin care se ordonă trecerea în evidenţa pe obiectiv sau proble
mă a numitului Costin Constantin

Ministerul Afacerilor Interne 
Serviciul „C”
Nr. 47553/1956

Strict Secret

119 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 7, f. 319.
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Către,
Direcţia Securităţii M.A.I. Bucureşti

Luaţi măsuri pentru trecerea în evidenţa pe obiectiv sau problemă a numitului Costin 
Constantin, fiul lui Nicolae şi al Magdalena, născut la 22.08.1906, în Focşani, care a fost 
condamnat prin sentinţa nr. 2195 din 13.12.1949 de către Tribunalul Militar Bucureşti, 
Secţia I, pentru omisiunea denunţării complotului.

Subsemnatul a fost eliberat la 21.04.1949 şi s-a stabilit cu domiciliul în Bucureşti, 
b-dul Republicii nr. 36.

Menţionăm că în arhiva Serviciului „C" posedă dosarul de anchetă nr. 16163.120

Şefiil Serviciului „C” 
s/s Locotenent-colonel 
T/M

Şeful Secţiei 
s/s Căpitan

2.7. Coinculpatul locotenent-colonel Popovici Alexandru

81. 18 aprilie 1948. Declaraţia locoterierU-coloneltdui (r) Popovici Alexandru prin care acesta 
prezintă împrejurările în care a intrat în organizaţia condusă de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul lt.col. rez. Popovici Alex. cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea Griviţei 
nr. 33, declar următoarele:

în luna februarie 1948, cam pe la data de 20, am fost chemat de cdor. Condeescu să 
ne vedem în oraş la Statuia Mihai Viteazu, pe la ora 19. După întâlnirea cu el, am luat 
tramvaiul 14 şi am mers până la Foişorul de Foc. Acolo am stat cca 10 minute şi mi-a spus 
cdor. Condeescu că aşteaptă pe şeful său, fără a-mi preciza persoana. După 10 minute 
a venit Macellariu Horia, cu care apoi împreună am mers la cpt. de cursă lungă Romeo 
Snaidero.

Am fost reţinut şi eu la masă.
S-a discutat chestiuni de politică internă şi externă, iar după masă s-a discutat de 

Macellariu, Condeescu şi Romeo chestiunea unei eventuale posibilităţi de plecare din ţară 
cu un vas de pescari.

După o săptămână, cam la sfârşitul lunii februarie, am fost chemat la telefon acasă 
dimineaţa de cdor. Condeescu şi mi-a comunicat ca să mă văd cu el după amiază că are să 
meargă la avocatul Popa. Ne-am întâlnit la Cinema „Aro" şi am mers la Macellariu acasă 
pentru prima oară cu Condeescu, eu neştiind unde stă. Acolo am stat cca 30 minute, unde 
s-a discutat chesduni de politică. Macellariu H. a citit o scrisoare ce o avea în copie pentru 
general Rădescu, şi pe care spunea că i-a trimis-o în străinătate. După aceea, Macellariu 
H. m-a rugat să mă interesez eu de un colonel Davidescu, frate cu general Davidescu, dacă

120 Ibidem, f. 517.
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mai este în Armată, dacă este în Bucureşti şi să-i comunic aceasta prin cdor. Condeescu. 
După aceasta eu am plecat în oraş cu Condeescu.

Până pe la 15 martie m-am mai văzut de câteva ori cu Condeescu prin oraş dar nu 
mi-a mai vorbit nimic. în timpul cât am stat la Macellariu, acesta i-a dat lui Condeescu 
harta României, care avea în legendă judeţele şi i-a spus că are să-i spună personal cum să 
aranjeze judeţele într-o ordine numerică.

După prima vedere cu Macellariu până la 15 martie, la una din întâlnirile mele cu 
Condeescu, m-a rugat dacă am şî eu posibilitatea să-i procur câte un pachet de alimente 
să i le dau lui pentru Macellariu.

în chestiunea colonei Davidescu, am aflat că nu mai este în armată şi se află în 
Bucureşti, neştiind unde şi că ar avea un serviciu în Bucureşti.

Pentru alimente i-am procurat un pachet cu o pâine, două cutii conserve şi !4 unt, pri
ma dată, iar a doua oară o pâine. Aceasta a fost tot ce-am procurat eu pentru Macellariu.

Tot în această perioadă, Condeescu mi-a spus să mă interesez de un anume Reitu, 
din Constanţa, fost conducător al muncitorilor, fără să-mi precizeze de ce are nevoie de el. 
Eu i-am comunicat că nu aş avea de unde să aflu, iar el mi-a spus să-l întreb pe avocatul 
Dumitriu, întrucât nu i-ar spune, ci poate mai repede mie.

Am fost la avocatul Dumitriu ce-1 cunoşteam de un an prin Condeescu. L-am întrebat 
dacă cunoaşte pe un anume Reitu şi mi-a spus că îl cunoaşte, că a fost în Partidul Ţărănist 
că era şeful muncitorilor din portul Constanţa, dar că nu mai ştie unde este.

Tot in perioada până la 15 martie am fost chemat la telefon de Condeescu seara pe la 
orele 19.00 şi mi-a spus să mă duc în str. Ştefan cel Mare, colţ cu Dorobanţi ca să-l întâlnesc 
pe Macellariu, care va veni acolo. Eu am fost dar m-am dus prea târziu şi nu l-am întâlnit.

Tot în acest dmp aveam sarcina de la Condeescu de a-1 informa dacă mai aflăm eve
nimente noi de politică internă şi externă, şi orice aş auzi să i ie spun şi iui. Din aceste in
formaţii i-am spus şi eu că fiind în Gara de Nord în aşteptarea unui tren, am văzut o trupă 
ce se îmbarca cu muzică şi am aflat de la cei de pe peron că pleacă în provincie în vederea 
alegerilor, pe care Condeescu şi-a notat-o.

în perioada aceasta până la 15 martie m-am întâlnit întâmplător şi cu cpt. Romeo şi 
cu cdor. Tăutu M. pe care îl cunoşteam de la Constanţa, unde făcusem serviciu, întâlniri 
la care se discutase ce se mai aude la radio şi chestiuni politice. în afară de aceste discuţii, 
au mai fost între Condeescu şi Tăutu despre vânzarea unui şlep, aceasta având un caracter 
comercial.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez propriu.

18 aprilie 1948 (ss) Lt.col. rez. Popovici Alexandru

S2. Declaraţia locotenent-colonelului (r) Popovici Alexandru prin care acesta prezintă împreju
rările în care l-a cunoscut pe comandorul (r) Toma Matei

Declaraţie

Subsemnatul lt.col. rez. Popovici Alexandru cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 33, apart. 21, declar următoarele cu privire la comandorul rez. de Marină 
Toma Matei.
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în anul 1932, am fost mutat de la armata de uscat la Marină în garnizoana Constanţa, 

unde am făcut serviciul. După câţiva ani am fost mutat la Galaţi, de unde nu l-am mai 
văzut până în anul 1943 la Ministerul Marinei unde făceam serviciu.

Din anul 1948 la începutul anului ne vedeam prin oraş. în luna ianuarie 1948 l-am 
întâlnit pe cdor. Toma Matei la cdor. Condeescu acasă, unde a venit după sosirea mea la 
jumătate de oră.

Toţi trei am stat de vorbă discutând chestiuni interne, de pensie, de familie ce s-a mai 
dat ştiri la radio din străinătate. După ce am stat circa o oră, eu am plecat lăsând pe cdor. 
Toma la cdor. Condeescu acasă.

Pe la data de 20 martie 1948 am fost chemat de cdor. Condeescu dimineaţa la telefon 
şi mi-a spus să vin pe la el la ora 10. M-am dus acolo unde cdor. Condeescu era singur aca
să, după care a venit cpt. de cursă lungă Romeo Snaidero şi cpt.cdor. Tăutu M. unde am 
luat câte o cafea. La 15.00 a sosit şi cdor. Toma care a adus cu el un plan al Bucureştiului 
scos pe hârde de calc. L-a dat cdor. Condeescu spunându-i să-l dea lui amiral Macellariu 
Horia căci i-a fost cerut de el.

Cdor. Condeescu şi cdor. Toma s-au uitat pe acel plan, spunând apoi cdor. Condeescu 
lui Toma că dacă începe un război şi se vor face debarcări de trupă ei va trebui să le dea 
concursul după indicaţiile ce vor primi de la Macellariu Horia.

Pentru aceasta au nevoie de oameni a spus cdor. Condeescu, la care cdor. Toma §i 
It.cdor. Tăutu mi-au spus că au ei destui oameni, să nu aibă nicio grijă.

După aceasta eu am plecat împreună cu cpt. de cursă lungă Romeo Snaidero în 
oraş unde ne-am despărţit la Ministerul de Finanţe de comand. Toma M. şi It.cdor. 
Condeescu.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez propriu.

(ss) Lt.col. rez. Popovici Alexandru

83.18 aprilie 1948. Declaraţia locotenent-colonelului (r) Popovici Alexandru prin care acesta 
prezintă împrejurările în care l-a cunoscut pe comandorul (r) Dumitru Condeescu

Declaraţie

Subsemnatul lt.col.rez. Popovici Alexandru cu uldmul domiciliu în Bucureşti, Calea 
Griviţei nr. 33, apart. 21, declar următoarele:

Pe c-dor Condeescu l-am cunoscut în anul 1932 în garnizoana Constanţa, când am 
fost mutat la Marină. Am conlucrat cu el în garnizoana Constanţa şi Bucureşti, unde s-a 
legat între noi o prietenie strânsă. După trecerea mea la pensie pe 9 august 1947 luând 
domiciliu în Bucureşti ne vedeam foarte des prin oraş aceasta şi datorită că eu aveam 
diverse alimente ce le procuram de la ţară, iar cdor. Condeescu prin cunoştinţele lui mă 
ajuta să le vând. Pe la sfârşitul lunii ianuarie 1948 mi-a dat un telefon dimineaţa şi mi-a 
spus să ne vedem în oraş la bodega „Mircea”, pe Bulevard.

M-am întâlnit cu el şi am stat de vorbă cca 15 minute, la care el m-a rugat să-i procur 
nişte formulare pentru Casa Oştirii. Eu l-am întrebat dacă m-a chemat numai pentru asta 
şi mi-a spus atunci că e vorba să facă o organizaţie de rezistenţă. Eu l-am întrebat atunci
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cu ce scop §i mi-a spus atunci că-mi va comunica el la timp, căci nu a luat contact cu şeful 
§i că intenţionează să mă ia şi pe mine.

Eu i-am răspuns că mă voi gândi la aceasta pentru că nu vreau să Bu băgat într-o 
situaţie neplăcută. El mi-a răspuns să nu am nicio grijă şi vom mai vorbi noi după care 
ne-am despărţit.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi semnez propriu, 

s/s Adm. It.col. Popovici Alexandru

84.28 aprilie 1948. Declaraţia locotenent-colonelului (r) Popovici Alexandru prin care acesta 
prezintă împrejurările în care l-a cunoscut pe contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul ad. locotenent-colonel în rezervă Popovici Alexandru, cu ultimul do
miciliu în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 33, etj. 7, ap. 2, cu privire la amiralul Macellariu 
Horia, declar următoarele;

Pe amiralul Macellariu Horia l-am cunoscut în garnizoana Constanţa, unde făceam 
serviciu la Marină, lucrând cu el la Comandamentul Diviziei de Mare, un dmp de un an.

După aceea, nu am mai fost împreună, el lucrând la Bucureşd, iar eu la Constanţa, 
Galaţi, Reni şi Ţăndărei.

După aproape 5 ani, l-am întâlnit în luna februarie 1948 pe la ora 15.20, când mi-a 
fost prezentat de comandorul Condeescu la o întâlnire ce a avut-o pe bulevardul Pache, 
la Foişorul de Foc.

In acea seară am fost împreună cu el şi comandorul Condeescu la căpitanul de cursă 
Romeo Snaidero, unde am luat masa cu toţii.

A doua întâlnire am avut-o la el acasă, unde am fost dus de comandorul Condeescu 
pe strada Toamnei, eu neştiind unde stătea. Acolo, am stat circa 30 minute cu toţii, unde 
s-a discutat chestiuni de polidcă externă, iar la plecare Macellariu Horia mi-a spus că va 
avea nevoie de mine să mă interesez de anumite persoane şi că pentru aceasta îmi va co
munica comandorul Condeescu când va fi cazul. De asemenea, mi-a cerut el personal să 
mă interesez de un anume colonel Davidescu, cine este, dacă mai este în armată şi unde 
face serviciul, iar ştirea s-o transmit lui Condeescu.

A treia oară, l-am văzut tot prin comandorul Condeescu, când am fost cu el până la 
staţia de tramvai de lângă casa amiralului Macellariu, unde eu l-am aşteptat în stradă pe 
comandorul Condeescu şi văzând că nu vine după 20 minute, m-am dus să-l anunţ că plec, 
eu trebuind să fiu în oraş la o oră, unde după ce am intrat am stat câteva minute şi am 
plecat cu comandorul Condeescu în oraş.

A patra oară, l-am văzut când am fost la el acasă să iau o servietă cu cărţi a comandoru
lui Condeescu, cu care ocazie a plecat odată cu mine mergând la comandorul Condeescu. 
A patra oară l-am văzut la comandorul Condeescu în ajun de alegeri, unde m-am dus 
să-l caut pe Condeescu şi să-l văd, dar el era plecat de acasă, iar Macellariu era în casă cu 
doamna Condeescu.

Ultima oară, l-am găsit la căpitan de cursă Romeo pe la 4-5 aprilie, când am fost să-l caut 
pe căpitan Romeo acasă, căci nu era la restaurantul „Terasa Colos”, unde îl căutasem întâi.
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De la 4-5 aprilie §i până la data de 15 aprilie 1948, când am fost arestat acasă nu 1-am 
mai văzut, decât în ziua de 19 aprilie 1948, când l-a arestat Siguranţa.

Aceasta îmi este declaraţia, pe care o dau şi o semnez propriu.121

s/s Locotenent-colonel rezervă Popovici Alexandru

2.8. Coinculpatul locotenent-comandor Tăutu Marcel

85. 24 august 1945. Adresa nr. 20190 S prin care Serviciul Lagărelor din Ministerul 
Afacerilor Interne face cunoscut faptul că s-a stabilit domiciliu obligatoriu în Bucureşti, slr. 
Legislatorului nr. 8, locotenent-comandorului rezervă Tăutu Marcel, căpitanul portului Brăila, 
fost internat în lagărul Slobozia, pentru atitudine fascistă

România
Ministerul Afacerilor Interne 

Direcţiunea Generală a Poliţiei 
Direcţiunea Poliţiei de Siguranţă

Nr. 20190 S 24 august 1945 
Ministerului Afacerilor Interne 
Serviciul Lagărelor

Confidenţial

Am onoare a vă face cunoscut că, in conformitate cu ordinul domnului Director 
General al Poliţiei, s-a fixat domiciliu obligatoriu în Bucureşti, str. Legislatorului nr. 8, 
locotenentului-comandor rezervă Tăutu Marcel, căpitanul portului Brăila, fost internat in 
lagărul Slobozia, pentru atitudine fascistă.

Se alătură, spre ştiinţă, copie de pe declaraţia susnumitului.122

Director 
s/s indescifrabil

Şeful Serviciului 
s/s indescifrabil

86. 26 iunie 1945. Proces-verbal privind reclamaţiile făcute de un număr de muncitori împo
triva căpitanidui de port Tăutu Marcel

Proces-verbal

Astăzi anul una mie nouă sute patru zeci şi cinci, luna iunie, ziua douăzeci şi şase la 
Brăila.

Noi, I. Anastasiade, chestorul Poliţiei Municipiului Brăila, având în vedere reclamaţia 
făcută de un număr de muncitori ai portului care ne semnalează pe căpitanul de port

121 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 9, f. 696.
122 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar nr. 581, voi. 12, f. 320.
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Tăutu Marcel, care a lucrat cu i^enţia Germană D.D.S.G., a exploatat muncitorii din por
tul şi docul Brăila, trimiţându-i la muncă la moşia sa personală în comuna Piscu, judeţul 
Brăila, unde le aplica un tratament foarte rău, forţându-i la muncă, aplicând bătăi şi inju
rii, iar pentru cei care refuzau a se duce la moşia lui îi ameninţa cu excluderea din port.

Faţă de cele de mai sus am dispus cercetarea cazului şi interogarea martorilor după 
cum urmează:

Numitul Zaharia Gheorghe, muncitor de port domiciliat în Brăila, str. Vadul 
Olangeriei, nr. 345, ne dă una declaraţie aparte semnată propriu care vizată de noi se 
anexează la dosar, fila nr. 3, din care rezultă că ducându-se la căpitanul de port să i se 
dea drepturile pentru munca depusă la descărcarea unui şlep de cărbuni, a fost luat la 
bătaie de la uşă de către Tăutu Marcel şi căpitan Dumitrescu, care în prezent este plecat la 
Constanţa, până ce a căzut jos pe duşumea leşinat de bătaie.

Numitul Barbu Alexandru, muncitor de port domiciliat în Brăila, str. Vadul Olangeriei 
nr. 217, ne dă una declaraţie aparte semnată propriu care vizată de noi se anexează la 
dosar, fila nr. 4, din care rezultă că în cursul lunii februarie 1945 lucrând la transportul 
unei cantităţi de cărbuni destinat armatei sovietice, la terminarea muncii ofiţerul sovietic 
care conducea munca i-a dat bonul de plată pentru cele 6 ore cât a muncit. Ducându-se 
la căpitanul de port Tăutu pentru a încasa banii, acesta i-a spus că ofiţerul minte, că nu a 
muncit decât 3 ore şi nu 6, după care l-a dat afară.

Numitul Mărgărit Dumitru, muncitor în port ne dă una declaraţie aparte semnată 
propriu care vizată de noi se anexează la dosar, fila nr. 5, din care rezultă că în anul 1943 
a fost trimis de căpitanul de port Tăutu la un loc viran al său împreună cu Mihăilescu 
Vasile, Ciuclaru Tudor şi alţii pentru a astupa gropile de la proprietatea lui, pentru care 
le-a plătit numai câte 300 lei pe zi.

Numitul Mingiu Nicolae, domiciliat în Brăila, strada Carol nr. 69, corn. suburbană 
Nedelcu Chercea, ne dă una declaraţie aparte, semnată propriu care văzută de noi se ane
xează la dosar, fila nr. 6, din care rezultă că în anul 1944 a fost trimis de către căpitanul de 
port Tăutu la ferma sa pentru a lucra la vie şi pentru care lucru nu i-a plătit nimic, spu- 
nându-i că dacă vrea bani îl exclude din port şi că dacă nu se duc în port sunt bolşevici.

Numitul Brosaru Emilian, domiciliat in comuna Brăiliţa lucrător la ferma căpitanului 
Tăutu, ne dă una declaraţie aparte semnată propriu care vizată de noi se anexează la pre
zentul dosar fila nr. 788, din care rezultă că în luna iulie 1944, fiind desconcentrat, urma 
să fie ambarcat pe şlepul C.N.R. nr. 1478 conform ordinului de mobilizare pentru lucru, 
căpitanul Tăutu i-a ridicat foaia de ambarcare obligându-1 să se ducă la ferma sa împreună 
cu soţia, plătindu-i o leafa foarte mică. La cererea Iui de a intra în drepturi, numitul căpi
tan l-a înjurat şi făcut comunist, spunând că vor trece timpurile acelea odată, adăugând că 
cei ce l-au dat la ziar pentru faptele şi atitudinile lui nu i-au făcut nimic.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, cazul rămânând în curs de 
cercetare.123

Chestor
s/s indescifrabil

123 Arhiva C.N.S.AS., Fond Penal, dosar nr. 581, voi. 12, f. 349.
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87. 27 iunie 1945. Proces-verbal privind reclamafiile făcute împotriva căpitanului de port 

Tăutu Marcel

Proces-verbal

Astăzi anul 1945, luna iunie, ziua 27, la Brăila.
Noi, I. Anastasiade, chestorul Poliţiei municipiului Brăila.
Fiind în continuarea cercetărilor consemnate în procesul-verbal încheiat cu data de 

26 iunie 1945.
Interogând pe numitul Neculai Neculai, domiciliat în Brăila, strada Abator nr. 54, ne 

dă una declaraţie aparte, semnată propriu care vizată de noi se anexează la dosar 61a nr. 10 
din care rezultă că în cursul anului 1943, a fost trimis de căpitanul de port Tăutu Marcel la 
via lui pentru muncă, nu i s-a dat niciun fel de plată şi nici hrana necesară. Drumul îl făcea 
pe jos câte 12 km pe zi, rupându-şi hainele şi pierzând rândul la muncă în port. într-una 
din zile când a vrut să lipsească l-a ameninţat că îl trimite la Curtea Marţială.

Numitul Vasile Ion, domiciliat in Brăila, str. Rahovei nr. 464, ne dă o declaraţie apar
te, semnată propriu care vizată de noi se anexează la dosar 61a nr. 11, din care rezultă 
că in anul 1943 pe când lucra în docuri cu prizonierii sovietici, s-a dus la căpitanul de 
port Tăutu ca delegat din partea muncitorilor cerând ca să nu se muncească prizonierii 
sovietici deoarece prin acest fel ajungea în situaţia ca să nu mai aibă ce munci lucrătorii 
care trebuiau plătiţi de Căpitănie, acesta a răspuns să iasă afară că e bolşevic şi să vină să 
intervină pentru prizonierii sovietici. Şde că căpitanul Tăutu Marcel întrebuinţa lucrătorii 
la muncă la via şi pământul său.

Numitul Stoica Sighinaş, domiciliat în Brăiliţa, str. Carol nr. 101, ne dă una declara
ţie aparte, semnată propriu care vizată de noi se anexează la dosar, 61a nr. 12, din care 
rezultă că în anul 1944, la începutul lui august, li s-a cerut muncitorilor din port vizarea 
carnetelor de muncă (trebuind a 6 plătită o sumă de 5000 de lei de echipă), taxă ce nu era 
legală, ducându-se la căpitanul de port Tăutu, acesta i-a strigat că îl ştie cine este şi că să 
se ducă să vorbească la Moscova şi nu la Brăila, după care a dat dispoziţie ca să nu i se dea 
de lucru timp de zece rânduri.

Numitul llie Dobre, muncitor din portul Brăila, ne dă una declaraţie aparte semnată 
propriu care vizată de noi se anexează la dosar, 61a nr. 13 din care rezultă că în vara anu
lui 1944 a fost trimis de către o6ţerul de port Teodorescu la proprietatea căpitanului de 
port Tăutu din comuna Brăiliţa Piscu pentru a munci fără plată.

Totodată nu i s-a dat nici mâncare.
Numitul Panaitescu Dumitru, domiciliat în Brăila, str. Griviţei nr. 158, ne dă una 

declaraţie aparte, semnată propriu care vizată de noi se anexează la dosar 61a nr. 14, din 
care rezultă că în anul 1944 trecând pe cheul Dunăre la muncă a fost oprit de un agent 
şi dus la căpitanul de port Tăutu care l-a înjurat şi a dat ordin agentului să-l pălmuiască 
pentru simplul fapt că a trecut pe cheu.

Mai declară că căpitanul de port Tăutu a speculat în mod criminal munca lucrătorilor 
din port, nedăndu-le drepturile la cântar, decât în schimbul muncii gratuite prin rotaţie 
la moşia lui in comuna Piscu, judeţul Brăila.

Numitul Pan61 Constantin, zis Răzvan, domiciliat în Brăila, str. Graţiei nr. 52, ne dă 
una declaraţie aparte, semnată propriu care vizată de noi se anexează la dosar 61a nr. 15i
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din care rezultă că ducându-se la Comisiunea Muncii unde era preşedinte Tăutu Marcel, 
i-a cerut de lucru spunând că e muritor de foame cu familia.

Căpitanul Tăutu i-a răspuns „N-ai decât să mori pe drumuri”.
După multă insistenţă, a obţinut să lucreze la robagiu, o muncă de specialitate foarte 

grea, pe care el nu o putea presta.
Ducându-se din nou la căpitanul de port Tăutu Marcel şi întrebându-1 de ce i se face 

această nedreptate, acesta s-a repezit la el, dându-i două palme.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, cazul rămânând în curs de 

cercetare.

Chestor
s/s indescifrabil

88.1948, Adresa Inspectoratului de Siguranţă al Capitalei prin care se confirmă antecedentele 
căpitanului de marină Tăutu Marcel

Direcţiunea Generală a Siguranţei Statului 
Inspectoratul de Siguranţă al Capitalei 
Secţia I Brigada II

Confidenţial 
Nr. 7632 S

Direcţiunea Generală a Siguranţei Statului 
Serviciul I Biroul 3/M

La ordinul dumneavoastră nr. 71047 S/948, avem onoare a vă raporta următoarele:
Tăutu Marcel, născut la 3 septembrie 1904 în oraşul Iaşi, fiul lui Alexandru, decedat 

§i al Clemencei, este căsătorit şi are un copil, domiciliat în Bucureşti, str. Legislator nr. 8.
Susnumitul este căpitan de marină, în prezent trecut în rezervă.
Din informaţiile ce deţinem am stabilit că susnumitul face foarte deseori curse la 

Brăila, însă nu s-a putut stabili în ce scop face aceste curse.
In jurul casei din strada Legislatorului nr. 8 s-a făcut post de obsei-vaţie, nu s-a putut 

verifica cele semnalate în nota informativă.
Tăutu Marcel a fost căpitanul portului Brăila până în 1945, când a fost arestat pentru 

atitudini antisovietice, şi care era arătat de muncitorii din port ca un element fascist, fapt 
pentru care a fost internat în lagărul Slobozia. Aceasta face obiectul dosarului individual 
nr. 11974/945 la A.S.

în ce priveşte femeia de serviciu de la domnul Arthur Magersohn, anume Oniga 
Aurora, născută la 14.02.1926 în comuna Hunăreni, care este în acest serviciu de numai 15 
zile nu a putut până în prezent a ne furniza vreo informaţie asupra susnumitului coman
dor Tăutu Marcel a fost trecut în evidenţă Brigăzii şi orice constatări se vor lua la timp.12*

Inspector de Poliţie 
s/s indescifrabil

Şeful Serviciului 
s/s indescifrabil

121 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, dosar nr. 581, voi. 12, f. 320.
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89. 30 aprilie 1948. Declaraţia incvlpatului Tăutu Marcel prin care acesta prezintă nedrep

tăţile pe care le-a suportat de-a lungul anilor

Declaraţie

Sunt născut la Iaşi în anul 1904 luna septembrie ziua 3.
Părinţii mei, tatăl Alexandru iar mama Clemansa.
Tatăl a fost mai întâi militar şi la gradul de căpitan a demisionat din armată şi pe baza 

studiilor ce a avut o devenit inginer hotarnic. A făcut campania din 1913 şi 1916 şi mama 
este casnică, acum trecuţi din pensie.

De pe urmă totuşi a rămas o casă la Iaşi, casele bătrâneşti care după moartea tatei s-au 
vândut luând fiecare moştenitor partea ce i se cuvenea.

în 1925 am terminat liceul real şi în 1926 am intrat în Şcoala Navală ca elev ieşind 
ofiţer în 1928. De la ieşirea mea ca ofiţer am avut garnizoană numai la Constanţa, unde 
am stat până în 1942 când am demisionat.

Demisia mea s-a datorit faptului că am fost nemulţumit de cele ce se petreceau şi chiar 
din această cauză eram veşnic suspectat. Spre a enumera numai câteva din aceste nemul
ţumiri voi arăta următoarele:

1. Am fost printre puţinii comandanţi - şi poate aş putea spune unicul - care în 1941, 
prin raportul contrainformativ, am arătat nemulţumirea din rândurile camarazilor cu 
ocazia relaţiunii sau mai bine zis cu cele ce s-au petrecut cu câteva zile înainte de rebeliune 
când oameni care nu au fost nici cercetaţi au fost omorâţi. Acelaşi lucru cu CKazia asasinării 
profesorului Nicolae lorga. Actele există şi cred că se găsesc in arhiva Diviziei de Mare. La 
acea epocă eram comandantul Detaşamentului Maritim nr. 2.

2. Toate acestea au făcut să fiu calificat drept francmason, antilegionar etc.
3. Vrând să mă căsătoresc în 1941 cu actuala soţie, care e de origină ungară după părinţi, 

nu mi s-a aprobat şi mi s-a făcut diverse mizerii de către şefii mei direcţi şi toate acestea puse 
la cale de fostul general Macici, azi condamnat de Tribunalul Poporului şi care pe atunci era 
comandantul Corpului de Armată din Constanţa şi comandant al garnizoanei. Am dat mai 
multe demisii, nu mi s-au aprobat pentru motivul că nu am avut stagiu pe front.

Cu puţin înainte de declararea războiului, am fost mutat la Divizia de Dunăre in 
Comandament şi după ocuparea Basarabiei am dat din nou demisia, care mi s-a aprobat 
în august 1942.

în acelaşi an am fost numit în Direcţia Marinei Comerciale şi repartizat la Brăila. Aci 
am stat până în 1944 pe la diverse servicii şi ca ajutor şi în aprilie 1944 fostul titular al 
Căpităniei Brăila plecând am fost numit ca titular.

Armisdţiul mă găseşte în această situaţie. După armistiţiu încep diverse greutăţi în 
port: lipsa de bani, lipsă de lucru, muncitorii se agitaseră din cauza acestor lipsuri şi în 
urma instigaţiei provocată de fostul chestor Anastasiade, şi el azi condamnat la 25 ani de 
Tribunalul Poporului ca (sic!) criminal de război, şi care intenţiona să-şi aducă pe fratele 
său în locul meu, a instigat muncitorii împotriva mea, creind fel de fel de poveşti.

Că aş fi agonisit averi mari, că aş avea case, vile şi moşii muncite de muncitori, în re
alitate toată averea mea era la acea dată 1200 m.p. în comuna Brăiliţa, pe care aveam un 
grajd, trei vaci, trei porci, un cal, 10-12 găini, 5-6 raţe şi 10-15 oi. Asta era toată averea 
mea, care a fost apoi complectamente distrusă.
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Că aş fi fugit cu trupele germane, eu care nu am părăsit niciun moment postul, deşi 

aveam ordinul de a mă evacua odată cu ultimile unităţi militare din oraş. Deşi aveam acest 
ordin şi deşi toate unităţile militare din Brăila, inclusiv gardienii publici, se evacuaseră, 
eu am rămas pe loc pentru că am înţeles că odată armistiţiul încheiat, datoria mea era să 
rămân pe loc şi nicidecum să plec pe baza unui ordin care era dat cu totul în alte ipoteze.

în fine, din cauza lipsei de bani la autoritatea mea superioară, muncitorii erau foarte 
greu plătiţi şi aceasta a făcut să se creadă că sunt şi cam din partea mea.

Toate acestea au contribuit la aţâţarea fostului chestor Anastasiade şi fără ştirea mi
nistrului de Interne am fost internat în lagărul de la Slobozia, unde am stat 24 ore, după 
care am fost adus la Minister şi după alte 24 ore am fost pus în libertate.

După aceasta am fost mutat în Bucureşti iar în decembrie 1946 am fost comprimat.
Din decembrie 1946 până la I iunie 1947 am trăit cum am putut, mai mult din vân

zarea lucrurilor din casă. în iunie 1947 am fost numit la Societatea Pescuitului Marin din 
Bucureşti, cu însărcinarea specială de a termina nişte şalupe pescăreşti ale societăţii. Am 
muncit la această Societate care, ajungând să nu mai aibă fonduri, a fost pusă în lichidare.

Ca politică nu am făcut niciodată niciun fel de politică nici ca simpatizant. î n 1944, după 
armistiţiu ascultând la o conferinţă pe Titel Petrescu care a avut ca subiect „Democraţie 
şi Socialism”, am găsit că deşi nu am făcut politică niciodată, totuşi principiile arătate nu 
sunt altceva decât vederile mele. Şi atunci m-am înscris la Social Democraţi. Pe cât mi-a 
fost posibil şi cât am avut timp disponibil am lucrat pentru P.S.D. adunând fonduri, luând 
parte la conferinţe şi manifestaţiuni. S-a produs ruptura în partid, a fost un moment de 
zăpăceală şi deşi eram decis să mă retrag, totuşi am mai luat parte la câteva şedinţe a par
tidului, după care am găsit că e mai practic să mă retrag, ţinându-mă în rezervă. De mai 
bine de un an nu am mai luat parte la niciun fel de manifestare şi nici nu mai ştiu unde e 
sediul partidului.

Pe comandorul Condeescu şi comandorul Toma ii cunosc de când am intrat în Marină. 
Cu primul am lucrat chiar împreună la Divizia de Mare la Biroul Mobilizării, anul nu mi-1 
amintesc precis dar cred că era prin 1934 sau 1935. Cu secundul nu am lucrat niciodată.

Cunosc perfect de bine toţi ofiţerii de marină de la promoţia mea înainte şi în special 
mai mult pe cei ce au fost la Mare. Din cei mai noi ca mine cunosc o parte şi in special din 
cei ce au fost tot la nevoie de la Dunăre nu-i cunosc aproape deloc.

Din camarazii de promoţie pe cine cunosc mai bine şi am fost în legătură de priete
nie sunt: comandor Alexandrescu, comandor Limbidi, comandor Prejbeanu, comandor 
Drimba, comandor Bădulescu, comandor Ghezzo.

Drept pentru care dau prezenta declaraţie.

(ss) Marcel Tăutu 30 aprilie 1948

90.5 mai 1948. Declaraţia locotenent-comandorului (r) Marcel Tăutu privind împrejurările 
n care a fost recrutat în organizaţia condusă de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul locotenent-comandor (r) Marcel Tăutu, domiciliat în Bucureşti, str. 
Legislatorului nr. 8, declar următoarele:
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Pe la mijlocul lunii februarie 1948, trecând pe Calea Victoriei, m-am întâlnit cu co

mandorul Condeescu care m-a întâmpinat cu cuvintele: „ — Bine te-am găsit. Marcele, te 
căutam demult şi nu ştiam de unde să te iau.” La început am rămas surprins de această 
întrebare, cu atât mai mult cu cât deşi prin anii 1936-1937 şi poate din 1938 eram buni 
prieteni, totuşi după 1938 a fost între noi oarecare răceală care a făcut ca anii de-a rân
dul să nu ne mai vedem. Apoi, prin mutarea mea în 1945 în Bucureşti, deşi ne-am văzut 
de circa 4-5 ori în diverse comisii, nu i-am arătat niciun fel de prietenie şi discuţiile între 
noi au fost foarte reci, rezumându-se doar la discuţii de serviciu şi câte un cuvânt banal 
de împrejurare. Am întrebat mirat ce este de am fost atât de căutat şi cum nu am putut 
B găsit dacă ţinea să mă vadă, când toţi ştiau unde stau. Mi-a spus că are să-mi facă o co
municare importantă şi că nu-mi poate spune de ce este vorba momentan, însă să-l caut 
în cartea de telefon şi să-i dau un telefon dimineaţa, până la ora 9, căci ne vom întâlni şi 
atunci voi fi pus la curent cu toate. Am lăsat să treacă câteva zile şi am dat telefon. Mi s-a 
comunicat din nou că având treabă, nu poate lua contact cu mine, însă că să mai încerc. în 
fine, după circa 4-5 zile am dat alt telefon şi s-a fixat un rendevous la „Mircea”, la ora 12. 
La ora fixată a venit domnul comandor Condeescu, am intrat înăuntru şi la o ţuică l-am 
întrebat să-mi spună despre ce este vorba. A început să-mi spună următoarele: „Sunt de 
aşteptat evenimente care ar putea duce la o schimbare în bine şi odată cu această schim
bare s-a gândit la mine ca unul ce cunosc bine marina comercială, să-l ajut ca împreună să 
facem o organizare a ei în sensul că ea să fie cât mai bine încadrată şi ca să poată să-şi reia 
cursul normal. Mi-a precizat că va trebui mai înainte de toate să-mi reamintesc personalul 
epurat, comprimat sau pensionat, să analizez fiecare individ în parte, pentru ca la noua 
încadrare să nu pătrundă elemente compromise sau corupte. Aceste elemente indiferent 
de situaţia în care s-ar afla şi oricât s-ar considera victime, ele trebuie să rămână in afară 
de marina comercială, deoarece nu trebuie ca noua organizare să se compromită. De ase
menea, mi s-a cerut să-mi reamintesc din elementele actuale care sunt acei care prin acte 
abuzive, minciuni sau scopul de a parveni au făcut acte de nedreptate lăsând pe drumuri 
elemente capabile fără niciun fel de vină.”

Mărturisesc sincer că niciun moment nu m-am gândit să refuz propunerea, cu atât mai 
mult cu cât am îmbrăţişat această idee de la îilceput, ca unul fiind din acei care au suferit 
atât din aceste cauze. Am arătat că ceea ce mi se cere nu este deloc greu, că momentan nu 
am timp să fac tot ce mi se cere, fiind foarte ocupat, însă acest lucru pentru Direcţia Marinei 
Comerciale nu poate constitui o problemă atât de grea care să ceară atât de mult timp, ea 
putând fi făcută în câteva zile. Asta cu atât mai mult cu cât deşi eu urmăresc toate evenimen
tele şi după cele ce le văd nu întrevăd nimic care ar putea surveni aşa curând pentru ca să 
las totul la o parte şi să fac ceea ce mi se cere. La aceasta mi s-a răspuns: „într-adevăr nu e 
atâta urgenţă, însă te înşeli dacă crezi că nu vor surveni evenimente, din informaţiile ce le 
am sunt de aşteptat evenimente mari şi e posibil pe curând, fără să ne apuce evenimentele 
cu nimic pregătit.” în ultima analiză a fost de acord că o întârziere de 10-15 zile nu contează.

După o tăcere de câteva secunde, în care timp mă gândeam ce ar putea surveni aşa de 
repede ca să mi se pună acestă problemă, am întrebat:

Mă surprind mult veştile ce mi le daţi, dar cred că nu problema Direcţiei Marinei 
Comerciale ar fi aceea care să rezolve totul. Mi s-a arătat că în ceea ce priveşte Marina, 
lucrează el împreună cu alţii şi totul ce se va lucra se va coordona după ce lucrările se vor 
termina. în orice caz, pe mine mă roagă să studiez sincer, fără ură, fără simpatie, proble-
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ma Direcţiei Marinei Comerciale şi numai în măsura în care pot să le dau relaţii referitoare 
la S.M.R., N.F.R., sau orice altă instituţie în legătură cu Marina.

Am întrebat şi am cerut să mi se spună, dar cine dirijează şi coordonează aceste lucrări 
şi pentru cine se fac? Mi s-a răspuns: „Generalul Rădescu”, „Păi, generalul Rădescu e în 
străinătate, cum poate face toate acestea?”

La această întrebare a zâmbit şi mi-a recomandat să am răbdare că în curând voi ve
dea totul. Ne-am despărţit, rămânând ca să-i mai dau telefon din când în când dimineaţa 
până la ora 9.

Pe la sfârşitul lunii februarie sau în primele zile ale lunii martie, vorbind la telefon cu 
domnul comandor Condeescu şi întrebându-1 ce mai face, mi-a răspuns: „ - Bine, după 
amiază la ora 16 precis vii cu tramvaiul şi cobori în strada Viitor, colţ cu strada Toamnei, 
mă aştepţi în staţie, mergem la «şeful».”

La ora Bxată, am fost la punctul indicat şi imediat a apărut şi domnul Condeescu. Am 
mers împreună pe strada Toamnei, numărul nu-1 ştiu, cunosc însă casa, o casă micuţă cu 
o curte mare şi imediat ce am intrat în curte s-a deschis uşa de la intrare fără a vedea pe 
cineva. Intraţi înăuntru, am văzut pe domnul amiral Macellariu. Am fost foarte surprins 
de acest lucru, deoarece din 1942, de când nu l-am mai văzut, am auzit multe despre 
el, ştim că a fost condamnat în lipsă în procesul „Sumanelor Negre”, iar după această 
condamnare interesându-mă pe la cei ce întâmplător îi întâlneam şi ştiam că-1 cunoaşte, 
auzisem ba că a fugit în munţi, ba că a fugit imediat după generalul Rădescu cu un avion 
pus la dispoziţie de americani, ba că s-ar afla prin Anglia şi că aici ar fi fost ambarcat pe o 
navă a Marinei engleze în calitate de consilier tehnic naval pentru Marea Neagră. în fine, 
această ultimă misiune părea să fie cea mai verosimilă, fiindcă era cea frecventă. în orice 
caz, în mod cu totul cert, nu mă aşteptam ca el să fie în ţară şi de aceea surprinderea mea 
a fost atât de mare.

Mărturisesc că revederea mi-a făcut mare plăcere, pentru că domnul amiral Macellariu 
printre toţi camarazii din Marină era considerat drept un caracter în toată concepţia cu
vântului, cinstea personificată, camarad desăvârşit, care niciodată şi sub niciun regim nu 
s-a abătut din drumul său şi a preferat să fie trecut pe linie moartă decât să facă o ilegali
tate, o nedreptate sau ceva contra ţării lui pe care o iubea ca un bun român.

Cu toată acestă plăcere ce am avut-o de a-1 revedea, cu toată nemulţumirea de a con
lucra din nou împreună pentru o idee atât de frumoasă, totuşi gânduri negre au început 
să mă apese chiar din clipa în care eram în casa lui. Toate astea nu pentru mine ci pentru 
soţie şi copii. Ştiam şi-mi dădeam scama că deşi am suferit atât de mult, fără ca să am nici 
cea mai mică vină şi fără să mă abat câtuşi de puţin de la calea dreaptă, acum eram vinovat. 
Aveam vina de a şti că un condamnat căutat de autorităţi există, că am luat contact cu el şi 
deci sunt tăinuitor, tăinuire pedepsită de lege.

Nu am spus nimic în faţa amiralului Macellariu în această privinţă şi nici nu am voit 
să băinuiască măcar că în mine nutreşte câtuşi de puţin aceste gânduri, totuşi înainte de 
a pleca i-am spus atât domniei sale cât şi comandorului Condeescu că e mai bine pentru 
domnia sa să ne vedem cât mai rar, deoarece eu însumi pot fi urmărit şi aceasta mă face 
să cred din următoarele motive: Am fost internat o zi la lagărul Slobozia, am stat o zi la 
Ministerul de Interne, la viza permisului de vânătoare, cu toate cererile mele adresate 
chiar şi ministrului de Interne, nu mi s-a aprobat viza, ba mai mult, am fost obligat să de-
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pun armele la Prefectură. Toate acestea cred că erau suficiente motive ca săjustific faptul 
că trebuie să ne vedem cât mai rar.

înainte de a pleca din casa amiralului Macellariu §i domnia sa mi-a confirmat cele 
spuse de comandorul Condeescu în ceea ce priveşte însărcinarea mea, mai mult, m-a lăsat 
să înţeleg că acestea toate se vor face sub directa conducere a comandorului Condeescu. 
Din discuţia scurtă ce a urmat între ei, se vedea că în ceea ce priveşte Marina, Condeescu 
va fi ajutat şi de alţii. Domnul amiral Macellariu care a înţeles imposibilitatea de a face 
pentru moment şi a precizat că mai bine decât să se facă ceva pripit, în care să se facă gre
şeli şi nedreptăţi, mai bine să se mai întârzie cu toate lucrările. Informaţiile despre eveni
mentele ce urmează a surveni, deşi optimiste, totuşi nu pot fi aşteptate chiar peste noapte. 
Din discuţii, a reieşit acelaşi lucru spus şi de comandorul Condeescu şi anume că lucrăm 
pentru rege, pentru generalul Rădescu şi că veştile ce le avem, deşi foarte puţine, sunt 
optimiste. Tot din discuţii, reieşea greutatea legăturilor cu străinătatea care ne împiedică 
mult de a da precizări asupra situaţiei.

Am plecat din casă de la amiralul Macellariu împreună cu comandorul Condeescu, 
ne-am urcat în primul tramvai, nu am mai putut vorbi nimic împreună. S-a dat Jos după 
câteva staţii, iar eu mi-am continuat drumul, rămânând stabilit la despărţirea noastră să 
mai ţinem legătura telefonică.

Ajuns acasă la mine a avut loc un întreg proces de conştiinţă. Deşi nu obişnuiesc să 
ies seara, totuşi am plecat, am colindat prin oraş şi m-a frământat gândul că prin pasul ce 
l-am făcut m-am pus într-o situaţie grea. Repet, nu m-am gândit la mine ci la soţie şi co
pii. Căzând eu, distrug familia care şi aşa o ducea destul de greu. Nu-mi rămânea să aleg 
decât prin a-1 trăda pe amiralul Macellariu, sau a-mi jertfi familia. Situaţie foarte grea din 
care nu mă puteam descurca. în orice caz, gândul trădării nu l-am putut accepta nicio 
clipă, mai ales că niciodată nu pot uita cavalerismul, caracterul amiralului Macellariu şi 
care desigur în momentul în care probabil Condeescu a anunţat că vine cu mine şi m-a 
primit, înseamnă că a avut în mine toată încrederea pe care sub niciun motiv nu aş fi voit 
să i-o dezic.

La toate acestea, se mai adauga şi faptul că în fond ceea ce mi se cerea să fac nu era 
nimic grav. Oricine se poate gândi la o încadrare a unei instituţii cât mai bine, o încadrare 
bazată pe principiile de bază aşa cum au fost anunţate, nu putea fi decât tot ce poate fi 
mai frumos.

Totuşi, din spirit de conservare am căutat să fiu cât mai prudent şi în ceea ce priveşte 
vizitele cât şi acţiunile mele.

După câteva zile am telefonat din nou lui Condeescu şi l-am întrebat ce-i nou. Mi-a 
spus: „ - Totul bine, şeful sau vărul, nu-mi aduc aminte, însă acesta era numele amiralului 
Macellariu, când vorbeam la telefon, i-am comunicat că vrea să mă vadă.” M-am dus, am 
stat puţin de vorbă, am discutat de cele ce se mai auzea la radio, de veştile ce le mai avea 
şi s-a încheiat discuţia şi asta aproape totdeauna când am vorbit cu domnia sa că veştile 
auzite la radio, etc confirmă ştirile ce le are. M-a rugat să-i cumpăr odată nişte şireturi de 
bocanci, altă dată un fiul de lampă, o pensulă etc., comisioane obişnuite şi fără importanţă, 
pe care i le-am făcut.

într-o dimineaţă, am primit un telefon la birou prin care mi se spune că locuinţa vă
rului fiind boală molipsitoare, trebuie să se facă dezinfectare şi în consecinţă e bine să nu 
mă duc pe acolo. Era glasul chiar al domnului amiral Macellariu. Am priceput că ceva rău
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se petrecuse la locuinţa unde stătea domnul amiral. Apoi după o zi sau două, am aflat că se 
mutase la comandorul Condeescu, în strada Dr. Mora aproape de Statuia Aviatorilor.

Un lucru destul de important care s-a petrecut în acest timp şi care am omis să-l trec 
e faptul că la una din întrevederile ce am avut cu domnul amiral, din vorbă în vorbă i-am 
spus că în acea zi m-am întâlnit cu comandorul Drimba. Domnul amiral m-a întrebat ce 
face, ce mai spune şi dacă i-am spus ceva de domnia sa. I-am comunicat că nu îi spusesem 
nimic şi că nu ştiu care e părerea domniei sale, la care mi-a arătat că are toată simpada şi 
încrederea în comandorul Drimba şi că, mai mult decât atât, ar dori chiar să-l vadă. A ră
mas stabilit ca în caz că Drimba este de acord, a doua zi seara la ora 7 să fiu cu el la biserica 
din strada Romană, colţ cu strada Toamnei şi eă domnia sa ne aşteaptă numai până la ora 
7 şi un sfert.

Am arătat domnului amiral imprudenţa ce face de a circula seara, însă nu am fost 
ascultat. După cum a rămas stabilit, comandorul Drimba împreună cu mine am fost la 
punctul fixat, am găsit pe domnul amiral şi toţi împreună am circulat pe străzi învecinate 
pe care nu am călcat niciodată şi pe care nu le-aş cunoaşte azi. în dmpul acestei plimbări 
au fost discuţii pe care de altfel le cunoşteam şi le avusesem mai înainte şi se refereau la 
situaţia comandorului Drimba, greutăţile, imposibilitatea de a tranşa definitiv vânzarea 
cuterului său şi imposibilitatea de a lucra cu el în vreun mod oarecare. A arătat că ar face 
totce-i stă în putinţă pentru a ieşi afară din ţară, pentru a se ambarca pe o navă căci viaţa 
aceasta îl sufocă. La această veste, domnul amiral i-a spus că în caz că e decis să plece să-i 
spună precis, pentru că în acest caz i-ar da o însărcinare şi anume aceea de a stabili o le
gătură cu domnul Caranfil. Chiar faţă de domnul amiral am arătat că dacă veştile ce avea 
sunt atât de favorabile, atunci de ce mai e nevoie ca Drimba să plece? La aceasta domnul 
amiral mi-a răspuns: „ - îmi plac oamenii hotărâţi, dacă s-a hotărât la aceasta, atunci să-l 
las să plece.”

Am plecat şi peste câteva zile, nu-mi aduc bine aminte, data dar era în jurul datei 
alegerilor când am fost cu Drimba acasă la comandorul Condeescu şi am stat de vorbă cu 
domnul amiral. Drimba a arătat că e pe punctul de a pleca, deocamdată pentru a-şi aranja 
unele chestiuni ale sale personale va face, fără să ştie dacă va pleca pe uscat sau mare, însă 
cert e că înainte de a pleca nu va mai avea posibilitatea să se vadă cu domnia sa. Atunci 
domnul amiral i-a spus să caute să ia legătura pe orice cale va putea cu domnul Caranfil 
la Paris, i s-a dat şi o adresă probabilă, prin domnul Caranfil urma să ne trimeată orice 
informaţii din străinătate. Pentru ca informaţiile să parvină, trebuia să i se spună dom
nului Caranfil un indicativ cu un nume, parcă Nelu, cam aşa ceva şi chiar mai mult i s-a 
spus să utilizeze la nevoie un cifru care avea ca bază cuvântul Comandant, celelalte detalii 
nu le cunosc şi în plus s-au luat două dicţionare identice, în care data indica numărul de 
ordine al cuvântului din dicţionar, iar cifrele următoare pagina. Acestea erau detaliile care 
le-am memorat şi le reţin. După aceasta, Drimba şi cu mine am plecat. Din discuţiile avute 
cu domnul amiral, reieşea că locuinţa domniei sale din strada Toamnei fusese pusă sub 
supraveghere şi ca o măsură de prevedere va sta încă la Condeescu.

A doua zi sau a treia zi după alegeri, am fost chemat la Condeescu acasă la ora 5 
după amiază. Am venit târziu, deoarece am avut treburi. Am găsit acolo pe Condeescu, 
comandorul Toma, colonelul Popovici şi Snaidero. Aveau în faţă nişte hărţi sau mai bine 
ZIS o hartă a României şi o copie pe calc. Discutau pe această hartă cum să treacă regiunile 
organizate. Discuţia propriu-zisă era între Condeescu şi Toma, deoarece pe Snaidero şi
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Popovici nu i-am auzit spunând nimic. Am spus că nu pricep ce este cu aceasta şi mi s-a 
răspuns de comandorul Condeescu că avem oarecari organizaţii similare în provincie şi că 
e bine să se ştie unde sunt din timp. Cât am stat acolo, nu se trecuse nimic pe hartă şi nici 
nu se discutase ceva precis. Singur comandorul Toma a spus că are cu el toate datele. Am 
arătat că eu nu am nimic, deoarece nu am avut nici timpul, nici posibilitatea de a recruta 
pe cineva, neavând nici cunoştinţe în Bucureşti cărora aş fi putut să le propun aşa ceva, 
iar la Brăila unde am cunoştinţe şi poate aş putea găsi câţiva oameni, nu am putut-o face, 
deoarece nu am mai fost pe acolo dinainte de decembrie 1974.

în afară de aceasta, am arătat că nici nu era cazul să mă gândesc la aceasta, cu cât mai 
mult cu cât la o întrevedere avută numai cu câteva zile, 5-6 zile înainte acasă la domnul 
amiral Macellariu, ni s-a recomandat precis: să nu se de-a o extindere mare, să nu recru
tăm număr mare şi să dăm deosebită atenţie persoanelor ce recrutăm spre a nu da greş. 
Mai bine să stau pe loc decât să se ia oameni neverificaţi.

Această întrevedere a fost prima care în adevăr a pus acţiunea noastră într-o lumină 
nouă, aceea încă necunoscută până acum că se urmăreşte şi altceva decât încadrarea unei 
instituţii aşa cum s-a vorbit la început. Cu această ocazie s-a discutat şi de posibilitatea unui 
război care ar putea surveni în orice moment, război care ar putea dura numai o noapte 
sau mai bine zis să ne sculăm dimineaţa cu războiul terminat fără a şti măcar că a fost răz
boi. Din toată discuţia reieşea clar că nimeni nu ştie despre ce e vorba şi toate erau simple 
prezumţii şi interpretări date diverselor ştiri de la radio.

Aceasta a făcut să văd că lucrurile iau o altă întorsătură şi că situaţia mea devine şi 
mai grea. La plecare, am spus domnului amiral Macellariu şi comandorului Condeescu că 
având extrem de mult de lucru nu mă voi mai putea vedea cu ei mai multe zile, societatea 
la care sunt intrând în lichidare şi având multe lucrări.

După două sau trei zile, am dat un telefon la Condeescu, spre a-i spune că i-am făcut 
rost de slănină pe care i-o promisesem. Nu mi-a răspuns nimeni. Am încercat încă o dată, 
la fel. Am priceput că ceva grav trebuie să se fi întâmplat. Am încercat a doua zi seara după 
8 la restaurantul „Colos” sau „Coloseum”, nu-mi amintesc precis care din două, şi mi-a 
răspuns o voce de femeie că domnul Snaidero este plecat în provincie şi nu se ştie când se 
reîntoarce. Am întâlnit pe stradă pe comandorul Filip care din vorbă în vorbă îmi spusese 
că nu ştie ce e cu Snaidero, că 1-ar fi căutat cineva acasă şi că a găsit casa sigilată şi că el ar 
fi plecat la Constanţa. Atunci toate bănuielile mele s-au confirmat şi nemaiştiind de Ia cine 
aş fi putut lua o informaţie, necunoscând nici adresa lui Toma, nici a lui Popovici, nii-am 
văzut de treabă, fără a mai căuta să iau contact cu nimeni.

De comandorul Eftimie nu am ştiut nimic şi nu l-am văzut niciodată. S-a pomenit 
numai de el atunci când a fost vorba de Brăila şi mi s-a spus că în ceea ce priveşte Brăila, 
va trebui să fiu pus în legătură cu comandorul Eftimie. în acelaşi timp am mai aflat de 
Eftimie atunci când i-am spus comandorului Drimba că domnul amiral Macellariu este în 
ţară şi că vrea să-l.vadă, el mi-a răspuns că acest lucru i s-a mai comunicat de către coman
dorul Eftimie, însă nu a dat nicio importanţă, considerându-1 neserios.

De comandorul Muşat nu am auzit niciodată vorbindu-se şi nici nu am ştiut că şi el e 
alături de domnul amiral Macellariu.

Pe Snaidero l-am cunoscut cel puţin în 1941, când a început războiul şi era ambarcat 
pe un remorcher dragor. Apoi, eu plecând nu l-am mai văzut decât prin 1945 iarna, de 
două sau de trei ori, la adunările Cercului Marinarilor din P.S.D., fără să fi avut o legătură 
cu el. Mai mult decât atât, l-am întâlnit în luna martie a.c. la P.C.A., chiar cu câteva zile 
înainte de adunarea de la Condeescu şi nu mi-a vorbit nimic.
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Am rămas surprins când l-am văzut Ia Condeescu. Şi acolo l-am văzut o singură dată.
Pe comandorul Toma îl cunoşteam demult şi pe el l-am întâlnit pe stradă cu 10-15 zile 

înainte de această întâlnire şi nici nu mi-a vorbit nimic în această privinţă.
în scurtul timp cât am făcut parte din organizaţia domnului amiral Macellariu, nu am 

avut niciun fel de activitate şi nici nu am recrutat aderenţi din motivele arătate mai înainte 
şi în special din faptul că nu mi s-a cerut acest lucru de către domnul amiral Macellariu şi, 
în plus, din teama de a nu cădea mai rău decât am intrat la început. De altfel, în momentul 
când a început să se vorbească de hărţi, de organizaţii din afară, am considerat deja orga
nizaţia căzută, lucru care nu m-a înşelat.

Este Just că singura mea activitate a fost aceea de a menţine cu toţi cei ce mai întrebau 
ce se mai aude, sau ce mai veşti noi, întrebări curente, am căutat să menţin o stare de spirit 
optimistă, fără a face nici un fel de preciziuni.

Răspunsul tipic la toţi a fost răbdare şi în curând va fi bine pentru toţi. Nu am făcut 
nicio aluzie nici la război nici la o schimbare de regim, nimic. Doar că va fi bine şi să nu 
ne pierdem capul.

Am evitat să discut chestiunea organizaţiei chiar cu cei mai apropiaţi căci după 1946, 
când am fost comprimat, am fost sfătuit de toţi ai mei să-mi văd de treabă, să-mi ţin gura, 
să caut să trec neobservat, toţi considerând că greutăţile prin care am trecut de la compri
mare şi până în prezent au fost datorită lipsei de tact din partea mea, care m-am găsit să 
iau apărarea tuturor şi nu mi-am văzut de interesele mele.

Tot după sfaturile rudelor am renunţat de a mai face politică şi asta numai pentru 
a nu crea greutăţi familiei, deşi în fond principiile social - democrate ale domnului Titel 
Petrescu le împărtăşesc.

Deşi cam pe la 1 aprilie, am văzut toată organizaţia domnului amiral Macellariu dis
trusă şi chiar pe domnul amiral Macellariu pierdut, deşi toţi pe cei care îi cunoscusem în 
legătură cu această organizaţie nu mai erau de găsit, eu am rămas pe loc fără ca nicio clipă 
să mă gândesc a mă camufla, purtând în mine singura teamă, aceea de a fi ştiut în oraş 
un condamnat care conform legii nu aveam dreptul să-l părăsesc. însă toate acestea le-am 
făcut pentru un camarad, pentru care am tot respectul şi convingerea că tot ce a făcut, a 
făcut ca un bun român, fără ca niciun moment să se gândească nici la distrugerea ţării şi 
nici la trădarea intereselor ei. Dacă sunt vinovat în această privinţă în faţa legii, în înţelesul 
strict al legii, atunci cei ce sunt chemaţi să aplice aceste legi şi care judecă şi cu sufletul să 
se pună în locul meu şi să judece ei ca pe mine.

în continuare, spun că de la primele semne că ceea ce am încercat să întreprindem a 
căzut, nu am plecat nicăieri spre a mă ascunde şi am aşteptat deznodământul cu conştiinţa 
împăcată şi cu durerea în suflet că de pe urma celor ce am făcut poate vor avea de suferit 
mult timp soţia şi copiii care nu au nicio vină.

La 14 aprilie, am primit ordin din partea societăţii la care am fost funcţionar scurt 
timp, de a mă deplasa Ia Brăila, a pregăti şalupele societăţii pentru probe, ele urmând a 
fi luate de Societatea de stat Rompescăria. De la sosire în Brăila am lucrat tot timpul la 
şantier pentru punerea la punct a acestor şalupe. Am lucrat de Ia 7-12 şi de la 13-19, cu 
o întrerupere la prânz, când luam masa la o cârciumă din vecinătatea şantierului în văzul 
tuturor, seara de obicei mă duceam la un restaurant în plin centru cu prieteni ce-i întâl
neam, stăm de vorbă şi vorbeam de absolut orice, ajungeam să spunem şi snoave, numai 
politică şi propagandă nu se făcea şi nici nu voiam să aud acest lucru.
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A§ putea spune aproape toţi oamenii cu care m-am văzut şi am vorbit în timpul cât 

am stat în Brăila. Din Brăila am plecat o singură zi, dimineaţa şi m-am întors seara, în ziua 
de 26 aprilie, ducându-mă la Măcin pentru finalizarea unor acte de repartiţiuni. In ziua 
de 27 aprilie, a venit comisia de la Rompescăria, a vizitat vasele, în ziua de 28 s-au făcut 
probele şi seara eram gata să plec spre Bucureşti, când primesc telegramă din partea so
cietăţii că la 29 vine încă o comisie de la Tulcea. Toată ziua de 29 am stat cu comisia, am 
dat relaţii, iar a doua zi, 30 aprilie la ora 11.45 am sosit în Bucureşti, la ora 12.30, am sosit 
acasă, iar la 12.45 am fost invitat la Siguranţă.

Nicio clipă nu am avut intenţia de a mă ascunde, iar cele afirmate mai sus le pot do
vedi cu acte care întâmplător se află la mine.

Drept pentru care dau prezenta declaraţie.123

s/s Tăutu Marcel 5 mai 1948

91. 6 mai 1948. Declaraţia locotenent-comandorului (r) Marcel Tăutu privind împrejurările 
în care l-a cunoscut pe comandorul Tonta Matei

Declaraţie

Subsemnatul It.c-dor rez. M. Tăutu, domiciliat în Bucureşti, Str. Legislatorului nr. 8, 
declar următoarele:

Cunosc pe comandorul Toma Matei de când am intrat în Marină (1926). Nu a fost 
niciodată între noi o legătură de prietenie, deşi ca om şi superior în grad am avut pentru 
el toată stima. Nu am făcut cu el niciodată serviciu în subordine.

L-am văzut în repetate rânduri în decursul anilor, fără a avea niciun fel de discuţii de 
prietenie sau familiară. Mai mult, penultima dată prin martie a.c., m-am întâlnit cu el pe 
stradă şi nu mi-a spus nimic reladv la dl. amiral Macellariu sau Ia organizaţie. De aceea 
am rămas surprins când într-o discuţie cu domnul amiral şi Condeescu am auzit numele 
său, iar peste câteva zile l-am văzut în casă la Condeescu împreună cu Snaidero, Popovici. 
Cu această ocazie, discutându-se în privinţa hărţii a arătat că d-sa este singurul care are 
lista numerică a organizaţiei pe ţară. Avea chiar o fiţuică. De atunci nu l-am mai văzut pe 
comandorul Toma Matei.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o susţin şi semnez propriu.

(ss) lt.c-dor rez. Tăutu Marcel 6 mai 1948

92. 6 mai 1948. Declaraţia locotenent-comandorului (r) Marcel Tăutu privind relaţiile in 
cadrul organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul lt.c-dor rez. Tăutu Marcel, domiciliat în Bucureşti, str. Legislatorului 
nr. 8, în continuare declar următoarele:

lM Arhiva C.N.S.AS., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 11, f. 726-733.
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Am intrat în organizaţia lui Horia Macellariu pe la sfârşitul lunii februarie sau începu

tul lunii martie 1948, când am luat prima dată contact cu d-sa.
Pe la mijlocul lunii februarie m-am întâlnit cu comandorul Condeescu, care iniţial nu 

mi-a vorbit de organizaţie nici de amiralul Macellariu, dar care mi-a cerut să conlucrez 
la organizarea Marinei Comerciale, punându-mă ulterior în contact cu amiralul Horia 
Macellariu, introducându-niă în acest fel în organizaţie.

Am luat contact direct cu amiralul Horia Macellariu pe la sfârşitul lunii februarie sau 
începutul lunii martie, când m-am dus la el împreună cu comandorul Condeescu în str. 
Toamnei, numărul nu-1 reţin.

După câte îmi reamintesc, m-am văzut cu amiralul Macellariu de circa 3-4 ori acasă la 
el în str. Toamnei, o dată pe stradă pe str. Toamnei colţ cu Romană în faţa bisericii când 
eram cu comandorul Drimba şi de două ori acasă la Condeescu în str. Dr. Gr. Mora.

Din această organizaţie ştiu că mai făceau parte următorii: comandorul Condeescu, 
col. Popovici, Romeo Snaidero, comandorul Toma, pe care i-am văzut luând contact cu 
Horia Macellariu.

Din discuţiuni, am auzit vorbindu-se de comandorul Eftimie, însă nu l-am văzut ni
ciodată.

De comandorul Drimba rămâne să se stabilească legăturile sale întrucât deşi a fost 
dus de mine la amiral, nu am auzit de nicio parte vreo propunere de a face parte din 
organizaţie.

Cu ocazia unei vizite la dl. amiral, am găsit acolo pe doi civili, care în niciun caz nu 
erau ofiţeri de marină, pe care nu i-am cunoscut şi nici nu mi-au fost prezentaţi.

Ştiu că eram organizaţi pe grupe de 2, 3, 4 inşi, după recomandaţie spre a nu ne în
tinde prea mult, aceasta probabil din motive de siguranţă.

Eu făceam parte din grupa comandorului Condeescu şi cred că după cele ce am vă
zut mai târziu că din aceeaşi grupă făceau parte comandorul Toma, colonelul Popovici, 
Romeo Snaidero.

Am omis să arăt că amiralul Macellariu a fost prin prima jumătate a lunii martie 
la mine acasă împreună cu comandorul Drimba şi un inginer, al cărui nume nu mi-1 
amintesc, este bine cunoscut de dl. amiral şi din discuţii se vedea că e bun prieten cu ing. 
Caranfil.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, semnez şi susţin.

(ss) M. Tăutu 6 mai 1948

93. 6 mai 1948. Declaraţia locotenent-comandorului (r) Marcel Tăutu privind împrejurările 
în care l-a cunoscut pe contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul It.c-dor. Marcel Tăutu, domiciliat în Bucureşti, str. Legislatorului nr. 8, 
declar următoarele:

Cunosc pe c-dorul Drimba din 1926 când eram amândoi elevi în Şcoala Navală. De 
atunci s-a legat între noi o strânsă prietenie şi ori de câte ori am avut posibilitatea să ne 
vedem am fost împreună.
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Cu ocazia războiului ne-am despărţit pentru mai mult timp, revăzându-ne pentru 
scurt timp la Brăila când era comandant la bricul „Mircea”. Apoi a fost luat prizonier şi 
ne-am mai revăzut pe la sfârşitul lui 1947, luna octombrie sau noiembrie. Apoi de atunci 
ne-am mai revăzut ocazional când a venit în Bucureşti deoarece avea o bucată de teren în 
Ardeal cu a cărui cultură se ocupa.

Prin prima jumătate a lunii martie a;c. fiind acasă la dl. amiral Horia Macellariu din 
discuţie a venit vorba şi de comandorul Drimba. întâmplător îi spusesem că cu o zi sau 
două chiar îl Văzusem.

Cu această ocazie, dl. amiral Macellariu şi-a manifestat dorinţa de a-1 vedea şi a ră- 
rtias stabilit că a doua zi seara la ora 7.00 să viu cu el şi să ne întâlnim la biserica din Str. 
Toamnei, colţ cu Romană.

Deoarece întâlnirea mea cu c-dorul Drimba nu era sigură nefiind dinainte stabilită, a 
rămas că dl. amiral ne aşteaptă până la ora 7 lA şi în caz că nu venim, rămâne pentru altă 
dată.

în dimineaţa zilei Drimba fiind la dentist, mi-a dat un telefon la birou şi cu această 
ocazie i-am spus că vreau să-l văd. A venit la birou aproape de prânz, am plecat în oraş 
amândoi şi cu această ocazie i-am spus că dl. amiral Horia Macellariu este în Bucureşti şi 
că doreşte să-l vadă. La această comunicare mi-a spus că a auzit acest lucru încă mai de 
mult însă nu i-a dat importanţă deoarece vestea îi venea de la comandorul Eftimie pe care 
îl considera nu tocmai serios.

A rămas stabilit că la ora 6.00 Drimba să vină la mine acasă şi amândoi împreună am 
plecat spre punctul de întâlnire, unde l-am găsit pe dl. amiral singur aşteptându-ne.

Toţi trei am mers împreună pe nişte străzi învecinate pe care nu am călcat în viaţa 
mea şi pe care nici nu le-aş mai cunoaşte. Pe drum au fost discuţii diferite între dl. amiral 
şi c-dorul Drimba. Discuţiile au fost în legătură cu situaţia cuterului pe care îl are însă nu 
poate termina vânzarea lui, că nu poate lucra cu el nedându-se aprobarea, că ar dori să 
intre într-o combinaţie de pescuit şi a arătat că dorinţa de a naviga îl face să facă tot ce-i 
stă în putinţă spre a ieşi din ţară cu gândul de a se îmbarca pe o navă. Aceste gânduri 
mi le împărtăşise şi mie încă mai înainte cu rugămintea expresă de a nu mai spune acest 
lucru nimănui şi în special să nu afle soţia lui. Cu această ocazie, dl. amiral Macellariu i-a 
spus că dacă este dispus să plece ar putea să-l ajute dându-i o însărcinare în legătură cu 
inginerul Caranfil. Deoarece detalii nu se puteau discuta pe stradă am fost rugat de dl. 
amiral Macellariu să fixăm o întâlnire la mine acasă pentru a doua sau a treia zi (nu-mi 
amintesc exact) spre a discuta mai în amănunt şi cam pe la orele 19.00 în ziua fixată a venit 
întâi c-dorul Drimba şi apoi dl. amiral Macellariu însoţit de un domn inginer care mi-a 
fost prezentat şi care probabil se numea Gheorghiu i-a dat lui c-dorul Drimba misiunea 
ca atunci când va ajunge în străinătate să stabilească legătura cu ing. Caranfil la Paris, în 
care scop i-a dat şi adresa, căruia să-i transmită toate informaţiunile ce ar urma şi ar crede 
că ar interesa ţara.

Toate aceste informaţiuni urmau să fie transmise de inginerul Caranfil în ţară pentru 
dl. amiral Macellariu cu indicativul „Celu". Pentru transmiterea în ţară a informaţiilor şi 
comunicărilor importante urma să se utilizeze un cifru. S-a ales ca cheie de cifru cuvântul 
„Comandant”, însă s-a ajuns la constatarea că acest sistem este prea complicat şi a rămas 
să se caute un alt sistem mai simplu, anume acela prin dicţionar. în adevăr, peste câteva 
zile ne-am reîntâlnit la c-dorul Condeescu acasă (întrucât locuinţa d-lui amiral Macellariu
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se spunea că era supravegheată) şi s-a stabilit în general modul de lucru cu dicţionarul şi 
anume o primă grupă de cifru indica pagina iar a doua grupă indica numărul de ordine al 
cuvântului dorit, toate detaliile trebuia să Drimba să şi ie memoreze întrucât din motive de 
securitate nu trebuia să rămână scrise pe hârtie. Amănunte asupra acestui cifru nu reţin 
întrucât acest lucru nu mă interesa direct pe mine.

Cu ocazia reîntâlnirii d-lui amiral Macellariu, ing. Gheorghiu şi c-dorul Drimba 
la mine acasă nu am văzut înmânându-se c-dorului Drimba de către dl. amiral Horia 
Macellariu vreo scrisoare adresată vreunei personalităţi din Stambul, întrucât subsemna
tul fiind singur acasă şi voind a da o gustare, lipseam din când în când din cameră.

Am asistat însă când inginerul Gheorghiu i-a dat indicaţiuni verbale la Stambul să ia 
contact cu o persoană care, după câte îmi amintesc, se numea Sedat, în care scop îi indi
case şi adresa şi că-1 roagă ca să găsească posibilitatea de a trimite un mijloc de transport 
pe mare la Constanţa spre a putea pleca din ţară, fără a se specifica cine anume. De ase
menea şi dl. amiral Horia Macellariu i-a dat aceeaşi misiune de a aranja de acolo plecarea 
din ţară cu un vas sau alt mijloc şi să comunice acest lucru cu toate detaliile prin aceleaşi 
mijloace adică ing. Caranfil, cod cifrat etc.

După câteva zile de la această întâlnire am primit din partea d-lui amiral Horia 
Macellariu dispoziţiuni de a comunica c-dorului Drimba de a distruge scrisoarea şi tot 
ceea ce are ca notiţe scrise, fără a-mi arăta motivul. în acest motiv am dedus că Drimba a 
primit şi o scrisoare pentru Stambul.

Cam între 20 şi 25 martie m-am văzut pentru ultima oară cu c-dorul Drimba care a 
venit la mine la Bran şi apoi am plecat împreună în oraş, cu care ocazie mi-a spus că pleacă 
pentru a-şi aranja diverse chestiuni personale şi nu ştie dacă ne vom mai vedea, aceasta 
depinzând de ocazia ce i se va permite în legătură cu plecarea. Tot atunci mi-a spus că a 
distrus tot ce a comunicat prin mine dl. amiral Macellariu.

Drept pentru care dau prezenta declaraţie pe care o semnez propriu.

(ss) Lt.c-dor Marcel Tăutu 6 mai 1948

94.10 mai 1948. Declaraţia locotenerU-comandorului (r) Marcel Tăutu privind informaţiile 
pe care le-a furnizat conducerii organizaţiei înfiinţate de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul lt.c-dor rez. Marcel Tăutu, domiciliat în Bucureşti, str. Legislatorului 
nr. 8, în continuare declar următoarele:

După recrutarea mea de către c-dorul Condeescu în organizaţia lui Horia Macellariu 
care pe la mijlocul lunii februarie 1948 au trecut circa 10 /zece/ zile şi mi-a spus să mergem 
împreună să-l vedem pe „şeful” până să-l văd pe dl. amiral Macellariu nu am ştiut că el 
este şeful organizaţiei.

înaintea de a avea prima întrevedere cu dl. amiral Macellariu, c-dorul Condeescu 
mi-a cerut să întocmesc o listă de toţi funcţionarii din Direcţia Marinei Comerciale, care au 
fost comprimaţi, epuraţi sau pensionaţi înainte de vreme pentru a fi repuşi în funcţiune 
când se va produce o schimbare de regim. La prima întrevedere cu di. amiral Macellariu 
acesta mi-a confirmat acest lucru.
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în afară de aceasta, dl. amiral Maceliariu mi-a spus că de câte ori vin să-i aduc infor- 

maţiuni şi veşd despre orice am posibilitatea.
Pe dl. amiral Maceliariu l-am vizitat acasă de patru sau cinci ori după câte îmi amin

tesc şi cu care ocazie discutam numai despre ştirile ce le aveam. Cam pe la ultima şedinţă 
din discuţiile pe care le-am avut dl. amiral Maceliariu mi-a spus că situaţia începe să de
vină încordată şi este de prevăzut un conflict între anglo-americani şi U.R.S.S. Tot la una 
din ultimele şedinţe la care după câte îmi amintesc a asistat şi c-dorul Condeescu, amiralul 
Maceliariu a arătat că este nevoie de a se începe recrutarea de noi aderenţi recomandân- 
du-ne toată atenţia în ceea ce priveşte alegerea elementelor care prin neatenţia noastră ar 
putea duce la descoperirea organizaţiei. S-a accentuat cu această ocazie că e mai bine să 
stăm pe loc decât a aduce elemente neverificate.

După mutarea d-lui amiral Maceliariu din str. Toamnei în str. Mora la comandorul 
Condeescu l-am vizitat pe dl. amiral de circa 2-3 ori.

La una din aceste şedinţe au participat d-nii c-dor Condeescu, c-dorul Toma Matei, 
col. Popovici, Romeo Snaidero şi subsemnatul. Scopul acestor şedinţe deşi nu-1 cunoşteam 
la început totuşi l-am dedus şi anume era de a se stabili numărul membrilor de care dispu
ne organizaţia şi trecerea lor numeric pe o hartă a României întocmită de c-dorul Toma 
Matei şi adusă de dânsul în acest scop. Această operaţiune nu s-a putut face deoarece in 
afară de c-dorul Toma care spunea că are o situaţie întocmită ceilalţi participanţi nu o 
aveau şi a rămas ca la o şedinţă viitoare să se facă această numărătoare.

Tot în această şedinţă, nu-mi amintesc cine, însă s-a pus întrebarea: Care e rostul 
trecerii pe hartă a acestor efective la care s-a răspuns, de către cine nu-mi aduc aminte, 
că este cazul când anglo-americanii vor lansa cu paraşutele în anumite puncte paraşutişti, 
armament, alimente şi altele.

Tot în această şedinţă am arătat că şi eu aş avea posibilitatea de a recruta aderenţi la 
Brăila unde am cunoştinţe şi prieteni. Acest lucru însă necesita deplasarea mea acolo. în 
legătură cu aceasta după cât îmi amintesc comandorul Condeescu mi-a spus că înainte de 
a face ceva va trebui să iau legătură cu c-dorul Eftimie care din informaţiile ce are, ar avea 
ceva acolo.

De la această şedinţă am plecat împreună cu col. Popovici şi Romeo Snaidero şi pe 
drum ne-am despărţit fiecare spre casa lui.

A rămas Condeescu şi Toma Matei.
Drept care dau prezenta declaraţie pe care o semnez propriu.

(ss) Marcel Tăutu 10 mai 1948

95.11 mai 1948. Declaraţia locotenent-comandorului (r) Marcel Tăutu privind împrejurările 
în care l-a cunoscut pe comandorul Dumitru Condeescu

Declaraţie

Subsemnatul It.cdor. Marcel Tăutu domiciliat în Bucureşti, str. Legislatorului nr. 8 
declar următoarele:
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Pe cdor. Condeescu îl cunosc de când am intrat în Marină, adică din 1926. Anul aces

ta cam pe la jumătatea lunii februarie m-am întâlnit cu el pe Calea Victoriei în dreptul 
Prefecturii de Poliţie §i m-a întâmpinat cu următoarele cuvinte: Bine te-am găsit te caut de 
atâta dmp şi nu am reuşit să dau de tine şi mi-a spus că are ceva important de discutat cu 
mine însă nu poată vorbi acuma. Mi-a spus să-l caut în cartea de telefon înainte de orele 9.

După câteva zile i-am telefonat şi mi-a dat întâlnire pentru ora 12 la bodega „Mircea”. 
Ne-am întâlnit şi mi-a spus că sunt de aşteptat evenimente îmbucurătoare care ar putea 
duce la o schimbare, nu poate preciza cum, însă parcă lucrurile încep să se clariBce.

Cu această ocazie, mi-a dat însărcinarea să întocmesc o listă a tuturor elementelor de 
valoare din Marina Comercială, care au fost înlăturate prin comprimări, epurări şi pensi
onări înainte de vreme. A rămas stabilit să mai ţin legătura cu el la telefon.

După câteva zile l-am chemat într-o dimineaţă la telefon, la sfârşitul lunii februarie şi 
mi-a comunicat că la ora 16 să 6u în staţia de tramvai din Str. Viitorului colţ cu Toamnei 
de unde vom merge la „şeful” la punctul fixat a venit şi cdor Condeescu cu care am mers 
împreună în str. Toamnei, am intrat într-o casă al cărui număr nu-1 cunosc, unde am găsit 
pe dl. amiral Macellariu.

De atunci cu cdor. Condeescu m-am văzut de mai multe ori: de vreo trei ori la dl. 
amiral Macellariu, iar acasă la dânsul de două ori. La una din şedinţele care a avut loc la 
el acasă, am văzut şi pe d-nii cdor Toma Matei, Romeo Snaidero şi coi. Sandu Popovici. La 
ultima şedinţă la care au participat şi cei de mai sus, s-a discutat punerea pe hartă a loca
lităţilor unde aveam organizaţii, precum şi necesitatea de a se menţiona aceasta, întrucât 
este o chestiune care comportă urgenţă şi trebuia făcută până acum.

Drept care dau prezenta declaraţie pe care o semnez propriu.

(ss) Marcel Tăutu 11 mai 1948

96. 11 mai 1948. Declaraţia locotenent-comandorului (r) Marcel Tăutu privind scopurile 
organizaţiei conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul lt.c-dor Marcel Tăutu, domiciliat în Bucureşti, str. Legislatorului nr. 8 
declar următoarele:

Scopul organizaţiei Horia Macellariu din care am făcut parte din cele auzite cum şi 
din cele deduse de mine în urma discuţiunilor ce au avut loc după 15 marde când s-a cerut 
recrutare de aderenţi era:

- înlăturarea regimului actual în cazul unui conflict între anglo-americani şi U.R.S.S. 
cu ajutorul anglo-american care ar putea veni sub formă de paraşutişti sau armament sau 
alimente şi alte materiale după ce se vor primi detalii şi preciziuni de acolo. Organizaţia 
urmărea instaurarea unui alt regim sub conducerea generalului Rădescu şi readucerea 
fostului rege Mihai I în ţară.

Drept pentru care dau prezenta declaraţie pe care o semnez propriu.

(ss) Lt.c-dor Marcel Tăutu 11 mai 1948
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97.13 decembrie 1948. Proces-verbal privind interogatoriul inculpatului Tăutu Marcel

Proces-verbal

Interogatoriul acuzatului, de
Astăzi, 13 decembrie 1948

Noi, general maior magistrat dr. Petrescu Alexandru, prim preşedinte al Tribunalului 
Militar Bucureşti, Secţia I-a.

Procedând conform art. 265, 269 C.J.M. în şedinţă publică la interogatoriul învinui
tului al cărui proces se judecă azi, ne-a răspuns că:

Se numeşte Tăutu Marcel, 03.09.1904, de 44 ani, născut în Iaşi, Judeţul Iaşi, fiul 
lui Alexandru şi al Clemansa, de profesiune ofiţer de marină domiciliat în Bucureşti, 
Legislatorului nr. 8.

Preşedintele punându-i în vedere dovezile faptului ce i se aduc în sarcină şi cerându-i 
să spună ceea ce este util apărării sale, a dat răspunsurile reproduse de către grefier, după 
cum urmează:

Am cunoscut pe Condeescu şi Macellariu. în februarie 1948 m-am întâlnit cu 
Condeescu pe stradă şi mi-a spus că mă caută de mult, că are ceva de vorbit. Mi-a spus că 
este grăbit, ne-am dat telefoanele, urmând a ne comunica. După 4-5 zile mi-a dat un te
lefon, chemându-mă la „Mircea”. M-am dus şi m-a întrebat dacă vreau să fac organizarea 
Marinei Comerciale, în caz de schimbare de regim, mi-a dat şi anumite criterii pe care să 
le urmez. Mi-a spus că asta se va face dacă Ministerul Marinei va relua fiinţă. Am acceptat, 
dar nu s-a făcut nimic. El a spus că este vorba să se schimbe guvernul şi să vină probabil 
Rădescu. L-am întrebat cine va veni la Marină, el mi-a spus că o să-mi spună la timp, eu 
să mă pregătesc.

Cu Drimba la Condeescu am fost o dată, Macellariu a fost şi el. Drimba vroia să plece 
în străinătate. Macellariu vorbindu-mi altă dată de Drimba a vrut să-l vadă şi eu i-am spus 
şi văzându-1 la Condeescu, Drimba a spus ce preliminarii vrea să facă. Macellariu i-a spus 
că dacă pleacă să vorbească la Istanbul cu un turc Sedat ca să înlesnească lui Gheorghiu 
plecarea din ţară. Macellariu venise cu Gheorghiu care stătuse câteva minute şi a plecat.

Macellariu nu mi-a vorbit de organizaţie şi nici Condeescu. Singura însărcinare pe 
care am avut-o a fost pentru organizarea Marinei Comerciale, ceea ce am spus mai sus. 
Nu mi-a vorbit nici de Popovici, nici de Snaidero, dar îi cunoşteam. Pe la 15-20 martie 
m-am văzut cu Snaidero şi cu Popovici în casă la Condeescu, după aceasta nu i-am mai 
văzut decât întâmplător. S-a discutat de eventualitatea unui război, de dezordinile ce vor 
fi atunci [...].

2.9. Coinculpatul Snaidero Romeo

98. Declaraţia căpitanului de cursă lungă Snaidero Romeo privind împrejurările în care a fost 
recrutat în organizaţia condusă de contraamiralul (r) Horia Macellariu
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Declaraţie

Subsemnatul Snaidero Romeo, de profesiune căpitan de lungă cursă, din Marina 
Comercială, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, bulevardul Gh. Dimitrov, nr. 82, declar 
următoarele:

îl cunosc pe amiralul Macellariu din timpul războiului, când era comandant al 
Forţelor Maritime Constanţa, adică în anul 1943.

îl cunosc pe comandor Condeescu de circa 11 ani, cu soţia lui am fost prieten din 
copilărie şi de la Constanţa în anul 1937, eu fiind ofiţer la S.M.R., ei erau în Constanţa şi 
l-am cunoscut pe el.

De atunci, am fost mereu în legătură cu ei şi eram prieteni buni. După ce m-am însu
rat în 1940, am rămas în legătură de vizită.

Am aflat de condamnarea amiralului Macellariu din ziare, cam acum doi ani.
în toamna anului 1947, comandorul Condeescu a mers împreună cu mine pe strada 

Popa Nan, în dosul Bisericii, unde aveam întâlnire cu amiralul şi m-a prezentat ca un bun 
prieten şi cirac al comandorului. Amiralul nu-şi aminteşte de mine.

Comandorul Condeescu mi-a spus că amiralul Macellariu conduce o mişcare de rezis
tenţă. Mi-a spus că această mişcare pentru un moment este în faza pasivă, dar la momentul 
oportun va avea misiuni de îndeplinit.

în cazul unui conflict armat dintre americani şi Uniunea Sovietică, organizaţia ami
ralului Macellariu ar fi primit ordine de la americani, aceasta din declaraţia amiralului 
Macellariu pentru ceea ce ar fi avut să facă.

Propriu zis nu făceam parte din nicio grupă, dar comandorul Condeescu de la sine 
putere mi-a spus că eu sunt omul lui de încredere şi contează mult pe sinceritatea mea şi 
să fiu alături de el.

Comandorul Condeescu mi-a spus că deoarece mişcarea pentru moment nu are nicio 
activitate propriu-zisă, eu să-l informez de ceea ce aş auzi la radiourile posturilor străine 
şi de starea de spirit ce aş vedea-o prin oraş.

Subsemnatul deoarece aveam serviciu de noapte, eram casier la restaurantul „Colos”, 
ziua trebuia să dorm, nu am putut aduce niciun fel de serviciu aşa-zisei mişcări de rezisten
ţă. Comandorul Condeescu mi-a spus că îi este milă de mine şi nu mă mai deranjează.

Pe comandorul Condeescu l-am văzut în ultima vreme de câteva ori numai. Aşa odată 
a venit în vizită cu soţia lui, pe la orele 11 a.m. şi noi l-am oprit la masă. Apoi, el având trea
bă de vreo două ori la Percepţia Fiscală de vis-a-vis de mine, a intrat şi pe la mine să vadă ce 
mai facem, fâră absolut a face de aceste dăţi vreo aluzie la mişcarea amiralului Macellariu.

Ţin să menţionez că eram în bune relaţii de prietenie familiile noastre, fără a discuta 
politică de câte ori ne vedeam.

Nimeni nu făcea parte din grupa mea, căci eu nu aveam vreo grupă, ci eram angajat 
în această aventură numai din obligaţie şi jenă faţă de comandorul Condeescu, care de 
când l-am cunoscut în mod continuu m-a servit în toate ocaziile mele de marină mai ales 
în timpul războiului, el fiind atunci şeful Personalului din Ministerul Marinei.

S-a purtat tot timpul cu mine ca un frate mai mare.
Faţă de aceste obligaţiuni, nu am putut să-l refuz când mi-a spus că contează în prie

tenia şi discreţia mea.
Achiziţia mea, sunt convins că a făcut-o, chiar din capul locului, numai ca să se ser

vească de casa mea, eu având o cameră în plus, pentru eventual adăpost al amiralului.
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Pe cei doi cumnaţi ai mei nu i-am băgat în această afacere.
Totuşi, Condeescu mi-a spus să am un om-doi de încredere, care la un caz de nevoie, 

ar putea face legătură cu el.
El cunoscându-mi familia şi rudele, mi-a spus ca să văd în ce măsură aş putea conta 

pe cei doi cumnaţi ai mei, Gili lonescu şi Horia Budescu.
Fără a le da prea multe explicaţii, am vorbit mai demult cu fiecare în parte şi i-am 

rugat că dacă voi avea vreodată nevoie de concursul lor să-l pot avea, însă fără să ştie soţia 
lui Gili lonescu.

M-au întrebat despre ce este vorba şi le-am spus vag de Condeescu, pe care-1 cunoş
teau din familie, poate va avea nevoie de serviciile lor, dacă el va fi în situaţia critică căci, 
încă o dată repet, le-am spus vag că el este într-o mişcare de rezistenţă, fără a pomeni de 
amiral. Nu prea au primit cu plăcere propunerea mea, dar din condescendenţă au tăcut.

Niciun alt membru nu mai făcea parte din gruparea mea.
întrucât eu nu aveam vreun membru în grupa mea, nu s-a mai recrutat niciun mem

bru. Ştiu că făceau parte din organizaţia lui Macellariu, comandorul Toma Matei, colone
lul Popovici şi comandorul Marcel Tăutu, pe aceştia i-am cunoscut personal. Cât despre 
comandorul Eftimie, ştiu din spusele comandorului Condeescu că făcea parte. Nu pot şti 
ce organizaţie au avut în provincie, pentru că mie nu-mi spuneau acest lucru.

Comandorul Condeescu relativ la armament mi-a spus că nu au niciun fel, dar că 
americanii le vor da în cazul unui conflict, cum - nici el nu ştie.

Nu ştiu prin ce persoane făcea legătura cu americanii.
Am cunoscut pe comandorul Condeescu, comandorul Toma, comandorul Tăutu şi 

colonelul Popovici.
Ştiu despre comandorul Toma Matei că făcea parte din organizaţia amiralului. II 

cunosc din Marină din timpul războiului, fără a avea vreo legătură de prietenie ci numai 
raporturi dintre un ofiţer mai vechi şi unul mai tânăr.

Pe comandorul Eftimie îl cunosc, de asemenea, din timpul războiului, când am avut 
relaţii de serviciu cu el. Acum, de când cu această mişcare, nu l-am văzut niciodată, dar 
ştiu de la Condeescu că şi el făcea parte din oamenii amiralului.

Pe colonelul Sandu Popovici îl cunosc, de asemenea, din Marină de la Constanţa, fără 
a fi prieten cu el. în Bucureşti ne-am văzut de câteva ori pe stradă şi în casa lui Condeescu, 
când odată nu de mult, cam o lună şi jumătate, am fost la Condeescu şi era şi el. Pe comando
rul Marcel Tăutu îl cunosc, de asemenea, din Constanţa, din Marină, fără a avea legături de 
prietenie. O singură dată l-am văzut în casa lui Condeescu de când cu această chestiune.

în casa comandorului Condeescu am fost de nenumărate ori de când îl cunosc, căd 
am mai spus mai sus, suntem prieteni vechi de peste 10 ani. în ultimele trei luni ne-am 
văzut de mai multe ori, dar fără legătură cu această mişcare. Spun în ultimele trei luni, 
căci de la această dată începe amestecul meu în această mişcare şi anume cum: am fost în
tr-o zi la comandorul Condeescu, căci trebuia să-mi cumpăr nişte brânză de la ţară. Când 
am plecat de acasă, am plecat împreună şi pe drum s-a întâlnit cu amiralul Macellariu, pe 
care eu nu-1 văzusem din toamnă. După ce l-am salutat, eu m-am despărţit de ei. Apoi am 
fost invitat la masă cu soţia mea la Condeescu şi, după masă, soţiile noastre au plecat la 
un cinematograf, iar la el a venit comandorul Toma, amiralul Macellariu şi comandorul 
Tăutu. Aceasta a fost.singura adunare la care şi eu am luat parte.

S-au discutat mai mult comentariile radiourilor posturilor Londra şi New York. Se fă
ceau diverse păreri asupra acestei emisii, fiecare îndreptându-se într-un fel. S-a comentat
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discursul lui Truman. în acea seară s-a dat la radio chestiunea retrocedării Triestului, în- 
dreptându-se acest lucru că americanii provoacă Uniunea Sovietică şi că ar putea fi un simp
tom de război. Amiralul Macellariu a venit la mine miercuri, 31 martie, către orele prânzului. 
Această vizită îmi fusese anunţată de către comandorul Condeescu telefonic, în dimineaţa 
aceleiaşi zile. Cu trei zile mai înainte de aceasta am fost chemat de comandorul Condeescu 
acasă unde, ducându-mă către orele 12, l-am găsit şi pe amiralul Macellariu acolo.

Comandorul Condeescu mi-a spus că amiralul este la el de câteva zile căci la domici
liul lui din strada Toamnei e ceva în neregulă şi până se vor lămuri lucrurile, amiralul stă 
la el. Totodată, mi-a spus că nu e exclus ca joi ce vine să-l aducă pe amiral la mine numai 
pentru câteva zile şi apoi se va întoarce acasă.

Miercuri dimineaţa, când mi-a trimis vorbă să-i telefonez, uzând de telefonul public 
de la debitul de vis-a-vis de mine, telefonându-i mi-a comunicat „că persoana care trebuia 
să vie a doua zi la mine trebuie să vie imediat”.

Fiind luat prin surprindere, n-am avut nici timp să găsesc un motiv de refuz. Amiralul 
a sosit la mine la o Jumătate de oră după ce am primit comunicarea telefonică. A fost adus 
la mine de comandorul Condeescu. L-am găzduit pe amiral de miercuri, 1 aprilie până 
marţi seara, 7 aprilie, adică şase nopţi.

în timpul cât a stat la mine a venit în următoarele trei zile comandorul Condeescu, 
dimineaţa, către orele 11 şi discuta cu amiralul discuţii la care eu nu luam parte, pentru a 
nu-i stânjeni. Totuşi, mi-a spus şi mie că domiciliul amiralului din strada Toamnei este filat 
de Poliţie şi că el însuşi, adică comandorul Condeescu, din acea zi nu mai doarme acasă.

în fiecare seară, amiralul Macelllariu pleca către orele 8.00 pentru o oră, o oră şi Ju
mătate - unde şi cu cine se întâlnea nu-mi spunea. Către orele 19.30 eu trebuia să plec la 
serviciu, deci nu eram acasă nici când se întorcea.

Nu ştiu unde a plecat de la mine în seara de marţi, cu toate că l-am întrebat, nu mi-a 
spus unde pleacă, zicând că nu vrea să-mi încarce conştiinţa.

în urma contactului pe care l-am luat în acea seară cu comandorul Condeescu, mi-a 
spus că amiralul să plece imediat de la mine şi că n-ar fi rău să plec şi eu de acasă, împreu
nă cu nevasta. M-am întors acasă şi i-am spus amiralului convorbirea cu Condeescu, după 
care el a plecat imediat.

Marţi seara după ce a plecat amiralul de la mine, mi-am luat o valiză şi am încuiat 
casa, dând cheia soacrei mele, care locuieşte în aceeaşi curte, însă cu menaj separat de
al nostru şi i-am spus că prăvălia unde aveam serviciu deoarece închisese, noi plecăm la 
Constanţa, pentru a-mi găsi o slujbă. Despre persoana pe care am găzduit-o eu nu aveam 
nicio cunoştinţă. Totuşi, le-am spus că mai am un prieten din Constanţa, deoarece de foar
te multe ori eu aveam prieteni din Constanţa cu dormitul. Aşa că lucrul nu i-a surprins. 
Am dormit până sâmbătă dimineaţă la unchiul meu C. Zanedi din strada Aurel Vlaicu 
60. Prea curios nu i s-a părut, deoarece eu am stat de multe ori la el şi apoi aveam multă 
treabă cu afacerile prăvăliei, brevetul mi se anulase şi eu alergam toată ziua pe la Monopol. 
Deoarece eu nu aveam bani la mine, lucru pe care îl ştia şi el, nu i s-a părut curios că stau la 
el câteva zile. Eu i-am spus că după ce termin cu treburile prăvăliei, voi pleca la Constanţa 
pentru găsirea unui serviciu.

Sâmbătă dimineaţă când am aflat că am fost căutat de Poliţie în noaptea aceea şi au 
ridicat pe soacra mea şi pe cumnatul meu, am plecat imediat de la el, pentru a nu-i pro
duce neplăceri.
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Am plecat de la el la o domnişoară de la restaurant, anume Camelia Stregeru, ce locu

ieşte pe strada Sfinţilor (sic!) şi am rugat-o să ne lase să ne odihnim la ea pentru acea zi.
Dându-mi seama de abia că ceea ce am luat-o cu atâta uşurinţă, ce nenorocire mi-a 

produs şi fiind într-o deprimare sufletească atât eu cât şi soţia mea, am hotărât să ne omo- 
râm prin luarea unei otrăvi. Către ora prânzului am luat-o şi peste câteva ore, în loc să-§i 
facă efectul scontat, ne-a apucat vărsături şi ameţeli.

Totuşi în această stare de complet rău, am plecat să căutăm undeva să ne culcăm. Nu 
aveam nicio ţintă precisă, totuşi ne-am amintit de o doamnă în vârstă, fostă prietenă cu 
mama, care locuieşte pe şoseaua Ştefan cel Mare. Am bătut la uşă şi după ce ne-a deschis, 
cu toate că nu o văzusem de mai mulţi ani, am rugat-o să ne permită să dormim acolo 
noaptea. A doua zi am plecat de la ea şi după ce am colindat pe străzi şi tot neavând unde 
dormi, am revenit duminică seara tot la ea şi am rugat-o să ne mai primească pentru o 
singură noapte. M-a rugat mult văzând starea în care eram să nu o bag în vreun bucluc, 
deoarece are copii.

Luni seara şi marţi seara am dormit la o prietenă a nevestei mele, doamna Mihăilescu, 
căreia i-am spus o minciună că ne-am certat acasă cu familia nevestei pentru moştenire, în 
speţă pentru casa pe care o locuiesc.

Miercuri ne-am întâlnit pe stradă pe Mihai Bravu cu o cunoştinţă veche a mea, dom
nul Nache Niculescu care locuieşte prin acel cartier şi i-am spus că venim de la Constanţa 
şi-l rugăm să ne găzduiască câteva zile, el crezând că noi locuim în Constanţa.

Marţi noapte spre miercuri am fost ridicat de către Poliţie de la domiciliul lui.
Comandorul Condeescu mi-a spus într-o zi legătura dintre amiral şi Eftimie şi anume, 

nu ştiu prin ce mijloace, Eftimie a aflat că amiralul va fi arestat şi s-a dus la el şi l-a anunţat 
să plece de acasă. Aceasta se producea acum 2 ani, înainte de a fi judecat amiralul.

La avertismentul lui Eftimie, amiralul a plecat de acasă şi a stat ascuns în tot acest 
timp. Nume noi de alţi membri ai acestei mişcări nu mai cunosc.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi o semnez propriu.

s/s Romeo Snaidero

99. Declaraţia căpitanului de cursă lungă Snaidero Romeo privind împrejurările în care l-a 
cunoscut pe comandorul Dumitru Condeescu

Declaraţie

Subsemnatul Romeo Snaidero de profesie căpitan de lungă cursă din Marina 
Comercială, domiciliat în Bucureşti, b-dul Gh. Dimitrov nr. 82, în continuarea declaraţiei 
anterioare, mai declar următoarele;

în cursul lunii decembrie 1947, într-o convorbire pe care am avut-o cu comandorul 
Condeescu, acesta mi-a destăinuit că face parte dintr-o mişcare de rezistenţă care se află 
sub conducerea amiralului Horia Macellariu.

Comandorul Condeescu, care-mi spusese că face parte din conducerea mişcării, 
mi-a explicat că această organizaţie ce are ca scop răsturnarea regimului democratic din
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România, în eventualitatea unui război dintre anglo-americani §i Uniunea Sovietică §i 
instaurarea unui guvern compus din oameni politici, români aflaţi în străinătate urmând 
ca Gh. Rădescu, care este ultimul prim ministru constituţional recunoscut de americani să 
aibă conducerea guvernului.

Comandorul Condeescu mi-a mai spus că această mişcare de rezistenţă a amiralului 
Horia Macellariu era recunoscută de Rădescu şi de americani.

Despre modul de organizare a mişcării de rezistenţă, comandorul Condeescu mi-a 
spus că aceasta este împărţită pe grupe, iar membrii grupelor nu cunosc decât pe şeful 
grupei respective, fără să cunoască pe membrii altor grupe, sau pe vreun alt şef de grupă, 
astfel că în eventualitatea că vreunul din membri este arestat să nu poată divulga Poliţiei 
decât câţiva membri din grupa lui.

După propunerea comandorului Condeescu, am acceptat să fac parte din organiza
ţie, fiind încadrat în grupa condusă de acesta.

înlăturarea actualului guvern şi regim urma să se producă după spusele amiralului 
Horia Macellariu în felul următor: în momentul declanşării războiului dintre anglo-ame
ricani şi Uniunea Sovietică, primii ar fi debarcat pe coasta Mării Negre, în acelaşi timp 
trupe aeropurtate ar fi fost lansate cu paraşutele în împrejurimile Capitalei. în această si
tuaţie, membrii mişcării de rezistenţă ar fi trecut la acţiune, colaborând cu armatele anglo- 
americane pentru a înfrânge rezistenţa armată a ţării, înlăturarea membrilor actualului 
guvern şi instalarea unui guvern de o componenţă arătată mai sus.

în privinţa armamentului şi a muniţiei necesare în momentul declanşării acţiunii, ami
ralul Macellariu pretindea că ne vor fi paraşutate de americani in locuri dinainte stabilite.

Ca misiuni imediate, membrii organizaţiei aveau ca sarcină să recruteze membri, ur
mând ca acel membru care aduce o serie de noi aderenţi să formeze o grupă, el devenind 
şeful grupei.

Aceste misiuni ne erau date de amiralul Macellariu şi comandorul Condeescu în 
cursul şedinţelor care aveau loc la domiciliul Iui Condeescu şi la care participau, afară de 
subsemnatul, cei doi de mai sus şi următorii: comandor Toma, colonel Sandu Popovici şi 
căpitan-comandor Marcel Tăutu, care, de asemenea, făceau parte din organizaţie şi care 
la rândul lor erau şefi de grupe.

Nu ştiu cine făcea parte din grupele acestora. Am luat parte numai la două şedinţe, 
la care au luat parte cei menţionaţi mai sus. Primind de la comandorul Condeescu sarcina 
de a-mi forma o grupă câşdgând noi aderenţi, i-am răspuns acestuia că nu am cunoştinţe 
în Bucureşti de mare încredere, iar el mi-a dat sugestia să recrutez pe cei doi cumnaţi ai 
mei, Gh. lonescu şi Horia Budescu.

Am discutat cu aceştia în parte, spunându-le că există o mişcare de rezistenţă din a 
cărui conducere face parte comandor Condeescu, pe care aceştia îl cunoşteau din casa 
mea, spre a-i convinge să se încadreze şi ei în organizaţie.

Din partea comandorului Condeescu am mai primit ca sarcină să strâng informaţii 
referitoare la starea de spirit a populaţiei, precum şi oricare alte informaţii care ar putea 
fi de folos organizaţiei, informaţii pe care trebuia să le trimit lui Condeescu, care la rândul 
său urma să le trimită amiralului Horia Macellariu.

Subsemnatul am trimis amiralului Macellariu şi comandorului Condeescu o infor
maţie obţinută de Ia un cunoscut al meu, întâlnit întâmplător în oraş, informaţie din care
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reieşea că consulul Olandei ar fi fost rechemat, precum şi că unele consulate îşi micşorează 
numărul funcţionarilor.

t

Pe la sfârşitul lunii februarie sau început de martie, participând la o şedinţă în casa co
mandorului Condeescu, acesta împreună cu amiralul Macellariu, servindu-se de un plan 
al Bucureştiului şi o hartă a ţării pe judeţe, au făcut o numărătoare aproximativă a efecti
vului organizaţiei, stabilind că în Bucureşti ar fi circa 150 membri, încercând să-i grupeze 
după plan pe sectoare, ceea ce însă nu am reuşit, deoarece nu cunoşteam adresele tuturor 
iar în ceea ce priveşte efectivul membrilor organizaţiei pe ţară, nu-mi reamintesc ce nu
măr s-a stabilit, dar reţin că amiralul Macellariu a afirmat că are ca membri de încredere 
în organizaţie pe comandor Eftimie, comandor Costin la Turnu Severin, comandor Muşat 
la Călăraşi şi un anume PolizU la Braşov. Aceştia ar fi deţinut postul de conducere în re
giunea respectivă.

Sâmbătă, 27 martie am fost chemat de Condeescu să-i fac o vizită a doua zi diminea
ţa. A doua zi, duminică, pe la orele 12, ducându-mă la domiciliul acestuia din strada Dr. 
Mora, unde l-am găsit şi pe amiralul Macellariu, Condeescu mi-a spus că domiciliul lui 
Macellariu nemaifiind sigur, l-a găzduit la el şi că eventual va trebui să-l găzduiesc şi eu pe 
amiral câteva zile, aceasta începând de joi.

Miercuri, 31 martie, pe la orele 9 dimineaţa, am fost chemat la telefon de Condeescu, 
care m-a înştiinţat că amiralul va veni chiar acum la mine, care s-a şi întâmplat către orele 
prânzului.

Am găzduit pe Horia Macellariu şase zile, fiind vizitat zilnic de Condeescu până sâm
bătă, când acesta mi-a spus că nu mai vine acasă şi că ne vom întâlni marţi seara, la orele 
8, în bulevardul Elisabeta.

Comandorul Condeescu îmi spusese de joi că a dispărut de la domiciliu, fiind urmărit 
de Poliţie, iar marţi seara cred că ne-am întâlnit. Condeescu mi-a spus să părăsesc domici
liul atât eu cât şi Macellariu, deoarece vom fi arestaţi, ceea ce am şi făcut.

Amiralul Macellariu, pe care l-am înştiinţat să dispară de la domiciliul său conform 
celor ce-mi comunicase Condeescu, a plecat fără să-mi spună unde se duce, iar eu cu soţia 
am plecat de acasă, comunicând soacrei mele, care locuieşte la aceeaşi adresă, că am plecat 
la Constanţa.

Aceasta îmi este declaraţia ce o dau, o susţin şi o semnez propriu.

100.1 martie 1963. Referatul cuprinzând date asupra numitului Snaidero Romeo, deţinut în 
penitenciarul Botoşani, care urmează a se elibera la 17 aprilie 1965

Ministerul Afacerilor Interne 
Serviciul „C”
Nr. 14/750136 din 1 martie 1963

Se aprobă propunerea, 
s/s indescifrabil

21810/N din 5.03.63

Strict 
Secret 

S.C.91 
Ex. nr. —
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Referat

cuprinzând date asupra numitului Snaidero Romeo, 
deţinut în penitenciarul Botoşani, care urmează a se elibera la 17.04.1965

Snaidero Romeo este născut la 11.07.1909, în Bucureşti, fiul lui Audio şi Eugenia, fost 
căpitan de cursă lungă în Marina Comercială, căsătorit, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, 
B-dul Gh. Dimitrov nr. 82.

Din materialul ce-1 deţinem asupra sa rezultă că în toamna anului 1947 s-a întâlnit pe 
stradă cu comandorul Condeescu şi tot atunci s-a întâlnit cu amiralul Horia Macellariu, 
cu care ocazie Condeescu i-a adus la cunoştinţă că Macellariu conduce o organizaţie sub
versivă de rezistenţă împotriva regimului din România, că această organizaţie era în acel 
moment în faza pasivă, dar la momentul oportun va avea misiuni de îndeplinit în cazul 
unui conflict armat între America şi Uniunea Sovietică. In această situaţie, organizaţia 
amiralului urma să primească instrucţiuni de la americani de ceea ce trebuia să facă.

Cel în cauză a fost de acord să facă parte din organizaţie, iar ulterior a reuşit să mai 
recruteze încă doi membri, el devenind conducătorul nucleului de trei oameni şi omul de 
încredere al lui Condeescu.

La una din şedinţele organizaţiei condusă de Macellariu s-a discutat comentariile pos
turilor de radio anglo-americane, cu care ocazie îşi făceau păreri asupra acestor emisiuni 
§i au comentat discursul lui Truman. Cu această ocazie, susnumitul a reuşit să cunoască o 
serie de membri ai organizaţiei subversive.

La 31 martie 1948, a fost vizitat de Macellariu, care era căutat de organele de stat, pe 
care l-a găzduit până la 7 aprilie, acelaşi an, timp în care a venit şi Condeescu şi i-a spus că 
nici el nu mai doarme acasă pentru a nu fi arestat.

în ziua de 7 aprilie 1948, a fugit şi el de acasă de teamă să nu fie arestat întrucât şi-a 
dat seama că făcea parte dintr-o organizaţie de tip fascist, care avea drept scop răsturnarea 
prin violenţă a regimului instaurat în R.P.R., cu ajutorul anglo-americanilor.

Pentru aceste fapte a fost arestat la 21 aprilie 1948 şi condamnat de Tribunalul Militar 
Bucureşti, Secţia I prin sentinţa nr. 2195 din 13.12.1948, la 15 ani de muncă silnică, pe
deapsă ce urmează să expire la 17 aprilie 1963.

în timpul detenţiei, este lucrat informativ încă din anul 1959, deoarece este un ele
ment fanatic şi recalcitrant, a luat parte activă la revoltele organizate de deţinuţii contra
revoluţionari din penitenciarul Calaţi în anii 1957 - 1958, prin diferite bileţele transmise 
de plantoane (agenţi „T”) a căutat să ridice moralul deţinuţilor din alte celule în vederea 
faptului că regimul se va schimba şi P.N.Ţ. va veni din nou la putere.

A reuşit să îndoctrineze doi deţinuţi tineri şi să-i fanatizeze în ideologia P.N.Ţ.
A luat parte la redactarea unor fiţuici intitulate „Buletin informativ P.N.Ţ.”, în scopul 

instigării deţinuţilor.
împreună cu alţi deţinuţi a dezbătut posibilităţile viitoare de guvernare a P.N.Ţ., de

senând pe pătură cu săpun diferite scheme de organizarea din nou a P.N.Ţ.
A încercat să comunice cu exteriorul prin deţinuţii care se eliberau.
A fost pedepsit cu 187 zile izolare şi tăierea dreptului de a primi pachet pe timp de 3 

luni pentru neexecutarea de ordin, a vorbit la geam cu deţinuţii şi abaterile de mai sus.
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întrucât a făcut parte din conducerea unei organizaţii subversive cu caracter fascist 
şi ţinând cont că în timpul detenţiei a avut comportare rea şi a dovedit că se menţine pe 
aceeaşi poziţie duşmănoasă,

Propunem:
- la expirarea termenului - 17 aprilie 1963, să i se fixeze domiciliu obligatoriu pe timp 

de 36 luni în comuna Rubla, raionul Brăila, regiunea Galaţi.126

Şeful serviciului „C”
Colonel de securitate
s/s indescifrabil Nedelcu Mihail

101.19 septembrie 1963. Referat cu propuneri de ridicare a restricţiilor domiciliare numitului 
Snaidero Romeo

Ministerul Afacerilor Interne 
Serviciul C
Nr. 14/750136 din 19 septembrie 1963 
Se aprobă propunerea 
s/s indecifrabil

Referat
cu propuneri de ridicarea restricţiilor domiciliare a numitului Snaidero Romeo

Snaidero Romeo este născut la 11 iulie 1909, în Bucureşti, fiul lui Audio şi Eugenia, 
fost căpitan de cursă lungă în Marina Comercială, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, B-dul 
Gh. Dimitrov nr. 82, în prezent cu domiciliu obligatoriu în comuna Rubla, raionul Brăila, 
regiunea Calaţi.

Din materialul ce-1 deţinem asupra sa rezultă că în toamna anului 1947 s-a întâlnit cu 
comandorul Condeescu şi s-a încadrat în organizaţia subversivă de rezistenţă condusă de 
fostul amiral Horia Macellariu.

După încadrare, a recrutat la rândul său alţi doi membri din acea organizaţie şi a 
devenit conducătorul unui nucleu de trei oameni şi omul de încredere a lui Condeescu. 
De asemeni, a participat la şedinţele organizaţiei ce erau conduse de Macellariu care era 
urmărit de către organele de stat, iar la 7 aprilie 1948 a fugit şi el de acasă, de teamă să 
nu fie arestat.

Pentru aceste fapte a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, la expirarea cărora i s-a fi
xat domiciliu obligatoriu pe timp de 36 luni, urmând a fi pus în libertate la 17 aprilie 1966.

Verificându-se situaţia sa pe teren de comisia din ordinul conducerii Ministerului 
Afacerilor Interne, s-au stabilit următoarele;

- Snaidero Romeo este încadrat ca muncitor zilier la G.A.S. „I. Georgescu", iar la 
locul de muncă este cunoscut cu o comportare bună, nefiind semnalat cu manifestări 
duşmănoase.

Este suferind de astenie nervoasă şi tensiune.

120 Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Fond Penal, Dosar nr. 581, 
voi. 19, f. 13.
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Faţă de situaţia sa prezentă, comisia propune:
Numitului Snaidero Romeo să i se ridice restricţiile domiciliare şi să i se aprobe stabi

lirea la vechiul domiciliu.127

Membrii Comisiei 
Locotenent-colonel Lupu Vasile 
Maior Ene Vasile 
Căpitan Dimitriu Constandn 
Şefiil Direcţiei a IlI-a 
General maior Evghenie Tănase 
Serviciului „C”

De acord 
Şeful

Colonel Nedelcu Mihail

De acord
Secretar General M.A.I. 
Colonel Dumitru loan

2.10. Coinculpatul căpitan-comandor Drimba Gheorghe

102. 15 aprilie 1948. Declaraţia căpitan-comandorului (r) Drimba Gheorghe privind 
împrejurările în care l-a reîntâlnit pe contraamiralul (r) Horia Macellariu

Subsemnatul căpitan-comandor (r) Drimba Gheorghe, născut în anul 1905, luna 
aprilie 27 în comuna Rupea, Judeţul Târnava Mare, având ca studii bacalaureatul. Şcoala 
Navală şi Şcoala de Aplicaţie, de naţionalitate român, religia ortodoxă, flu al lui Gheorghe 
Drimba, de profesie magistrat şi al Elenei, de profesie casnică, fără avere. Eu posed 5 
hectare pământ arabil. Nu am făcut şi nici nu fac niciun fel de politică. Ultimul domiciliu 
Bucureşti, strada Lanţului nr. 2, declar următoarele:

Am cunoscut din Marină pe comandorii Condeescu, Toma şi Eftimie, de asemenea şi 
pe amiralul Macellariu, care în timpul războiului era comandantul Forţelor Maritime.

După întoarcerea mea din captivitate în Rusia la 15 decembrie 1946, nu l-am văzut pe 
amiralul Macellariu până în ziua de - nu ştiu precis data - dar era cam 2-3 aprilie 1948. Am 
ajuns să-l văd în următoarele împrejurări: când m-am întors, am întrebat cum era şi firesc pe 
toţi camarazii despre ofiţerii noştri de marină ce mai fac şi pe unde şi cum mai trăiesc, dacă 
au slujbă etc., cei din cadrul disponibil. Cu această ocazie mi s-a spus şi de amiralul Macellariu 
că trăieşte aici în BucureşU şi nu este fugit în străinătate, deşi este condamnat la puşcărie.

Acest lucru mi l-au spus atât comandorii Condeescu, Toma şi Eftimie. Eu le-am spus 
că aş vrea să-l văd pe amiralul Macellariu, să-l văd cum arată. într-una din zile, imediat 
după alegeri, mi-a spus Condeescu pe stradă că dacă vreau să-l văd pe amiral să vin la 
casa, numărul nu-1 ţin minte acum, în strada Grigore Mora. Când am intrat, m-a primit 
amiralul Macellariu, iar la scurt timp a venit din altă cameră doamna Condeescu. Nu 
peste mult dmp a venit Condeescu iar doamna a plecat.

Ce am vorbit cu amiralul:

127 Arhiva C.N.S.AS., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 19, f. 20.
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Mai întâi, amiralul m-a întrebat cum am ajuns prizonier în Uniunea Sovietică, pe 

unde am fost §i cum m-am întors. Eu l-am întrebat cum i-a mers §i cum a fost atunci cu 
Armistiţiul la Constanţa. Mi-a povestit cum a fost. Apoi, a făcut apel la mine, zicând că mă 
ştie din război şi din serviciu că sunt om de cuvânt şi că n-am să spun ceea ce are să-mi 
spună el. Mi-a spus că el organizează o mişcare de rezistenţă pentru cazul unui eventual 
război care să ajute trupele aliate când vor veni în ţară. Eu i-am spus că eu am de gând să 
plec din ţară să-mi găsesc un vapor fie la Marsillia, fie în Argentina şi m-a rugat ca fiind in 
străinătate să caut români fugiţi acolo şi să le spun care este situaţia de aici, că se fac ares
tări peste arestări, cu sau fără motiv, se schingiuiesc oameni şi că domneşte o nemulţumire 
generală din cauza teroarei şi a nesiguranţei vieţii omului. I-am spus că pot să-i satisfac 
această dorinţă dacă mă voi vedea cu vreun român competent.

Mai mi-a spus că nu are aici nici mijloace băneşti necesare şi că îi roagă să stăruie pe 
lângă străinătate să le dea aici o mână de ajutor. I-am promis şi acest lucru.

Cu aceasta ne-am despărţit şi eu am plecat acasă. Despre organizaţie mi-a spus că este 
fără nume şi nu se cunosc între ei decât cel mult două-trei persoane, eu personal nu am fă
cut parte din organizaţie, nefăcând parte nici din vreo grupă, deoarece a doua zi am plecat 
în Ardeal, sau poate era şi a treia zi. Acolo nu am reuşit să trec frontiera şi m-am întors.

La două sau trei zile, am plecat în Dobrogea, voind să fug în străinătate pentru a găsi 
angajament pe vreun vapor, nici aici nu am reuşit şi sâmbătă, 10 aprilie 1948, am fost din 
nou acasă.

De la data de 2-3 aprilie 1948, când i-am văzut pe amiral şi Gondeescu, pe aceştia nu 
i-am mai văzut şi nici pe vreun alt ofiţer de marină.

La 14 aprilie 1948, ora 1.30, am fost arestat de Poliţie la locuinţa mea.
Când eu am fost la Condeescu, la 2-3 aprilie 1948, amiralul spunea că locuieşte la 

Condeescu de câtva timp, deoarece acolo unde stătea, la o doamnă, care spunea el că nu 
ştie cine este, a simţit că este filat şi a trebuit să plece, aşa încât a venit la Condeescu. Ce a 
mai făcut pe urmă nu ştiu, căci nu am văzut pe nimeni.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, o susţin şi o semnez nesilit de nimeni.

s/s Căpitan-comandor Gh. Drimba 15 aprilie 1948

103.13 decembrie 1948. Procesul-verbal al interogatoriului câpitan-comandorului (r) Drimba 
Gheorgke

R.P.R.
Tribunalul Militar Bucureşti 
Secţia I-a

Proces-verbal

Interogatoriul acuzatului 
Astăzi, 13 decembrie 1948
Noi, generai maior magistrat pr. Petrescu Alexandru, prim preşedinte al Tribunalului 

Militar Bucureşti, Secţia I-a.
Procedând conform art. 265, 269 C.J.M. în şedinţă publică la interogatoriul învinui

tului al cărui proces se judecă azi, ne-a răspuns că:
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Se numeşte Drimba Gheorghe, 27.04.1905, de 43 ani, născut în Rupea, judeţul 

Târnava Mare, fiul lui Gheorghe şi al Elena, de profesiune ofiţer Marina Comercială, 
domiciliat în Bucureşti, str. Lanţului nr. 2, necondamnat.

Preşedintele punându-i în vedere dovezile faptului ce i se aduc în sarcină şi cerându-i 
să spună ceea ce este util apărării sale, a dat răspunsurile reproduse de către grefier, după 
cum urmează:

Am cunoscut pe Macellariu, pe Eftimie şi pe Condeescu din serviciul Marinei. I-am 
revăzut când am venit din prizonierat în 1946. Prin Tăutu l-am văzut pe Macellariu în 
1948. Tăutu mi-a spus că Macellariu vrea să mă vadă. Prin februarie, pe la sfârşit, mi-a 
spus să vin la el să mă ducă el. Tăutu m-a dus pe strada Romană, colţ cu Toamnei ca 
să-l văd pe Macellariu, care a venit, dar era grăbit, am fost pe câteva străzi, dar a plecat 
spunând că vrea să mă vadă altădată, ca să-i spun cum am căzut prizonier. După 2-3 zile, 
mi-a spus Tăutu să vin la el acasă căci va veni Macellariu. M-am dus pe la 5-6 şi a venit 
Macellariu. A venit cu un civil prieten al lui, al cărui nume spunea că este Gheorghiu, care 
n-a stat mult. Cu mine, Macellariu a vorbit cum am căzut prizonier, până m-am întors din 
prizonierat. Eu l-am întrebat ce a fost în Constanţa, căci eu am fost prizonier la Ismail.

L-am revăzut o singură dată pe Macellariu prin 20 şi ceva martie 1948, tot de Tăutu 
anunţat şi acesta m-a dus la Macellariu, Condeescu nefiind acasă şi revenind mai târziu.

Macellariu nu mi-a vorbit de scopul organizaţiei. M-a întrebat ce fac şi am spus că 
prost şi că vreau să plec să părăsesc ţara cu un vapor, angajându-mă oriunde. Mi-a spus 
că dacă mă îmbarc şi dacă trec prin Franţa să salut pe Caranfil şi să-i spun că cei de aici 
trăiesc rău, neavând bani; i-am spus că dacă ajung pe acolo îi spun, dar n-am promis. Nu 
mi-a spus să-i comunic că vor ajutor străin.

Despre organizaţie, mi-a spus că el ar vrea să facă o organizaţie astfel cum am declarat 
în declaraţia mea.

Când a venit cu Gheorghiu mi-a spus că e prietenul său şi că dacă plec în Turcia m-a 
rugat pentru el să-l ascult ce o să mă roage şi acesta mi-a spus să vorbesc cu Sedat şi acesta 
să-i aranjeze, dacă poate, o plecare din ţară. Am spus lui Macellariu că eu nu-mi pot lua 
astfel de angajamente.

104.1953. Adresă privind rezultatul investigaţiilor asupra comandondui Drimba Gheorghe

M.S.S. Nr. 426/00173076
Obiectul:
Investigaţii asupra lui Drimba Gheorghe, 
cerute cu nr. 2187/25.04.1953

Către
C III

Drimba Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Elena, născut la 27 aprilie 1905, în comu
na Rupea, regiunea Stalin, fost căpitan-comandor de marină, în prezent proiectant la 
IPRONAV din str. Brezoianu nr. 2, domiciliat în str. Lanţului nr. 2, Secţia 26 Miliţie, 
Raionul Lenin.

Tatăl său a fost magistrat la Târnava Mare, în prezent decedat. Mama, casnică, nu se 
cunoaşte ce avere a posedat.

Susnumitul din anul 1926 până în anul 1947 a funcţionat în cadrul flotei Marinei.
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în anul 1947 a fost scos din cadrele armatei, cu gradul de căpitan-comandor.
în anul 1946, primind misiunea de a face o temă de luptă cu vasul bricul „Mircea”, a 

mers până la Odessa, unde a fost reţinut §i internat în lagăr până în anul 1947, motivele 
nu se cunosc.

Din 1948, 13 aprilie până la 21 ianuarie 1949 a făcut închisoare la Văcăreşti, fiind 
arestat de organele M.S.S., pentru că a tăinuit un complot de a lui Horia Macellariu, cri
minal de război, care a vrut să treacă peste graniţă.

în anul 1949 a intrat contabil la I.C.A.S., unde a funcţionat până în anul 1951, când 
s-a angajat ca proiectant la IPRONAV, unde funcţionează şi în prezent.

Nu posedă avere.
Nu a reuşit să fi fost încadrat în vreun partid politic în trecut, în prezent este sindica

list. Nu se manifestă ostil, fiind o fire prudentă şi ascunsă. Susnumitul este suferind de un 
picior şi umblă în baston.

Locuieşte împreună cu Cecilia, soţie, fiica lui Balaban şi Maria, născută la 18.09.1913, in 
Brăila, învăţătoare la Şcoala nr. 4 Elementară, Bălăbănescu Maria, soacră, fiica lui Ion şi Elena, 
născută la 27 iulie 1875, la Brăila, casnică şi Ileana, fiică, născută în 1950, în Bucureşti.128

Maior securitate 
Dinescu V.

Căpitan de securitate 
lavorschi Gh.

105. 12 mai 1953. Referat privind pe numitul Drimba Gheorghe, fost condamruit pentru tăi
nuire de complot 
C 3/2187 
VI

Referat
privind pe numitul Drimba Gheorghe, fost condamnat pentru tăinuire de complot, 

domiciliat în Bucureşti, str. Lanţului nr. 2, Secţia 26 Miliţie

Drimba Gheorghe este născut la 27 aprilie 1905, în comuna Rupea, Stalin, fiul lui 
Gheorghe şi Elena, fost căpitan-comandor de marină, în prezent de profesie proiectant, 
este căsătorit cu Cecilia şi are un copil.

Tatăl său a fost magistrat la Târnava Mare, în prezent decedat. Nu se cunoaşte ce 
avere au avut.

în prezent, Drimba Gheorghe lucrează la IPRONAV, în calitate de proiectant.
Din investigaţiile efectuate de organele de securitate şi din referatul organului de 

miliţie rezultă următoarele: Drimba Gheorghe a funcţionat în cadrul Flotei Marinei înce
pând din anul 1926.

în anul 1946, primid misiunea de a face o temă de luptă cu vasul bricul „Mircea", a 
mers până la Odessa, unde a fost reţinut şi internat în lagăr până în anul 1947, însă nu se 
cunoaşte pentru care motive.

în anul 1947 a fost scos din cadrele armatei cu gradul de căpitan-comandor.
în anul 1948 a fost arestat şi condamnat la 9 luni închisoare pentru motivul că a tăinu

it complotul criminalului de război Horia Macellariu, care a vrut să fugă peste graniţă.
Pedeapsa a executat-o de la data de 13 aprilie 1948 până la 21 ianuarie 1949, la pe

nitenciarul Văcăreşti.

,f. 311-312.
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Din investigaţii nu s-a putut stabili dacă a făcut parte din vreun partid politic. în pre

zent este sindicalist.
Din materialul obţinut de la A.S. - M.S.S., rezultă următoarele:
Drimba Gheorghe, născut la 27 aprilie 1905 în Rupea, fiul lui Gheorghe şi Elena, do

miciliat în Bucureşti, str. Lanţului nr. 2, fost căpitan-comandor în armată, este arătat, în- 
tr-o fişă personală, că organele militare îl caracterizează ca element nesigur pe care nu se 
poate conta. A fost condamnat la 9 luni închisoare, pentru nedenunţarea unui criminal.

Nu este în câmpul muncii.
După 23 august 1944 s-a încadrat în Sindicat.129

L. Niculescu 
s/s indescifrabil

12 mai 1953

2.11. Depoziţiile prezumtivilor complici

106.19 aprilie 1948. Declaraţia comandorului av. în rezervă Tănăsescu Constantin, asupra 
cazului Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul comandor av. în rezervă Tănăsescu Constantin, asupra cazului Horia 
Macellariu, declar următoarele:

Comandor aviator Marin Anton, cumnat cu mine, m-a rugat să telefonez coman
dorului Toma şi să mă informez despre amiralul Macellariu. Am telefonat lui Toma şi 
ne-am văzut în oraş. îmi era figura cunoscută din vremea când mă ducea, cu generalul 
Teodorescu, la maşină sau mai repede din tramvaiul 5 şi de pe strada unde locuiesc şi pe 
unde trecea adesea.

Mi-a spus că va comunica amiralului. La câteva zile, comandorul Toma mi-a telefonat 
că amiralul vrea să mă vadă şi dacă accept să treacă pe la mine. Am acceptat şi într-o seară 
au venit doi inşi, unul prezentându-se amiralul Macellariu şi celălalt, tot un ofiţer, căruia 
nu i-am reţinut numele. Nu am cunoscut până atunci pe amiralul Macellariu şi nici nu 
ştiam nimic despre situaţia lui în spaţiu. Mi-a spus interesându-se şi el de soarta lui Marin 
Anton că ar vrea să-l vadă. Pe când discutam a venit şi Toma în urma unui telefon dat de 
Macellariu, după care au plecat împreună. Vizita a durat cred 10-15 minute.

în altă zi, am comunicat lui Marin Anton că am văzut pe Macellariu şi dorinţa iui de 
a se vedea.

Mi-a răspuns că este riscant să se vadă şi să-i comunic numai că este sănătos. La câteva 
zile am fost chemat la telefon de amiralul Horia Macellariu şi i-am comunicat cele spuse 
de Marin.

După câteva zile, amiralul mi-a telefonat din nou şi mi-a spus că doreşte să mai treacă 
pe la mine. Eram bolnav şi a venit tot pe seară, de data aceasta cu altcineva, prezentân- 
du-l comandor de marină. Numele îmi scapă. M-a întrebat dacă Marin nu s-a hotărât să-l 
vadă. I-am răspuns că nu l-am văzut. A stat foarte puţin şi a plecat - unde a locuit Horia 
Macellariu nu ştiu. Singurele minute petrecute la mine în casă au fost cele din ocaziile de 
•nai sus, când nici soţia mea şi nici fiica mea nu se găseau acasă.

129 Ibidem, f. 308-309.
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Asupra locului unde s-ar putea găsi în prezent Horia Macellariu nu pot da nicio indi

caţie. Nu-i cunosc prietenii, rudele sau subalternii care l-ar putea găzdui.
Ultima dată când a fost Macellariu la mine a fost la sfârşitul lui martie sau începutul 

lui aprilie.
Stărui şi semnez.

s/s comandor av. rezervă Tănăsescu Constantin 19 aprilie 1948

Adaug că la Anton Marin am fost împreună cu comandorul Toma.

107. 22 aprilie 1948. Mandatul de reţinere nr. 6117 a inculpatului Panait Ion

Tribunalul Militar Corpul II Armată 
Parchetul Militar

Mandat de reţinere nr. 6117

în virtutea legii şi al Prezidiului provizoriu al R.P.R.
Noi căpitan magistrat Radu Eugen, procuror militar pe lângă Parchetul Ttribunalului 

Militar al Corpului II Armată,
în baza art. 143 din C.J.M., având in vederea că în contra lui Panait Ion din ... str.... 

nr. ... sunt indicii de vinovăţie pentru fapta de uneltire contra siguranţei statului prev. şi 
pen. de art.....

Având în vedere că în interesul cercetărilor cu care s-a delegat organele Direcţiune! 
Generale a Poliţiei este nevoie de deţinerea învinuitului pe timp de 5 zile.

Având în vedere art.159, 160, 162 şi 165 C.J.M.
Cerem tuturor agenţilor forţei publice să reţină şi să conducă la arestul Ministerului 

Afacerilor Interne din Bucureşti, str. Academiei nr.... pe sus-numitul.
Cerem şefului arestului să-l primească şi să-l reţină pe timp de 5 zile cu începere de 

la data de 22.04.1948.

Dat în Bucureşti, astăzi 22.04.1948. 
Procuror militar 
s/s indescifrabil

Am luat cunoştinţă 
învinuit

108. 24 aprilie 1948. Declaraţia numitului Vasile Florian

Declaraţie

Subsemnatul Vasile Florian, născut in 1896, luna decembrie 8, în comuna Dărmăneşti, 
judeţul Bacău, fiul lui -I- Nicolae şi al -I- Nataliei, toţi de naţionalitate română.

Părinţii mei posedă o casă în comuna Dărmăneşti, judeţul Bacău, cu circa 12 ha pă
mânt arabil şi fâneaţă, din care o grădină de 2 ha pomi roditori, albine şi alte instalaţii. 
Averea mea personală astăzi este de V'> din imobilul din Bucureşti, b-dul General Stalin 57,
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1/9 din terenul situat în strada Floreasca în suprafaţă totală de 6000 m.p. şi ‘A din fabrica 
din Braşov, strada Avram lancu 40-42 numită Textile Braşov. Studii: licenţiat în drept 
Universitatea Iaşi. Cunosc limba franceză. Serviciul militar satisfăcut, în prezent locote
nent de rezervă în Regimentul 1 Pioneri, căsătorit cu Sabina Negulescu, artist pictor, fiica 
mea Ileana V. Florian studentă la Belle Arte de 19 ani. Nu am fost judecat niciodată. Sunt 
de profesiune industriaş, avocat incompatibil. Ultimul domiciliu în Bucureşti, Bulevardul 
General Stalin 57. Declar următoarele:

Am luat bacalaureatul la Liceul Internat din Iaşi. După bacalaureat, am făcut un an 
de matematici la Universitatea Bucureşti, apoi am întrerupt, făcând doi ani serviciul mi
litar şi războiul din 1916. După război, am făcut Facultatea de Drept a Universităţii din 
Iaşi. După ce mi-a luat licenţa, am rămas un an la Iaşi, fiind secretarul domnului avocat C. 
Simionescu-Iaşi. în 1921, am venit in Bucureşti, înscriindu-mă in Baroul Ilfov, unde am 
profesat avocatura până la sfârşitul anului 1925.

Murind tatăl meu, am plecat din Bucureşti la Dărmăneşti, pentru a mă îngriji de fa
milie. Am rămas la Bacău, respectiv la Dărmăneşti şi Târgu Ocna până în anul 1932.

în anul 1928, m-am căsătorit cu actuala mea soţie. Sabina Negulescu din Craiova. în 
anul 1932, am fost angajat la Societatea Petroşani, ca avocat şefia exploatările din Valea 
Jiului cu sediul în comuna Petroşani, unde am rămas un an. Apoi, Societatea Petroşani 
m-a trasferat la Bucureşti, încredinţându-mi conducerea Serviciului Contencios central, 
unde am rămas patru ani, până în anul 1936. în acest an am demisionat de la Societatea 
Petroşani şi am trecut în conducerea Grupului de societăţi Vixoza Românească, Antigaz, 
Acticarbon etc., postul meu era consilier general. în anul 1937 am trecut administrator 
delegat la Societatea „Vlahiţa”, care aparţinea aceluiaşi grup de acţionari, în care post am 
rămas până în anul 1938. în acest an am plecat de la aceste societăţi şi curând am achiziţi
onat Fabrica de tricotaje „Heriana”, formând Societatea Românească de Textile S.A. După 
un an şi jumătate de activitate, adică prin anul 1940, prin fuziune am trecut administrator 
delegat la Societatea „Lupeni”, nou creată. Aici am rămas până în 1943.

în anul 1943, în asociaţie cu domnul inginer Petre Cireş, am condus Ciorăpăria 
Românească S.A. şi Sapic S.A., care aveau o fabrică de ciorapi în Bucureşti şi un magazin 
de en-gross, tot în Bucureşti, în strada Băcani nr. I.

în anul 1944 am vândut fabrica de ciorapi, iar magazinul l-am lichidat [...].130

24 aprilie 1948

109. 27 aprilie 1948. Declaraţia locotenent-comandorului (r) Dimancea Constantin privind 
împrejurările în care l-a cunoscut pe contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul locotenent-comandor (r) Dimancea Constantin, domiciliat în strada 
Hepter 2 Bucureşti, în continuare declar următoarele:

,3U Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 9, f. 346.

www.ziuaconstanta.ro



248 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
îl cunosc pe domnul amiral Macellariu din vedere încă de când- eram elev în Şcoala 

de meseriaşi mecanici în vara anului 1923, pe când eram comandantul unui torpilor 
„Năluca” sau „Smeul”.

De la această dată până în 1942 sau 1943, când a luat comanda Forţelor Navale 
Maritime, nu i-am fost prezentat.

La această dată, am fost prezentat odată cu toţi ofiţerii flotei. Mai târziu, fiind mutat 
şeful Serviciului Tehnic al Forţelor Maritime şi preşedinte al Comisiei de control al lucră
rilor la Şantierele din Constanţa, am luat contact mai apropiat, fiindu-i subaltern direct.

în acest post pe care l-am ocupat până în mai 1944, relaţiile noastre au fost numai de 
serviciu. Şdu că eram foarte bine apreciat de domnia sa, fiind foarte bine notat în memoriu.

Din mai 1944 şi până în septembrie - octombrie 1944 fiind inspector de studii la Şcoala 
Navală, n-am mai fost sub comanda sa şi relaţiile în acest interval au fost ocazionale.

După 23 august 1944, trecându-1 la comanda Şcolilor Marinei, mi-a devenit iarăşi 
comandant.

Cu ocazia unui bombardament anglo-american asupra Bucureştiului, aflând că şi lo
cuinţa domnului amiral a fost bombardată, pentru faptul că îmi era comandant m-am dus 
la faţa locului şi împreună cu alţi camarazi marinari am dat ajutor la salvarea unei părţi 
din lucrurile mari de valoare pe care le-am depozitat la domiciliu meu. Fiind în trecere 
în Bucureşti la acea dată, la înapoiere in Constanţa i-am comunicat acest lucru domnului 
amiral, care mi-a mulţumit şi m-a rugat să i le păstrez.

în acest timp fiind numit comandant al Şcolilor Marinei Bucureşti şi sosindu-i şi lu
crurile de la Constanţa, m-a rugat ca până îşi va găsi o locuinţă să-i mai păstrez o parte din 
ele, lucru pe care l-am acceptat cu oarecare greutate deoarece nu prea aveam loc. Faptul 
că am acceptat, a fost motivul că fiindu-mi comandant la şcoli, ţineam să-l oblig într-o 
oarecare măsură să mă menţină cu serviciul în Bucureşti, unde aveam familia şi casa. în 
acest timp mi-a făcut câteva vizite, de 4-5 ori, cu care ocazie şi-a aranjat lucrurile şi cu care 
prilej l-am reţinut la masă sau l-am trătat cu gustări. în acest fel ne-am cunoscut mai bine, 
relaţiile dintre noi nedepăşind raporturile dintre comandant şi subaltern.

în primăvara anului 1945, amiralul Macellariu fiind trecut în rezervă şi eu nemaia- 
vându-1 ca sprijin pentru a mă menţine în Bucureşti, unde aveam interese familiare, am 
fost nevoit să plec la Turnu Măgurele, unde erau dispersate Şcolile Marinei şi unde de 
fapt contam pe ordinea de bătaie. La Turnu Măgurele am stat până în iarna anului 1946, 
când am fost mutat în interesul serviciului la Arsenalul Marinei ca delegat în Bucureşti, nu 
l-am mai văzut pe domnul amiral Macellariu.

După sosirea mea în Bucureşti, m-am întâlnit ocazional pe stradă şi de câteva ori a 
mai venit pe acasă pe la mine pentru a-şi mai lua din lucruri.

Cu aceste ocazii, am mai vorbit de chestiuni diverse, însă niciodată politice. Era însă 
foarte amărât că este hărţuit de Tribunalul Poporului şi că nu ar vedea de ce ar fi acuzat 
deoarece se considera că a salvat portul şi oraşul Constanţa de dezastrul ce l-ar fi provocat 
germanii în retragere la 23 august. îşi arăta speranţa că va fi absolvit de vreo vină.

în alte ocazii, l-am întrebat cum se descurcă acum ca civil şi dacă speră să ia vreun 
serviciu şi mi-a spus că va încerca prin relaţii să se ocupe de o negustorie, să procure varză, 
lemne, materiale etc.

Ultima dată când l-am văzut pe domnul amiral Macellariu a fost în ziua de Sf. 
Constantin şi Elena, în anul 1946, după amiază, când a venit pentru a mă felicita şi a'5>
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lua nişte haine. Deoarece era onomastica mea şi erau membrii familiei mele, cu copiii şi 
făcând o reuniune familiară, a stat foarte puţin şi a plecat.

De la această dată nu am mai văzut pe domnul amiral Macellariu şi nici domnia sa nu 
mai m-a vizitat, cu toate că mai avea şi mai are o parte din lucruri depozitate la mine.

în august 1946, am fost trecut în cadrul disponibil, iar în septembrie acelaşi an am intrat 
funcţionar în Administraţia Livrărilor până în octombrie 1947. Până în martie 1948, când 
am intrat la I.M.S. Bucureşti, unde funcţionez şi în prezent, nu am avut niciun serviciu.

De condamnarea domnului amiral Macellariu am aflat din ziare pentru participare la 
organizaţia „Sumanelor Negre”.

intre timp, m-am întâlnit cu mulţi ofiţeri de marină civilă şi deblocaţi, aflând că dom
nul amiral Macellariu este fugit în zona americană din Austria sau, după alţii, la Malta.

Menţionez că de la Sf. Constantin şi Elena, 21 m^u 1946, nu am mai văzut pe domnul 
amiral Macellariu şi nici n-am mai comunicat cu domnia sa in niciun fel, He in scris, tele
fonic sau prin vreun camarad.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, susţin şi semnez propriu.

s/s Dimancea Constantin 27 aprilie 1948

110. 29 aprilie 1948. Declaraţia căpitan-comandorului (r) Muşat N. Im privind împrejură
rile în care l-a cunoscut pe cmtraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul căpitan-comandor (r) Muşat N. Ion, domiciliat în Călăraşi, strada Sf. 
Nicolae 70, în continuare declar;

Cu domnul amiral Macellariu m-am întâlnit întâmplător în primăvara anului 1946, în 
tramvaiul nr. 1 în timp ce mergeam din Piaţa Sf. Gheorghe spre Calea Moşilor, de unde 
intenţionam să iau tramvaiul nr. 24 pentru Gara de est.

După câte îmi amintesc, eram în drum de la Turnu Măgurele spre Călăraşi, unde 
mergeam acasă, într-o permisie. Domnul amiral a venit la mine iar la Calea Moşilor ne-am 
dat jos împreună, unde am stat de vorbă puţin timp. La început m-a întrebat de unde vin. 
I-am spus că de la Şcoala Navală. De asemenea, m-a întrebat cum o duceam, ce ofiţeri 
mai sunt în cadre, cum merg cursurile, cum stăm cu hrana etc. I-am răspuns că în ceea 
ce priveşte cursurile treaba merge bine, dar o ducem greu cu hrana, eram în acea epocă 
de criză alimentară, şi ne apasă ameninţarea de a fi curând scoşi din armată şi trecuţi în 
concediu nelimitat. Aşa se vorbea atunci între ofiţeri, căci circulau o serie de zvonuri cu 
privire la acest punct. Domnul amiral mi-a spus atunci că situaţia aceasta nu va dura, că 
lucrurile au să se schimbe întrucât situaţia internaţională devine tot mai încărcată. Să 
avem răbdare şi fiecare să caute să nu-şi schimbe părerile şi convingerile. M-a întrebat în 
legătură cu aceasta, care este starea de spirit, în general, la Şcoala Navală. I-am răspuns 
că majoritatea ofiţerilor privesc cu nesiguranţă situaţia lor, dar că activitatea şcolară este 
destul de intensă, cu toate acestea. încă o dată mi-a spus că trebuie să avem răbdare căci 
lucrurile au să se îndrepte.

Nu m-a întrebat nimic de căpitan-comandor inginer Panait şi nici de situaţia ce a re
zultat prin mutarea mea de la Călăraşi la Turnu Măgurele. Nu mi-a spus că trebuie luată
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vreo situaţie sau să strângem rândurile §i nu a făcut altceva decât să dea speranţă că acel 
coşmar al deblocărilor are să treacă §i situaţia are să se schimbe. Ştia că eu sunt plecat de la 
Călăraşi. Aceasta nu ştiu dacă a durat zece minute, după care ne-am despărţit.

în ce priveşte afirmaţia domnului căpitan-comandor în rezervă Panait că eu aş fi or
ganizat la Călăraşi un grup de 24 sau 40 persoane, eu nu pun la îndoială această afirmaţie, 
dar declar că nu-mi amintesc să i-o fi comunicat. în cazul că am făcut-o, am făcut-o să nu 
tac, ca să zic probabil ceva.

Propunerea făcută de domnul Panait s-a întâmplat în vara anului 1945. In toamnă 
şi deci la un interval de 2-3 luni am fost mutat în garnizoana Turnu Măgurele. în această 
situaţie, ce s-a întâmplat cu organizaţia?

Normal, logic şi raţional ar fi fost ca eu să pun pe domnul Panait în legătură cu ea. Nu 
trebuia lăsată în vânt această organizaţie care desigur, în cazul că ar fi fost făcută, a cerut 
eforturi. Nu am făcut acest lucru.

Se mai putea ca organizaţia să rămână la Călăraşi, iar eu s-o conduc de la Turnu 
Măgurele. Cred că această soluţie repugnă oricărei minţi organizatorice dată fiind situaţia 
distanţelor şi a lipsei unui şef în sânul ei.

în fine, în cazul că aceasta a fost lăsată să se autodizolve singură, cred că ar fi stârnit toată 
atenţia domnului Panait şi nu ar fi lăsat să se distrugă ceva care s-a intervenit cu atâta risc.

Declar că adevărul este că această organizaţie de 24, 4 sau 3 persoane s-a născut 
moartă.

Aceasta din următoarele motive:
1. Mi-am dat seama, din momentul propunerii, că în fond aceasta este o chestiu

ne gravă, în formă ceva pueril, pentru că m-ar fi situat în postura ridicolă a unui Don 
Quijotte, în luptă cu morile de vânt, văzându-mă în capul unui grup de 24, 4 ori 3 persoa
ne căutând să barez fluxul maselor în drumul democraţiei alese.

2. Nu este in firea mea şi nu am fost convins de acest lucru, aşa cum am declarat.
3. La Călăraşi nu am avut relaţii şi nu eram cunoscuţi datorită faptului că eu eram 

nou venit, şi nu puteam deci să mă hazardez in faţa unor cunoştinţe proaspete cu propu
neri pentru o organizaţie, după cum am mai declarat.

4. încă de când eram la Statul Major Secţia a Il-a se vorbea printre camarazi că ofiţe
rii care au lucrat în această secţie vor constitui o atenţie specială pentru Comisia Aliată de 
Control, oriunde s-ar afla. Acest fapt a fost un avertisment pentru mine şi m-am temut să 
nu ies din neexecutarea promptă şi corectă a serviciului.

Din cele ce voi arăta mai Jos se va vedea că această teamă şi control a manifestaţiilor 
mele a avut temei. Spre sfârşitul verii 1945, nu mult după ce domnul Panait mi-a făcut 
propunerea de organizaţie, am fost chemat telegrafic de la Batalionul Infanterie Călăraşi 
să mă prezint în audienţă la domnul ministru, care mi-a spus că i s-a prezentat de la 
Comisia Aliată o listă de un grup de ofiţeri ce trebuie trecuţi în concediu nelimitat. Printre 
ei figuram şi eu. Totuşi, în urma relaţiilor date de directorul Personalului, bune pentru 
mine, şi datorită legăturilor amicale strânse ce domnia sa avea cu conducătorii Comisiei 
Aliate de Control, a obţinut ca numele meu să fie radiat de pe această listă. în plus, i s-a 
cerut domnului ministru să fiu utilizat într-un post corespunzător şi nu la un Batalion de 
Infanterie. Ca atare, a hotărât să fiu mutat la Turnu Măgurele în cadrele Şcolii Navale la 
începutul toamnei 1945.
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Am relatat această chestiune, pentru a se vedea că imediat după propunerea făcută de 

domnul Panait, eu am putut să constat că într-adevăr teama impusă ca o consecinţă a celor 
ce se discuta printre camarazi cu privire la ofiţerii care au lucrat în Secţia a Il-a a fost logi
că. Şi această situaţie a fost încă un motiv în plus pe lângă cele expuse mai sus de a refuza 
tacit să aduc la înfăptuire propunerea dlui Panait, degajându-mă şi dezinteresându-mă 
totalmente de ea. Recunosc greşeala că nu am spus-o răspicat să fiu scos din preocupările 
de această natură şi să nu conteze nimeni pe mine.

Tot in această idee, ţin să mai adaug că mutându-mă la Turnu Măgurele pentru a 
evita orice suspiciune şi pentru a fi continuu în imediata apropiere de organele însărcina
te să cunoască amănunţit activitatea şi preocupările fiecăruia, am cerut şi mi s-a aprobat 
să locuiesc chiar in cazarma şcolii. Masa am luat-o tot în şcoală. în acest post, din toamna 
1945 şi până în iulie 1946 mi-am îndeplinit serviciul.

Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau şi o semnez propriu.

s/s Cpt.cdor. (r) Muşat N. Ion 29 aprilie 1948

111. 9 mai 1948. Declaraţia numitului lonescu C. Gheorghe privind împrejurările în care l-a 
cunoscut pe contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul lonescu C. Gheorghe, cu domiciliul în Bucureşti, bulevardul Gheorghe 
Dimitrov nr. 82, în continuare declar următoarele:

Pe comandor Condeescu l-am cunoscut din anul 1943, pe când eram ambarcat pe 
remorcherul „Basarabia” şi ulterior l-am cunoscut personal in casa cumnatului meu 
Snaidero, cam pe la sfârşitul lunii februarie 1948.

Pe amiralul Macellariu, l-am cunoscut tot în umpul ambarcării mele şi ulterior în casa 
lui Snaidero cu care locuiam în aceeaşi curte, aceasta întâmplându-se pe la sfârşitul lunii 
februarie 1948.

La sfârşitul lunii februarie 1948, când i-am cunoscut pe cei de mai sus, tocmai luase 
masa la Snaidero. De faţă erau Snaidero, Condeescu, Popovici Alexandru, sora mea şi eu. 
In momentul intrării mele se discuta despre diferiţi camarazi de-ai lor din timpul războiu
lui , cu funcţiile care le avea fiecare şi despre capacităţile fiecăruia. Cumnatul meu Snaidero 
m-a rugat din acea zi să-l însoţesc pe amiralul Macellariu acasă în strada Toamnei nr. 104, 
ca să ştiu unde stă. L-am condus acasă împreună cu comandor Condeescu şi cu colonel 
Popovici, iar eu cu comandorul Condeescu în urmă.

Pe drum, comandor Condeescu m-a întrebat dacă sunt înscris în partid, dacă sunt 
sindicalist şi dacă am liberă trecere. în acea seară ne-am despărţit în dreptul bisericii 
Precupeţi, eu mergând cu amiralul Macellariu spre casă, iar comandorul Condeescu şi cu 
colonel Popovici mergând înainte.

Mi-a arătat casa unde stă şi mi-a spus că îl cheamă doctor Popa, iar când am venit să 
bat la geamul din faţă, deci sub acest nume se ascundea Macellariu.

în strada Toamnei 104 am mai fost o singură dată, când împreună cu Snaidero, pe la 
începutul lunii martie, când am montat aparatul de radio al cumnatului meu care făcuse 
schimb cu Macellariu, luându-1 pe-al lui cu noi.
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Până în ziua de 31 martie 1947 nu am mai văzut pe acest domn. în ziua de mai sus, 

acesta mutându-se la Snaidero, am început să-l însoţesc la următoarele adrese: în strada 
Matei Voevod nr. 120 şi în bulevardul Ghica Tei nr. 78. La această adresă am fost de două 
ori. Când mergeam la adresele de mai sus, îl aşteptam pe amiral până se înapoia. L-am 
condus pe amiral până in şoseaua tancului când plecase definitiv din casa lui Snaidero şi 
unde ne-am despărţit, fixându-ne întâlnire pentru a doua zi între 7.30-08.00 seara, pen
tru a-i comunica ce s-a întâmplat la Snaidero acasă.

M-am prezentat la întâlnire, comunicându-i că la Snaidero acasă nu s-a întâmplat 
nimic, fixându-se o nouă întâlnire pentru seara următoare pe Mihai Bravu, lângă o far
macie. La aceasta, eu am venit cu maşina proprietatea mea şi a lui Snaidero, ducându-l 
în strada Ghica Tei nr. 78, totodată comunicându-i că la Snaidero încă nu s-a întâmplat 
nimic.

De asemenea, i-am comunicat că a doua zi seara, la ora 9, să se întâlnească cu doamna 
Mireli, care între timp se întâlnise cu colonelul Popovici. Locul de întâlnire era la Foişorul 
de Foc şi a doua zi urma să mă întâlnesc cu el pe bulevardul Ferdinand, dar eu nu m-am 
mai dus, Rindu-mi frică.

îmi reamintesc că Condeescu discuta împreună cu Snaidero că organizaţia de re
zistenţă va intra in acţiune în caz de război şi numai după ce se va declanşa război intre 
Statele Unite şi Uniunea Sovietică.

în discuţia avută cu cumnatul meu despre organizaţia de rezistenţă din care el făcea 
parte şi în care mi-a propus şi mie să intru, spunându-mi că atât el cât şi Condeescu vor 
avea nevoie de serviciile mele, eu nu am răspuns nimic, dar când mi-a cerut să conduc pe 
amiral, am făcut aceasta fără a face nimic altceva decât cele arătate in declaraţie.

Aceasta îmi este declaraţia, pe care o semnez.

s/s Gh. lonescu 9 mai 1948

112.10 mai 1948. Declaraţia inginerului Panait Ion privind împrejurările în care l-a cunos
cut pe contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul, inginer Panait Ion, domiciliat în strada Tunari nr. 83, declar următoa
rele: în vara anului 1945, într-o zi, după ce am ieşit de la serviciu am fost cu locotenent-co- 
mandor Eftimie Ştefan la o bere. Aici, el mi-a spus că oRţerii de marină ar trebui să fie uniţi 
şi să reziste contra propagandei partidelor politice de stânga. De asemenea, mi-a comuni
cat că această idee porneşte de la amiralul Macellariu. La o săptămână după întâlnirea cu 
locotenent-comandor Eftimie, m-am întâlnit în stradă cu amiralul Macellariu. Mi-a cerut 
un pahar de apă, l-am invitat în curte sub un umbrac şi i-am servit apă. între alte discuţii 
de ordin economic, mi-a repetat cele spuse de locotenent-comandor Eftimie. Mi-a spus că 
vrea să unească ofiţerii de marină pentru a rezista şi [a] nu se înscrie în Partidele Comunist 
şi Socialist. Am întrebat dacă are o legătură cu vreunul din Partidele Ţărănesc sau Liberal. 
Mi-a răspuns că nu are nicio legătură, că după încheierea păcii se vor face alegeri şi vor 
veni la putere ţărăniştii sau liberalii şi că ofiţerii care s-au înscris în partidele comunist şi so
cialist vor suferi deoarece aceste partide se menţin pe ideea ca ofiţerii să nu facă politică.
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A venit a doua oară, insistând din nou asupra celor arătate mai sus, adăugând că ofi

ţerii să fie informaţi asupra situaţiei interne.
I-am răspuns că serviciul meu nu-mi permite să mă ocup cu astfel de lucruri. A ve

nit a treia oară, insistând din nou şi atunci i-am spus că am impresia că sunt urmărit de 
Siguranţă şi deci să nu mai vie la mine şi nici să nu mai aibă nicio legătură.

Când m-am întâlnit prima dată cu locotenent-comandor Muşat, din discuţie i-am 
spus cele spuse de Macellariu prima dată.

A doua oară i-am spus că nu mai ştiu nimic de Macellariu şi nu mai am nicio legătură 
cu el deoarece i-am spus propunerea âcută.

Aceasta îmi este declaraţia.

s/s indescifrabil Ing. Panait 10 mai 1948

113. 12 mai 1948. Declaraţia comandorului av. rezervă Marin T. Anton privind împrejură
rile în care l-a cunoscut pe contraamiralul (r) Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul comandor av. rezervă Marin T. Anton, domiciliat în Bucureşti, str. Sf. 
Constantin nr. 30, declar următoarele:

în iarna 1945-1946, atunci când amiralul Macellariu m-a dus şi m-a prezentat ingi
nerului Bujoiu la el acasă, acesta m-a primit în birou şi acolo tot timpul n-au fost altcineva 
decât inginerul Bujoiu, amiralul Macellariu şi subsemnatul.

Până atunci nu l-am cunoscut personal pe inginerul Bujoiu. Cu această ocazie, ingi
nerul Bujoiu mi-a spus că organizaţia pe care o face este cu voia şi ştirea regelui, că această 
acţiune de organizare trebuie să se îndndă pe tot cuprinsul ţării ca o pată de untdelemn 
§i de aceea organizarea să se facă pe pachete mici de câte 3-4 persoane şi să nu se ştie o 
grupă de alta. Mi-a mai spus că în după-amiaza acelei zile este tocmai o consfătuire, la care 
m-a invitat să iau parte, pentru că atunci voi lua cunoştinţă de tot ce s-a făcut. Şi am rămas 
înţeleşi să viu şi eu la acea consfătuire din după-amiaza acelei zile.

Afară de acestea nu s-a mai discutat nimic.
în după-amiaza acelei zile, pe la orele 16.30, m-am întâlnit tot acolo, pe Calea Victoriei, 

cu amiralul Macellariu şi el m-a condus la casa din apropierea Bisericii Anglicane.
Intrând în casă, am găsit înăuntru pe inginerul Bujoiu, Mircea lonescu, proprietarul 

casei, inginerul Antonescu din petrol şi mai târziu a venit un domn care purta ochelari şi 
care s-a recomandat cu numele de Mânu.

Iniţial, toată lumea discuta pe perechi, relativ la această acţiune. Inginerul petrolist 
Antonescu susţinea cu vehemenţă că acţiunea trebuie dusă repede şi cu multă însufleţire.

După un sfert de oră, inginerul Bujoiu a făcut linişte şi a atribuit următoarele însăr
cinări, spunându-le:

- Dumneavoastră, domnule amiral Macellariu, îţi revine organizarea personalului 
din Marină.

- Dumneavoastră, domnule comandor Marin, îţi revine organizarea personalului din 
Aviaţie.
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- Dumitale, domnule inginer Antonescu, îţi revine organizarea personalului din zona 

petrolieră.
- Dumitale, domnule Mânu, ai deja organizaţia dumitale legionară.
Nu reţin să fi dat proprietarului casei, Mircea lonescu, vreo însărcinare.
După aproximativ 5 minute, inginerul Bujoiu a plecat, după ce se fixase în prealabil 

programul celorlalte întruniri, când urma să se stabilească şi să se precizeze normele de 
recrutare şi organizarea lor.

în afară de cele arătate mai sus, nu s-a mai discutat nimic.
Aceasta îmi este declaraţia pe care o dau, o susţin şi semnez propriu.131

s/s cdor. av. rezervă Marin T. Anton 12 mai 1948

114. 1953. Adresa M.S.S. privind rezultatul investigaţiilor asupra numitului Pisarciuc 
Emest 

M.S.S.
422/00176603

Către
„C 3”

Obiectul:
Investigaţii asupra numitului Pisarciuc Ernest, cerute cu nr. 5844 din 12.05.1953
Prisarciuc Ernest, fiul natural al Elenei, născut la 1 august 1919 în Burdujeni, regi

unea Suceava, fost ofiţer, în prezent salariat la Sovromoconstrucţii, nu este căsătorit §i 
domiciliat în str. Viitor nr. 14, ap. 2, parter. Secţia 7, Raionul 1 Mai.

Mama sus-numitului a fost croitoreasă şi a lucrat ca salariată. Nu a avut avere şi este 
decedată.

Sus-numitul până in 1946, când a fost deblocat, a fost căpitan de marină la Constanţa. 
Din 1946 până in 1948 a avut, în asociaţie cu un cumnat al său Rudeanu Gheorghe, un 
debit de tutun.

La 5 mai 1948, a fost arestat pentru omisiunea de denunţ, adică cunoştea din Marină 
pe fostul amiral Horia Macellariu, despre care ştia că este urmărit de organele noastre §i 
nu l-a denunţat, chiar mai mult ştia unde se ascundea. Pentru aceasta a fost condamnat la 
2 ani închisoare. Din 1950 şi până în prezent îndeplineşte funcţia de electrician la Uzina 
electrică din strada Hagi Moscu a Sovromconstrucţiilor.

în trecut nu este cunoscut dacă a fost înregimentat în vreun partid, în prezent este 
sindicalist.

Pentru faptele sale de armă pe frontul antisovietic, a fost decorat cu „Vulturul” ger
man. Nu posedă niciun fel de avere.

în apartament locuieşte cu următoarele rude: Tăcu Constantin, unchi, fiu natural al 
Luxiţei, născut la 16 septembrie 1900, în Bucureşti, fost controlor şi casier la Administraţia 
Financiară Sector 2 Negru, în prezent fără ocupaţie. Nu este cunoscut politic.

Ca avere are o casă cu două apartamente în strada Toporaş nr. 9 A, care nu a fost 
naţionalizată.

131 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 581, voi. 10, f. 156.
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Tăcu Emilia, mătuşă, fiica naturală şi a Roviţei, născută la 15 iulie 1902 în Burdujeni, 

funcţionară la Telefoane, este membră P.M.R.132

Maior de securitate 
Dinescu V. 
s/s indescifrabil

Căpitan de securitate 
lavorschi Gh. 

s/s indescifrabil

115, Declaraţia avocatului Polizu Dumitru Paul privind împrejurările în care a intrat în or
ganizaţia condusă de contraamiralul Horia Macellariu

Declaraţie

Subsemnatul, Polizu Dumitru Paul, de profesie avocat, cu ultimul domiciliu în comu
na Poiana Ţapului, declar următoarele în precizarea celor declarate anterior:

Am cunoscut pe inginer Bujoiu la Iaşi, în timpul primului război mondial, iar pe ami
ralul Macellariu, la Constanţa, înainte de cel de-al doilea război mondial.

în timpul anilor 1947 şi 1948, i-am întâlnit pe fiecare separat, de mai multe ori, fie
care singur.

Niciodată, niciunul dintre ei nu mi-a vorbit de vreo acţiune ostilă regimului.
La rugămintea ing. Bujoiu, care aflase că îl cunosc pe amiral Macellariu, i l-am prezentat.
Ing. Bujoiu nu mi-a spus şi nu l-am întrebat de ce vrea să cunoască pe amiralul 

Macellariu.
Atunci când am fost cu amiralul la inginerul Bujoiu, am cunoscut pe Vintilă Brătianu, 

Ghilezan şi Mânu, fără să ştiu că îi voi găsi acolo. De atunci nu i-am mai văzut niciodată.
Cu această ocaziune, nu s-a discutat absolut nimic referitor vreunei acţiuni subversive.
De asemenea, aceasta a fost singura dată când am întâlnit pe ing. Bujoiu şi amiralul 

Macellariu împreună.
In afară de cele trei persoane, mai sus menţionate, nu am cunoscut absolut pe nimeni 

§i în afară de data când i-am cunoscut, in casa ing. Bujoiu, după cum am arătat mai sus, 
nu am mai luat parte la absolut nicio întrunire.

Mi se aduce vina că am primit sarcina de a strânge aderenţi cauzei. Dacă acest lucru 
ar fi adevărat, amiralul Macellariu care l-a afirmat, trebuia să cunoască pe aceşti aderenţi 
§i să declare la anchetă.

Se poate oare concepe că cineva primeşte într-o asemenea organizaţie o sarcină atât 
de delicată, cu atâtea riscuri, fără să i se dea nicio instrucţiune, nicio lămurire, nicio pre
cizare? Or, nu am primit absolut niciodată, absolut nimic de la nimeni, nicio instrucţiune, 
nicio lămurire, nicio precizare, pentru o asemenea acţiune.

Desigur că în această organizaţie au fost mai multe persoane care au primit o aseme
nea sarcină. Aceste persoane aveau, fără îndoială, o acţiune coordonată, după un plan 
comun, mergeau mână în mână, în pas.

Desigur, se întâlneau în şedinţe în care discutau modalităţile de acţiune etc. Or, după 
cum am arătat mai sus, afară de cele trei persoane pe care le-am văzut o singură dată în 
viaţa mea, nu am cunoscut absolut pe nimeni şi nu am luat parte absolut la nicio şedinţă.

IK Ibidem, f. 325.
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Se poate oarece concepe că am avut vreo activitate în această organizaţie, când nu am 

primit absolut nicio instrucţiune, când nu am cunoscut pe niciunul dintre cei ce în mod 
firesc trebuiau să-mi fie colaboratori, când nu am luat parte la nicio şedinţă?

Afirmaţia amiralului Macellariu nu este confirmată de absolut niciunul din faptele 
care, în mod inevitabil, trebuiau săvârşite, dacă aş fi avut vreo activitate.

Dar în afară de aceasta, dacă acest lucru ar fi adevărat, ar fi trebuit, fără îndoială, să 
mă întâlnesc la Codlea-Braşov, unde se pretinde că trebuia să acţionez, cu câteva persoa
ne, să stau de vorbă cu ele, să discut în taină.

Las la o parte faptul că neprimind nicio instrucţiune, nu puteam da la rândul meu 
nicio lămurire, nicio precizare şi că este imposibil de crezut că poţi câştiga pe cineva pen
tru o cauză atât de delicată şi cu atâtea riscuri, spunându-i numai - noi susţinem o cauză 
ostilă regimului.

Dar, absolut niciodată, nu m-am întâlnit în ascuns, nici în fabrică, nici în afară de fa
brică, cu absolut niciun lucrător sau funcţionar al fabricii.

De asemenea, absolut niciodată nu am vorbit în taină cu nimeni din fabrică. Nu am 
discutat absolut nimic, niciodată, la Codlea-Braşov, chestiuni politice.

Nu am fost absolut niciodată singur în fabrică, ci întotdeauna însoţit de conducătorii 
fabricii.

Dar, în afară de toate acestea, din primăvara anului 1947 şi până la Crăciun, nu am 
fost la Codlea-Braşov absolut deloc.

Poate fi oare de crezut ca cineva care are o însărcinare atât de importantă, în ipoteza 
când aş fi primit într-adevăr o asemenea însărcinare, lipseşte cu lunile mai bine de o ju
mătate de an de la datorie?

In situaţiunea în care mă găsesc, ar fi cu totul caraghios să mai am menajamente pen
tru cineva, atunci când faţă de nimeni nu s-a respectat nici adevărul.

în acelaş timp însă, nu pot să-mi încarc conştiinţa aducând în faţa Justiţiei oameni 
nevinovaţi.

Am arătat încă în declaraţiile mele anterioare, că la un moment dat, amiralul Macellariu 
m-a întrebat care este atmosfera din punct de vedere politic printre lucrătorii Uzinelor 
Codlea-Braşov, al căror avocat şda că sunt.

Mi-a precizat că doreşte să ştie acest lucru, cu titlu informativ, că are această informa
ţie referitor şi altor fabrici, pentru a-şi da seama de modul cum lumea muncitoare priveşte 
regimul. Era vorba de constatarea unei situaţiuni de fapt, generale tuturor industriilor şi 
întregii clase muncitoreşti, o situaţiune de notorietate publică.

I-am arătat că dacă în 1944, din trei sute de lucrători, circa, erau numai vreo câţiva 
comunişti, în 1947, când vorbeam, erau comunişti în mare majoritate.

Am adăugat, este drept, că părerea mea este că foarte puţini sunt adepţi sinceri con
vinşi ai P.M.R., mare majoritate înscriindu-se în partid fie în speranţa unor avantaje, fie 
de teama unor represiuni.

Dacă din constatarea acestei situaţiuni de fapt s-a tras concluzia că lucrătorii acestei 
fabrici, ca şi cei ai celorlalte fabrici, de altfel, la data aceea prin faptul că nu sunt adepţi 
sinceri ai partidului, se găsesc pe o poziţie contrară regimului şi ar fi deci aderenţii unei 
cauze ostile regimului, dacă s-a tras această concluzie, aceasta s-a făcut absolut şi cu totul 
în afara faptelor mele şi acţiunii mele.
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Ceea ce susţin cu toată tăria §i este absolut adevărat este că niciodată nu am încercat 

cel puţin să câştig un singur aderent unei cauze ostile regimului, nici dintre lucrătorii uzi
nelor Codlea-Braşov §i nici din afară.133

2.12. Sentinţa

116. 16 august 1948. Proces-verbal privind audierea persoanelor care începând din vara 
anului 1945 au colaborat §i participat la constituirea unei organizaţii subversive de tip fascist, poli
tică §i paramilitară, cu scopul de a provoca răsturnarea regimului democratic al ţării

Proces-verbal

Făcut astăzi 16 august 1948, în Bucureşti.
Noi, Mateescu Emil, comisar ajutor în Direcţiunea Generală a Siguranţei Statului, 

Brigada Mobilă;
In baza delegaţiei dată nouă de domnul inspector general, şef al Brigăzii Mobile, de a 

cerceta pe numiţii: Antonescu Gheorghe, Mircea lonescu, Grozdea Dimitrie, Teodorescu 
Anibal, Bădărău Alexandru, Toma Matei, Eftimie Ştefan, Condeescu Dumitru, Mihalache 
Ion, Buruiană Ştefan, Drimba Gheorghe, Anton Marin şi alţii jos menţionaţi, care, înce
pând din vara anului 1945, au colaborat şi participat la constituirea unei organizaţiuni 
subversive de tip fascist, politică şi paramilitară, cu scopul ca prin mijloace violente şi ac
ţiuni teroriste, printr-o acţiune intensă de înarmare a membrilor, să provoace răsturnarea 
regimului democratic al ţării.

Pentru realizarea scopului, comitetul acestei organizaţiuni compus din Bujoiu loan, 
Gheorghiu Dimitrie, Macellariu Horia şi Antonescu Gheorghe, constituiţi într-un aşa zis 
„Comitet de conducere şi coordonare a organizaţiilor subversive”, având la dispoziţiunea 
lor controlul mai multor mari întreprinderi, la care au creat fonduri secrete, provenite 
din speculaţiuni la bursa neagră, au subvenţionat atât activitatea subversivă a partidelor 
anti-democratice Naţional-Ţărănesc şi Liberal, cât şi acţiunea unor grupări subversive, 
reprezentate în comitet, prin conducătorii lor, Bontilă Gheorghe, Mânu Gheorghe şi alţii, 
astăzi data de mai sus, încheind cercetările, am stabilit cele ce urmează:

1. Antonescu Gheorghe, născut la 29 iunie 1898 în corn. Căzăneşti, jud. Ialomiţa, fiul 
lui Gheorghe şi Aurelia, căsătorit cu Maria, are trei copii, de profesiune inginer, serv. mi
litar satisfăcut ca ofiţer de rezervă, domiciliat în Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 13.

A participat, iniţiat şi contribuit împreună cu Bujoiu loan, Gheorghiu Dimitrie şi 
Macellariu Horia la constituirea unei vaste organizaţiuni subversive, în care acest grup a 
avut ulterior conducerea şi coordonarea grupărilor subversive ai căror şefi făceau parte 
din conducere.

Cei de mai sus s-au constituit în comitet de conducere şi coordonare a organizaţiuni- 
lor subversive, trasând liniile generale de activitate, înarmare şi pregătire în vederea unei 
acţiuni de răsturnare a regimului şi de a ataca forţele armate ale U.R.S.S. şi ale ţării în 
momentul când ar fi fost ales de ei.

'Ibidem, f. 216-218.
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încă din vara anului 1944 a participat împreună cu ing. Bujoiu Ion, avocat D. Grozdea, 

prof. Anibal Teodorescu, avocat Mircea lonescu, la mai multe şedinţe în care s-au dus dis- 
cuţiuni asupra principiilor politice care trebuie să stea la baza organizaţiei de stat.

Aceste şedinţe au continuat şi în cursul anului 1945, la care participă şi dr. Bontilâ 
Gheorghe şi ing. D. Gheorghiu, iniţiindu-se constituirea unei organizaţiuni cu scopul ară
tat mai sus.

în septembrie 1945, împreună cu dr. Gheorghe Bontilă, avocatul Gheorghe lonescu 
şi ing. Dimitrie Gheorghiu, fac o vizită generalului Nicolescu Constantin, căruia îi fac 
cunoscut că au constituit organizaţia şi-i cer să informeze pe fostul rege Mihai şi să le co
munice rezultatul.

începând din toamna anului 1945, grupul de conducere, alcătuit din ing. Bujoiu Ion, 
D. Gheorghiu şi Gh. Antonescu, ţine şedinţe în diferite locuri şi la diferite intervale, con
tinuând şedinţele în cursul anului 1946, când comitetul se completează cu ing. Balş Ion §i 
Traian Niţescu. Şedinţele se ţin la Bujoiu Ion şi la Gh. Antonescu.

Scopul acestor şedinţe era de a elabora un program viitor de guvernare şi informarea 
grupului asupra stadiului de organizare al formaţiunilor subversive conduse de Horia 
Macellariu, cu grupurile Anton Marin şi Toma Matei, grupul Bontilă şi Gh. Mânu.

în primăvara anului 1946 a informat pe generalul Rădescu asupra activităţii ce duce 
şi a grupărilor care sunt sub conducerea comitetului din care parte.

în cadrul şedinţelor ţinute de comitetul de coordonare din care făcea parte, s-a dis
cutat şi eventualitatea ca organizaţiunile subversive existente să se unească într-o singură 
organizaţiune subversivă pentru ca să existe o coordonare a activităţii lor.

De asemeni, s-a discutat şi necesitatea ca grupe de conducere să intre în legătură cu 
oamenii politici fugiţi din ţară şi stabiliţi în străinătate, în care scop s-a creat un serviciu 
de curieri.

în luna februarie 1948 a luat parte la o şedinţă ţinută la ing. Traian Niţescu, la care au 
mai participat ing. Gheorghiu şi Gh. Bontilă şi la care dr. Bontilă a expus situaţia centrelor 
regionale ale organizaţiei sale, indicând şi efectivele ce are şi cu care ocazie Traian Niţescu 
a criticat sistemul conspirativ adoptat de grupări în „spic”, din membri grupaţi din 5 în 5, 
care riscă să piardă legătura cu aderenţii prin pierderea unui membru.

2. lonescu Mircea, născut la 26 decembrie 1894 în Bucureşti, fiul lui lordache şi 
Leopoldina, It. în rezervă, fost administrator la Soc. „Lonea” şi preşedinte la Soc. „Lupeni", 
căsătorit cu Marianne, domiciliat în Bucureşti, str. Maria Rosetti nr. 17.

A făcut parte din organizaţie, fiind unul din iniţiatorii grupului de conducere şi co
ordonare a mişcărilor subversive, fiind consiliat în şedinţele comitetului de conducere 
asupra sistemului de guvernare preconizat de membrii comitetului.

A luat parte împreună cu ing. Bujoiu, Antonescu, Anibal Teodorescu, Grozdea şi 
Bontilă, la discuţiunile duse în mai multe şedinţe asupra formării unei grupări şi a nevoii 
de reformă în viaţa politică prin includerea celor care şedeau în rezervă.

A ţinut şedinţe conspirative în casa sa în cursul lunii noiembrie 1945, la care au par
ticipat Horia Macellariu, Marin Anton, ing. Bujoiu, ing. Antonescu, Gheorghe Mânu şi 
Mircea lonescu, I. Teodorescu şi Grozdea.

în 1946 fiind preşedintele consiliului de administraţie al Soc. „Lupeni”, a susţinut 
propaganda fostelor Partide Liberal, Ţărănist şi Titel Petrescu, dându-le ajutoare din fon
dul secret creat la Soc. „Lupeni” şi aflat sub controlul lui.
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Din acelaşi fond secret a subvenţionat propaganda făcută de George Bondlă pentru 

recrutarea de aderenţi în organizaţia subversivă ce conducea, dându-le la cererea ing. 
Bujoiu suma de 70 milioane lei.

Această sumă, George Bontilă a dat-o, la rândul lui, maiorului rezervă Tobă loan, pentru 
a acoperi cheltuielile necesare în călătoriile ce a făcut în ţară pentru recrutare de aderenţi.

A pus la dispoziţia ing. Bujoiu casa sa pentru întruniri conspirative, unde s-au ţinut 
mai multe şedinţe.

în vara 1946 a participat la mai multe şedinţe ţinute la locuinţa sa, la locuinţa ing. 
Stavri Cunescu şi la locuinţa lui Agripa Popescu, la care au participat; Mircea lonescu, 
Stravri Cunescu, Agripa Popescu, Xitel Petrescu, Adrian Dumitriu, Bădărău, Gheorghiu, 
Prager, Victor Slăvescu şi Nasta, la care s-a pus problema unei guvernări la care ar fi luat 
parte toţi cei de mai sus, stabilindu-se pentru fiecare resortul în care ar urma să lucreze.

3. Grozdea Dumitru, născut în Bucureşti, la 22 octombrie 1883, fiul lui Cristeaşi Elena, 
căsătorit cu Alice, de profesiune avocat, domiciliat în Bucureşti, B-dul Pache nr. 38.

în mai 1943 a avut o întrevedere cu ing. Bujoiu la moşia acestuia din corn. Preoţeşti - 
Ilfov, la care au luat parte Anibal Teodorescu, Romalo şi Rosetti Bălănescu.

în iunie 1945 este invitat la ing. Bujoiu acasă, unde are loc o şedinţă la care participă 
ing. Bujoiu Ion, Anibal Teodorescu, ing. Mircea lonescu, ing. Gh. Antonescu, avocatul 
Popa (Horia Macellariu) şi încă o persoană.

în luna iulie 1945 ia parte la o a treia şedinţă ţinută la Mircea lonescu, la care parti
cipă toţi cei de mai sus.

în toate aceste şedinţe s-au discutat probleme în legătură cu o viitoare guvernare, din 
care ar fi făcut parte toţi cei menţionaţi mai sus, legea electorală şi principiile ce ar fi trebuit 
să figureze în viitoarea Constituţie a statului, care urma să fie aplicată după răsturnarea 
Guvernului dr. Groza.

în acest scop, prof Anibal Teodorescu şi av. D-trie Grozdea au fost chemaţi ca tehni
cieni juridici.

în aceeaşi calitate, avocatul Dimitrie Grozdea a participat şi la alte şedinţe ţinute în lo
cuinţa ing. Antonescu Gheorghe în anul 1946, la care au participat şi av. Mircea lonescu, 
Dimitrie Gheorghiu şi G. Bontilă.

4. Teodorescu Anibal, fost profesor universitar, avocat, născut la 21 februarie 1881, în 
corn. Câmpineanca, jud. Râmnicu Sărat, fiul lui loan şi Ecaterina, căsătorit cu Margareta, 
născută Nicolescu, serv. militar satisfăcut la Regimentul 21 Infanterie, It.col. în rez., domi
ciliat în Bucureşti, str. Dr. Lister nr. 6.

A participat la şedinţele conspirative ţinute în anul 1945 la moşia ing. Ion Bujoiu din 
corn. Preoţeşti-Ilfov şi la locuinţa acestuia în Bucureşti, unde s-au discutat în prezenţa ing. 
Bujoiu Ion, Horia Macellariu (ca avocat Popa), Dimitrie Grozdea, Gh. Antonescu şi Mircea 
lonescu, probleme privind o viitoare guvernare rezultată din activitatea subversivă dusă 
de comitetul de coordonare al organizaţiilor subversive şi care avea ca scop răsturnarea 
actualului Guvern.

La şedinţele ţinute, prof Anibal Teodorescu şi avocatul Dimitrie Grozdea au fost 
chemaţi ca specialişti juridici pentru rezolvarea problemelor în legătură cu reformele pre
conizate de comitetul de coordonare al organizaţiilor subversive.

5. Bădărău Alexandru, inginer, născut în anul 1900, căsătorit ca Irene, născută Jones, 
cu doi copii, domiciliat în Bucureşti, str. Oslo nr. 4, etaj 1.
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După 23 august 1944 §i în cursul anului 1945 a tradus din limba română în limba 

engleză mai multe scrisori §i rapoarte făcute de ing. Bujoiu Ion şi Balş Alexandru către 
Misiunea Engleză pe care o informa asupra producţiei de cărbuni din Valea Jiului.

Duce aceste scrisori şi rapoarte It.col. Weeler de la Misiunea Engleză, pe care l-a cu
noscut personal la Mircea lonescu acasă.

împreună ca Bujoiu a fost la Misiunea Engleză în iulie 1945 la cpt. Porter, căruia i-au 
predat note privind activitatea minelor din Valea Jiului, nemulţumirile lucrătorilor, lipsa 
de disciplină etc.

De asemeni, atât în rapoarte cât şi verbal se informa Misiunea Engleză asupra mişcării 
politice din ţară, asupra cauzelor care au determinat scăderea producţiei de cărbuni şi în 
ce măsură evenimentele de după 23 august 1944 afectează producţia.

A servit ca interpret între Al. Balş, Bujoiu, Mircea lonescu şi membrii Misiunii 
Engleze.

în toamna anului 1946 a luat parte la mai multe şedinţe ţinute în casa lui Stavri 
Cunescu, membru în consiliul de administraţie al Soc. „Petroşani”, la Agripa Popescu şi la 
Victor Slăvescu, la care au participat cei de mai sus, plus Titel Petrescu, Adrian Dimitriu, 
Nasta, ing. Gheorghiu şi prof. Dracea, unde s-au discutat probleme în legătură cu anu
mite reforme preconizate de cei de mai sus, asupra agriculturii, expropriere, cooperaţie, 
industrie, mecanizare etc., probleme care interesau în mare măsură şi pe ing. Gheorghiu, 
membru în comitetul de coordonare a organizaţiilor subversive.

6. Florian Vasile, născut la 8 decembrie 1896, în corn. Dărmăneşti,Jud. Bacău, fiul lui 
Nicolae (t) şi Natalia (t), căsătorit cu Sabina, născută Negulescu, cu un copil, de profesiu
ne industriaş, avocat, serv. militar satisfăcut, It. rez. la Regimentul 1 Pionieri, domiciliat în 
Bucureşti, Bd. Generalissimul Stalin nr. 57.

A fost administratorul fondului secret al Soc. „Lupeni”, care în 1945 era de 650 000 
franci elveţieni, plus circa 2 000 medalii româneşti de aur.

Acest fond, ulterior a fost ridicat la mai multe miliarde şi provenea din veniturile în
casate de societate din suprapreţuri.

La percheziţia ce i s-a făcut la domiciliu s-a găsit: una armă de vânătoare cal. 12 
mm, seria 339124/339123; una arma de vânătoare cal. 16, seria 63729/2379; una arma 
„Flaubert”, cal. 9 cu 1226 cartuşe, 650 cartuşe cal. 12 şi 16 cartuşe cal. 8,35; un pistol 
„Steiner”, cal. 6,35, seria 16715, cu 11 cartuşe.

7. Toma Matei, născut la 27 februarie 1899 în corn. Pantelimonul de Jos, Jud. 
Constanţa, comandor în rez., domiciliat în Bucureşd, Str. Amiral Bălescu nr. 29.

în decembrie 1945 primeşte propunerea lui Horia Macellariu de a se încadra şi cola
bora în acţiunea subversivă ce a întreprins, în cadrul unui grup compus din Bujoiu loan, 
Gheorghiu Dimitrie şi Antonescu Gheorghe, care constituind o organizaţie subversivă pusă 
sub conducerea lor şi constituiţi la rândul lor în comitet de conducere, urmăreau să întru
nească toate elementele reacţionare din ţară, care să fie conduse după indicaţiile lor.

După indicaţiile primite de la Horia Macellariu, a recrutat aderenţi, vizând în special 
elemente tinere din rândul ofiţerilor deblocaţi, epuraţi sau comprimaţi, cum şi alţi nemul
ţumiţi şi ostili regimului.

în cadrul organizaţiei lui Horia Macellariu, Toma Matei era şef de ramură, având în 
grupa sa pe Condeescu Dumitru şi Eftimie Ştefan, având de asemeni o grupare subversivă
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condusă de fraţii Buruiană, Mihalache loan §i alţii, care scoteau un manifest subversiv cu 
articole calomniatoare la adresa Guvernului.

Organizaţia era constituită pe grupe de câte 3-4 persoane, pentru a se putea păstra 
conspirativitatea.

Scopul urmărit de această organizaţie a lui Macellariu §i Toma Matei era ca, prin 
mijloace violente, să se provoace răsturnarea Guvernului. în acţiunea lor, complotiştii 
duceau o intensă propagandă de procurare de armament şi muniţiuni, cum şi de captare 
de aderenţi.

Recrutarea membrilor se făcea în cel mai strict secret, astfel că oamenii din grupă nu 
cunoşteau decât pe şeful grupei.

Comunicările şi instrucţiunile se făceau verbal şi nu în scris, iar întâlnirile pentru co
municări scurte sau pentru transmiterea de instrucţiuni aveau loc în stradă.

Şedinţele organizaţiei aveau loc fie în casa lui Toma Matei, fie la Condeescu Dumitru, 
Eftimie Ştefan sau Horia Macellariu.

într-una din aceste şedinţe ţinută în luna mai 1946, în locuinţa lui Horia Macellariu 
din str. Popa Nan, acesta trăind în clandestinitate fiind condamnat în procesul „Sumanelor 
Negre”, s-a citit un program conspirativ al organizaţiei, în care era trasată acţiunea ce tre
buia dusă în vederea răsturnării Guvernului, în care scop se cerea să se stăruie în recruta
rea de aderenţi din rândurile unităţilor militare.

Cu această împrejurare, Horia Macellariu a spus membrilor prezenţi că generalul 
Aldea ţine în curent pe Maniu şi pe rege cu activitatea organizaţiei.

în urma condamnării lui Horia Macellariu în procesul „Sumanelor Negre”, Toma 
Matei păstrează legătura cu luliu Maniu, pe care-1 informează asupra activităţii organiza
ţiei şi care îi spune să comunice lui Macellariu, care trăia ascuns, că americanii au grijă de 
România şi că se va alcătui alt Guvern.

în cursul lunii aprilie 1947, grupul din care făceau parte Toma Matei şi Eftimie 
Ştefan, de sub conducerea lui Macellariu, se completează cu Panait Ion.

La sfârşitul lunii octombrie 1947 recrutează pe comandorul Condeescu Dumitru, că
ruia îi înlesneşte o întâlnire cu Macellariu, la care ia parte şi Snaidero Romeo, care de 
asemeni este recrutat.

în decembrie 1947, Toma Matei are întrevederi cu cpt. Buruiană Gheorghe şi avoca
tul Mihalache Ion, pe care îi recrutează în organizaţie, aceştia la rândul lor organizând un 
grup separat sub conducerea lui Buruiană Gheorghe, care încep activitatea prin tipărirea 
manifestului subversiv „Lupta Românească”, tras la shapirograf în trei serii, prima în 30- 
40 exemplare, a doua serie în 100-120 exemplare şi a treia serie în 130-150 exemplare, 
din care a primit şi Toma Matei mai multe exemplare.

In martie 1947, în cadrul ajutorului american, a cunoscut la Constanţa doi ofiţeri din 
Marina americană, căp. Karpe şi It. Rura.

în urma instrucţiunilor primite de la Macellariu, a stabilit o legătură permanentă cu 
cei doi ofiţeri la Misiunea Americană din Bucureşti.

In cursul discuţiunilor ce a avut cu aceşd ofiţeri, a comunicat It. Rura că reprezintă o 
organizaţie, arătându-i şi scopul ce urmăreşte şi cerându-i ca americanii să contribuie cu 
ajutorarea organizaţiei, trimiţând bani şi materiale (armament şi muniţiuni), care să fie 
folosite în cazul unui război între anglo-americani şi U.R.S.S.
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în luna martie 1948, Toma Matei are o consfătuire cu comandorul Anton Marin, 

membru al organizaţiei încă din anul 1945, care făcea parte din comitet ca şef al unui grup 
separat.

La această consfătuire, la care participă şi comandorul av. Tănăsescu Constantin, 
Toma Matei informează pe Anton Marin că a trimis generalului Rădescu o scrisoare prin 
intermediul Legaţiei Americane. Cu aceasta ocazie, Toma Matei a cerut corn. Anton Marin 
să-l informeze asupra activităţii ce a dus în rândurile aviatorilor.

în luna martie 1948 a luat parte la o şedinţă ţiiiută în locuinţa lui Condeescu Dumitru, 
la care au participat colonel Popovici Alexandru, Tăutu Marcel şi Romeo Snaidero.

La această şedinţă s-au desfăcut harta României şi planul Bucureştiului, trasând pe 
aceste hărţi numărul aderenţilor. Numărătoarea aderenţilor a fost făcută într-o şedinţă 
următoare tot în casa lui Condeescu Dumitru, la care a participat, afară de cei arătaţi mai 
sus, şi Horia Macellariu, cu care ocazie s-a constatat că în Bucureşti sunt circa 500 aderenţi 
şi aproximadv 900 în restul ţării.

Din cifrele de mai sus, ramura lui Toma Matei dispunea de circa 250-280 oameni, în 
Bucureşti şi în judeţele Ialomiţa, Constanţa, Covurlui, Tecuci şi Braşov.

Tot în ramura lui Toma Matei se includeau şi aderenţii lui Anton Marin şi Eftimie 
Ştefan, a căror conducere o avea Toma Matei.

La recensământul făcut s-a constatat că grupa Buruiană-Mihalache, de asemeni inclu
să în ramura Toma Matei, are 26 aderenţi.

8. Eftimie Ştefan, născut la 3 martie 1909 în Brăila, fiul lui Tudor şi Paraschiva, cpt. 
comandor în rezervă, domiciliat în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362.

A aderat în organizaţia iniţiată de Horia Macellariu, în vara anului 1945, fiind numit 
în comitetul organizaţiei din care făceau parte Macellariu şi puţin mai târziu Toma Matei.

Primeşte de la Macellariu însărcinarea de şef de ramură, în care scop porneşte chiar 
din vara şi toamna anului 1945 într-un larg turneu de propagandă în ţară, pentru recru
tare de aderenţi.

Astfel, în toamna anului 1945 se află la Turnu Măgurele, unde recrutează pe cpt. 
comandor Niculescu I. şi cpt. comandor Antonescu Teodor, ambii de la Şcoala Navală din 
acea localitate.

în acelaşi an, recrutează la Constanţa pe It.col. Petru Alexandru, It. comandor Zeamă 
Dumitru şi cpt. Bujeniţă.

în 1946, recrutează la Brăila pe comandorul Foca Anton şi cpt. comandor Rada Ion, 
ambii din Reg. Geniu Marină.

în martie 1947, recrutează la Craiova pe studentul în medicină Novac Mircea.
în acelaşi an, în toamnă, este trimis de Horia Macellariu la Turnu Severin, cu acelaşi 

scop de a recruta aderenţi şi să întrebe pe comandorul Costin Constantin dacă mai este 
alături de el, aşa cum stabilise în 1945, când a acceptat să activeze în organizaţie.

Cu această ocazie, comandorul Costin Constantin a spus lui Eftimie Ştefan că Horia 
Macellariu poate conta pe el şi că dispune în Turnu Severin de circa 30 aderenţi pregătiţi-

în tot acest interval, din 1945-1947, a făcut o serie de alte călătorii în diferite regiuni şi 
localităţi din ţară pentru recrutare de aderenţi, raportând lui Horia Macellariu rezultatele 
obţinute.

în Bucureşti, recrutează pe cpt. Popa Aurel şi face propuneri de încadrare cpt. c-dor 
Panait Ion şi cpt. Pisarciuc Ernest.
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în martie 1948, este trimis de Horia Macellariu la Oradea pentru a constata la faţa 

locului situaţia organizaţiei din Munţi a maiorului Anca Dumitru, care se stabilise în acea 
regiune, urmând să organizeze cabane pentru cazul când mişcarea ar fi avut nevoie.

în acelaşi timp, în Bucureşti, ajută pe Macellariu să se sustragă urmăririi autorităţilor, 
ca unul care fusese condamnat în procesul organizaţiei subversive „Sumanele Negre”. în 
acest scop, îi găseşte locuinţă, înlesnindu-i astfel să se ascundă.

A luat parte la şedinţele conspirative şi a asistat la recensământul membrilor organi
zaţiei, făcut în luna martie 1948, în locuinţa lui Condeescu Dumitru.

9. Condeescu Dumitru, născut la 23 martie 1902, în Bucureşti, căsătorit cu Viorica 
Popovici, comandor în rezervă, provenit din Marina Militară, domiciliat în Bucureşti, str. 
Grigore Mora nr. 21.

A făcut parte din organizaţie, fiind recrutat de Toma Matei pe la sfârşitul lunii octom
brie 1947.

După încadrare, a fost numit şef de ramură în cadrul organizaţiei lui Macellariu.
A luat parte la şedinţele conspirative ale organizaţiei, din care o parte s-au ţinut în 

locuinţa sa.
A recrutat în organizaţie pe It. comandor rez. Tăutu Marcel, It.col. rez. Popovici 

Alexandru şi Romeo Snaidero.
în luna martie 1948, a ţinut în locuinţa sa o şedinţă specială, în care s-a făcut numă

rătoarea aderenţilor organizaţiei, la care au luat parte Horia Macellariu, col. Popovici 
Alexandru, Tăutu Marcel şi Romeo Snaidero.

La această şedinţă, Condeescu nota pe hârde numărul aderenţilor din Bucureşti şi 
provincie, urmărind în acelaşi timp pe hartă şi pe planul Bucureştilor centrele unde s-au 
organizat ramuri.

De la încadrare, Condeescu Dumitru era omul de încredere al lui Macellariu, condu
când şi coordonând activitatea tuturor grupurilor subversive încadrate sub conducerea 
lui Macellariu şi a lui.

în luna marde 1948, a găzduit în locuinţa sa pe Horia Macellariu, condamnat în 
procesul organizaţiei „Sumanele Negre”, înlesnindu-i astfel să se sustragă urmăririi auto
rităţilor.

La începutul lunii martie 1948, a ţinut în locuinţa sa o şedinţă la care au luat parte 
Horia Macellariu, Toma Matei şi avocatul Rene Policrat.

La această şedinţă, Horia Macellariu a cidt conceptul unei scrisori ce urma să fie 
trimisă fostului rege Mihai şi în care se exprima devotamentul faţă de fostul rege şi i se 
comunica existenţa şi activitatea mişcării subversive, care are ca scop înlăturarea regimului 
§i reintroducerea monarhiei.

10. Costin N. Constantin, născut ia 22 august 1906 în Focşani, fiul lui Nicolae (f) şi 
Magdalena, român, căsătorit cu Ileana Igirosescu, căpitan-comandor în rezervă, domicili
at în Turnu Severin, Bd. Republicii nr. 36.

A făcut parte din organizaţie, fiind recrutat de Horia Macellariu în anul 1945.
în luna septembrie a fost vizitat de cpt. comandor Eftimie Ştefan, trimis de Macellariu 

pentru a verifica poziţia comandorului Cosdn faţă de mişcare.
Cu această ocazie, comandorul Cosdn Constandn a rugat pe c-dor Eftimie Ştefan să comu

nice lui Horia Macellariu că este alături de el şi că poate conta în acea regiune pe 30 oameni.
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11. Popovici Alexandru, născut în anul 1899, ad-tor col. în rezervă, domiciliat în 

Bucureşti, Calea Griviţei nr. 33, etaj.
A făcut parte din organizaţie, fiind recrutat de Horia Macellariu şi Condeescu Dumitru 

în luna februarie 1948.
Avea misiunea dată de Macellariu de a aduce informaţiuni asupra unor anumite per

soane vizate de Macellariu, cum şi de a culege informaţiuni din mijlocul cercurilor ce 
frecventa.

A adus astfel informaţiuni asupra col. Davidescu.
A luat parte la şedinţa ţinută în luna martie 1948 în locuinţa lui Condeescu, când s-a 

făcut numărătoarea aderenţilor organizaţiei, din Capitală şi provincie.
A luat parte la consfătuirile conspirative ce se ţineau în locuinţa lui Condeescu.
12. Tăutu Marcel, născut la Iaşi, la 2 septembrie 1904, fiul lui Alexandru şi Clemansa, 

căsătorit, It. comandor rezervă, domiciliat în Bucureşti, str. Legislatorului nr. 8.
A făcut parte din organizaţie, fiind recrutat de Condeescu şi Horia Macellariu, pe la 

sfârşitul lunii februarie 1948, făcând parte din grupa lui Condeescu.
In cursul lunii martie 1948, a avut o consfătuire cu Macellariu şi comcmdor Drimba, când 

Horia Macellariu i-a spus comandorului Drimba, care intenţiona să părăsească ţara, că are o 
însărcinare să-i dea pentru inginerul Caranfil şi că pentru acest motiv îi va înlesni plecarea.

La a doua întâlnire care a avut în locuinţa lui Tăutu, Macellariu a dat detalii coman
dorului Drimba asupra misiunii ce avea de îndeplinit pe lângă Caranfil, dându-i şi adresa 
acestuia la Paris, cu care va trebui să stabilească legătura şi căruia îi va transmite toate 
informaţiunile în legătură cu activitatea organizaţiei.

Odată stabilită legătura, inginerul Caranfil urma să comunice cu organizaţia, în ţară 
cu indicativul „Gelu” utilizându-se un cifru, iar ca cheie a acestui cifru a fost ales cuvântul 
„Gomandant”. întrucât acest sistem de corespondenţă s-a părut a fi complicat, s-a căutat 
un alt sistem, bazat pe un dicţionar, în care cifrele erau situate pe grupe.

Prima grupă indica pagina, iar a doua numărul de origine al cuvântului dorit. Detaliile 
acestui cifru urmau a fi memorate de Drimba pentru motive de securitate.

La o altă consfătuire ţinută tot în locuinţa lui Tăutu, la care au luat parte Macellariu, 
Drimba, Tăutu şi inginerul Gheorghiu, s-au dat indicaţiuni lui Drimba să ia contact la 
Stambul cu un oarecare Sedat, dându-i-se şi adresa acestuia, cu care trebuia să aranjeze 
plecarea din ţară şi a altor persoane, cu ajutorul unui vas.

A luat parte la şedinţele conspirative ţinute Ia Condeescu Dumitru şi la şedinţele din 
martie 1948, când s-a stabilit numărul membrilor pe care se bizuia organizaţia la acea dată.

La această şedinţă, Tăutu a făcut cunoscut celor prezenţi că poate recruta aderenţi la 
Brăila, unde are cunoştinţe şi prieteni.

La o întâlnire pe care a avut-o cu Condeescu la bodega „Mircea”, a primit însărcina
rea de a întocmi o listă a tuturor elementelor de valoare din Marina Comercială, care au 
fost înlăturate prin comprimări, epurări şi pensionări înainte de vreme.

13. Panait loan, născut la 17 august 1905 în corn. Tuluceşti, jud. Covurlui, de profe
siune inginer, domiciliat în Bucureşti, str. Tunari nr. 83.

A făcut parte din organizaţie, fiind recrutat de Eftimie Ştefan şi Horia Macellariu.
în ianuarie 1947 a avut o consfătuire în locuinţa sa, la care au luat parte ing. cpt. c-dor 

Panait Ion, Horia Macellariu, Toma Matei şi Eftimie Ştefan, la care Macellariu a spus celor 
prezenţi că grupul Toma Matei este format din Toma Matei, Eftimie Ştefan şi Panait Ion.
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14. Snaidero Romeo, născut în anul 1909, căpitan de lungă cursă în Marina Comercială, 

domiciliat în Bucureşti, Bd. G. Dimitrov nr. 82.
A făcut parte din organizaţie, fiind încadrat în toamna anului 1947 în grupa Condeescu 

Dumitru.
A luat parte la şedinţe conspiradve ţinute în locuinţa lui Condeescu şi a participat la 

şedinţa în care s-a făcut recensământul membrilor organizaţiei.
A găzduit pe Horia Macellariu şase zile, începând de la 1 aprilie 1948, dând astfel 

posibilitatea acestuia să se sustragă urmăririi autorităţilor.
în cadrul activităţii sale în organizaţie, a făcut propuneri de încadrare lui Gh. lonescu 

şi Horia Budescu, cumnaţii săi.
A avut din partea lui Condeescu misiunea de a strânge informaţiuni referitoare la sta

rea de spirit a populaţiei şi oricare alte informaţiuni care ar putea fi de folos organizaţiei.
în cadrul acestei însărcinări, a transmis amiralului Macellariu o informatiune din care 

reieşea că consulul Olandei a fost rechemat şi că unele consulate îşi micşorează numărul 
funcţionarilor.

în timpul cât Macellariu a fost găzduit la Panait Ion, primea des pe Condeescu 
Dumitru, cu care discuta asupra activităţii organizaţiei.

în cursul lunii februarie 1948, a avut câteva întâlniri cu Buruiană Gheorghe, cu care 
ocazie acesta i-a spus că organizează o mişcare subversivă împreună cu avocatul Mihalache 
Ion şi că în acelaşi timp scot şi un ziar clandestin, tras la schapirograf La aceste întâlniri a 
fost solicitat de cei doi să adere la această organizaţie.

A recomandat lui Condeescu pe cumnatul său Horia Budescu, care însoţea pe Horia 
Macellariu în oraş în timpul când acesta a locuit la el.

15. Toma Virgil, născut în anul 1924, fiul lui Matei Toma, student anul V Electro
mecanică, domiciliat în Bucureşti, str. Amiral Bălescu nr. 29.

A avut cunoştinţă de existenţa organizaţiei, şdind de la tatăl său că activează în mişcare.
A făcut servicii lui Horia Macellariu în timpul când acesta era găzduit în casa lor, du

când corespondenţă făcută de Macellariu şi aducând răspunsuri.
L-a însoţit în diverse drumuri făcute.
Ştia că Horia Macellariu este urmărit de autorităţi ca condamnat în procesul „Sumanele 

Negre” şi participant la organizaţia condusă alături de Toma Matei.
A primit de la Horia Macellariu un buletin de populaţie cu nume fals de Ion Popa, 

pentru a-1 ştampila în preziua alegerilor din 28 martie 1948, cu viza „Votat”.
în martie 1948, Condeescu i-a cerut să facă versuri pentru un marş al organizaţiei.
Tot în luna martie a văzut şi citit pe biroul tatălui său Toma Matei 18 exemplare din 

manifestul subversiv „Lupta Românească”, tipărit de Buruiană Gh.
16. lonescu Gheorghe, născut la 23 octombrie 1916, fiul lui Constantin (t) şi Ana, 

funcţionar la Banca Românească, domiciliat în Bucureşti, Bd. Gheorghi Dimitrov nr. 82.
A fost recrutat în organizaţie de Romeo Snaidero în luna martie 1948.
în cadrul organizaţiei, avea misiunea de a ajuta pe Romeo Snaidero şi Condeescu, ori 

de câte ori aceştia vor avea nevoie.
In timpul cât Horia Macellariu a fost găzduit de Romeo Snaidero, amiralul Macellariu 

a fost însoţit de mai multe ori de lonescu Gheorghe, când ieşea seara.
17. Budescu Horia, născut în anul 1912, în oraşul Alexandria, jud. Teleorman, fiul lui 

Nicolae şi Elena, de profesiune navigator, ajutor comisar de bord, domiciliat în Bucureşti, 
str. Gh. Coşbuc nr. 10.

www.ziuaconstanta.ro



266 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
A fost recrutat în organizaţie de Romeo Snaidero în luna martie 1948.
A cunoscut pe Horia Macellariu din timpul războiului, Budescu fiind ambarcat pe 

unul din vasele de comerţ.
în cadrul organizaţiei, Budescu Horia avea misiunea de a însoţi pe Horia Macellariu 

în drumurile sale la şedinţele conspirative, pentru a-i asigura protecţia.
18. Nicolescu Constantin, general în rezervă, născut în anul 1887, fiul lui Dimitrie şi 

Carapat, căsătorit, are trei copii, domiciliat în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 108.
A activat în cadrul grupului de conducere a organizaţiilor subversive din care făceau 

parte ing. Bujoiu loan, Dimitrie Gheorghiu, Horia Macellariu şi Antonescu Gheorghe, la 
care colabora şi Bontilă Gheorghe, ca şef al unei alte organizaţiuni.

în luna septembrie 1945 a avut întrevederi cu Bontilă Gheorghe, Gheorghiu Dimitrie 
şi Antonescu Gheorghe, care i-au expus scopul şi modul cum activează organizaţia, cerân- 
du-i să informeze şi pe fostul rege Mihai, pentru a vedea care este părerea acestuia.

După 10-12 zile, cei de mai sus au avut o nouă întrevedere cu generalul Nicolescu 
Constantin, cu care prilej acesta le-a spus că a informat pe fostul rege asupra existenţei şi 
scopului urmărit de organizaţia ce reprezintă.

19. Drimba Gheorghe, căpitan-comandor în rezervă, născut la 27 aprilie 1905, în 
corn. Rupea, Judeţul Târnava Mare, fiul lui Gheorghe (t) §i Elena, căsătorit, domiciliat în 
Bucureşti, str. Lanţului nr. 2.

A activat în cadrul organizaţiei conduse de Horia Macellariu şi a grupului subversiv 
de conducere a organizaţiilor subversive, reprezentat prin Dimitrie Gheorghiu, cu care a 
avut întrevederi conspirative.

în ziua de 2-3 aprilie 1948, a luat parte la o şedinţă conspirativă ţinută la Condeescu 
Dumitru la care au asistat, afară de Condeescu Dumitru şi Horia Macellariu cu Tăutu 
Marcel.

Peste 2-3 zile, a luat parte la altă şedinţă ţinută în locuinţa lui Tăutu Marcel, la care au 
participat Horia Macellariu, Tăutu Marcel şi Dimitrie Gheorghiu din grupul de conduce
re al organizaţiilor subversive.

La această şedinţă, Horia Macellariu şi Dimitrie Gheorghiu au dat comandorului 
Drimba Gheorghe, care intenţiona să părăsească fraudulos ţara, misiunea de a stabili legă
tura la Paris cu ing. Caranfil, în care scop s-a dat şi adresa acestuia. Comandorul Drimba 
urma să informeze pe ing. Caranfil, printr-un mesaj, asupra activităţii organizaţiei în ţară, 
să-i transmită informaţiuni şi să stabilească cu acesta o legătură permanentă cu conducăto
rii organizaţiei, întrebuinţând un cod cifrat, cu indicativul „Comandant”.

De asemeni, ing. Caranfil urma să comunice în ţară informaţiuni adresate organizaţi
ei şi transmise lui Horia Macellariu sub indicativul „Gelu”.

Pentru transmiterea informaţiunilor şi a comunicărilor importante, s-a ales un cod ci
frat bazat pe un dicţionar, stabilindu-se modul de lucru astfel: prima grupă de cifru indica 
pagina iar a doua grupă indica numărul de ordine al cuvântului dat.

Detaliile pentru cunoaşterea acestui cifru au fost memorate de Drimba Gheorghe în 
şedinţele la care au luat parte.

în şedinţele următoare, Gheorghiu Dimitrie a dat comandorului Drimba indicaţiuni 
ca la Istanbul să ia contact cu un oarecare Sedat, dându-i-se şi adresa acestuia, care urma 
să găsească un mijloc de transport clandestin pe mare, prin Constanţa, pentru a înlesni 
plecarea din ţară şi altor persoane.
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20. Muşat Ion, cpt.-comandor în rezervă, născut la 2 noiembrie 1907 în corn. Ţăndărei, 

jud. Ialomiţa, fiul lui Nae (t) §i Ileana, căsătorit cu Constanţa, născută Vlădoianu, domici
liat în oraşul Călăraşi, str. Sf. Nicolae nr. 70.

A avut cunoştinţă de existenţa şi activitatea organizaţiei din discuţiile ce le-a avut cu 
ing. Panait Ion şi Horia Macellariu, care i-au arătat că este necesar să se alăture mişcării 
lor, care luptă contra actualului regim.

21. lonescu V. Nicolae, născut la 8 iulie 1924 în oraşul Slatina, jud. Olt, fiul lui Vintilă 
(t) şi Olivia, serviciul militar satisfăcut la C.T. Olt cu gradul de caporal, student anul V la 
Politehnica din Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. General Angelescu nr. 143.

Cu câteva zile înainte de alegerile de le 28 martie 1948 a fost rugat de Toma Virgiliu 
să-i procure de la un centru electoral două certificate de alegător.

întrebând pe fratele său lonescu Mihail Alexandru, student la Facultatea de Litere, 
dacă poate face acest serviciu, acesta i-a răspuns că are un coleg care lucrează la un centru 
electoral.

Comunicând rezultatul lui Toma Virgiliu, acesta i-a dat două buletine, unul pe nu
mele lui şi unul pentru o persoană din familie, pe care le-a primit a doua zi însoţite de 
certificatele de alegător.

în ziua următoare, Toma Virgil a rugat din nou pe lonescu Nicolae să-i procure încă 
un certificat, pentru care nu i-a dat buletinul. Acesta a transmis cererea fratelui său care 
a adus un certificat în care nu s-a trecut niciun nume. Acest certificat a fost dat lui Horia 
Macellariu, care a trecut pe el numele său conspirativ de avocat Popa Ion.

22. lonescu V. Alexandru, născut la 18 ianuarie 1927 în oraşul Slatina, jud. Olt, fiul 
lui Vintilă şi Otilia, student anul III la Facultatea de Litere din Bucureşti, serviciul militar 
nesatisfăcut, domiciliat în Bucureşti, str. General Angelescu nr. 143.

Cu câteva zile înainte de alegerile de la 28 martie 1948 a fost rugat de Toma Virgil 
să-i scoată două certificate de alegător pentru el şi tatăl său, dându-i buletinele de la Biroul 
Populaţiei, ceea ce acesta a şi făcut, restituindu-i a doua zi buletinele însoţite de certifica
tele de alegător.

în ziua următoare, Toma Virgil l-a rugat din nou să-i procure încă un certificat, pen
tru care însă nu i-a dat buletinul respecUv.

lonescu Mihail Alexandru i-a dat un certificat de alegător în care nu s-a trecut nume
le, pe care Toma Virgil l-a dat lui Horia Macellariu care a scris numele lui conspirativ de 
avocat Popa loan.

23. Dimancea Constantin, născut la 22 februarie 1904 în Bucureşti, fiul lui Tănase şi 
Maria, It.comandor în rezervă, domiciliat în Bucureşti, str. Hepiter nr. 2.

La percheziţia ce i s-a făcut la domiciliu, s-a găsit un pistol „Walter”, cal. 6,35, cu 6 
cartuşe de 9 mm.

24. lonescu Emil, născut la 27 martie 1904 în corn. Gălăţeni, jud. Vlaşca, fiul lui 
Gheorghe şi Ana, de profesiune agricultor, domiciliat în corn. Viişoara, jud. Teleorman şi 
în Bucureşti, str. Radu Boiangiu nr. 30 bis.

La percheziţia ce i s-a făcut la domiciliu s-a găsit un pistol „Beretta”, cu toc şi două 
încărcătoare, seria 35569; un pistol „Browning”, seria 263899, 48 cartuşe cal. 9 mm scurt, 
7 cartuşe de 6,36 mm şi 2 cartuşe de 7,65 mm; una armă de vânătoare cal. 12 mm cu 8 
cartuşe; un pistol de alarmă; toate fără autorizaţie legală.
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25. Mihalache Ion, născut la 29 aprilie 1912 în corn. Piscu, jud. Covurlui, fiul lui 

Constantin §i Marghioala, căsătorit cu Paula Panait, cu un copil, de profesiune avocat, 
serviciul militar satisfăcut la Reg. 3 Art. grea, cu gradul de caporal, domiciliat în Bucureşti, 
str. Vesparilor nr. 53.

în luna decembrie 1947 are câteva întrevederi cu comandorul Toma Matei, la care 
ia parte şi cpt. Buruiană Gheorghe. La această întrevedere, Toma Matei le propune să se 
încadreze în organizaţia ce conduce.

Ulterior, tot în luna decembrie 1947, de comun acord cu Buruiană Gheorghe, dece
dat în cursul cercetărilor, iniţiază şi constituiesc o organizaţie proprie, începând activitatea 
prin tipărire de manifeste şi ziare în care îndeamnă poporul la agitaţiuni împotriva regi
mului şi a formei de guvernământ, ducând în acelaşi timp şi o campanie de defăimare şi 
calomnii adresate prin articole injurioase atât Guvernului, cât şi regimului şi U.R.S.S.

în cursul lunii ianuarie 1948 scot primul manifest, scris cu mâna şi tras la un schapi- 
rograf vechi în 30-40 exemplare, în locuinţa lui Buruiană Gheorghe.

După câteva zile, scot al doilea rând de manifeste-ziare, în lot de 100-200 exemplare, 
scrise la maşină şi trase la un schapirograf nou cumpărat de Buruiană Gh. Ziarul este 
completat cu tidul organizaţiei „Lupta Românească” şi cu desene de studentul Dragomir 
Radu.

Tipărirea celui de-al doilea manifest-ziar se face la început în locuinţa lui Mihalache 
Ion, apoi este continuată în locuinţa lui Buruiană Gheorghe.

După ce au fost tipărite cele două rânduri de manifeste, au fost aduse la Mihalache 
Ion, puse în plicuri şi trimise tuturor Primăriilor şi Prefecturilor din ţară, prin Poştă.

A treia serie de manifeste a fost trasă la schapirograf după răspândirea primelor două 
serii, în 130-150 exemplare, din care Mihalache Ion a reţinut 25-30 exemplare, iar restul 
le-a luat Buruiană Gheorghe.

în tot timpul acestei acdvităţi, cei doi menţionaţi mai sus au ţinut legătura cu Toma 
Matei, căruia i-au dat 18 exemplare din manifest.

Articolele la toate aceste manifeste erau scrise în comun de Mihalache Ion şi Buruiană 
Gh., dar corectarea lor se făcea de Mihalache Ion.

26. Buruiană Ştefan, născut la 3 august 1907, în corn. Vasilcău, jud. Someş, fiul 
lui Leon şi Eufimia, directorul Grupului Şcolar din str. Grozăveşti nr. 9, domiciliat în 
Bucureşti, str. Grozăveşti nr. 9.

A scris la maşină în 100 de exemplare a doua serie de manifeste, care au fost trase la 
schapirograf

A scris de asemeni şi participat la tipărirea lor prin schapirograf a manifestelor trase 
la a treia serie.

A ascuns în podul şcolii din str. Grozăveşti, unde era director, o parte din manifestele 
celei de a treia serii, împreună cu schapirograful, pentru a fi ferite de autorităţi.

A făcut parte din organizaţie, ştiind că iniţiatorii au fost Buruiană Gheorghe şi 
Mihalache Ion, participând la activitatea subversivă a acestora.

27. Dragomir Radu, născut la 26 martie 1923 în corn. Tătăruş, jud. Bihor, fiul lui 
Ştefan (t) şi Valeria, necăsătorit, student la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti, 
serviciul militar satisfăcut la Şcoala de Ofiţeri de Administraţie, ctg. 1945 cu gradul de slt. 
rez., domiciliat în Bucureşti, str. Episcopiei nr. 1-3.
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A cunoscut pe Buruiană Gheorghe în luna martie 1948, când l-a rugat să facă dese

nele necesare manifestelor subversive.
A executat aceste desene după o lucrare a sa intitulată „23 August - Descătuşare”, pe 

care le-a denaturat pentru a servi scopului urmărit de organizaţia în care se încadrase.
A scris de asemeni textele de sub aceste desene.
A primit de la Buruiană Gheorghe 10 exemplare din manifeste pentru a le răspândi.
28. Dănăilă S. Petre, născut la 2 decembrie 1919 în corn. Corbu, jud. Râmnicu Sărat, 

fiul lui Sebasdan (t) şi Ioana, căsătorit cu Ana Loghin, It. în rezervă la Reg. 28 Art., domi
ciliat în Bucureşti, str. Şiret nr. 21.

A cunoscut pe Buruiană Gheorghe în iarna 1947-1948, când l-a încadrat în organi
zaţie.

A împrumutat lui Buruiană maşina de scris pentru a scrie manifestele, din care a 
primit un exemplar.

în ziua de 29 martie 1948 a primit un telefon de la Buruiană Gheorghe, care îi cerea 
să se întâlnească cu el, fapt care s-a şi petrecut pe Bd. Filantropia la orele 19.30-20.00. 
Fiind urmărit de autorităţi, evita să mai dea pe acasă şi pe la atelier.

Cu această ocazie, a aflat că Buruiană este urmărit. Buruiană l-a întrebat dacă ştie că 
Roşea l-a denunţat şi i-a cerut să se ducă la atelier să-i aducă îmbrăcăminte.

La cererea lui Tretiacenco Alexandrina de a-i da un număr de telefon unde poate fi 
găsit de Buruiană Gheorghe la nevoie, i-a dat numărul telefonului de la restaurantul unde 
lua masa, unde a şi fost chemat de Buruiană în ziua următoare convorbirii cu Tredacenco 
Alexandrina.

29. Areffa Tretiacenco Diomid zis Dima, născut la 16 august 1910 în oraşul Patras 
- Grecia, fiul lui Vartit şi Ecaterina, cetăţean român, căsătorit cu Ana, născută Statan, 
de profesiune comerciant, serviciul militar - reformat, domiciliat în Bucureşti, str. Sf. 
Voievozi nr. 3.

La 26-27 marde 1948 a primit un telefon de la Buruiană Gheorghe, care îi spunea 
că este urmărit de Poliţie.

în dmpul când Buruiană era urmărit de autorităţi, Tredacenco a spus lui Roşea 
Victor, domiciliat în fiucureşd, str. Alunului nr. 37, carderiil 16 Februarie 1933, că dacă 
are ceva de lăsat pentru Buruiană, poate să-l lase lui întrucât are contact prin telefon cu 
Buruiană.

A predat lui Petrescu Constandn suma de lei 2.500 lăsaţi de Roşea pentru Buruiană.
A spus lui Roşea Victor mai târziu că legătura nu o mai face prin telefon, ci prin cum

nata sa Tredacenco Alexandrina, funcţionară la G.F.R.
30. Tretiacenco Alexandrina, născută la 30 august 1923 în Bucureşd, fiica lui 

Alexandru şi Ecaterina, impiegată de birou la C.F.R., căsătorită cu Petre Tredacenco, cu 
un copil, domiciliată în Bucureşti, str. Barierii nr. 34.

La începutul lunii aprilie 1948 a fost rugată la telefon de Buruiană Gheorghe să se 
ducă la Dănăilă Petre să-i spună să comunice lui Tretiacenco Areffa un număr de telefon 
unde îl poate găsi la nevoie.

Ca urmare acestei convorbiri, Dănăilă Petre a comunicat la telefon lui Tredacenco 
Areffa numărul telefonului de la restaurantul unde lua masa şi unde a şi fost chemat a 
doua zi de către Buruiană Gheorghe.

www.ziuaconstanta.ro



270 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
în declaraţia sa din 14 aprilie 1948 arată că ştie că Buruiană Gh. este urmărit de au

torităţi.
La începutul lunii aprilie 1948, fiind la Tretiacenco ArefFa, a fost de faţă când a venit 

Petrescu Constantin şi a cerut lui Tretiacenco Areffa suma de lei 2 000 pentru a-i da lui 
Buruiană Gh.

31. Dragnea Mihail, născut la 21 mai 1905 în Bucureşti, fiul lui Simion şi Dumitra, 
căsătorit, controlor tehnic U.C.B., serv. militar satisfăcut la Pirotehnia Armatei, domiciliat 
în Bucureşti, Şoseaua Crângaşi nr. 62.

în seara zilei de 10 aprilie 1948 a venit la el Buruiană Gheorghe, care i-a dat o scrisoa
re s-o ducă lui Ovidiu Beliban, ceea ce a şi făcut, însă nu l-a găsit pentru a i-o preda,

în aceeaşi zi i-a dat două scrisori francate recomandat, una pentru soţia lui Buruiană 
şi una adresată chestorului Mărculescu.

în acelaşi timp, în casa lui Dragnea a scris o scrisoare lui Tretiacenco Areffa prin care 
îl ruga să preia conducerea atelierului, recunoştea că-i datorează suma de lei 168 000. Mai 
scrie un bileţel prin care ruga pe Tretiacenco să dea o sumă de bani lui Dragnea pentru 
el (Buruiană).

32. Petrescu Constantin, născut la 28 iulie 1915 în corn. Podari, jud. Dolj, fiul lui loan 
şi Eufrosina, funcţionar tehnic la S.A.R. Telefoane, serv. militar satisfăcut la Reg. 2 Art. 
Câmp, domiciliat în Bucureşti, str. C-dor Eugen Botez nr. 26.

în preajma alegerilor din martie 1948 s-a întâlnit cu Buruiană Gheorghe la Arcul de 
Triumf, cu care ocazie Buruiană l-a rugat să se ducă la Tretiacenco Areffa să-i dea o chi
tanţă de 120 000 lei, sumă ce trebuia încasată de la reparaţia unui tractor. întrebându-1 de 
ce nu se duce el. Buruiană i-a răspuns că este urmărit de Poliţie.

A dus chitanţa lui Tretiacenco Areffa zis Dima, care la rândul lui l-a rugat pe Petrescu 
Constantin să ducă lui Buruiană Gh. suma de lei 2 500.

A primit această sumă, aşteptând telefonul de la Buruiană pentru a-i comunica rezul
tatul şi să-i predea suma.

A doua zi. Buruiană a telefonat că are nevoie de bani şi i-a cerut suma dată de 
Tretiacenco, pe care însă a trimis-o prin soţia lui acasă la Buruiană.

33. Snaidero Maria, născută la 18 septembrie 1905 în Bucureşti, fiica lui Constantin 
lonescu şi Ana, căsătorită cu Romeo Snaidero, domiciliat în Bucureşti, Bd. G. Dimitrov 
nr. 82.

A cunoscut pe Horia Macellariu la începutul anului 1948, pe care l-a avut la masă cu 
Condeescu Dumitru. La această dată i-a fost prezentat sub numele de avocat Popa.

Ulterior a mai fost în locuinţa sa, cunoscându-1 sub adevăratul nume.
La 31 martie 1948, Macellariu Horia a fost reţinut din nou la familia Snaidero, rămâ

nând apoi să locuiască în casa lor, fiind astfel adăpostit până la 6 aprilie 1948.
în timpul cât a stat în locuinţa lor, Snaidero Maria a întrebat pe Macellariu asupra 

motivului care-1 face să se ascundă, deşi ştia că fusese condamnat în procesul „Sumanelor 
Negre”. La această întrebare, Macellariu i-a răspuns că este prudent să părăsească gazda 
pe care a avut-o înainte, deoarece are impresia că este urmărit.

34. Bălteanu Eliza, născută la 15 aprilie 1896, fiica lui Corneliu Bălteanu şi Eleonora, 
de profesiune profesoară, domiciliată în Bucureşti, str. Vasile Lascăr nr. 70.

A adăpostit în locuinţa sa înaintea Crăciunului 1947 şi la 23 martie 1948, pe ing. 
Gheorghiu Dimitrie, membru în comitetul de coordonare a organizaţiunilor subversive.
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în timpul când a fost găzduit în locuinţa sa, Bălteanu Eliza a aflat de la soţia lui D. 

Gheorghiu că acesta se ascunde, temându-se să nu fie arestat.
A adăpostit pe Gheorghiu Dimitrie de la 23 martie 1948 până la 27 martie când a fost 

arestat, fiind urmărit pentru uneltire contra ordinii sociale.
A transmis corespondenţă scrisă de Gheorghiu pentru Alexandru Bal§, membru în 

comitetul de coordonare a organizaţiunilor.
în timpul cât Dimitrie Gheorghiu a locuit în casa ei, acesta a avut mai multe consfă

tuiri cu diferite persoane din organizaţie, înlesnindu-i astfel posibilitatea de a menţine 
contactul cu membrii mişcării.

între persoanele care vizitau des pe Gheorghiu erau Cantacuzino şi Vişoianu, care 
menţineau legătura cu restul membrilor organizaţiei.

35. Mosgos Ştefania, născută la 8 octombrie 1890, fiica lui Tanasie Bolintineanu 
(t) şi Zoe, căsătorită cu Petre Mosgos, fără profesiune, domiciliată în Bucureşti, str. G. 
Cantacuzino nr. 5.

A găzduit pe ing. Bujoiu Ion în locuinţa ei, de la 24 martie 1948 la 13 aprilie 1948, 
aflând de la aceasta că este urmărit de autorităţi.

36. Eftimie Elena, născută în luna noiembrie 1912, fiica lui Ion Ciovică (f) şi Elena, 
căsătorită cu comandor Eftimie Ştefan, fără profesiune, domiciliată în Bucureşti, Calea 
Moşilor nr. 362.

Ştia că Horia Macellariu a fost condamnat în procesul organizaţiei subversive 
„Sumanele Negre”.

A înlesnit lui Horia Macellariu, pe care îl ştia sub numele lui adevărat, să-şi găsească 
o locuinţă pentru a se ascunde, făcându-i legătura cu Irina Romanov, care i-a închiriat o 
cameră, fiindu-i prezentat Popa Ion.

37. Anton T. Marin, născut la 19 octombrie 1898 în corn. Iveşd, jud. Tecuci, coman
dor aviator în rezervă, domiciliat în Bucureşti, str. Sf. Constanun nr. 30.

A participat în cursul lunii noiembrie 1945, împreună cu ing. Bujoiu Ion, Horia 
Macellariu, ing. Antonescu Gheorghe, Mircea lonescu şi Gh. Mânu, la consfătuirile con
spirative ţinute pentru constituirea unei vaste organizaţiuni subversive paramilitare.

în urma discuţiunilor ce au avut loc în acea lună, s-au repartizat atribuţiunile fiecărei 
persoane din cele prezente, dându-se lui Anton Marin misiunea de a organiza Corpul 
Aviatorilor.

La ultima şedinţă ţinută în luna noiembrie 1945, s-a discutat în detalii modul de or
ganizare a aderenţilor, stabilindu-se că trebuiesc recrutaţi pe pachete - grup de câte 3-4 
persoane, iar grupele să nu se cunoască între ele. în intervalul noiembrie 1945-ianuarie 
1947, a dus o campanie intensă de recrutare de aderenţi printre aviatori, organizând în 
special aviatorii din regiunea Buzăului.

A comunicat lui Horia Macellariu la o şedinţă ţinută în primăvara anului 1947 că or
ganizează aderenţi în munţi, care să treacă la acte de sabotaj.

In şedinţele ţinute în locuinţa sa, la Horia Macellariu şi ing. Bujoiu, a comunicat celor 
prezenţi că se pricepe în lupta de stradă şi că pregăteşte membrii săi întrucât războiul între 
anglo-americani şi U.R.S.S. va începe până la 15 mai 1947.

A participat şi a ţinut şi în locuinţa sa şedinţe conspirative.
In luna februarie 1948 a ţinut o şedinţă în locuinţa sa, la care a luat parte comandor 

Toma Matei şi comandor Tănăsescu, la care Toma Matei i-a cerut informaţiuni asupra 
activităţii sale în rândurile aviatorilor şi să stabilească pentru viitor planul de lucru.
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A informat cu acest prilej pe cei prezenţi asupra legăturilor ce are (Toma Matei) cu 

Legaţia Americană §i generalul Rădescu.
Tot la această şedinţă, Anton Marin a comunicat celor prezenţi că s-a întors de curând 

din Munţi, unde are o organizaţie de aviatori.
La numărătoara membrilor făcută de Macellariu, Condeescu, Snaidero şi Toma Matei 

în luna martie 1948, în cifra de 280 aderenţi menţionaţi de Toma Matei ca făcând parte 
din ramura sa, era inclusă şi ramura lui Marin Anton, apreciată la 60-70 aderenţi.

38. Tănăsescu Constantin, comandor în rezervă, născut în anul 1899, domiciliat în 
Bucureşti, str. Aviator luliu Tetrat nr. 23.

A făcut parte din organizaţie şi a luat parte la şedinţele conspirative.
A asistat la şedinţa ţinută de Anton Marin şi Toma Matei, când acesta din urmă a 

întrebat pe Anton Marin asupra activităţii sale printre aviatori şi a numărului de aderenţi 
de care dispune.

A transmis comunicări de la Anton Marin la Toma Matei, de la Macellariu Horia la 
Anton Marin şi invers, fixându-le locul de întâlnire pentru ţinerea şedinţelor, dintre care 
unele au avut loc in locuinţa sa.

în seara zilei de 23 martie 1948 a ţinut o şedinţă în locuinţa sa, la care au luat parte 
Horia Macellariu şi Popovici Alexandru, fiind aşteptat şi Anton Marin.

La această şedinţă, Horia Macellariu a comunicat lui Anton Marin prin comandor 
Tănăsescu Constantin, că are nevoie de un tabel cu vechii comandanţi din aviaţie, un tabel 
cu noii comandanţi ai acestei arme şi date asupra fabricatelor de la I.A.R. şi S.E.T.

în şedinţele la care au luat parte, făcea legătura între Macellariu şi Anton Marin şi 
avea misiunea să transmită informaţiunile ce se cereau lui Anton Marin.

39. Cantacuzino M. George, născut la 24 mai 1899 la Viena, fiul lui Nicolae şi Marcela, 
căsătorit cu Alexandra Ştyrbei, cu doi copii, ofiţer de rezervă, cu gradul de căpitan, de 
profesiune arhitect, domiciliat în Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 65.

Aînlesnit o întrevedere între Tobă loan, membru activ în organizaţia condusă de Bontilă 
Gheorghe şi colaboratorul apropiat al acestuia, cu col. Jadwin de la Misiunea Americană, în 
care Tobă spera să aibe un ajutor eficace pentru rezolvarea favorabilă a procesului său în 
curs de judecare la Tribunalul Militar, asupra activităţii ce a dus în Germania.

Cu acest prilej. Tobă loan, de faţă fiind şi Cantacuzino George, a spus lui Jadwin că 
a urmat în Germania cursurile speciale ale unei şcoli de sabotaj terorist, că oferă serviciile 
sale americanilor, despre care ştia că încurajează astfel de acţiuni în pregătire în România. 
Tobă loan a adăugat că dispune în acest scop în ţară de elemente similare, paraşutate de 
germani, despre care ştie unde se află, cum şi alte persoane, printre care şi Bontilă Gh.

Tot cu ocazia acestor întrevederi, Cantacuzino a fost de faţă când Tobă loan a comu
nicat lui Jadwin că are posibilitatea să pornească o mişcare sau organizaţie, care să acţio
neze în direcţie teroristă, cu condiţia să fie ajutat de americani cu armamentul necesar §1 
alte ajutoare necesare susţinerii mişcării.

40. Pisarciuc Ernest, căpitan în rezervă, născut la 15 august 1919, în corn. Burdujeni, 
jud. Suceava, fiul natural al Elenei Pisarciuc, funcţ. particular, necăsătorit, domiciliat în 
Bucureşti, str. Ing. Zossima nr. 119.

A avut cunoştinţă de existenţa organizaţiei condusă de Horia Macellariu.
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în luna martie 1948, fiind la Eftimie Ştefan, a întâlnit pe Horia Macellariu. După 

plecarea acestuia a întrebat cu ce se ocupă, la care Eftimie Ştefan a răspuns că conduce o 
organizaţie subversivă şi îi propune să se încadreze şi el.

41. Bozan Ion, născut la 5 septembrie 1916, în corn. Mănăstirea, jud. Ilfov, fiul lui 
Nicolae (t) şi Victoria, serviciul militar satisfăcut la Reg. 4 Călăraşi, ctg. 1938, domiciliat în 
Bucureşti, str. Teofil nr. 4.

La percheziţia ce i s-a făcut la domiciliu s-a găsit un pistol „Beretta”, seria 4477, cal. 9 
mm cu un încărcător şi 4 cartuşe; un pistol „Beretta”, seria 4283, cal. 9 mm scurt, cu două 
încărcătoare şi 14 cartuşe, un încărcător fără cartuşe şi un aparat fotografic.

42. Lupescu Alexandru, născut la 26 august 1909 în corn. Lunca Frumoasă, jud. 
Buzău, fiul lui Mihail (t) §i Atena (t), de profesiune agricultor, căsătorit cu Valeria născută 
Cârligeanu, serviciul militar satisfăcut, It.comandor în rezervă, domiciliat în Bucureşti, str. 
Alba lulia nr. 26.

A înlesnit lui Horia Macellariu întrevederi cu Marin Anton, prin cumnatul acestuia 
Tănăsescu Constantin.

Ştia că Horia Macellariu a fost condamnat pentru activitate subversivă şi era urmărit 
de autorităţi.

t

La percheziţia ce i s-a făcut la domiciliu, s-au găsit două aparate telefonice militare, 
două grenade, un proiectil de artilerie, un pistol cal. 9 mm lung cu un cartuş.

43. Popa Aurel, căpitan în rezervă, dispărut.
A făcut parte din organizaţia subversivă condusă de Horia Macellariu.
44. Petru Alexandru, It. comandor, din Constanţa, dispărut.
A avut cunoştinţă de existenţa organizaţiei condusă de Horia Macellariu.
45. Zeamă Dumitru, It. comandor din Constanţa, dispărut.
A avut cunoştinţă de existenţa şi activitatea organizaţiei condusă de Horia Macellariu, 

fiind solicitat de Eftimie Ştefan să se încadreze.
46. Anca Ovidiu, maior în rezervă, cu ultimul domiciliu cunoscut în Oradea, strada 

Simion Ştefan nr. 9, dispărut.
A făcut parte din organizaţia lui Horia Macellariu, având o grupare subversivă cu 

care să facă cabane în munţi pentru ascunderea membrilor.
47. Niculescu Ion, cpt. comandor de la Şcoala Navală din Turnu Măgurele, dispă

rut.
A avut cunoştinţă de existenţa şi activitatea organizaţiei condusă de Horia Macellariu, 

fiind solicitat de Eftimie Ştefan să se încadreze.
48. Antonescu Teodor, cpt. comandor de la Şcoala Navală din Turnu Măgurele, dis

părut.
A avut cunoştinţă de existenţa şi activitatea organizaţiei condusă de Horia Macellariu, 

fiind solicitat de Eftimie Ştefan să se încadreze.
49. Lungeanu Constantin, It. comandor de la Şcoala Navală din Turnu Măgurele, 

dispărut.
A avut cunoştinţă de existenţa şi activitatea organizaţiei condusă de Horia Macellariu, 

fiind solicitat de Eftimie Ştefan să se încadreze.
50. Rene Policrat, avocat, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, str. Poliţiei 

nr. 5 bis.
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A Scut parte din organizaţia condusă de Horia Macellariu, având misiunea de a ţine 

legătura cu gruparea subversivă a Partidului Liberal şi cu grupările din provincie ale 
organizaţiei Macellariu.

51. Polizu Dumitru-Puiu, avocat, cu ultimul domiciliu cunoscut în Bucureşti, Calea 
Victoriei nr. 23, dispărut.

A făcut parte din organizaţia condusă de Horia Macellariu, în cadrul căreia conducea 
o grupare la Braşov.

52. Martac Alexandru, comandor în rezervă, născut la 4 iunie 1901, fiul lui loan, că
sătorit, domiciliat în Constanţa, Bd. 6 Martie nr. 83.

Nu a făcut parte din organizaţie.
53. losifescu Aneta, născută la 10 decembrie 1905 în Bucureşti, fiica lui loan Ciovică 

(t) şi Elena, casnică, domiciliată în Bucureşti, Calea Moşilor 363.
Nu a făcut parte din organizaţie.
54. Titi loan, născut la 18 decembrie 1898, fiul lui Dumitrache şi Paraschiva, căsătorit 

cu Elena, de profesiune zidar, domiciliat în oraşul Brăila, str. Dorobanţi nr. 2.
Nu a făcut parte din organizaţie.
55. Balş Adina, născută în anul 1903, fiica lui Grigore şi Ioana Berindei, căsătorită cu 

Balş Alexandru, domiciliată în Bucureşti, str. Biserica Enei nr. 3.
Nu a făcut parte din organizaţie.
56. Condeescu Viorica, născută în decembrie 1910 în oraşul Constanţa, domiciliată în 

Bucureşti, str. Dr. Gr. Mora nr. 21.
Nu a făcut parte din organizaţie.
57. Mihăilescu Virgil, inginer, domiciliat în Bucureşti, str. D. Onciul nr. 12.
Nu a făcut parte din organizaţie.
58. Bujoiu Ana, născută la 12 octombrie 1897, fiica lui Nicolae şi Cornelia Ştefănescu, 

căsătorită cu Bujoiu loan, domiciliată în Bucureşti, Bd. Lascăr Catargiu nr. 57.
Nu a făcut parte din organizaţie.
59. Balş Ion, născut la 7 iunie 1901 în Bucureşti, fiul lui Gheorghe (f) şi Maria, de 

profesiune arhitect, serviciul militar satisfăcut, căpitan în rezervă C.T. Bucureşti, domici
liat în Bucureşti, str. Buzeşti nr. 98.

Nu a făcut parte din organizaţie.
60. Nicolescu Dumitru, colonel în rezervă, invalid de război, născut la 1 iulie 1896 în 

Craiova, domiciliat în Bucureşti, str. Cireşului nr. 35.
Nu a făcut parte din organizaţie.
încetează urmărirea în ce priveşte pe Buruiană Gheorghe, decedat la 21 aprilie 1948, 

după cum rezultă din extrasul de deces nr. 1423/948, eliberat de Primăria Sectorului III 
Albastru - Bucureşti.

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal spre cele legale, urmând ca cei de mai 
sus, împreună cu actele încheiate, să fie înaintaţi Tribunalului Militar spre Judecare.

Comisar aj. 
s/s indescifrabil

Asistenţi 
s/s indescifrabil
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117.16 decembrie 1948. Procesul verbal/sentinţa-minutâ nr. 2195 de condamnare a membri

lor organizaţiei subversive conduse de contraamiralul (r) Horia Macellariu

Proces-verbaJ/sentinţă-minută nr. 2195

Astăzi, 16 decembrie 1948, luna decembrie, ziua şaisprezece.
Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia I-a completul II, compus conform art. 9,10 şi 14, 

C.J.M. din domnii:
General maior dr. Petrescu Alexandru, prim preşedinte
Membri:
Locotenent-colonel Zănescu V. Ion
Locotenent-colonel Malinovschi Sergiu
Locotenent-colonel Popa Constantin
Locotenent-colonel magistrat Stănescu Simion
Procuror militar locotenent-colonel magistrat Eftimie Călin
Prim grefier Zorapapel Tateos, grefier de şedinţă.
Deliberând în secret conform art. 291 - 295 C.J.M. asupra culpabilităţii şi aplicaţiunii 

pedepsei în cauza penală privitoare pe:
1. Antonescu Gh. Ghorghe, inginer, din Bucureşti, Şoseaua Kiseleff 13, trimis în Ju

decată pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 C.P. crimă de iniţere, organizare şi 
participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea a 
111 a C.P., crimă de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. combinat cu art. 186 şi 210 C.P. toate 
combinate cu art. 101, 103 C.P. cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856 şi 1108/1938;

2. lonescu Mircea, inginer din Bucureşti, str. Maria RossetU nr. 17;
3. Toma Matei, comandor în rezervă din Bucureşti, strada Amiral Bălescu nr. 29, tri

mişi în judecată pentru crimă de înaltă trădare prin necredinţă p.p. art. 190 C.P. crimă de 
organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 
209 partea III C.P., crimă de răzvrătire p.p. de art. 210 P.p. şi crimă de complot în scop 
de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. combinat cu art. 210 C.P. toate combinate cu art. 101, 
103 C.P. cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856 şi 1108/1938;

4. Condeescu Dumitru, comandor în rezervă din Bucureşti, strada Grigore Mora nr. 
21, trimis în judecată pentru crimă de înaltă trădare prin necredinţă p.p. art. 190 C.P. 
crimă de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. 
de art. 209 partea III C.P., crimă de răzvrătire p.p. de art. 210 P.p. şi crimă de complot în 
scop de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. combinat cu art. 210 C.P. toate combinate cu art. 
101, 103 C.P. cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856 şi 1108/1938;

5. Eftimie Ştefan, căpitan-comandor în rezervă din Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362;
6. Popovici Alexandru, adm. colonel în rezervă din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 33;
7. Tăutu Marcel, locotenent-comandor în rezervă din Bucureşti, strada Legislatorului 

nr. 8;
8. Snaidero Romeo, căpitan de lungă cursă în Marina Comercială din Bucureşti, bu

levardul Gh. Dimitrov nr. 82.
Trimişi în judecată pentru crimă de participare şi organizare de asociaţiuni de tip 

fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209, partea III C.P. crimă de răzvrătire p.p. de
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art. de art. 227 C.P. combinat cu acrt. 186 şi 210 C.P. toate combinate cu art. 101, 103 C.P. 
cu art. 457 CJ.M. şi cu D.L. nr. 856 şi 1108/1938.

9. Costin Constantin, căpitan-comandor în rezervă din Turnu Severin, bulevardul 
Republicii nr. 36;

10. Panait Ion, căpitan-comandor în rezervă din Bucureşti, str. Tunari nr. 82;
11. Drimba Gheorghe, căpitan-comandor în rezervă din Bucureşti, strada Lanţului 

nr. 2;
12. Anton T. Marin, comandor în rezervă din Bucureşti, strada Sf. Constantin nr. 30. 

Trimişi în judecată pentru crimă de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist 
politice şi paramilitare p.p. de art. 209, partea III C.P. crimă de răzvrătire p.p. de art. de 
art. 227 C.P. combinat cu acrt. 186 şi 210 C.P. toate combinate cu art. 101, 103 C.P. cu art. 
457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856 şi 1108/1938.

13. Grozdea Dimitrie, avocat din Bucureşti, bulevardul Pache nr. 38;
15. Anibal Teodorescu, avocat, fost profesor universitar din Bucureşti, strada Dr. 

Lister nr. 6, trimişi în judecată pentru complicitate la crimă de uzurparea ordinii consti
tuţionale p.p. de art. 121, 123 C.P. combinat cu art. 207 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L 
nr. 856 şi 1108/1938;

16. Bădărău Alexandru, inginer din Bucureşti strada Oslo nr. 4, trimis în judecată 
pentru crimă de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P. şi complicitate la cri
ma de complot în scop de răzvrătire p.p. de art. 121, 123 combinat cu art. 207 C.P., cu art. 
457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856 şi 1108/1938;

17. Florian Vasile, avocat din Bucureşti, bulevardul Generalissimul Stalin nr. 57, tri
mis în judecată pentru complicitate la crimă de complot 210 C.P. şi delictul de deţinere de 
armament şi muniţiuni fără autorizaţiune legală p.p. de art. 32 din legea 190/1947, toate 
comb. cu art. 101, 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi Decretul lege nr. 856 şi 1108/1938;

18. Nicolescu Constantin, general de corp de armată în rezervă din Bucureşti, strada 
Ştirbei Vodă nr. 108, trimis în judecată pentru crimă de complot în scop de răzvrătire p.p. 
de art. 227 C.P. combinat cu art 210 C.P. combinat cu art. 457 C.J.M. şi Decretul lege nr. 
856 şi 1108/1938;

19. Mihalache Ion, avocat din Bucreşti, strada Vesparilor nr. 52;
20. Buruiană Ştefan, director de şcoală din Bucureşti, strada Grozăveşti nr. 9, trimişi 

în judecată pentru crimă de organizare şi participaţiune combinat cu art. 207 C.P., cu art. 
457 G.J. şi cu D.L. nr. 856 şi 1108/1938;

21. Dragomir Radu, student din Bucureşti strada Episcopiei nr. 1-3;
21. Dănilă S. Petre, din Bucureşti, strada Şiret nr. 21, trimişi în judecată pentru crima 

de participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 part. 111 
G.P. şi delictul de tipărire de manifeste necenzurate p.p. de art. 1-3 din Legea 124/1940, 
toate combinate cu art. 101 G.P. art. 457 C.J.M. şi Decretul lege nr. 856 şi 1108/1938;

22. Lupescu Alexandru, din Bucureşti strada Alba lulia nr. 26, trimis în judecată pen
tru delictul de propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea unei organizaţiuni de 
tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea IV C.P. şi delictul de deţinere de 
armament şi muniţiuni fără autorizaţiune legală p.p. de art. 32 din Legea 190/1947, toate 
combinate cu art. 101, 103 C.P. art. 457 C.J.M. şi Decretul lege nr. 856 şi 1108/1938;

23. Toma Virgil, student din Bucureşti, strada Amiral Bălescu nr. 29;
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24. lonescu Gheorghe, funcţionar din Bucureşti, bulevadrul Gh. Dimitrov nr. 82;
25. Budescu Horia, navigator din Bucureşti, strada George Coşbuc nr. 10;
26. lonescu V. Nicolae, student din Bucureşti, strada General Angelescu nr. 143.
27. lonescu V. Mihail Alexandru, student din Bucureşti, strada General Angelescu 

nr. 143;
28. Areffa Tretiacenco Diomid, zis Dima, comerciant din Bucureşti, strada Sfinţii 

Voievozi nr. 3;
29. Tretiacenco Alexandrina, funcţionară C.F.R. din Bucureşti, strada Barierei nr. 34;
30. Dragnea Mihail, funcţionar U.C.B. din Bucureşti, Şoseaua Crângaşi nr. 62;
31. Petrescu Constantin, funcţionar la S.A.R.T. din Bucureşti, strada Comandor 

Eugen Botez nr. 26;
32. Snaidero Maria din Bucureşti, bulevardul Gh. Dimitrov nr. 82;
33. Bălteanu Eliza din Bucureşti, strada Vasile Lascăr nr. 70;
34. Mosgos Ştefania din Bucureşti, strada Gh. Cantacuzino nr. 5;
35. Eftimie Elena, din Bucureşti, Calea Moşilor nr. 362;
36. Tănăsescu Constantin, căpitan-comandor în rezervă din Bucureşti, strada luliu 

Tetrat nr. 23;
37. Cantacuzino M. George din Bucureşti, strada Dionisie Lupu nr. 65;
38. Popa Aurel, căpitan în rezervă cu domiciliu necunoscut;
39. Petru Alexandru, locotenent-comandor din Constanţa;
40. Anca Ovidiu, maior în rezervă din Oradea, strada Simion Ştefan nr. 9.
Trimişi în judecată pentru delictul de propagandă şi întreprinderea de acţiuni în 

favoarea organizaţiunilor de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea IV 
C.P. comb. cu art. 457 C.J.M. şi Decretul lege 856 şi 1108/1938.

41. Muşat Ion, căpitan-comandor în rezervă din Călăraşi, strada Sf Nicolae nr. 70;
42. Pisarciuc Ernest, căpitan în rezervă din Bucureşti, strada Ing. Zosima 119;
43. Niculescu Ion, căpitan-comandor din Şcoala Navală Turnu Măgurele;
44. Antonescu Teodor, căpitan-comandor din Şcoala Navală Turnu Măgurele;
45. Lungeanu Constantin, locotenent-colonel în rezervă din Şcoala Navală Turnu 

Măgurele.
Trimişi în judecată pentru delictul de omisiune a denunţării complotului p.p. art. 228 

C.P. combinat cu art. 457 C.J.M. şi Decretul lege nr. 856 şi 1108/1938.
46. Dimancea Constantin, locotenent-comandor în rezervă din Bucureşti, strada 

Hepites nr. 2;
47. lonescu Emil, agricultor din Bucureşti, strada Radu Boiangiu nr. 30;
48. Bozan Ion din Bucureşti, strada Teofil nr. 4.
Trimişi în judecată pentru delictul de deţinere de armament şi muniţiuni fură autori

zaţie legală p.p. de art. 32 din Legea 190/1947, combinat cu art. 457 C.J.M. şi cu Decretul 
legenr. 856 şi 1108/1938.

49. Rene Policrat, avocat din Bucreşti, strada Poliţiei nr. 5 bis;
50. Polizu Dumitru-Puiu, avocat din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 2;
51. Zeamă Dumitru, locotenent-comandor din Constanţa.
Trimişi în judecată pentru crima de participare la organizaţiuni de tip fascist politice 

§i paramilitare p.p. de art. 209 part. III C.P. şi delictul de tipărire de manifeste necenzu-
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rate p.p. de art. 1-3 din Legea 124/1940, toate combinate cu art. 101 C.P. art. 457 C.J.M, 
şi Decretul lege nr. 856 şi 1108/1938.

Pentru motivele ce se vor vedea în corpul sentinţei în unire în parte cu concluziile re
prezentantului ministerului public, Tribunalul cu unanimitate de voturi, declară culpabil 
pe Antonescu Gheorghe pentru crima de complot în scop de răzvrătire p.p. de art. 227 
C.P. combinat cu art. 210, pe lonescu Mircea pentru crimă de înaltă trădare prin necre
dinţă p.p. de art. 190 C.P. şi pentru complot în scop de răzvrădre p.p. de art. 227 C.P. 
combinat cu art. 210 C.P., pe Grozdea Dimitrie şi pe Anibal Teodorescu, pentru delictul 
de omisiune a denunţării complotului p.p. de art. C.P. prin schimbare de calificare din 
complicitate la crimă de uzurpare a ordinii constituţionale p.p. de art. 121 C.P. combinat 
cu art. 207 C.P., pe Bădăraru Alexandru pentru delictul de omisiunea denunţării complo
tului p.p. de art. 228 C.P. prin schimbare de calificare din complicitate la crima de complot 
în scop de răzvrătire p.p. de art. 121 C.P. combinat cu art. 227 C.P. şi 210 C.P., pe Florian 
Vasile pentru delictul de deţinere de arme şi muniţiuni fără autorizaţie legală p.p. de art. 
32 din Legea 190/1947, pe Toma Matei şi pe Condeescu Dumitru pentru crima de înaltă 
trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P., pentru crima de organizare şi participare la 
organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea III C.P. şi pen
tru crimă de complot în scop de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. combinat cu art. 210 C.P. 
în plus, Condeescu Dumitru şi pentru favorizarea infractorilor p.p. de art. 284 C.P., pe 
Eftimie Ştefan, Popovici Alexandru, Tăutu Marcel şi Snaidero Romeo pentru crima de or
ganizare şi participare la organizaţiuni de tip fiiscist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 
partea a IlI-a C.P., crimă de complot în scop de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. combinat 
cu art. 210 C.P. şi pentru crimă de favorizarea infractorilor p.p. de art. 284 C.P., pe Costin 
Constantin şi Panait Ion pentru delictul de omisiune a denunţării complotului p.p. de art. 
228 C.P., prin schimbare de calificare din crimă de complot în scop de răzvrătire p.p. de 
art. 227 c.p. combinat cu art. 210 C.P., pe Toma Virgil, pentru delictul de propagandă şi 
întreprindere de acţiuni în favoarea unei organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare 
p.p. de art. 209 partea a IV-a C.P., pe lonescu Gheorghe şi Budescu Horia pentru delictul 
de omisiunea denunţării complotului p.p. de art. 228 C.P. prin schimbare de calificare din 
delictul de propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea unei organizaţiuni de tip 
fascist p.p. de art. 209 partea IV-a C.P., pe Nicolae Constantin pentru crima de complot 
în scop de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. combinat cu art. 210 C.P., pe Drimba Gheorghe 
pentru delictul de omisiune a denunţării complotului p.p. de art. 228 C.P., prin schim
bare de calificare din crimă de complot în scop de răzvrătire p.p. de art. 227 combinat cu 
art. 210 C.P., pe Muşat Ion pentru delictul de omisiune a denunţării complotului p.p. de 
art. 228 C.P., pe lonescu N. Nicolae şi lonescu V. Mihail Alexandru, pentru delictul de 
propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea organizaţiunilor de tip fascist politice 
şi paramilitare p.p. de art. 209 partea IV C.P., pe Dimancea Constantin şi lonescu Emil 
pentru delictul de deţinere de armament şi muniţiuni fără autorizaţie legală p.p. de art. 
32 din Legea 190/1947, pe Mihalache Ion pentru crima de organizare şi participare la or
ganizaţiuni de timp fascist în scop de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. combinat cu art. 210 
C.P şi pentru delictul de tipărire şi răspândire de manifeste necenzurate p.p. de art. 1 §i 3 
din Legea 124/1940, pe Buruiană Ştefan, Dragomir Radu şi Dănilă S. Petre pentru delictul 
de tipărire şi răspândire de manifeste necenzurate p.p. de art. 1 şi 3 din Legea 124/1940,
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pe ArefFa Tretiacenco Diomid zis Oima şi pe Tritiacenco Alexandrina pentru delictul de 
omisiunea denunţării complotului p.p. de art. 228 C.P. prin schimbare de calificare din 
delictul de propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea unei organizaţiuni de tip 
fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea IV C.P., pe Dragnea Mihail, Petrescu 
Constantin şi Bălteanu Eliza pentru delictul de propagandă şi întreprindere de acţiuni în 
favoarea unei organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea IV 
C.P., pe Snaidero Maria, Mosgos Ştefania, Eftimie Elena şi Tănăsescu Constantin pentru 
delictul de omisiunea denunţării complotului p.p. de art. 228 C.P. prin schimbare de califi
care din delictul de propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea unei organizaţiuni 
de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea III C.P. şi pentru crima de com
plot în scop de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. combinat cu art. 210 C.P., pe Cantacuzino 
George Matei pentru delictul de propagandă şi întreprindere de acţiuni p.p. de art. 209 
partea IV C.P., pe Pisarciuc Ernest pentru delictul de omisiunea denunţării complotului 
p.p. de art. 228 C.P., pe Bozan loan pentru delictul de deţinere de armament şi muniţiuni 
fără autorizaţie legală p.p. de art. 32 din Legea 190/1947, pe Lupescu Alexandru, Popa 
Aurel, Petru Alexandru şi Anca Ovidiu pentru delictul de propagandă şi întreprindere de 
acţiuni în favoarea unor organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. de 
art. 209 partea IV C.P., pe Niculescu Ion, Antonescu Tudor şi Lungeanu Constantin pen
tru delictul de omisiunea denunţării complotului p.p. de art. 228 C.P., pe Rene Policrat, 
Polizu Dumitru-Puiu şi Zeamă Dumitru pentru crimă de organizare şi participare la orga
nizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea IV C.P.

Asemenea, cu unanimitate de voturi declară că sunt circumstanţe atenuante în fa
voarea următorilor Tăutu Marcel pentru infracţiune p.p. art. 209, partea III C.P. şi 284 
C.P., lonescu Cheorghe, Budescu Horia, Drimba Cheorghe, lonescu V. Nicolae, lonescu 
V. Mihail Alexandru, Dragnea Mihail, Petrescu Constantin, Snaidero Maria, Mosgos 
Ştefania, Eftimie Elena, Tănăsescu Constantin şi Lupescu Alexandru şi că nu sunt circum
stanţe atenuante în favoarea celorlalţi inculpaţi.

Cu unanimitate de voturi, declară neculpabili pe Antonescu Ch. Cheorghe pentru 
crimă de înaltă trădare p.p. de art. 186 C.P. pentru crimă de organizare şi participare 
la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea III, crimă de 
răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. şi pentru crimă de complot în scop de trădare p.p. de art. 
27 C.P. combinat cu art. 186 C.P., pe lonescu Mircea pentru crimă de organizare şi par
ticipare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea III, 
crimă de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. şi pentru crimă de complot în scop de trădare 
prin necredinţă p.p. de art. 190, pe Florea Vasile pentru complicitate la crimă de complot 
în scop de răzvrătire p.p. de art. 121 C.P. combinat cu art. 227 C.P. şi art. 210 C.P., pe 
Toma Matei, Eftimie Ştefan, Condeescu Dumitru, Popovici Alexandru şi Tăutu Marcel 
pentru crimă de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P., pe Costin Constantin pentru crima de 
organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 
209 partea III C.P. şi crimă de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P., pe Panait Ion pentru crimă 
de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de 
art. 209 partea III C.P. şi crimă de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P., pe Snaidero Romeo 
pentru crimă de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P., pe Drimba Cheorghe pentru crimă de 
organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de 
art. 209, partea III C.P. şi pentru crimă de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. de art. 210
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C.P., pe Buruiană Ştefan pentru crimă de organizare şi participare la organizaţiuni de tip 
fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea III C.P. şi crimă de răzvrătire p.p, 
de art. 210 C.P. şi complot în scop de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. combinat cu art. 210 
C.P., pe Dragomir Radu şi Dănilă S. Petre pentru crimă de organizare şi participare la 
organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea III C.P. şi crimă 
de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. şi pe Lupescu Alexandru pentru delictul de deţinere de 
armă fără autorizaţie p.p. de art. 32 din Legea 190/1947.

în consecinţă, tribunalul în numele legii, hotărăşte:
Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. combinat cu art. 210 C.P., art. 304, 463,457 C.J.M,, 

cu unanimitate de voturi condamnă pe Antonescu Gh. Gheorghe la 10 (zece) ani detenţie 
riguroasă, 10 (zece) ani degradare civică şi 20 mii lei cheltuieli de judecată, cu scoaterea 
prevenţiei de la 24 martie 1948, pentru complot în scop de răzvrătire.

Potrivit art. 4 Proc. Pen. cu unanimitate de voturi îl achită de orice penalitate pentru 
crimele de înaltă trădare p.p. de art. 186 C.P. pentru crimă de organizare şi participare la 
organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 partea III C.P. şi crimă 
de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P., şi complot în scop de trădare p.p. de art. 227 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P. combinat cu art. 157 C.P. cu unanimitate de voturi 
condamnă pe lonescu Mircea la 15 ani de muncă silnică şi 10 ani degradare civică pentru 
crimă de înaltă trădare, iar conform art. 183 C.P. îl condamnă şi la confiscarea averii.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. combinat cu art. 210 C.P. art. 304, 463, 457 C.J.M., 
cu unanimitate de voturi îl mai condamnă la 10 ani de detenţie riguroasă şi la 10 ani de
gradare civică pentru complot în scop de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 4 proc. pen. cu unanimitate de voturi îl achită de orice pena
litate pentru crimele de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice §i 
paramilitare p.p. de art. 209 partea III C.P. şi crimă de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.

Potrivit art. 101 C.P. execută pedeapsa cea mai grea, plăteşte 20 000 lei cheltuieli de 
judecată şi i se socoteşte detenţiunea prevenită de la 3 martie 1948.

Făcând aplicaţiunea art. 292 C.J.M, art. 228 C.P., art. 304, 463, 457 C.J.M. şi art. 65, 
cu unanimitate de voturi condamnă pe Grozdea Dimitrie şi Anibal Teodorescu la câte 2 
(doi) ani închisoare corecţională cu scoaterea prevenţiei de Ia 3 aprilie 1948, cu suspen
darea executării pedepsei pentru omisiunea denunţării complotului p.p. de art. 228 C.P. 
prin schimbare de calificare din complicitate la crimă de surpare a ordinii constituţionale 
p.p. de art. 121 C.P. combinat cu art. 207 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 292 C.J.M., art. 228 C.P., art. 304, 463, 457 C.J.M., cu unani
mitate de voturi condamnă pe Bădărău Alexandru la 2 /doi/ ani închisoare corecţională şi 
40 000 lei cheltuieli de judecată cu socotirea prevenţiei de la 9 aprilie 1948, pentru delictul 
de omisiunea denunţării complotului prin schimbare de calificare din complicitate la crima 
de complot în scop de răzvrătire p.p. 121, 123 C.P. comb. cu art. 227 C.P. şi art. 210 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen., cu unanimitate de voturi îl achită de orice pena
litate pe Bădărău Alexandru pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 190 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 32 din Legea 190/1947, art. 304, 463, C.J.M., cu unanimi
tate de voturi condamnă pe Florian Vasile la 1/un/an închisoare corecţională şi 20 000/ 
douăzeci mii/lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţiei de la 9 aprilie 1948, pentru 
delictul de deţinere de ?irme şi muniţiuni fără autorizaţiune legală.

Potrivit art. 4 Proc. Pen. cu unanumitate de voturi îl achită de orice penalitate pentru 
crima de complicitate la complot în scop de răzvrătire p.p. de art. 121 C.P. comb. cu art. 
227 şi 210 C.P.
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Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P., comb. cu art. 157 C.P., art. 456, art. 304, 463, 457 

cu unanimitate de voturi condamnă pe Toma Matei la 25/douăzeci §i cinci/ ani 
muncă silnică, 10/zece/ani degradare civică, 20 000/douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată 
şi confiscarea averii potrivit art. 193 C.P., pentru crima de înaltă trădare.

Făcând aplicaţiunea art. 209 part. III C.P., cu unanimitate de voturi îl mai condamnă 
la 25/douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică, 10 /zece/ani degradare civică pentru crima de 
organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P., combinat cu art. 210 C.P., cu unanimitate de vo
turi îl mai condamnă la 10/zece/ ani detenţiune riguroasă şi 10 /zece/ ani degradare civică 
pentru crima de complot în scop de trădare.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen., cu unanimitate de voturi îl achită de orice pe
nalitate pentru crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.

Conform art. 101 C.P. execută pedeapsa cea mai grea şi i se socoteşte detenţiunea 
preventivă de la 9 aprilie 1948.

Făcând aplicaţiunea art. 209 C.P., part. III C.P., 304, 463,457 C.J.M., cu unanimitate 
de voturi condamnă pe Eftimie Ştefan la 15/cincisprezece/ ani muncă silnică, 10/zece/ani 
degradare civică şi 20 000/douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată pentru crima de organi
zare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 284 al. ultim C.P., cu unanimitate de voturi îl mai condamnă 
la 15/cincisprezece/ ani muncă silnică pentru crima de favorizarea infractorilor la organi
zare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl 
mai condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 10/zece/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen. cu unanimitate de voturi îl achită de orice pena
litate pentru crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.

Potrivit art. 101 C.P., execută pedeapsa cea mai grea şi i se socoteşte detenţiunea 
preventivă de la 27 aprilie 1948.

Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P., comb. cu art. 157 C.P., art. 193 C.P., art. 304, 463, 
457 C.J.M., cu unanimitate de voturi condamnă pe Condeescu Dumitru la 25/douăzeci şi 
cinci/ ani muncă silnică, 10 /zece/ ani degradare civică şi 25 000/douăzeci şi cinci mii/ lei 
cheltuieli de judecată pentru crima de înaltă trădare.

Făcând aplicaţiunea art. 209 C.P., cu unanimitate de voturi îl mai condamnă la 25/do
uăzeci şi cinci/ ani muncă silnică, 10/zece/ ani degradare civică pentru crima de organizare 
şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 284 al. ultim C.P., cu unanimitate de voturi îl mai condamnă 
la 10/zece/ ani detenţie riguroasă şi 10/zece/ani degradare civică pentru crima de complot 
în scop de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen. cu unanimitate de voturi îl achită de orice pena
litate pentru crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.

Potrivit art. 101 C.P. execută pedeapsa cea mai grea şi i se socoteşte detenţiunea pre
ventivă de la 17 aprilie 1948.

Făcând aplicaţiunea art. 292 C.J.M., art. 228 C.P., art. 304, 463, 457 C.J.M., cu una
nimitate de voturi condamnă pe Costin Constantin la 1 /un/ an şi 6 /şase/ luni închisoare 
corecţională şi 10 000 /zece mii/ lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţiei de la 21 
aprilie 1948, pentru delictul de omisiunea denunţării complotului p.p. de art. 228 C.P., 
prin schimbare de calificare din crima de complot în scop de răzvrătire.
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Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen. cu unanimitate de voturi îl achită de orice pena

litate pentru crimele de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi 
paramilitare p.p. de art. 209 part. III şi răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 209 part. III C.P., art. 304, 463, 457 C.J.M., cu unanimitate 
de voturi condamnă pe Popovici Alexandru la 15/cincisprezece/ ani muncă silnică, 10/ 
zece/ani degradare civică şi 20 000 /douăzeci de mii/ lei cheltuieli de judecată pentru crima 
de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 284 al. ultim C.P., cu unanimitate de voturi îl mai condamnă 
la 15 /cincisprezece/ani muncă silnică pentru favorizarea infractorilor la crima de mai sus.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P., comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi 
îl mai condamnă la 10/zece/ ani detenţie riguroasă şi 10/zece/ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen. cu unanimitate de voturi îl achită de orice pena
litate pentru crima de răzvrădre p.p. de art. 210 C.P.

Conform art. 101 C.P. execută pedeapsa cea mai grea şi i se socoteşte detenţiunea 
preventivă de la 14 aprilie 1948.

Făcând aplicaţiunea art. 209 part. III C.P., comb. cu art. 157 C.P., art. 304, 463, 457 
C.J.M., cu unanimitate de voturi condamnă pe Tăutu Marcel la 5 /cinci/ ani temniţă grea 
şi 5/cinci/ani degradare civică pentru crima de organizare şi participare la organizaţiuni 
de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 284 al. ultim C.P., comb. cu art. 157 C.P., cu unanimitate 
de voturi îl mai condamnă la 5 /cinci/ ani temniţă grea pentru favorizarea infractorilor Ia 
crima de mai sus.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P., comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi 
îl mai condamnă la 5/cinci/ ani detenţie riguroasă şi 5/cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen. cu unanimitate de voturi îl achită de orice pena
litate pentru crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.

Conform art. 101 C.P. execută pedeapsa cea mai grea, plăteşte 20 000 /douăzeci mii/ 
lei cheltuieli de Judecată, cu socotirea prevenţiei de la 14 aprilie 1948.

Făcând aplicaţiunea art. 292 C.J.M., art. 228 C.P., art. 304,463,457 C.J.M., cu unani
mitate de voturi condamnă pe Panait Ion la 1 /un/ an şi 6 /şase/ luni închisoare corecţiona- 
lă şi 20 000 /douăzeci mii/ lei cheltuieli de Judecată, cu socotirea prevenţiei de la 22 aprilie 
1948, pentru omisiunea denunţării complotului prin schimbare de calificare din crima de 
complot în scop de răzvrătire, p.p. de art. 227 C.P., cu art. 210 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen. cu unanimitate de voturi îl achită de orice pena
litate pentru crimele de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi 
paramilitare p.p. de art. 209 part. III şi răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 209 part. III C.P., art. 304, 463, 457 C.J.M., cu unanimitate 
de voturi condamnă pe Snaidero Romeo la 15/cincisprezece/ ani muncă silnică, 10 /zece/ 
ani degradare civică şi 20 000 /douăzeci de mii/ lei cheltuieli de Judecată pentru crima de 
organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 284 al. ultim C.P., comb. cu art. 157 C.P., cu unanimitate de 
voturi îl mai condamnă la 15 /cincisprezece/ ani muncă silnică pentru favorizarea infrac
torilor Ia crima de mai sus.
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Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P., comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl 

mai condamnă la 10 /zece/ ani detenţie riguroasă şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru 
complot în scop de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen. cu unanimitate de voturi îl achită de orice pena
litate pentru crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.

Conform art. 101 C.P. execută pedeapsa cea mai grea şi i socoteşte detenţiunea pre
ventivă de la 21 aprilie 1948.

Făcând aplicaţiunea art. 209 part. IV C.P., art. 304, 463, 457 C.J.M., cu unanimitate 
de voturi condamnă pe Toma Virgil la 3/trei/ ani închisoare corecţională, 4 000 /patru 
mii/ lei amendă şi 10 000 /zece mii/ lei cheltuieli de judecată cu socotirea prevenţiei de la 9 
aprilie 1948, pentru propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea organizaţiunilor 
de dp fascist polidce şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 292 C.J.M., comb. cu art. 228 C.P., art. 157 C.P., art. 304, 
463, 457 C.J.M., cu unanimitate de voturi condamnă pe lonescu Gheorghe şi Budescu 
Horia la câte 9 /nouă/ luni închisoare corecţională şi câte 10 000/zece mii/ lei cheltuieli 
de Judecată, cu socotirea prevenţiei de la 9 aprilie 1948, al doilea de la 17 aprilie 1948, 
pentru delictul de omisiune a denunţării complotului prin schimbare de calificare din 
propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea organizaţiunilor de tip fascist politice 
şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., art. 304, 463, 457 C.J.M., 
cu unanimitate de voturi condamnă pe Nicolescu Constantin la 7/şapte/ ani detenţiune 
riguroasă, 5/cinci/ ani degradare civică, 20 000/douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată, cu 
socotirea prevenţiei de la 29 martie 1948-28 mai 1948 şi de la 24 iunie 1948 până în pre
zent, pentru crima de complot în scop de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 292 C.J.M., comb. cu art. 228 C.P., art. 157 C.P., art. 304, 
463,457 C.J.M., cu unanimitate de voturi condamnă pe Drimba Gheorghe la câte 9 /nouă/ 
luni închisoare corecţională şi 20 000/douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată, cu socotirea 
prevenţiei de la 14 aprilie 1948.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen. cu unanimitate de voturi îl achită de orice pena
litate pentru crimele de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi 
paramilitare p.p. de art. 209 part. III şi răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 228 C.P., art. 304, 463,457 C.J.M., cu unanimitate de voturi 
condamnă pe Muşat Ion la 1 /un/ an şi 6 /şase/ luni închisoare corecţională şi 20 000 /do
uăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţiei de la 23 aprilie 1948, pentru 
omisiunea denunţării complotului.

Făcând aplicaţiunea art. 209 part. IV C.P., comb. cu art. 157 C.P., art. 304, 463, 457 
C.J.M., cu unanimitate de voturi condamnă pe lonescu V. Nicolae şi lonescu V. Alexandru 
la câte l/un/ an închisoare corecţională, câte 1/un/an interdicţie corecţională, câte 10 000 / 
zece mii/ lei amendă penală şi 20 000 /douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată, cu socotirea 
prevenţiei de la 5 mai 1948, pentru propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea 
organizaţiunilor de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 32 din Legea 190/1947, art. 304, 463 C.J.M., cu unanimitate 
de voturi condamnă pe Dimancea Constantin la 1/un/an închisoare corecţională, 5 000/ 
cinci mii/lei amendă şi 20 000/douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţi-
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ei de la 13 aprilie 1948 §i pe lonescu Emil la l/un/ an şi 6 şase luni închisoare corecţională, 
5 000 /cinci mii / lei amendă şi 20 000/douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată, cu socotirea 
prevenţiei de la 27 aprilie 1948, ambii pentru delictul de deţinere ilegală de armă.

Făcând aplicaţiunea art. 209 part. III C.P., art. 304, 463, 457 C.J.M., cu unanimitate 
de voturi condamnă pe Mihalache Ion la câte 15/cincisprezece/ ani muncă silnică, 10/zece/ 
ani degradare civică şi 20 000 /douăzeci mii/ lei cheltuieli de Judecată, pentru crima de 
organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl 
mai condamnă la 10/zece/ ani detenţiune riguroasă şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru 
complot în scop de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 1 şi 3 din Legea 124/1940, cu unanimitate de voturi îl mai 
condamnă la 2/doi/ ani închisoare corecţională pentru delictul de multiplicare şi răspân
dire de manifeste subversive.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen., cu unanimitate de voturi îl achită de orice pe
nalitate pentru crima de răzvrătire art. 210 C.P.

Conform art. 101 C.P. execută pedeapsa cea mai grea, plăteşte cheltuielile de judeca
tă şi i socoteşte prevenţia de la 24 martie 1948.

Făcând aplicaţiunea art. 1 şi 3 din Legea 124/1940, art. 304, 463, 457 C.J.M., cu 
unanimitate de voturi condamnă pe Buruiană Ştefan la 2/doi/ani închisoare corecţională 
şi 20 000 /douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţiei de la 24 martie 
1948, pentru delictul de tipărire şi răspândire de manifeste subversive.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen., cu unanimitate de voturi îl achită de orice pe
nalitate pentru crimele de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice 
şi paramilitare şi răzvrătire p.p. de art. 209 part. III C.P. comb. cu art. 210 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 1 şi 3 din Legea 124/1940, art. 304, 463, 457 C.J.M., cu una
nimitate de voturi condamnă pe Dragomir Radu şi pe Dănăilă S. Petre la câte 2/doi/ ani 
închisoare corecţională şi câte 20 000 /douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată, cu socotirea 
prevenţiei de la 13 aprilie 1948, primul, 8 aprilie 1948 al doilea, ambii pentru delictul de 
tipărire şi multiplicare de manifeste politice subversive.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Proc. Pen., cu unanimitate de voturi îi achită de orice pe
nalitate pentru crimele de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice 
şi paramilitare, p.p. de art. 209 part. III C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 292 C.J.M., art. 228 C.P., art. 157 C.P., art. 304, 463, 457 
C.J.M., cu unanimitate de voturi condamnă pe Areffa Tretiacenco Diomid zis Dima şi 
Tretiacenco Alexandrina la câte 1/un/an închisoare corecţională şi câte 20 000 /douăzeci 
mii/ lei cheltuieli de judecată [...].
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Capitolul III

PROCESUL LOTULUI MIŞCĂRII NAŢIONALE 
DE REZISTENTĂ

118. 27 octombrie 1948. Sentinţa nr. 1834 de condamnare a membrilor Mişcării Naţionale 
de Rezistenţă

Republica Populară Română 
Tribunalul Militar Bucureşti 
Dosar nr. 4066/1948 
Sentinţa nr. 1834

Astăzi 27 (douăzeci şi şapte) octombrie 1948 (una mie nouă sute patruzeci si opt); 
Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia II - Completul 2-lea Special, compus conform 

art. 9, 10, 14 C.J.M., din domnii;
General maior magistrat Petrescu 1. Alexandru, prim preşedinte
Colonel Colceag Gheorghe
Colonel Sârbu Eremia, membru
Locot. colonel Zănescu loan, judecători
Locot. colonel magistrat Stănescu Simion
Colonel Stanciu Constantin, procuror militar
Lt.-colonel magistrat Eftimie Călin, procuror militar
Prim grefier Tudor Petrescu Joiţeanu, grefier de şedinţă
S-a întrunit în şedinţă publică cu respectarea formelor prevăzute de lege şi având 

toţi prestat jurământul conform art. 22 C.J.M., în scop de a proceda la judecarea cauzei 
penale privitoare pe următorii acuzaţi:

1. Popp Alexandru, român, de 50 ani, inginer, domiciliat în Bucureşti, str. Popa Petre 
nr. 41, trimis în judecată pentru: crima de înaltă trădare prev. şi pen. de art. 186 C.P.; 
crima de înaltă trădare prev. şi pen. de art. 187 pct. 1, 2, 3 şi al. ultim C.P.; crima de înaltă 
trădare prin necredinţă prev. şi pen. de art. 190 C.P.; uzurparea ordinei constituţionale 
prev. şi pen. de art.207 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinei sociale prev. şi pen. de 
art. 209 P. Il-a al. d C.P.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, 
politice si paramilitare, prev. şi pen. de art. 209 P. 111 - a C.P.; delictul de propagandă şi 
întreprindere de acţiuni în favoarea organizaţiunilor de tip fascist politice şi paramilitare 
prev. şi pen. de art. 209 P. IV-a C.P.; crima de răzvrătire prev. şi pen. de art. 210 C.P.; şi

www.ziuaconstanta.ro



286 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
crima de complot în scop de trădare, de uzurparea ordinei constituţionale §i de răzvrătire 
prev. §i pen. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 §i 210 C.P.; toate comb. cu art. 101 ş\ 
103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. 856 şi 1108/938.

2. Mărgineanu Nicolae, român, de 43 ani, conferenţiar universitar, cu domiciliul în 
Cluj, str. Nicolae lorga nr. 9, trimis în Judecată pentru: crima de înaltă trădare prev. §i 
pen. de art. 186 C.P.; crima de înaltă trădare prev. şi pen. de art. 187 pct. 1, 2, 3 şi al. 
uldm C.P.; crima de înaltă trădare prin necredinţă prev. şi pen. de art. 190 C.P.; delictul 
de uneltire în contra ordinei sociale prev. şi pen. de art. 209 P. II - a al. d C.P.; crima 
de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, politice şi paramilitare prev. §i 
pen. de art. 209 P. IlI-a C.P.; crima de răzvrătire prev. şi pen. de art. 210 C.P.; crimă de 
complot în scop de trădare, de uzurparea ordinei constituţionale şi de răzvrătire prev. şi 
pen. de art. art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P.; toate comb. cu art. 186 şi 103 
C.P., cu art.. 457 C.J.M. şi cu D.L. 856 şi 1108-1938.

3. Auschnitt Maxx, român, major, inginer, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Parcul 
Jianu, trimis în judecată pentru: crima de înaltă trădare prev. şi pen. de art. 186 C.P.; 
crima de înaltă trădare prin necredinţă prev. şi pen. de art. 190 C.P.; crima de răzvrătire 
prev. şi pen. de art. 210 C.P. şi crima de complot în scop de trădare, de uzurparea ordinei 
constituţionale şi de răzvrătire prev. şi pen. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 
C.P.; toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. 856 şi 1108/1938.

4. Bujor loan, român, de 54 ani, inginer, domiciliat în Bucureşti, str. Romană nr. 13, 
trimis în judecată pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă prev. şi pen. de art. 190 
C.P.; delictul de uneltiri contra ordinei sociale prev. şi pen. de art. 209 P. Il-a al. d C.P.; 
crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, politice şi paramilitare 
prev. şi pen. de art. 209 P. IlI-a C.P.; delictul de propagandă şi întreprindere de acţiuni 
în favoarea organizaţiunilor de tip fascist, politice şi paramilitare prev. şi pen. de art. 209 
P. IV-a; crima de răzvrătire prev. şi pen. de art. 210 C.P. şi crima de complot în scop de 
trădare, de uzurparea ordinei constituţionale şi trădare p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 
186, 207, 210 C.P.; toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 
856 şi 1108/1938.

5. Gbeorghiu Dimitrie, român, de 49 ani, inginer chimist, domiciliat în Bucureşti, 
Aleea Alexandru nr. 45, trimis în judecată pentru: crimă de înaltă trădare prin necredinţă 
prev. şi pen. de art. 190 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinei sociale prev. şi pen. de 
art. 209 P. Il-a al. d C.P.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, 
politice şi paramilitare prev. şi pen. de art. 209 P. IlI-a C.P. şi crima de complot în scop de 
trădare, de uzurparea ordinei constituţionale şi de răzvrătire prev. şi pen. de art. 227 C.P. 
comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P.; toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. 
şi cu D.L. 856 şi 1108/1938.

6. Balş Alexandru, român, de 50 ani, inginer, domiciliat în Bucureşti, str. Biserica 
Amzei nr. 3, trimis în judecată pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă prev. şi 
pen. de art. 190 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinei sociale prev. şi pen. de art. 209 P. 
Il-a al. d C.P.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi 
paramilitare prev. şi pen. de art. 209 P. IlI-a C.P. şi crima de complot în scop de trădare, 
de surparea ordinei constituţionale şi de răzvrătire prev. şi pen. de art. 227 comb. cu art. 
186, 207 şi 210 C.P.; toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P. şi cu art. 457 C.M.J. şi D.L. 856 şi 
1108/1938.
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7. Macellariu Horia, român, de 53 ani, amiral în rezervă, domiciliat în Bucureşti, Bl. 

6 Martie nr. 95, trimis în judecată pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă prev. şi 
pen. de art. 190 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinei sociale prev. şi pen. de art. 209 P.
II- a al. d. C.P.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, politice şi 
paramilitare prev. şi pen. de art. 209 P. IlI-a C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P.; toate 
comb. cu art. 101 şi 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856 şi 1108/1938.

8. Bontilă Gheorghe, român, de 44 ani, profesor, domiciliat în Bucureşti, str. Caraiman 
nr. 30, trimis în Judecată pentru: delictul de uneltiri contra ordinei sociale, prev. şi pen. 
de art. 209 P. Il-a al. d. C.P.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip 
fascist, politice şi paramilitare prev. şi pen. de art. 210 C.P. şi crima de complot în scop de 
trădare, de surparea ordinei constituţionale şi de răzvrătire prev. şi pen. de art. 227 C.P. 
comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P.; toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P. cu art. 457 C.J.M. şi 
cu D.L. Nr. 856 şi 1108/1938.

9. Manu Gheorghe, român, de 45 ani, conferenţiar universitar, din Bucureşti, str. 
Mircea Vodă nr. 16, trimis în Judecată pentru: crimă de înaltă trădare prev. şi pen. de art. 
187 C.P.; crima de înaltă trădare prin necredinţă prev. şi pen. de art. 190 C.P.; delictul de 
uneltiri contra ordinei sociale prev. şi pen. de art. 209 P. Il-a al. d. C.P.; crima de organi
zare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare prev. şi pen. de 
art. 209 P. IlI-a C.P.; crima de răzvrătire prev. şi pen. de art. 210 C.P. şi crima de complot 
în scop de trădare, de surparea ordinei constituţionale şi de răzvrătire prev. şi pen. de art. 
227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P. toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P. şi cu art. 557 
C.J.M. şi D.L. nr. 856 şi 1108/1938.

10. Petraşcu Nicolae, român, de 41 ani, profesor, domiciliat în Sibiu, str. Morilor 
nr. 89, trimis în Judecată pentru: complicitate la crimă de înaltă trădare prin necredinţă 
prev. şi pen. de art. 121 C.P. şi 230 C.P., comb. cu art. 190 C.P.; delictul de uneltiri 
contra ordinei sociale prev. şi pen. de art. 209 P. Il-a al. d. C.P.; crima de organizare şi 
participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare prev. şi pen. de art. 209 P.
III- a C.P.; crima de răzvrătire prev. şi pen. de art. 210 C.P.; toate comb. cu art. 101 şi 103 
C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. 856 şi 1108-1938.

11 .Teodorescu Eugen, român, de 35 ani, de profesiune fost avocat, cu domiciliul în 
Constanţa, str. I.G. Duca nr. 24, trimis în Judecată pentru: crimă de înaltă trădare prin 
necredinţă prev. şi pen. de art. 190 C.P.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni 
de tip fascist politice şi paramilitare prev. şi pen. de art. 209 P. IlI-a C.P.; complicitate la 
crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare 
prev. şi pen. de art. 221 C.P., 230 C.P. comb. cu art. 209 P. IlI-a C.P. şi delictul de trecere 
frauduloasă a frontierei prev. şi pen. de art. 267 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P. 
cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. 856 şi 1108/1938.

12. Chioreanu Nistor, român, de 41 ani, fost avocat, cu domiciliul în Sibiu, str. 
I V. Stalin nr. 49, trimis în Judecată pentru complicitate la crima de înaltă trădare prin 
necredinţă prev. şi pen. de art. 121 C.P.,230C.P. comb. cu art. 190 C.P.; delictul de uneltiri 
contra ordinei sociale prev. şi pen. de art. 209 P. Il-a al. d. C.P.; crima de organizare şi 
participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare de art. 209 P. IlI-a C.P. 
§i crima de răzvrătire prev. şi pen. de art. 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P. cu 
art. 457 C.J.M. şi D.L. Nr. 856 şi 1108/1938.
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Şedinţa publică fiind deschisă, preşedintele a ordonat gărzii de a introduce pe acu

zaţi, prezentându-se la apelul nominal în faţa instanţei, sub pază şi fără fiare, următorii 
acuzaţi: Popp Alexandru, Mărgineanu Nicolae, Bujoiu loan, Gheorghiu Dimitrie, Bal§ 
Alexandru, Macellariu Horia, Bontilă Gheorghe, Mânu Gheorghe, Petraşcu Nicolae, 
Teodorescu Eugen şi Chioreanu Nistor.

Acuzaţii prezenţi sunt asistaţi de apărătorii numiţi din oficiu şi anume: acuzatul 
Popp Alexandru asistat de dl. avocat Constantin Paraschivescu - Bălăceanu; acuzatul Bal§ 
Alexandru asistat de dl. avocat Grigore Dobrovici; acuzatul Ion Bujoiu asistat de dl. avocat 
Mihail Nicolau; acuzatul Nicolae Mărgineanu asistat de dl. avocat Mircea Manolescu; acu
zatul Gheorghe Mânu asistat de dl. avocat Ionel Teodoreanu; acuzatul Gheorghe Bontilă 
asistat de dl. avocat Manole Roman; acuzatul Dimitrie Gheorghiu asistat de dl. avocat Ana 
Ciobanu; acuzatul Gheorghe Mânu asistat de dl. avocat Ionel Teodoreanu; acuzatul Horia 
Macellariu asistat de dl. avocat George Demetrescu; Nicolae Petraşcu asistat de dl. avocat 
Constantin Ghiriac; acuzatul Nistor Chioreanu asistat de dl. avocat Ion Lucaci; acuzatul 
Eugen Teodorescu asistat de dl. avocat Constantin Caropol, toţi apărători numiţi de pre
şedinte, la propunerea Colegiului Avocaţilor Ilfov.

La apel nominal a lipsit acuzatul Maxx Auschnitt, faţă de care procedura este comple
tă prin publicaţiunile făcute conform legii.

Dl. procuror militar solicită Judecarea în contumacie a acuzatului Maxx Auschnitt 
conform art. 342 C.J.M., faţă de care s-a îndeplinit procedura prevăzută de lege pentru 
termenul de astăzi.

Apărarea din partea acuzaţilor prezenţi de acord pentru Judecarea în contumacie şi 
Judecarea procesului.

Tribunalul deliberând în secret şi având în vedere că procedura faţă de acuzatul 
Maxx Auschnitt este îndeplinită prin publicaţiunea în „Monitorul Oficial” şi afişarea la 
domiciliu potrivit art. 340 C.J.M.

Cu unanimitate de voturi hotărăşte Judecarea în contumacie a acuzatului Maxx 
Auschnitt în conformitate cu disp. art. 342 C.J.M. şi dispune continuarea dezbaterilor.

Dată şi citită în şedinţă publică astăzi 27 octombrie 1948.
După aceasta, preşedintele potrivit art. 265 C.J.M., a stabilit identitatea acuzaţilor 

prezenţi care au răspuns că se numesc:
1. Popp Alexandru, în vârsta de 50 ani, născut ia 28 iulie 1898 în Bucureşti - Ilfov, fiul 

lui Nicolae şi al Zoe, de profesiune inginer, domiciliat în Bucureşti, str. Popa Petre nr. 41, 
căsătorit cu Evelina, cu 1 copil, avere nu are, condamnat înainte nu a fost.

2. Mânu Gheorghe, în vârstă de 45 ani, născut la 13 februarie 1903, în comuna 
Bucureşti - Ilfov, fiul lui loan şi Elisabeta, de profesiune conferenţiar universitar, domici
liat în Bucureşti, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 14, divorţat cu un copil, avere imobiliară nu 
are, dar are 1600 acţiuni Letea şi altele, condamnat înainte a fost la muncă silnică pe viaţă 
în contumacie în procesul B.N.R.

3. _Mărgineanu Nicolae, în vârstă de 43 ani, născut la 22 iunie 1905, în comuna Obreja, 
Jud. Alba, fiul lui Simion şi al Rozaliei, de profesiune profesor universitar, domiciliat în 
Cluj, str. Nicolae lorga nr. 9, căsătorit cu Eufrosina, cu 2 copii, avere una casă de locuit în 
Cluj, condamnat nu a mai fost.

4. Bujoiu loan, în vârstă de 54 ani, născut la 3 septembrie 1894, în comuna Bucureşti 
- Ilfov, fiul lui Elie şi al Măriei, de profesiune inginer, domiciliat în Bucureşti str. Romană
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nr. 13, căsătorit cu Ana, are 2 copii, avere 50 ha. teren stabil, şi o casă în Bucureşti, con
damnat înainte a mai fost la amendă şi în recurs pentru tentativă de trecere frauduloasă 
de frontieră, de Curtea din Oradea.

5. Gheorghiu Dimitrie, în vârstă de 49 ani, născut la 15 iunie 1899, în corn. Goleştii 
Badei, jud. Muscel, fiul lui Vasile şi Ortansa, de profesiune inginer chimist, domiciliat în 
Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 45, căsătorit cu Maria, fără copii, are avere o casă de locuit 
în Bucureşti, str. Jules Machelet nr. 20 şi 14 ha teren arabil în corn. Greci - Grădiştea - 
Ilfov, condamnat înainte nu a fost.

6. Balş Alexandru, în vârstă de 50 ani, născut la 14 octombrie 1898, în Bucureşti 
- Ilfov, fiul lui Gheorghe şi Maria, de profesiune inginer, domiciliat în Bucureşti, str. 
Biserica Amzei nr. 3, căsătorit cu Adina, fără copii, avere o casă în Bucureşti, str. Cantili 
nr. 12 şi în indivizie cu fratele o casă în str. Buzeşti şi str. Ştirbei Vodă nr. 76 şi o pădure 
în jud. Prahova, corn. Plopeni, condamnat înainte nu a mai fost.

7. Bontilă Gheorghe, în vârstă de 44 ani, născut la 16 aprilie 1904, în comuna Ploieşti 
jud. Prahova, fiul lui Constantin şi al Elenei, de profesiune profesor universitar, domici
liat în Bucureşti, str. Caraiman Nr. 30, căsătorit cu Constanţa, are un copil, avere nu are, 
condamnat înainte nu a fost.

8. Macellariu Horia, în vârstă de 54 ani, născut la 10 mai 1894, în corn. Craiova - 
Dolj, fiul lui Nistor şi Elena, de profesiune marinar, amiral în rez., pensionar militar, 
domiciliat în Bucureşti, b-dul 6 Martie nr. 95, divorţat, cu un copil, avere are 1/6 dintr-o 
casă la Călimăneşti, condamnat înainte a fost, în contumacie la muncă silnică pe viaţă de 
Tribunalul Militar Bucureşti într-un proces politic.

9. Chioreanu Nistor, în vârstă de 41 ani, născut la 9 noiembrie 1907, îri comuna 
Măgina, jud. Alba, fiul lui lacob şi Anisiei, de profesiune avocat, domiciliat în Sibiu, str. 
l.V. Stalin nr. 49, căsătorit cu Letiţia, copii nu are, condamnat la 6 luni pentru infracţine 
politică în 1938 şi 12 ani în contumacie pentru infracţiui politice în 1941, la Sibiu, de către 
Tribunalul Militar în legătură cu rebeliunea.

10. Petraşcu Nicolae,în vârstă de41 ani, născutla 11 noiembrie 1907,în corn. Sâmbăta 
de Sus, jud. Făgăraş, fiul lui Vasile şi al Eugeniei, de profesiune profesor secundar, do
miciliat în Sibiu, str. Morilor nr. 39, căsătorit cu Livia, copii 2, avere nu are, condamnat 
înainte a fost, dar pentru chestiuni politice.

11. Teodorescu Eugen, în vârstă de 35 ani, născut la 26 martie 1913, în corn. Brăila, 
jud. Brăila, fiul lui Ion şi al Maria, de profesiune avocat, domiciliat în Constanţa, str. I. Gh. 
Duca nr. 24, necăsătorit, avere nu are, condamnat înainte a mai fost.

Martorii în cauză au fost propuşi de acuzare şi apărare şi anume: din partea acuzării: 
Tomescu Ştefan, loan Z. Gheorghe, Dumitriu Vasile, Camil Ion, Bădărău Alexandru, Tobă 
Ipan, Marinescu St. Nicolae, Toma Matei, Condeescu Dumitru, Hoinic Dragoş, Neagu I. 
Lungu, Săulescu Laura, Brancovici Mihai, Zarifopol Paul, Drăgoescu Romulus, Andrei 
Decebal Corneliu, Pădureanu I. Ion, Manciu Cornel, Petrescu Marin, Moisco Frantz iar din 
partea apărării: a fost propus de acuzatul Macellariu Horia martorul It.colonel Plesnilă Eugen.

Grefierul a făcut apelul martorilor, răspunzând prezenţi următorii martori: Gheorghe 
I- loan, Pădureanu Ion Tiberiu, Camil loan, Moisco Francisc, Tobă Ion, Marinescu 
Nicolae, Toma Matei, Dumitru Condeescu, Laura Săulescu, Zarifopol Paul, Brancovici 
Mihail, Neagu Lungu, Dragoş Hoinic, Andrei Decebal Corneliu, propuşi din partea acu
zării, lipsind martorul It.col. Plesnilă Eugen, propus de acuzatul Macellariu Horia.
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Apărarea din partea acuzatului Macellariu Horia prin dl. avocat George Dumitrescu 

având cuvântul declară că renunţă la audierea martorului absent, cerând judecarea pro
cesului.

Dl. procuror militar având cuvântul declară că nu-şi însuşeşte martorul apărării ab
sent, cerând de asemeni Judecarea procesului.

Tribunalul deliberând în secret, cu unanimitate de voturi ia act de declaraţiile părţi
lor de renunţare la martorul absent, dispunând continuarea dezbaterilor.

Dată şi citită în şedinţă publică astăzi 27 octombrie 1948.
S-a dat apoi citire de către primul grefier al instanţei actului de acuzare şi pieselor din 

dosar, după care citire primul preşedinte a pus în vedere acuzaţilor faptele ce li se impută 
şi dovezile infracţiunilor pentru care au fost trimişi în judecată.

După aceasta, primul preşedinte a procedat la luarea interogatoriului acuzaţilor sepa
rat conform art. 270 C.J.M., după cam urmează:

S-a procedat la luarea interogatoriului acuzatului Popp Alexandru, separat conform 
art. 270 C.J.M, ceilalţi acuzaţi fiind scoşi din sala de şedinţă, iar răspunsurile la interogato
riu s-au consemnat în rezumat de grefierul instanţei prin proces-verbal separat care sem
nat de acuzat, contrasemnat de grefier şi vizat de primul preşedinte s-a anexat la dosarul 
cauzei conform art. 269 C.J.M.

La orele 14, primul preşedinte pentru repausul judecătorilor şi al acuzaţilor suspen
dă dezbaterile până la orele 17 astăzi 27 octombrie 1948 când se vor relua dezbaterile în 
continuare.

Şedinţa din ziua 27 octombrie 1948 orele 17 p.m.
Şedinţa publică fiind deschisă, preşedintele a ordonat să se introducă acuzaţii care s-au 

prezentat în faţa instanţei asistaţi de apărătorii lor ca şi în şedinţa precedentă. Tribunalul 
fiind în aceeaşi compunere; iar după identificarea acuzaţilor s-a continuat cu luarea inte
rogatoriului acuzaţilor separat conform art. 270 C.J.M.

S-a procedat la luarea interogatoriului acuzatului Mânu Gheorghe, separat, ceilalţi 
acuzaţi fiind scoşi din sala de şedinţă.

Răspunsurile acuzatului la interogatoriu s-au consemnat în rezumat de grefierul in 
stanţei prin proces-verbal separat care, semnat de acuzat, contrasemnat de grefierul in 
stanţei şi vizat de primul preşedinte, s-a anexat la dosarul cauzei conform art. 269 C.J.M

S-a procedat la luarea interogatoriului acuzatului loan Bujoiu separat conform art 
270 C.J.M., iar răspunsurile la interogatoriu s-au consemnat în rezumat de grefierul in 
stanţei prin proces-verbal separat semnat de acuzat, contrasemnat de grefier şi vizat de 
primul preşedinte, anexându-se la dosarul cauzei conform art. 269 C.J.M.

S-a procedat la luarea interogatoriului acuzatului Mărgineanu Nicolae, separat con
form art. 270 C.J.M., iar răspunsurile la interogatoriu s-au consemnat în rezumat de grefi
erul instanţei prin proces-verbal separat semnat de acuzat, contrasemnat de grefier şi vizat 
de primul preşedinte, anexându-se la dosarul cauzei conform art. 269 C.J.M.

La orele 22, primul preşedinte pentru repausul judecătorilor şi al acuzaţilor suspen
dă şedinţa astăzi 27 octombrie 1948 până mâine 28 octombrie 1948 ora 8 dimineaţa, când 
se vor relua dezbaterile în continuare.

Şedinţa de la 28 octombrie 1948 ora 8 a.m.
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După deschiderea şedinţei publice, Tribunalul fiind în aceeaşi compunere ca şi în 

şedinţa precedentă, s-a procedat în continuare, în prezenţa apărării la luarea interogato
riului acuzaţilor, separat conform art. 270 după cum Urmează:

S-a procedat la luarea interogatoriului acuzatului Gheorghe Bontilă separat conform 
art. 270 iar răspunsurile la interogatoriu s-au consemnat în rezumat de grefierul
instanţei prin proces-verbal separat semnat de acuzat, contrasemnat de grefier şi vizat de 
primul preşedinte, anexându-se la dosarul cauzei conform art. 269 C.J.M.

S-a procedat apoi la luarea interogatoriului acuzatului Balş Alexandru, separat con
form art. 270 C.J.M., iar răspunsurile la interogatoriu s-au consemnat în rezumat de gre
fierul instanţei prin proces-verbal separat, semnat de acuzat, contrasemnat de grefier şi 
viazt de primul preşedinte, anexându-se la dosarul cauzei conform art. 269 C.J.M.

S-a procedat apoi la luarea interogatoriului acuzatului Gheorghiu Dumitru, separat 
conform art. 270 C.J.M., iar răspunsurile la interogatoriu s-au consemnat în rezumat de 
grefierul instanţei prin proces-verbal, semnat de acuzat, contrasemnat de grefier şi vizat 
de primul preşedinte, anexându-se la dosarul cauzei conform art. 269 C.J.M.

S-a procedat apoi la luarea interogatoriului acuzatului Macellariu Horia, separat con
form art. 270 C.J.M., iar răspunsurile la interogatoriu s-au consemnat în rezumat de gre
fierul instanţei prin proces-verbal separat, semnat de acuzat, contrasemnat de grefier şi 
vizat de primul preşedinte, anexându-se la dosarul cauzei conform art. 269 C.J.M.

S-a procedat apoi la luarea interogatoriului acuzatului Chioreanu Nistor, separat 
conform art. 270 C.J.M, iar răspunsurile la interogatoriu s-au consemnat în rezumat de 
grefierul instanţei prin proces-verbal separat, semnat de acuzat şi contrasemnat de grefier 
şi vizat de primul preşedinte, anexându-se la dosarul cauzei conform art. 269 C.J.M.

La orele 14, primul preşedinte pentru repausul judecătorilor şi al acuzaţilor suspen
dă dezbaterile până la orele 16.35 astăzi 28 octombrie 1948, când se vor relua dezbaterile 
în continuare.

Şedinţa din ziua de 28 octombrie 1948, orele 16.35.
După deschiderea şedinţei publice. Tribunalul fiind în aceeaşi compunere ca în şe

dinţa precedentă, completându-se însă cu primul grefier Zorapapel Tateos, dublând de 
primul grefier Tudor Petrescu Joiţeanu pentru a putea face faţă la lucrările de şedinţă, 
s-au procedat în continuare la luarea interogatoriului acuzaţilor separat conform art. 270 
C.J.M, după cum urmează:

S-a procedat apoi la audierea interogatoriului acuzatului Petrescu Nicolae, separat 
conform art. 270 C.J.M., iar răspunsurile la interogatoriu s-au consemnat în rezumat de 
grefierul instanţei prin proces-verbal separat, semnat de acuzat, contrasemnat de grefier 
§i vizat de primul preşedinte, anexându-se la dosarul cauzei conform art. 269 C.J.M.

S-a procedat la luarea interogatoriului acuzatului Teodorescu Eugen, separat con
form art. 270 C.J.M., iar răspunsurile la interogatoriu s-au consemnat în rezumat de gre
fierul instanţei prin proces-verbal separat, semnat de acuzat, contrasemnat de grefier şi 
vizat de primul preşedinte, anexându-se la dosarul cauzei conform art. 269 C.J.M.

La orele 19, preşedintele pentru repausul judecătorilor şi al acuzaţilor suspendă dez
baterile până mâine 29 octombrie 1949 orele 8 dimineaţa, când se vor relua dezbaterile 
în continuare.

Şedinţa de la 29 octombrie 1948, orele 8 a.m.
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După deschiderea şedinţei publice, Tribunalul fiind în aceeaşi compunere, primul 

preşedinte a dispus introducerea în sală de şedinţă a tuturor acuzaţilor care s-au prezen
tat în faţa instanţei asistaţi de apărătorii lor ca la începutul dezbaterilor şi potrivit art. 270 

s-a dat citire de către grefierul de şedinţă răspunsurilor de la interogatorii ale 
acuzaţilor consemnate la dosar conform art. 269 asupra cărora acuzaţii nu au avut
nimic de adăugat, declarând că răspunsurile s-au consemnat întocmai cum au fost decla
rate şi nu mai au nimic de adăugat.

După aceasta s-a procedat la audierea martorilor propuşi în cauză, în prezenţa tutu
ror acuzaţilor şi apărării, după cum urmează:

1. Gheorghe Z. Ion, de 48 ani; inginer, domiciliat în Bucureşti, str. Belgrad, nr. 10;
2. Ion Tiberiu Pădureanu, de 40 ani, avocat, domiciliat în Bucureşti, str. Marcel 

Andreescu, nr. 40;
3. Camil loan, de 41 ani, fost director comercial la Reşiţa, domiciliat în Bucureşti, 

B-ul. Gh. Coşbuc, nr. 17;
4. Ştefan Tomescu, de 43 ani, fost funcţionar, domiciliat în Bucureşti, Str. Hagi Ghiţă, 

nr. 43;
5. Dumitru Vasile, de 46 ani, funcţionar domiciliat în Bucureşti, str. Belgrad, nr. 12.
Martorii de mai sus au depus mai întâi jurământul conform art. 179 C.J.M., după ce

s-a îndeplinit în privinţa lor dispoziţiunile art. 182 C.J.M., iar depoziţiile lor s-au consem
nat în rezumat de către grefierii respectivi, vizate de primul preşedinte şi contrasemnate 
de grefierul instanţei s-au anexat la dosarul cauzei.

Orele fiind înaintate, preşedintele, pentru repausul judecătorilor şi al acuzaţilor, sus
pendă şedinţa la orele 14, până la orele 16.30 astăzi 29 octombrie 1948, când se vor relua 
dezbaterile în continuare.

Şedinţa din ziua de 29 octombrie 1948, orele 16:30.
După deschiderea şedinţei publice. Tribunalul fiind în aceeaşi compunere, s-au intro

dus inculpaţii care s-au prezentat în faţa instanţei asistaţi de apărătorii lor ca şi în şedinţa 
precedentă şi după identificarea lor, s-a procedat la audierea martorilor în continuare 
după cum urmează:

1. Romulus Drăgoescu, de 28 ani, strungar, domiciliat în Bucureşti, str. C.A. Rossetti, 
nr. 24;

2. Petrescu Marin, de 35 ani, instalator, domiciliat în Reşiţa;
3. Moisco Francisc, de 38 ani, lăcătuş, domiciliat în Reşiţa, str. Partizani, nr. 18;
4. Tobă loan, de 45 ani, maior pensionar, domiciliat în Bucureşti, str. lorga, nr. 7;
5. Nicolae Marinescu, de 25 ani, student, domiciliat în Timişoara, str. Madrid, 

nr. 23;
6. Toma Matei, de 49 ani, pensionar militar, domiciliat în Bucureşti, str. Amiral 

Bălescu, nr. 29;
7. Condeescu Dumitru, de 46 ani, pensionar militar, domiciliat în Bucureşti, 

str. Grigore Mora, nr. 21;
8. Laura Săulescu, de 23 ani, studentă, domiciliată în Bucureşti, str. Clucerului, 

nr. 29;
9. Zarifopol Paul, de 43 ani, inginer, domiciliat în Bucureşti, str. Spătarului, nr. 28;
10. Mihail Brancovici, de 48 ani, domiciliat în Bucureşti, str. Mircea Vodă, nr. 16;
11. Dragoş Hoinic, de 27 ani, student, domiciliat în Bucureşti, b-dul Domniţei, nr. 50;
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12. Lungu Neagu, de 35 ani, funcţionar, domiciliat în Bucureşti, Calea Floreasca, 

nr. 52;
13. Andrei Cornel Decebal, de 29 ani, student, domiciliat în Bucureşti, b-dul Bucureştii 

Noi, nr. 102.
Martorii de mai sus au depus mai întâi jurământul conform art. 170 C.J.M., după 

ce s-a îndeplinit în privinţa lor dispoziţiunile art. 182 C.J.M., iar depoziţiile lor s-au con
semnat în rezumat de grefierul instanţei prin procese verbale separate, care semnate de 
către martorii respectivi, vizate de preşedinte şi contrasemnate de grefieri s-au anexat la 
dosarul cauzei conform art. 279 C.J.M.

Toţi martorii au fost audiaţi pe rând şi separat în şedinţă publică, cărora li s-au pus 
întrebări în privinţa acuzării şi apărării.

Martorii Bădărău Alexandru, Manciu Cornel, Petrescu Marin, Mardare Socrate şi 
Plesnilă Eugen neprezentându-se, reprezentantul Ministerului Public declară că renunţă 
la depoziţiile martorilor acuzării şi nu-şi însuşeşte martorul apărării, iar apărarea declară 
că renunţă la martorul apărării şi nu-şi însuşeşte martorii acuzării absenţi arătaţi mai sus.

Tribunalul deliberând în secret, cu unanimitate de voturi ia act de declaraţiile părţi
lor de renunţare la martorii absenţi şi dispune continuarea dezbaterilor.

Dată şi citită în şedinţă publică astăzi 29 octombrie 1948.
Orele fiind înaintate, preşedintele pentru repausul judecătorilor şi al acuzaţilor, sus

pendă şedinţa la orela 19.30 până în ziua de 30 octombrie 1948, când se vor relua dezba
terile în continuare.

Şedinţa din ziua de 30 octombrie 1948, orele 8 a.m.
După deschiderea şedinţei publice. Tribunalul fiind în aceeaşi compunere, s-au intro

dus acuzaţii care au fost identificaţi şi asistaţi de apărătorii lor ca şi în şedinţa precedentă.
Nemaifiind martori şi nemaicerându-se de vreuna din părţi aducerea şi audierea 

vreunui martor sau informator, prim preşedintele Tribunalului Militar a dat cuvântul 
reprezentanţilor Ministerului Public.

Dl. procuror mii. col. Stanciu Constantin având cuvântul, a fost ascultat în dezvolta
rea mijloacelor sprijinitoare acuzaţiunii, susţinând vinovăţia acuzaţilor şi care a arătat să 
dezbaterile acestui proces au făcut cunoscută duşmănia claselor exploatatoare şi a cercu
rilor imperialiste străine împotriva poporului român, împotriva statului popular şi că ţara 
întreagă a luat cunoştinţă de crimele săvârşite de aceşti acuzaţi exponenţi ai fostelor clase 
stăpânitoare exploatatoare pe care le-au pus la cale împotriva poporului nostru muncitor, 
împotriva Patriei noastre, împotriva Republicii Populare Române şi că dezbaterile au ară
tat că nu există nicio crimă pe care acuzaţii aflaţi în slujba serviciilor de spionaj ale ţărilor 
imperialiste să nu fi conceput, pregătit şi executat prin subminarea Regimului nostru de 
Democraţie Populară, cu scopul de a restaura vechiul regim de exploatare şi asuprire, 
regimul burghezo-moşieresc.

In continuare, dl. procuror militar arată că din recunoaşterile acuzaţilor şi din depo
ziţiile martorilor s-a stabilit că această activitate criminală a acuzaţilor a început odată cu 
începutul lichidării vechiului regim şi cu începutul construirii unui stat cu adevărat demo
cratic, un stat popular. S-a constatat că activitatea criminală a acuzaţilor a început îndată 
după 23 august 1944 când prin lovitura dată de Armatele Sovietice trupelor hitleriste de 
pe frontul de la Iaşi, ţara noastră a fost eliberată şi când sub presiunea maselor populare 
a fost alungat regimul fascist al lui Antonescu.
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Că a§a cum se vede din mărturisirile acuzaţilor şi din depoziţiile martorilor, burghezia 

şi moşierimea din ţara noastră înconjurată de cercurile imperialiste anglo-americane şi-au 
început acţiunea lor criminală, urzind la început o plasă de minciuni şi calomnii împotriva 
maselor muncitoare, împotriva conducătorilor ei, pentru a micşora încrederea poporului 
muncitor în lupta pentru un trai mai bun, pentru un regim cu adevărat democratic.

Dl. procuror militar arată că pe măsură ce poporul nostru îşi lua soarta în propriile 
sale mâini, reprezentanţii claselor exploatatoare treceau de la o activitate ascunsă, sub
versivă, la complot, la terorism, la sabotaj şi spionaj. în această activitate duşmănoasă şi 
criminală se regăseau la un loc foştii moşieri care trăiseră de pe spinarea ţărănimii noastre, 
marii industriaşi care exploatau sângeros pe oamenii muncii, criminalii de război fascişti, 
cu cugetul încărcat de nenumărate crime, rămăşiţele legionare profesionişti ai crimei, 
slugi plătite ale Gestapoului şi apoi ale spionajului american, toate lepădăturile şi scursu
rile unei societăţi bazate pe Jaf, pe crimă şi înşelăciune.

Trecând la prezentarea acuzaţilor, dl. procuror militar arată că din actele dosarului şi 
din chiar declaraţiile acuzaţilor aceştia sunt:

- Popp Alexandru, inginer, fost director general la Reşiţa, a fost reprezentantul socie
tăţii într-o serie de consilii de administraţie în care Reşiţa era interesată, a fost în consiliul 
de administraţie al Soc. Astra, fost preşedinte al Societăţii Navale Galaţi, fost în consiliul 
de administraţie al Soc. Mărgineanca, fost în consiliul de administraţie al U.G.I.R.U.-ului, 
fost sprijinitor al regimului Antonescu, fost legionar.

- Bujoiu loan, inginer, fost director general al Soc. Petroşani, fost proprietar al Soc. 
Lupeni, fabrică de produse metalurgice, fost în consiliul de administraţie al Soc. Petroşani, 
Lupeni, Vlahiţa, Viscoza, fost de două ori ministru în guvernul Tătărescu în timpul dicta
turii fostului rege Carol al Il-lea.

- Balş Alexandru, inginer, fost la întreprinderea Astra Română - Câmpina, fost la 
Soc. Petroşani subdirector tehnic, director şi apoi director general în locul lui Bujoiu.

- Gheorghiu Dimitrie, inginer, fost director general al Soc. Creditul Minier.
- Mărgineanu Nicolae, fost profesor la Cluj, epurat pentru atitudine antidemocratică, 

fost la Reşiţa, iar pentru activitate antiromănească a fost numit profesor la Colegiul Bard 
din New York.

Bontilă Gheorghe, fost profesor.
O altă grupă este grupa legionarilor asasini şi spioni de profesie, acei care mai îna

inte au vândut ţara Gestapoului german, iar acum încercau să vândă ţara imperialiştilor 
anglo-americani. Acei care au ars soldaţi români cu petrol, cei care slugăriseră pe capita
lişti şi stau smirnă în faţa lui Auschnitt şi Bujoiu pentru a-şi primi solda preţul serviciilor 
aduse exploatatorilor împotriva muncitorilor şi ţăranilor, acei care au venit în ţară pe 
calea aerului transportaţi de avioane germane cu misiunea de a constitui bande teroriste, 
a organiza comploturi în spatele armatei române care lupta pentru eliberarea Ardealului. 
Aceştia sunt legionarii Petraşcu Nicolae, Chioreanu Nistor, Teodorescu Eugen şi Mânu 
Gheorghe.

Apoi Macellariu Horia fost amiral, om antonescian epurat din armată pentru ati
tudine antidemocratică, implicat în procesul „Sumanelor Negre” cu generalul Aldea şi 
condamnat în contumacie la muncă silnică pe viaţă.

Şeful tuturor acestora era Max Auschnitt, fost stăpân la Reşiţa, fost acţionar la Uzinele 
Hunedoara, interesat de capital în industria Berului Goldemberg, în industria romă-
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nească. proprietar de exploatări de păduri în Banat şi Moldova, interesat în Magazinele 
Unite Socomet, interesat de fabricile de zahăr şi comerţul bancar din ţară, coproprietar la 
Monaco, Wichkers şi Westminster Bank. în America fiind coproprietarul Soc. de Credit şi 
investiţiuni şi coproprietarul întreprinderii Trading Company for Orient.

Dl. procuror trecând apoi la faptele acuzaţilor arată că acest complot începe chiar din 
vremea când masele populare descătuşate porniseră cu avânt să cucerească noul regim 
democratic, să construiască o Românie liberă şi independentă, iar nu de la acea masă de 
la marea finanţă.

Acuzaţii au început chiar imediat după 23 august 1944 să răspândească o serie în
treagă de calomnii, anecdote şi bârfeli mincinoase transmise de la om la om, de la gru
pă la grupă, cu un scop bine determinat, acela de a produce dezorientarea în masele 
muncitoare, de a produce neîncredere în conducătorii acestora. în această privinţă arată 
că acuzatul Bujoiu a declarat: „în toamna anului 1944 am pornit o acţiune ce tindea la 
crearea unui curent de opinie publică ostil partidelor muncitoreşti şi în special Partidului 
Comunist Român”, iar acuzatul Gheorghiu Dimitrie, confirmând declaraţia a spus: „în 
toamna anului 1944 pe timpul când eram director general la Soc. Creditul Minier am în
ceput o acţiune ostilă mişcării muncitoreşti, în special ostilă Partidului Comunist Român.” 
Scopul era de a asigura conducerea ţării prin intermediul unuia din vechile partide sau o 
coaliţie a acestora cu Partidul Social-Democrat aşa cum era reprezentat de Titel Petrescu. 
Această activitate avea deci un caracter subversiv deoarece la baza ei se găseau aşa-numi- 
tele grupe de rezistenţă care mai târziu, după cum se va arăta în acest rechizitoriu, aveau 
să se transforme în grupe de luptă, trecând la acţiune pe teren.

Dl. procuror militar arată apoi că încă înainte de 6 martie 1945 se găseau în ţară gru
pe duşmane poporului muncitor şi anume: partidele zise legale ale lui Maniu, Brătianu şi 
Titel Petrescu, care duceau o luptă făţişă de subminare a acţiunii de organizare a muncito
rimii şi a luptei pe care muncitorimea o ducea în fruntea maselor populare, iar pe de altă 
parte aceste grupe aşa-zise de rezistenţă şi a căror activitate este aceea care face obiectul 
acestui proces.

Când la 6 martie 1945 masele populare aduc şi impun la cârma ţării guvernul demo
crat, forma de manifestare a acuzaţilor din acest proces se schimbă imediat, astfel că din 
grupele de transmitere de calomnii se transformă în grupe de acţiune subversivă, amin
tind că partidul condus de Maniu organizase grupele subversive care au fost descoperite 
şi judecate în 1947 la procesul respectiv.

Astfel, dl. procuror militar arată că cei de la marea finanţă despre care s-a vorbit 
aşa de mult găseşte în fiinţă aceste grupe. Această masă de la marea finanţă era masa 
la care erau de faţă reprezentanţii moşierimii şi burgheziei româneşti, chemate de către 
agenţii cercurilor imperialiste anglo-americane să-şi unească eforturile pentru răsturna
rea încă din faşă a regimului pe care poporul şi-l dorea. La această masă au participat 
Melbourne, Popp Alexandru, Mărgineanu Nicolae şi alţii. Aici s-au trasat obiectivele şi 
aici Max Auschnitt şi Melbourne, după ce mai înainte luase contact cu luliu Maniu, C. 
Brătianu şi Titel Petrescu, au trasat obiectivele burgheziei româneşti.

Din declaraţiile acuzaţilor rezultă că cu această ocazie Melbourne a declarat că este 
al doisprezecelea ceas pentru burghezia românească şi că ea să înţeleagă că trebuie să 
participe efectiv pentru a sprijini acţiunea grupurilor subversive care la momentul opor
tun să intervină cu forţa pentru răsturnarea regimului democrat, insistând că burghezia
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românească are datoria să finanţeze masiv partidele conduse de luliu Maniu, C. Brătianu 
§i Titel Petrescu pentru a duce cu efect lupta împotriva regimului, iar pentru a produce 
dezorientare, burghezia românească are datoria să treacă la acte de sabotaj economic ji 
financiar, iar în plus vârfurile burgheziei au datoria să contribuie cu informaţiuni cât mai 
simple pentru că atât grupurile subversive cât şi cercurile imperialiste ale unor state stră
ine să fie bine informate asupra tot ceea ce se petrece în ţară. Acestea au fost obiectivele 
trasate la masa de la marea finanţă.

Trecând apoi la acţiunea grupelor, arată că toate au mers împreună iar pentru asi
gurarea unei complete conspiradvităţi organizarea era piramidală de sus în Jos şi anume 
grupuri mici de câte 4-5 oameni comandaţi de un şef care nu cunoştea pe nimeni altcineva 
decât pe şeful lor superior, care la rândul său cunoştea un singur şef, astfel că în cazul unei 
descoperiri a unui grup ei s-ar fi desprins în piramidă fără a se putea descoperi restul.

Arată că în această privinţă acuzatul Macellariu a declarat că şeful avea legături în sus, 
iar grupurile nu aveau voie să se cunoască între ele şi că a primit de la Bujoiu instrucţi
uni, care a denumit forma de organizare „spic”. In acelaşi fel arată şi acuzatul Gheorghe 
Mânu în instrucţiunile generale că orice mişcare secretă ierarhică este de tip piramidal, 
fiecare element al ei fiind în legătură numai cu subordonaţii şi cu şeful direct. Pe acest 
sistem organizatoric, pe baza indicaţiunilor date de agenţii străini iau fiinţă două grupări 
mari Popp şi Bujoiu. Aceste două grupe şi-au asigurat o conspirativitate şi instrucţiunile 
spuneau că în principiu trebuie evitată orice corespondenţă sau rapoarte scrise. Dacă to
tuşi contactul se face lateral prin curier sau radio, corespondenţele trebuie să fie făcute 
prin prescurtări, semne convenţionale, în niciun caz nu se vor da nume clare. Se vor evita 
convorbirile telefonice pentru tot ceea ce priveşte mişcarea.

In plus, acuzatul Macellariu a declarat: „Având în vedere situaţia, subsemnatul am 
propus pentru a lua contactul în cazul dispariţiei noastre să stabilim nişte persoane neutre 
de organizaţie pe care le-am numit „far” şi unde să ne căutăm unii pe alţii. Semnul de 
recunoaştere era o monedă de 5 lei, iar răspunsul un ac de siguranţă. Pentru grupele in
ferioare semnele de recunoaştere erau „vin de pe Caraiman”; „Soarele răsare dimineaţa", 
utilizate de gruparea Bondlă. în acest fel grupările cresc şi se dezvoltă până la procesul 
conducătorilor naţional-ţărănişti în frunte cu luliu Maniu, Mihalache şi ceilalţi.

După descoperirea şi strivirea activităţii subversive a fostului complot Maniu condus 
tot de reprezentanţii cercurilor imperialiste s-a produs la început panică şi dezorganiza
re pentru ca apoi imediat să se treacă la o nouă şi mai serioasă organizare. Şefii străini 
compromişi în procesul Maniu trebuie să părăsească ţara, au avut grijile ca să lase înlo
cuitorilor lor conducerea comploturilor şi a organizaţiilor subversive şi în adevăr plecând 
Melbournii i-a lăsat conducerea lui Leverich, avertizând în prealabil pe subordonaţii căro
ra le-a atras atenţiunea asupra necesităţii intrării grupurilor teroriste, întăririi conspirati
vităţii, reasigurării că ajutorul extern va veni la timpul oportun.

în această privinţă, acuzatul Popp a declarat: „împreună cu Mărgineanu ne-am pre
zentat la Melbourn de faţă fiind şi Leverich. Melbourn mi-a comunicat că legătura de aci 
înainte între noi şi Wahingthon va fi făcută prin Leverich. Trebuie însă ca noi să luăm 
măsuri ca să nu se mai întâmple ceea ce s-a descoperit în privinţa lui Hamilton.în procesul 
Maniu când acte strict confidenţiale au fost descoperite de Siguranţa Statului Român."

Subordonaţii trec imediat la executarea celor ordonate, de data aceasta sub comanda 
lui Popp care ia locul lui Maniu. în această etapă se urmăreşte adunarea tuturor grupe-
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lor chiar a celor răzleţe şi coordonarea activităţii lor. De aici înainte activitatea grupelor 
devine şi mai subversivă, legătura se face cu mai multă discreţie. Planul de acţiune capătă 
însă forme concrete. Din acest punct de vedere, acuzatul Mărgineanu a declarat: „Până 
la paraşutarea armamentului şi trupelor, formaţiunile noastre armate trebuiau să atace 
depozitele de armament, podurile şi tunelele, să ocupe ministerele şi instituţiile, să treacă 
la atentate împotriva actualului Guvern, să organizeze o poliţie de siguranţă”, iar acuzatul 
Popp confirmând cele declarate de Mărgineanu, a declarat: „Grupele teroriste trebuiau să 
dezorganizeze traficul feroviar, să atace principalele noduri de comunicaţie, să organizeze 
o poliţie de siguranţă, să ocupe aerodromurile şi terenurile de aterizaj pentru asigurarea 
paraşutărilor şi debarcării de cadre aeropurtate şi să instaleze noul guvern.”

Acelaşi plan identic se găseşte şi la grupa Bejoiu şi în această privinţă acuzatul Balş a 
declarat: „La momentul anunţat urma ca în diferite regiuni ale ţării să se provoace dezor
ganizarea traficului feroviar, dezorganizarea funcţionării aparatului de stat, prin atacarea 
instalaţiilor feroviare, a instituţiilor publice şi în general a centrelor vitale.

De asemenea, trebuiau atacate depozitele militare cuprinzând armament, muniţiuni, 
carburanţi, medicamente şi alimente.”

Acuzatul Gheorghe Mânu dăduse chiar obiective nominale, astfel că din acest punct 
de vedere el depăşise pe ceilalţi acuzaţi pentru că a păşit la organizarea în detaliu, nomi
nală a atribuţiunilor celor de sub ordinele lui. Desigur, complotul astfel organizat îşi fixase 
scopurile şi este de la sine înţeles că un astfel de complot fără asigurarea unui armament 
suficient este ineficace. în această privinţă. Mânu a declarat: „Şefii locali primise dispoziţi- 
uni să caute armamentul rămas în diferite locuri în urma războiului şi fiecare membru în 
parte să îngrijească de armamentul său personal cu minimum de muniţii.” Tot el declară 
despre armamentul din garsonierele unor aderenţi.

Referitor la aceasta martorul Pădureanu din grupul Popp a declarat: „în ceea ce 
priveşte înarmarea, aceste formaţiuni posedau arme albe provenite din luptele de la 23 
august, din timpul rebeliune! legionare, de la generalul Rădescu şi o parte cumpărate de 
la subofiţerii deblocaţi care le vindeau Partidului Ţărănesc pe preţuri derizorii. Un stoc de 
arme albe le procurase un inginer Iliu de la atelierele din Braşov care au fost distribuite 
pe oameni.”

Asemenea declaraţii a făcut şi martorul Tobă care confirmă că grupurile dispuneau 
de suficiente arme de foc şi arme albe şi deci se văd grupele organizate şi bine înarmate 
cu scopuri bine definite.

Dl. procuror militar arată că s-a văzut modul de organizare, conducere, conspirati
vitate, plan de acţiune şi înarmare şi că este de la sine înţeles că toate acestea comportau 
un masiv sprijin financiar. Sarcina aceasta a revenit tot conducătorilor Max Auschnitt, 
Ion Bujoiu şi Alexandru Popp din fondurile întreprinderilor conduse de ei strânse prin 
speculaţiuni la bursa neagră. Astfel, acuzatul Ion Bujoiu a declarat: „Pe la mijlocul lunei 
noiembrie 1946 dr. Bontilă m-a pus în contact cu principalul său colaborator maior Tobă 
Ion. Din dispoziţia mea s-a dat maiorului Tobă 70 milioane lei în câteva rate, în scopul ca 
să organizeze şi să echipeze câteva centre regionale ale organizaţiei conduse de Bontilă.” 
Martorul Tobă a confirmat acestea.

Apoi acuzatul Balş a declarat: „Inginerul Bujoiu mi-a încredinţat administrarea unui 
fond secret al Soc. Lupeni, rezultat din suprapreţurile vânzărilor la negru. Acest fond
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varia lunar atingând 2 miliarde lunar în preajma stabilizării. Inginerul Bujoiu îmi da dis- 
pozipuni să fac diferite plăţi 1a partidele politice sau la persoanele care activau în grupările 
subversive împotriva regimului.”

Martorul Pădureanu a declarat: „Nu pot preciza în general cam ce sumă am primit 
pentru toate aceste formaţiuni înarmate, ştiu însă că cea mai mare sumă a fost egală cu va
loarea a 10 medalii înainte de alegeri şi apoi suma ajungând la 35 milioane iei.” Iar un alt 
martor Tomescu Ştefan a declarat: „Sume diverse am primit de la Popp totalizând apro
ximativ 1 miliard lei până la stabilizare şi 300 000 iei după stabilizare, deosebit de aceasta 
mi-a mai dat în noiembrie 1947 10 monezi aur şi 100 bancnote a 1 dolar.”

Astfel se vede că flnanţarea grupelor s-a făcut din plan asigurată de Max Auschnitt §i 
Bujoiu şi pentru că am ajuns la capitolul financiar din planul iniţial trasat de Melbourne, 
trebuie spus că în afară de finanţarea grupelor înarmate urma ca partidele istorice ca şi 
grupele subversive să fie masiv finanţate de burghezia românească. Această finanţare s-a 
făcut aşa cum arată la grupele subversive.

Trecând apoi la explicarea sumelor ce s-au plădt partidelor istorice, arată că din decla
raţia acuzatului Balş rezultă că s-au plătit pentru campania electorală din 1946 Partidului 
Naţional-Ţărănesc Maniu 50 milioane lei. Din alt fond s-a plădt Partidului Naţional Liberal 
aceeaşi sumă şi dintr-un alt fond s-a plădt lui Titel Petrescu tot aceeaşi sumă. Ulterior, în 
primăvara anului 1947, s-a plădt 200 milioane pentru Maniu prin Radovan şi Partidului 
Naţional Liberal prin V. Brătianu; iar din declaraţiile acuzatului Popp reiese că s-a plătit 
numai lui Maniu şi Brătianu 3 miliarde lei în prima Jumătate a anului 1947, iar în 1946 se 
plăteşte prin Roxin la ordinul lui Auschnitt 1 miliard lei.

Toată această activitate subversivă şi complotistă a acuzaţilor era inspirată, îndrumată 
şi condusă de către cercurile imperialiste prin reprezentanţii lor şi aceasta s-a demonstrat 
cu prisosinţă în procesul Maniu în 1947 şi declaraţiile acuzatului Popp şi Mărgineanu, care 
recunosc că au primit instrucţiuni din afară cum să organizeze şi să subvenţioneze aceste 
grupuri teroriste. Acuzaţii văzând că nu este posibil ca acdvitatea grupurilor să fie dusă cu 
puţinele lor mijloace în armament, echipament şi muniţiuni, au primit asigurări formale 
de la cercurile imperialiste că la momentul oportun vor primi şi armamentul respectiv.

S-a stabilit din actele dosarului şi din dezbaterile orale că acuzaţii erau în legătură cu 
reprezentanţii puterilor străine încă înainte de procesul lui Maniu, iar după acest proces 
nu numai că nu au întrerupt aceste legături ci, din contră, le-au întărit şi au căzut de acord 
asupra realizării planului loviturii de stat cu sprijin din afară; procurării de armament, 
echipament şi fonduri pentru organizaţiile subversive, săvârşire de acte de sabotaj; activi
tăţi de spionaj în folosul serviciului de spionaj american şi englez.

In legătură cu interesele puterilor imperialiste, acuzatul Popp a declarat: „Interesele 
americanilor era menţinerea inflaţiei în anumite sectoare, inevitabil legate de prezenţa 
comerţului, menţinerea unui teren liber pentru investiţii, piaţa de desfacere, oferind în 
Ţara Românească o rentabilitate mai mare pentru capitalul american decât la el acasă; iar 
în legătură cu interesele acuzaţilor din acest proces tot acuzatul Popp a declarat: „Pentru 
partidele istorice şi conducătorii lor a existat siguranţa că numai prin reîntoarcerea la 
vechiul regim posibilă numai prin sprijinul american, partidele vor mai putea exista, men
ţinând astfel privilegiile anumitor pături sau categorii de oameni, din care categorie fă
ceau parte cadrele conducerii ale acestor partide”; şi mai departe, acuzatul Popp a spus: 
„Pentru mine şi pentru ceilalţi conducători ai acţiunii din categoria mea mobilul îl forma
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convingerea că numai prin menţinerea vechiului regim ne vom putea menţine situaţia 
avută §i felul nostru de viaţă, iar pentru unii dintre noi se oferea posibilitatea de a ajunge 
capitalişti cu avantagiile respective.”

Cu privire Ia aceasta, acuzatul Bujoiu a declarat: „Convingerile noastre care au dus 
la desfăşurarea întregii noastre activităţi subversive erau în concordanţă cu concepţiile 
politice anglo-americane.”

Din cele arătate se vede concret interesele urmărite de puterile imperialiste şi de 
cercurile capitaliste din ţară. Aceste motive i-au determinat ca după procesul Maniu să-şi 
pună toate speranţele şi tot sprijinul în aceste legături care trebuiau întărite pentru atin
gerea scopurilor lor.

în sprijinul acestei teze, acuzatul Popp a declarat: „Paralel cu dirijarea americanilor, 
englezii au fost informaţi asupra acţiunii subversive, a dezvoltării şi rezultatelor ei atât de 
mine cât şi de Auschnitt prin Ştefanescu, englezii prin Ştefanescu au transmis şi îndrumări 
în privinţa organizării acestei mişcări.”

Deci îndrumările şi conducerea grupelor complotiste se făceau de cercurile imperi
aliste anglo-americane indirect prin Auschnitt care se bucura de toată încrederea acestor 
cercuri, direct de Popp şi Bujoiu, mai ales că Popp fusese numit director general la Reşiţa 
de către Auschnitt. Această conducere se făcea direct prin reprezentanţii oficiali ai acestor 
state şi ea s-a manifestat de-a lungul întregii activităţi a grupelor subversive, începând cu 
masa de la marea finanţă până în momentul arestării.

în legătură cu aceasta s-a stabilit că unii din acuzaţi avusese aranjate întrevederi chiar 
în ultima zi cu reprezentanţii americani, însă arestarea lor a făcut să nu mai aibă loc aceste 
întrevederi.

Asupra legăturilor reale şi concrete, asupra dirijării acţiunii de către aceste cercuri, 
asupra promisiunilor sprijinului efectiv ce trebuie dat complotiştilor declaraţiile următoare 
ale acuzaţilor sunt concludente şi anume: acuzatul Balş Alexandru a declarat: „Inginerul 
Gheorghiu a luat legătura cu următoarele persoane din Misiunea Engleză Masterson, 
Young şi col. Lowell. Ştiu că d-lor Young şi Lowell le-a vorbit Gheorghiu despre existenţa 
grupurilor subversive; aceştia au arătat interes în legătură cu cele spuse de Gheorghiu şi 
a recomandat multă discreţie.” Apoi acuzatul Popp a declarat: „Englezii au fost informaţi 
prin col. Young şi prin mine. în 1946 am cerut echipament şi în special mijloace de comu
nicaţie, iar cu ocazia întrevederii Melbourne-Mărgineanu, Leverich, acesta i-a asigurat că 
la timpul oportun ei vor primi sprijinul necesar.”

în această privinţă, acuzatul Mărgineanu referindu-se la împrejurările stabilirii le
găturilor cu Leverich urmaşul lui Melbourne a declarat „După arestarea conducătorilor 
P.N.Ţ. în legătură cu fuga de la Tămădău, într-o întrevedere avută cu Popp şi subsemna
tul Melbourne la el acasă, în prezenţa lui Leverich, Melbourne mi-a comunicat că pe viitor 
legătura între noi şi Washington legătura o va face Leverich. Totodată mi-a comunicat că 
pe viitor întâlnirile să fie secrete, deci nu la legaţie sau club, restaurant, ori casele noastre, 
ci în locuinţe mai puţin observate.”

Despre legăturile cu reprezentanţii statelor imperialiste nici acuzatul Gheorghe Mânu 
nu este străin; aceste legături erau foarte mult menajate de către complotişti, ei scoţând 
■nvă^minte din decoperirea complotului Maniu şi deci sunt mai precauţi.

în instrucţiunile date grupurilor sale subversive acuzatul Mânu spune „Legăturile cu 
străinii şi străinătatea trebuiesc luate şi păstrate cu cea mai mare prudenţă. Dacă străinul
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cu care s-a luat legătura este un membru al misiunilor diplomatice, trebuie luată o extre
mă măsură de conspirativitate. Cu atât mai mult dacă este american sau englez.” Şi mai 
departe, instrucţiunile prevăd: întâlnirile nu vor avea loc în niciun caz într-un loc public, 
nici în birourile misiunii, ci acasă la străini sau într-o casă prietenă, într-un bloc, dacă se 
poate cu mai multe apartamente; de preferinţă seara.”

Acuzaţii, spune mai departe dl. procuror militar, erau permanent frământaţi de gân
dul ajutorării care trebuia să le vină din afară §i în special din punct de vedere al arma
mentului. în acest sens, reprezentanţii oficiali ai cercurilor imperialiste pentru a vedea 
nevoile acestea participă efectiv la şedinţele conspirative ale atuzaţilor.

în această privinţă, acuzatul Bujoiu loan a declarat „La şedinţa la care a luat parte dl. 
Sheea am arătat d-lui Sheea că acţiunea grupelor nu poate în niciun caz reuşi prin mijloa
cele noastre interne şi că fără ajutor şi sprijin din partea americanilor, aceste grupe nu pot 
trece la acţiuni cu sorţi de izbândă. Dl. Sheea a luat notă promiţându-ne că va comunica 
această cerere a noastră locului în drept.”

Tot referitor la aceasta, acuzatul Gheorghe Mânu a declarat ,pAJutorarea cu arma
ment, muniţiuni, echipament şi tehnicieni se va face în momentul intrării în acţiune de 
către puterile occidentale şi chiar pregătirea din timp a unei ajutorări a fost o problemă 
care m-a preocupat de la început. Am deschis-o cu toţi anglo-saxonii cu care am avut con
tact mai prelungit, adică cu Shea, Stevens, Lowell. Dl. Watson îndată ce a aflat prin Hodoş 
că avem mişcare subversivă, mi-a cerut o întrevedere specială pentru a mă întreba asupra 
organizării, forţa numerică aproximativă şi organizarea unităţilor acestora.”

La această întrevedere. Mânu a primit de la Watson următorul răspuns: „Important 
este să ştim unde sunt. înţelegi ca să nu nimerim alături şi să nu vină degeaba.” Şi Mânu 
a adăugat: „Din gestul cu care întovărăşea cuvintele se înţelegea că este vorba de ajutoare 
prin paraşutare.” Chesdune care a fost completată prin declaraţia acuzatului Popp care a 
spus: „Armamentul şi echipamentul vor fi asigurate de americani prin paraşutare la locuri 
dinainte stabilite.”

De asemenea şi acuzatul Mărgineanu cu privire la aceasta a declarat: „în privinţa 
armamentului de la americani, în discuţia cu Dl. Leverich, am fost asigurat că în caz de 
conflict, la momentul pe care-1 vor socoti oportun, vor paraşuta armament şi trupe pentru 
lupta armată contra guvernului. Discuţiile cu Leverich au avut loc în ianuarie şi februarie 
1948, prima ţinută acasă la Fergusson şi a doua la locuinţa secretarei lui Leverich d-ra 
Kohler în str. Dionisie de faţă fiind Popp, Leverich si subsemnatul.” La fel sunt şi declara
ţiile acuzatului Chioreanu în privinţa asigurării cu armament la timpul oportun.

în acest scop, complotiştii recunoşteau terenurile de aterizare şi paraşutare cuin a 
declarat martorul Tobă care a recunoscut terenuri în Jurul Sibiului şi acuzatul Mânu care 
a recunoscut terenuri în Jurul gării Moineşti la cota 180,3 km vest de gară.

Legăturile din exterior hu se reduc numai la aceasta ci fiecare grupă în parte caută 
şi alte legături decât cele cu reprezentanţii statelor imperialiste din ţara noastră. Astfel, 
grupul acuzatului Bujoiu s-a adresat trădătorului Rădescu prin două mesagii care amân
două formau la un loc unul singur. Acuzatul Bujoiu a reprodus din memorie cuprinsul 
mesagiului astfel: „în partea finală a mesagiului, noi arătăm g-ratului Rădescu că, pentru 
a trece la realizarea scopului nostru, pentru a răsturna prin forţă regimul actual, ne sunt 
necesare instrucţiunile sale. în acest scop rugăm pe g-ralul Rădescu să ia instrucţiunile 
necesare de la americani, cerând totodată de la aceştia date privitoare la epoca unei even-
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tuale deslănţuiri a unui nou conflict. De asemenea, cerem g-ralului Rădescu să obţină de 
la americani ajutoarele necesare nouă în materiale de luptă, armament §i muniţiuni, apa
rate de transmisiune §i fonduri.” Acest mesagiu a fost trimis de acuzatul Gheorghiu după 
ce toţi acuzaţii îl semnaseră, col. Lowell, ataşat militar al Misiune! Americane în România. 
Pentru a asigura conspirativitatea mesagiului propriu-zis s-a semnat cu numele Gelu şi 
a doua parte a mesagiului era explicarea cuvântului Gelu, adică aducerea la cunoştinţa 
g-ralul Rădescu cine sunt semnatarii acestui mesagiu trimis lui şi astfel s-a trimis a doua 
scrisoare, iar sub explicaţiile cuvântului Gelu erau arătaţi semnatarii Bujoiu, Macellariu, 
Gheorghiu şi ceilalţi.

în continuare, dl. procuror militar arată că în anul 1948, către primăvară, complotul 
luase forma completă, iar şedinţele de comitet se ţineau cu regularitate, cam la această dată 
facându-se şi numărătoarea efectivelor. Totodată, hotărându-se trimiterea unui emisar al 
lor în străinătate cu dublul scop: pe deoparte, ca trimis al grupului Bujoiu din care fâceau 
parte, Gheorghiu, Balş, Bontilă şi Macellariu, spre a lua legătura cu exteriorul, a arăta 
activitatea lor şi a urgenta primirea ajutoarelor respective şi al doilea scop era unificarea 
tuturor trădătorilor aflaţi în străinătate în vederea aceluiaşi scop inclusiv pe Horia Sima.

Pentru primul scop au hotărât să trimită pe acuzatul Gheorghe Mânu, iar pentru al 
doilea scop pe acuzatul Petraşcu care avea mandat să convingă pe trădătorul Horia Sima 
să se încadreze şi el în această activitate condusă de cercurile imperialiste şi coordonată în 
exterior de trădătorii din afara ţării.

Pentru această plecare, acuzatul Mânu Gheorghe a solicitat ajutor pe deoparte de 
la englezi şi pe de altă parte de la americani şi a primit asigurări de la Lowell în numele 
Misiunii Americane şi de la Watson în numele Misiunii Engleze, că îi vor facilita corespon
denţa între grupele subversive al lui Mânu dinăuntru şi între fugarii din afară şi invers.

Plecarea acuzatului Gheorghe Mânu n-a avut loc întrucât a fost arestat.
Pregătirile complotului ajungând în faza finală de coordonare, acuzaţii păşesc şi la în

tocmirea unor proiecte de legi ce urmau să fie aplicate imediat ce lovitura de stat s-ar fi pro
dus, dar activitatea organizatorică a complotului nu se termină aici; în urma măsurilor luate 
de guvernul R.P.R., în urma rezultatelor obţinute ia lupta permanentă a poporului munci
tor, în urma stabilizării, sursa fordurilor acuzaţilor a început să scadă şi atunci grupele res
pective pentru a-şi continua activitatea lor criminală aveau absolută nevoie de finanţare.

Finanţarea grupelor subversive necesitând fonduri mari, iar operaţiunile la negru 
nemaiputând fi realizate s-au adresat după ajutor financiar reprezentanţilor americani şi 
englezi din România în martie 1948 miniştrilor plenipotenţiari Schonfeld şi Holman cu 
o scrisoare, iar cu a doua scrisoare către Melbourne şi Berry prin care solicită un ajutor 
sub formă de împrumut, care aşa cum a declarat acuzatul Mărgineanu era în orice condi- 
ţiuni şi pe care împrumut atât partidele cât şi principalele instituţii economice bancare şi 
industriale urmau să-l garanteze în sensul că va fi plătit de statul român după răsturnarea 
actualului regim.

Ei trebuiau să primească o serie de semnături de la reprezentanţii marii industrii şi ai 
fostelor bănci, care să garanteze împrumutul ce se va plăti ulterior de către stat, adică bani 
împrumutaţi în contul poporului muncitor, pentru a fi lovit poporul muncitor în intere
sele lui, bani care să fie plătiţi apoi străinătăţii tot pe spatele poporului muncitor.

Comitetul de coordonare împreună cu reprezentanţii statelor străine au alcătuit lista 
unui aşa-zis guvern care urma să fie trimisă spre aprobare lui Rădescu. Acest guvern al
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trădării naţionale avea să vândă independenţa §i suveranitatea ţării, era menit să se insta
ureze în momentul când lovitura de stat s-ar fi produs.

Modul cum a fost alcătuit acest guvern reiese din declaraţia lui Mărgineanu care 
declară: „Una din funcţiunile principale ale comitetului de unificare era stabilirea unei 
liste a viitorului guvern care să fie transmisă prin Leverich, grupului din afară condus 
de Rădescu, pentru a face ultimile observaţii” şi mai departe acuzatul Mărgineanu arată 
„într-o convorbire cu Leverich, cu Popp şi subsemnatul din ianuarie sau februarie 1948, 
Leverich a fost pe deplin de acord cu noi că persoana g-ralului Rădescu este cea mai che
mată pentru preşedinţia acestui guvern.”

Lista acestui guvern al complotiştilor a fost alcătuită din ianuarie şi are următoarea 
compunere: preşedinţia Consiliului de Miniştri şi ministru de Interne Rădescu; vicepreşe
dinte şi ministru al Economiei Naţionale Alexandru Popp; ministrul Finanţelor şi B.N.R. 
Romniceanu; ministrul Apărării Naţionale g-ral Mardare; ministrul Marinei amiral 
Gheorghiu; ministrul Aviaţiei c-dor Popp; ministrul Externelor Titel Petrescu; ministrul 
Muncii Adrian Dumitriu; ministrul Educaţiei N. Mărgineanu; ministrul Justiţiei Bentoiu; 
ministrul Lucrărilor Publice col. Petrescu; ministrul Sănătăţii Dr. luliu Haţieganu; 
V. Munteanu.

Grupul acestui guvern criminal, după cum a reieşit din declaraţia lui Mărgineanu şi a 
altor acuzaţi trasase şi prima etapă a guvernării şi că din depoziţiile martorilor a reieşit că 
scopul acestui guvern era anularea întregii legislaţii după 6 martie 1945 încoace şi aduce
rea României în sfera de influenţă U.S.A., prefăcând-o într-un instrument docil al impe
rialismului american. Legile principale care trebuiau anulate erau legea reformei agrare, 
legea de naţionalizare a Băncii Naţionale, legea sindicatelor, legea reformei justiţiei şi a 
criminalilor de război.

Dar organele puterii populare din R.P.R. au pus capăt acestor crime plăsmuite împo
triva R.P.R. şi a poporului român şi o parte din miniştrii guvernului propus se găsesc în 
boxa acuzaţilor în acest proces.

Mai departe, dl. procuror militar arată că în cursul dezbaterilor au fost descoperi
te în sarcina acuzaţilor şi alte crime de aceeaşi gravitate evidenţiate prin declaraţiuni şi 
documentele de la dosar. Susţine că s-a descoperit că acuzaţii Bujoiu, Popp, Mânu, Balş, 
Macellariu, Gheorghiu, Petraşcu şi Chioreanu au organizat timp de mai mulţi ani şi strâns 
informaţiuni ce constituiau secrete de stat, transmiţându-le reprezentanţilor Statelor 
Unite, arătând că ei se fac vinovaţi de crima de înaltă trădare.

Arată că organizând această vastă reţea de informaţii în a cărei plasă erau cuprin
se toate compartimentele de activitate: politică, economică, financiară, socială şi militară, 
având agenţi în toate aceste ramificaţii, făcând şi personal acest serviciu de spionaj ei 
au remis agenţilor străini informaţiuni din toate aceste domenii, iar grupa legionarilor 
condusă de Petraşcu care avea acelaşi scop şi acelaşi program n-a luat legătură directă cu 
reprezentanţii statelor imperialiste în interior, această grupă avea legături în exterior cu 
şefii serviciilor de spionaj american de la Salzsburg şi a făcut acest serviciu de spionaj, prin 
omul special, agentul plătit al acestuia, acuzatul Eugen Teodorescu, care în acest scop a 
trecut clandestin frontiera în mai multe rânduri, ducând informaţiuni de spionaj atât cele 
obţinute personal cât şi de la reţeaua de agenţi.

Organizaţiile acestea subversive arătate în organizarea complotului pe lângă odiosul 
lor scop de răsturnarea prin forţă a actualului regim aveau şi criminala misiune de agenţi
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informatori ai acuzaţilor care la rândul lor le furnizau agenţilor străini. Misiunea lor de in
formatori era permanentă iar păienjenişul acesta de sustragere de documente şi acte secre
te era suprapus grupelor subversive, ele formând în acelaşi timp şi izvorul de informaţii.

în instrucţiunile date de acuzatul Mânu în această privinţă se arată: „Asigurarea unei 
informaţii cât mai bune va fi misiunea permanentă cea mai în.semnată în cursul perioadei 
de pregătire. Aceste informaţii curente se pot trage din observaţiile de toate zilele ale tutu
ror oamenilor mişcării”, citat care ar părea vag, dar precizează mai departe compartimen
tele din care trebuiesc culese informaţiunile şi spune: „Sectorul de activitate al producţiei 
petrolifere şi miniere, al producţiei industriale, comparată în special cu producţia din 
1938 sau 1943, efectivele garnizoanelor româneşti şi schimbările în aceste efective, instruc
ţiuni, manevre, şcoli speciale pentru ofiţeri, subofiţeri, organizarea şi distribuirea marilor 
unităţi, armamentul nou, tancuri, mijloace de locomoţie, producţia uzinelor metalurgice 
şi de armament”. Acest lucru a fost confirmat şi de martora Laura Săulescu.

Strângerea informaţiilor pentru serviciul de spionaj englez şi american se efectua pe 
patru căi: Bujoiu, Mânu, Popp, Petraşcu cu reţeau lor de agenţi. Grupa Bujoiu avea ca 
informatori o grupă întreagă compusă din: Balş, Gheorghiu, Bădărău, care din august
1944 au întocmit şi înaintat rapoarte asupra industriei petrolifere şi care au fost transmise 
serviciului de spionaj american şi englez, după cum a reieşit din declaraţia lui Bădărău 
audiat ca martor care a spus: „De la 23 august 1944 până la 25 octombrie 1945 am tradus 
mai multe rapoarte scrise de Bujoiu şi inginerul Balş către misiunile engleze şi americane, 
servind şi ca interpret. Cu această ocazie, am cunoscut pe d-nii Walter de la misiunea ame
ricană şi coi. Wheler, col. Young, căpit. Porter de la misiunea engleză. în întreaga peri
oadă până a fost înlocuit consiliul de administraţie al Soc. Petroşani, notele sau rapoartele 
înaintate misiunilor engleze şi americane erau prezentate uneori personal de inginerul 
Bujoiu, fiind luat ca asistent pentru a-1 ajuta la traduceri”. Acest martor a declarat că în
1945 a fost de 8 sau 10 ori la Misiunea Americană şi de 3 sau 4 ori la cea engleză.

Acuzatul Balş a recunoscut participarea la strângerea informaţiilor declarând „în
cursul anului 1945 am redactat note şi date interesând producţia de cărbuni a Societăţii 
Petroşani iar după ce aduceam textul la cunoştinţa ing. Bujoiu, îl traduceam şi îl dădeam 
tradus în limba engleză.

Legăturile dintre aceştia erau aşa de strânse încât îşi dădeau informaţiuni reciproce. 
Astfel grupa Mânu care era separată utilizase informaţiuni şi de la Balş şi de la Gheorghiu 
şi de la Bujoiu, iar legăturile acestui grup cu exteriorul din acest punct de vedere se fă
ceau prin inginerul Balş. Acuzatul Gheorghiu primea prin intermediul ataşatului militar 
american la Bucureşti Lowel de la inginerul Caranfil transfug şi trădător care la fel cerea 
de la el informaţiuni secrete. Prin aceste scrisori, Caranfil îi cerea informaţiuni referitoare 
la situaţia politică, la situaţia marinei comerciale şi la situaţia bazei de la Sulina, primind 
ajutorul amiralului Macellariu care se pricepea în chestiuni de marină.

Grupa Popp ducea o activitate mai intensă din acest punct de vedere iar domeniile 
în care se întindea reţeaua informativă sunt mai vaste, atotcuprinzătoare, această grupă 
se serveşte de o întreagă reţea informativă având agenţi pe următorii: Iordan Dumitrie, 
fost secretar general al Ministerului de Finanţe, Costel Tătăranu, fost guvernator al Băncii 
Naţionale, Vasile Dumitru, director general al U.D.R., Gheorghe Andonie de Ministerul 
Minelor şi Petrolului, col. Petrescu, director financiar U.D.R., amiral Gheorghiu 
Alexandru, foat subsecretar de stat al Marinei, c-dor Popp Nicolae, fost secretar de stat la
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Aer §i avocaţii Dimitrie Rădulescu §i Radu Radoveanu. în această privinţă, acuzatul Popp 
a enumerat şi informaţiile ca şi lucrările informative asupra unor secrete de stat pe care 
le-a predat lui Melbourne, col. Young, g-ral Schzyler, Berry, prin Dunham şi Shea, lui 
Rubinson şi altora.

A treia grupă a lui Mânu îşi întindea ramificaţiile mai adânc, acuzatul Mânu aduna in
tr-un buledn informativ pe care el l-a intitulat, după gustul anglo-americanilor, „înapoia 
cortinei de fier", care cuprindea o serie de informaţiuni de spionaj. Această lucrare a fost 
scoasă în mai multe ediţii şi ţinută la zi cu toate modificările şi în care acuzatul Mânu inclu
de date secrete despre toate compartimentele politice, economice, militare şi sociale.

Utilizând această lucrare, acuzatul Mânu a intrat în reţeaua informativă anglo-ame- 
ricană care arătau un mare interes pentru tot felul de informaţiuni şi nu s-au sfiit să-i 
ceară în special informaţiuni cu caracter militar. Acuzatul Mânu a continuat cu darea de 
informaţiuni ţinând la curent buletinul său de informaţii pe care l-a scos în trei ediţii şi tri- 
miţându-1 apoi tuturor agenţilor informativi, tuturor agenturilor de spionaj şi palatului.

în această privinţă, acuzatul Mânu a declarat „Ei arătau că pentru ca conflictul odată 
izbucnit între Occident şi U.R.S.S. să fie cât mai scurt, trebuia ca puterile anglo-saxone 
să fie cât mai perfect informate asupra potenţialului economic al Rusiei şi al aliaţilor ei. 
Din aceste motive, orice fel de informaţie fie politică, socială sau economică, fie militară, 
administrativă sau privind măsuri de siguranţă vor fi oricând binevenite chiar dacă în apa
renţă nu ar avea mare importanţă” şi acuzatul Mânu în executarea acestor angajamente 
s-a folosit de persoane cu care era organizat un complot aşa cum rezultă din declaraţiile 
sale în care spune: „Pentru noi ediţii ale lucrării «în dosul Cortinei de fier» am rugat atât 
pe inginer Gheorghiu cât şi pe Al. Balş să-mi pună la punct documentarea despre petrol 
şi cărbune. Şi unul şi altul mi-au dat cu multă bunăvoinţă datele cerute.”

Această reţea de informatori a acuzatului Mânu era condusă de Georgel Dumitrescil 
şi s-a folosit şi de un alt agent din serviciul spionajului anglo-american Titi Constantinescu, 
în prezent aflat în zona de ocupaţie a Austriei, astfel complicele lui Mânu din acest punct 
de vedere sunt cei cuprinşi în organizaţiile subversive.

A patra grupă este grupa legionarilor Petraşcu, Teodorescu, Chioreanu care a fost în 
slujba Gestapoului german iar acum s-a pus în solda serviciului de spionaj al imperialismu
lui american, colaborând cu grupa Bujoiu prin intermediul acuzatului Mânu Gheorghe.

Dacă grupele despre care s-a vorbit mai sus furnizau informaţiuni reprezentanţilor 
statelor străine aflate în ţară, grupă Petraşcu-Teodorescu lucrează direct cu străinătatea, 
prin alte mijloace şi prin curier special: astfel, acuzatul Teodorescu Eugen agent plătit în 
slujba agenţiei de spionaj american din Salzsburg, special instruit în această acţiune cu
noscând modul de cifrare T.F.F. şi cheia cifrului, avea legături cu indivizii Torner, Malner 
şi Auner, austriaci în slujba serviciului de spionaj american. Teodorescu primind instruc
ţiunile, documente şi bani, a venit în ţară cu dublu scop de a se informa asupra mersului 
grupării legionare subversive şi de a pune bazele unui serviciu de spionaj cU ajutorul 
grupării legionare. Activitatea sa şi-a început-o cu aprobarea lui Horia Sima, trădătorul 
din străinătate şi venit în ţară în iunie 1947 a luat contact cu acuzatul Petraşcu care i-a dat 
încuviinţarea pentru activitatea începută.

Acuzatul Teodorescu a comunicat şi legionarului Vică Negulescu necesitatea înfiin
ţării unui serviciu de spionaj al mişcării legionare din ţară, al cărui material să-l ofere în 
parte americanilor.
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Culegând materialul, Eugen Teodorescu s-a întors în Austria în 1947 a făcut raport 

către Malner §i Auner cărora le-a comunicat că a reuşit să stabilească legături de spionaj 
în ţară. în acest timp a primit prin Borobaru aprobarea lui Horia Sima pentru înfiinţarea 
serviciului de spionaj din România şi apoi Teodorescu s-a pregătit să vină din nou în ţară, 
primind înainte de plecare instrucţiunile necesare.

în această privinţă, acuzatul Teodorescu a declarat: „Malner vroia să plec imediat îna
poi şi să aranjez două trimiteri pe lună prin curier. I-am spus că timpul este scurt, rămâ
nând să trimit o dată pe lună.” în afară de organizarea serviciului acesta, acuzatul trebuia 
să realizeze şi o legătură cu T.F.F., în care scop a învăţat cheia şi cifrul folosit de T.F.F.

Pentru ca centrul acesta de informaţii să aducă foloase bogate, Petraşcu a însărcinat 
pe secundul lui om de încredere cu culegerea informaţiilor şi astfel Eugen Teodorescu 
le aduna iar cei doi curieri Dragoş Hoinic şi Stoia le transporta. Pentru plata acestora, 
Teodorescu primeşte 1000 dolari pe lună cu condiţiunea ca suma să crească în măsura în 
care informaţiunile vor creşte. Prima tranşă de 1000 dolari a încasat-o înainte de a veni a 
doua oară în ţară.

Cu privire la aceasta, Teodorescu a declarat: „De la Mailat am primit suma de 1 000 
dolari pe care la rândul său îi luase în primire de la Auner şi pe măsură ce serviciul de 
spionaj creştea, suma trebuia să crească. înainte de plecare stabilisem să-i comunic adresa 
lui Malner unde să-i trimit banii.”

Când a sosit pentru a doua oară în ţară, Teodorescu a luat contact din nou cu 
Petraşcu, comunicându-i însărcinarea serviciului de spionaj american, aprobată de Horia 
Sima la care Petraşcu a consimţit nu numai la înfiinţarea Serviciului de Informaţii dar şi 
la crearea de grupuri teroriste şi în această privinţă acuzatul Petraşcu a declarat: „în dis
cuţia cu Teodorescu avută în noiembrie 1947 aproximativ, în legătură cu strângerea de 
informaţii, Teodorescu în expunerea lui mi-a spus că a vorbit cu comandantul şi că el i-a 
aprobat misiunea. Mai târziu am discutat cu Vică Negulescu şi-am aprobat propunerea 
lui Teodorescu. Eu am plecat din Bucureşti şi când m-am întors Vică Negulescu mi-a co
municat că a hotărât ca Decebal Andrei Cornel să-l ajute pe Teodorescu; eu am aprobat 
aceasta.” Şi mai departe, Petraşcu a declarat: „La cererea lui Horia Sima prin Teodorescu 
am acceptat de a organiza un serviciu de spionaj militar, economic şi politic.”

Colaboratorul cel mai apropiat însărcinat de Petraşcu cu organizarea serviciului de 
spionaj era legionarul Andrei Cornel Decebal, care a trecut la crearea reţelei de informa
tori după indicaţiunile lui Teodorescu Eugen şi Petraşcu Nicolae, aşa cum au recunoscut 
în instanţă, arătând că Teodorescu venise în acest scop în ţară şi că a luat legătura cu mai 
mulţi prieteni, reuşind să strângă o sumă de informaţii pe care le-a dat lui Teodorescu, 
iar curierii folosiţi pentru transportul materialului informatic cules erau Gheorghe Stoia 
§i Dragoş Hoinic.

Aceştia veneau şi plecau din ţară trecând clandestin frontiera ungară prin diferite 
puncte ca Silindru-Bihor, Beba şi Pilu-Arad, iar materialul informativ pe care-1 duceau în 
străinătate era destinat lui Horia Sima şi serviciului de spionaj american.

în această privinţă, acuzatul Petraşcu a declarat „Mi-a spus Dragoş Hoinic în martie 
1948, că aceste informaţii se transmit prin Mailat unui ofiţer american.”

în acest fel a fost organizată reţeaua de spionaj la care a concurat şi acuzatul Chioreanu 
in măsura maximă la colectarea tuturor informaţiilor din Ardeal, iar Eugen Teodorescu
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a transmis prin Andrei Cornel Decebal cerneala simpatică de fabricaţie americană cu care 
trebuiau scrise rapoartele informative, lui Gavrilă Ion, ce se ocupa cu spionajul la Cluj §i 
lui Cojocaru, care se ocupa cu spionajul la Timişoara şi altor persoane atrase în această 
activitate.

Agenţii acuzatului Teodorescu au activat şi i-au furnizat numeroase informaţii, iar o 
parte din materialul informativ care n-a putut 6 expediat la serviciul de spionaj american 
din Salsburg, a fost descoperit şi se află la dosar şi astfel în slujba intereselor agenţilor pu
terilor străine, cele patru grupe de trădători au furnizat cele mai variate şi mai complete 
informaţiuni, subminând prin acţiunea lor securitatea poporului muncitor.

în continuare, dl. procuror militar susţine că în ura lor faţă de regimul democratic, 
complotiştii nu s-au oprit in faţa celor mai odioase crime, ci ei au trecut la pregătirea 
actelor teroriste împotriva conducătorilor poporului muncitor, a oamenilor de stat şi a 
fruntaşilor politici din ţară, în speranţa de a crea dezordine şi dezorientare în ţară şi de a 
folosi aceasta în scopurile lor criminale.

Posibilitatea de intrare în acţiunea grupurilor subversive, în afară de cele două ipote
ze arătate mai sus: un conflict între U.S.A. şi U.R.S.S. şi retragerea trupelor sovietice după 
semnarea tratatului de pace cu Austria, acuzaţii întrezăreau şi o a treia ipoteză, care era o 
situaţie favorabilă, situaţie favorabilă pe care complotiştii vroiau să o creeze prin atentate.

Aceste atentate erau plănuite prin acte teroriste individuale şi în grup şi ele au fră
mântat pe acuzaţii din proces aşa cum se arată în declaraţiile lor şi în special cum rezultă 
din declaraţia acuzatului Mânu Gheorghe care deţine întâietatea în acest compartiment.

Acuzatul Mânu în această privinţă a declarat: „Pe deoparte este firesc ca un grup 
subversiv să-şi pună problema a lovi regimul chiar în perioada de aşteptare, înainte de 
prilejul favorabil al războiului. Din acest punct de vedere, trebuia să-mi pun problema 
atentatelor. Mi-am pus întâi problema unui atentat individual asupra unui fruntaş al gu
vernului. Trebuia aleasă victima şi găsit omul cu sânge rece care să execute mişcări dinain
te studiate.”

Pornind de la acest gând, acuzatul Mânu a studiat toate ipotezele, a luat informaţia 
asupra preciziei armelor cu lunetă, asupra detaliilor unui atentat individual şi a ajuns la 
concluzia că atentatul individual nu poate da mari rezultate şi că este nevoie de a se face 
atentate colective.

Nici grupa Bujoiu nu îi este străin acest lucru şi în această privinţă acuzatul Bontilă 
a declarat: „Faţă de această situaţie am hotărât ca organizaţia mea să înceapă executarea 
unor acte teroriste în anumite centre ale ţării”. în acest scop, acuzatul Bontilă împreună 
cu complicii săi au făcut planurile şi au purtat corespondenţă după un anumit cod con
venţional.

Acelaşi gând l-a preocupat şi pe Alexandru Popp care a declarat: „Pentru a insufla din 
nou încredere în grupări, în decembrie 1947 sau în ianuarie 1948, Paul a propus atentate 
în Bucureşti. Pregătirea cerea 30 zile şi fond de circa 2 milioane lei.”

Convinşi că atentatele individuale nu ar da rezultatele scontate, s-au gândit la atentate 
colective, aşa cum arată acuzatul Mânu: „Atentatele individuale fiind în genere greu de 
editat, m-am gândit la unul prin care ar fi suprimaţi membrii principali ai guvernului, 
pentru decapitarea dintr-odată a acestora, de pildă în cursul unei solemnităţi unde ar fi 
cu toţii grupaţi”. Acuzatul urmăreşte îndeaproape organizarea acestor fel de atentate şi se 
opreşte la două dintre ele: prima ipoteză, momentul când delegaţia guvernamentală care
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încheiase pactul de amiciţie şi prietenie cu Uniunea Sovietică se întorcea de la Moscova §i 
a doua ipoteză, aruncarea în aer a Palatului Marii Adunări Naţionale, în timp ce toţi aleşii 
naţiunii se găseau prezenţi.

Cu privire la aceasta, acuzatul Mânu a declarat: „în februarie 1948 în momentul îna
poierii delegaţiei guvernamentale române de la Moscova m-a căutat Titi Constantinescu 
pentru a discuta problema unui atentat împotriva trenului ministerial.”

Acestea se petreceau în timp ce întregul poporul muncitor aştepta în ţară cu bucurie 
pe conducătorii săi, pe cei mai buni fii ai poporului care realizaseră deschiderea drumului 
către un drum mai fericit ţării noastre, când acuzaţii odioşi criminali plănuiau acte teroris
te împotriva lor, împotriva poporului muncitor.

în privinţa lui Titi Constantinescu, agent al serviciului de spionaj american, care îm
preună cu Mânu şi cu oamenii lui urmăreau executarea acestui plan, acuzatul Mânu de
clară: „Instalat la Buzău şi prevăzut cu o motocicletă el, /Titi Constantinescu/ s-ar fi putut 
afla la timp, cu un sfert de oră înainte de trecerea trenului, într-un punct ales dinainte pe 
şoseaua Bucureşti-Buzău, în acel punct paralel cu calea ferată şi la mai puţin de 500 metri 
de acesta. Acolo calea ferată ar fi fost minată cu trotil, cu câteva zile mai înainte, într-un mo
ment în care nu era încă păzită, terasamentul aşezat cu grijă la loc, şi un fir electric pentru 
amorsarea capsei tras până la şosea /uşor îngropat bineînţeles/. în acest punct, motocicleta 
ar fi avut o pană şi ar fi aşteptat trecerea trenului care ar fi fost aruncat în aer electric.”

Referitor la cea de-a doua ipoteză a atentatelor în grup, moment ales când guvernul 
şi toate personalităţile de stat erau adunate la un loc în sala Marii Adunări Naţionale, 
atentatul urma să se facă după ce în prealabil s-ar fi săpat un tunel de la o anumită casă 
pâmă sub palatul Marii Adunări Naţionale. Acest plan n-a fost numai intelectual ci s-a 
trecut la calcule asupra timpului necesar execuţiei, asupra mijloacelor materiale de săpat 
şi transport, asupra cantităţii de exploziv necesară şi chiar asupra stabilirii persoanelor de 
încredere care trebuiau să execute aceasta. Din calculele ce reies din dosar era necesar 
circa 6 luni de zile pentru terminarea acestui tunel şi referitor la aceasta acuzatul Mânu 
a declarat: „în toamna anului 1947 am discutat chestiunea cu Dan Zamfirescu care a dat 
ideea aruncării în aer a sălii de şedinţă a Parlamentului în cursul unei şedinţe solemne a 
Marii Adunări Naţionale, la care ar fi fost prezenţi în orice caz toţi membrii guvernului şi 
deputaţii, printre care toată conducerea Partidului Comunist şi C.G.M., plus un număr 
de înalţi demnitari politici. Proiectul se baza pe casa Costaforu din Aleea Mitropoliei nr. 7, 
unde locuia Radu Sturdza. Era vorba de săpat, de acolo din pivniţa casei sau din curte, o 
galerie până sub sala de şedinţe a Parlamentului, situată cam la 300 metri. Sala de şedinţe 
urma să fie aruncată în aer în cursul unei şedinţe solemne, printr-o cantitate suficientă de 
exploziv, aşezată în capătul galeriei săpate.

Astfel, aceşti duşmani ai poporului muncitor urmăreau să decapiteze mişcarea populară 
democratică, să ucidă pe acei care au condus şi conduc poporul muncitor, pe calea biruinţe
lor, pe calea unei vieţi mai bune, pentru ca ipoteza de intervenţie a trupelor celor dinăuntru 
§1 celor din afară să se declanşeze transformând Ţara Românească într-o baie de sânge.

Dar puterea populară a pus capăt la timp activităţii criminale a acuzaţilor, şi compli
cilor lor şi nu a permis executarea planurilor lor teroriste, fiind arestaţi.

Dl. procuror militar trecând apoi la acţiunea de sabotaj a acuzaţilor, reamintim direc
tivele trase de Melbourne la masa de la marea finanţă, arată că li s-au dat acolo complotiş-
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tilor directive §i sarcini de îndeplinit pe compartimente §i arată că una dintre aceste mari 
sarcini a fost pusă de americani, precum şi de stăpânul partidelor politice reacţionare şi al 
industriaşilor, Max Auschnitt, aceea a sabotajului.

Acuzaţii din proces folosind calitatea lor de conducători ai celor mai mari întreprin
deri U.D.R., încep să organizeze acte de sabotaj cu scopul de a aduce pagube industriei 
grele, de a submina încrederea în măsurile luate de guvern în vederea redresării postbeli
ce a economiei naţionale, în primul rând de a produce haos economic şi financiar în ţară 
şi, ca o consecinţă a acestui haos, creşterea inflaţiei şi odată cu aceasta, producerea unor 
nemulţumiri în mase care să-şi piardă încrederea în conducerea democratică.

Pe de altă parte, celălalt scop era ca în baza acestui sabotaj să se adune sume astrono
mice care asigură plata grupelor subversive şi a fostelor partide istorice. Marea flnanţă din 
moment ce a trasat linia aceasta de către reprezentanţii cercurilor imperialiste şi-a luat din 
timp sarcina şi a aplicat-o cu efect, iniţiatorul fiind cercurile imperialiste, iar executorul 
Max Auschnitt, care avea ca subordonat pe acuzatul Popp Alexandru, aşezat în fruntea 
celorlalţi acuzaţi care au colaborat la acest monstruos sabotaj.

Acuzatul Popp referitor la aceasta a declarat: „Sabotajul industrial a fost iniţiat de 
către reprezentanţii americani de acord cu dl. Maniu şi a fost executat la reşedinţa în înţe
legere cu Max Auschnitt care avea rol preponderent în comitetul de direcţie al U.D.R.-lui. 
Sabotajul a fost executat de către mine.”

în urma acţiunii de sabotaj, producţia a scăzut cu o iuţeală catastrofală atât din punct 
de vedere calitativ cât şi cantitativ. Din calculul făcut, a rezultat că producţia Reşiţei care se 
cifra în anul 1943 la peste 243 000 tone producţie, în anul 1947 în urma acţiunii de sabo
taj a scăzut la 85 000 tone. Compartimentele în care s-a produs sabotajul sunt la furnale, 
laminoare, ateliere, mine, uzine, cu un cuvânt peste tot.

Această catastrofală scădere este interesant de urmărit, pentru că aşa cum a declarat 
acuzatul Popp, utilajul n-a avut de suferit de pe urma bombardamentului, iar personalul 
era acelaşi şi totuşi diferenţă.

în anul 1943, conducătorii Reşiţei furnizau armament pentru Germania hitleristăşi 
pentru clica lui Antonescu când ei îşi dădeau toată strădania ca producţia să crească, atin
gând producţia maximă pe care a atins-o vreodată Reşiţa; dar momentul în care această 
uzină trebuia să producă armament pentru a ajuta Armata Română care lupta alături de 
armata sovietică pentru eliberarea Ardealului şi împotriva Germaniei hitleriste, producţia 
a început să scadă vertiginos.

Scopul principal era însă lovirea întregii industrii româneşti şi producerea de haos şi 
dezordine pe baza nemulţumirilor provocate în mod sistematic, iar sabotajul era calculat 
minuţios cu spirit diabolic mergând de la formele ascunse până la formele cele mai violen
te ca incendii, distrugeri etc.

Pentru această activitate, acuzatul principal Popp avea nevoie de colaboratori apropi
aţi, directorii compardmentelor respective.

Unul din cei mai apropiaţi complici ai lui Popp în executarea sabotajului a fost ingi
nerul Radu Niculescu-Buzeşd, condamnat în noiembrie 1947 în procesul Maniu pentru 
înaltă trădare.

Referitor la activitatea acestuia, acuzatul Popp declară: „Pentru o producţie normală 
se cerea o perfectă acordare a producţiei cu necesităţile celorlalte secţiuni. Orice defici-
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enţă în programare avea drep rezultat o blocare a secţiilor primitoare de materiale, care 
rămâneau supra aprovizionate cu anumite sortimente şi subaprovizionate sau complet 
lipsite de alte sortimente. O acţiune hotărâtoare în programare deficientă având ca re
zultat scăderea producţiei în compartimentele primitoare de materiale, a avut-o serviciul 
fabricaţiei, condus de Radu Niculescu-Buzeşti.”

Problema planificării în astfel de uzine este vitală, ea coordonează în timp şi în can
tităţi buna funcţionare a uzinei, adică din momentul când materia primă intră în fabrică 
până la produsul finit sau semifinit, aceasta trece printr-o serie de secţii şi ateliere. Orice 
deficienţă sau greşeală în calcul duce la o perturbare funcţională, împiedicând îndeplini
rea planului, program stabilit de stat.

Dacă însă în acest compartiment controlul se poate face mai uşor, sabotajul acuzaţilor 
s-a întins şi asupra unor compartimente, unde sabotajul putea fi considerat ca ceva fortu
it, ca ceva întâmplător şi că aceste compartimente erau la transporturile interioare, unde 
materialul circulă transportat de vagoane şi maşini. Orice întârziere a acestor transporturi 
stânjeneşte sau împiedică chiar buna desfăşurare a lucrului.

In aceste compartimente, activitatea de subminare a lui Popp, Radu Niculescu-Buzeşti 
şi a altor persoane s-a simţit prin: a. întârzierea vagoanelor, b. Folosirea intenţionat ne
glijentă a mijloacelor de transport, încât garnituri întregi stăteau zile şi săptămâni fără a fi 
descărcate şi apoi uzarea lor prematură încât locomotivele erau scoase din circulaţie după 
şase luni, din care cauză parcul existent a fost redus la 50%.

Un alt compartiment în care s-a acţionat a fost la cuptoare. Sortarea fierului vechi 
pentru cuptoare se face în raport de calitatea oţelului. întrucât Reşiţa utilizează fier vechi, 
printre care şi muniţie veche descărcată de pulbere, sabotorii, prin auxiliarele lor, intro
duceau în cuptoarele oţelăriei proiectile pline, ceea ce provocau dese explozii, pricinuind 
încetarea lucrului, serioase avarii cuptoarelor şi o exagerată cheltuială necesară restaurării 
cuptoarelor.

De asemenea, un alt compartiment în care s-a produs acţiunea de sabotaj a fost hala 
de turnarea oţelului. Aranjarea halei de turnare pentru această operaţie are un rol im
portant. Nepregătirea acestei hale poate provoca atât pierderi de şarje, şi în acelaşi timp 
influenţează şi asupra calităţii oţelului dacă este ţinut în cuptor până când hala este pre
gătită pentru turnare. La aceasta se mai adăuga şi imperfecta modalitate de turnare care 
amesteca aliajul cu impurităţi, ducând la scăderea şi mai mult a calităţii oţelului.

în această privinţă, acuzatul Popp a declarat: „Hala de turnare a avut mare influenţă 
asupra producţiei oţelăriei prin: pierdere de şarje, neturnarea la timp a şarjelor care erau 
ţinute în cuptoare câteva ore mai mult decât normal, astfel că pe de o parte se micşora 
producţia cuptoarelor, iar pe de altă parte scădea calitatea, oţelul nemaicorespunzând 
calităţii proiectate.”

în fine, un alt compartiment în care s-a produs sabotajul a fost la centralele electrice, 
sabotaj care a influenţat producţia. Aici sabotajul s-a manifestat prin neglijenţe, prin neîn- 
locuirea pieselor deteriorate sau prin acte de sabotaj direct, introducerea în corpi de fier la 
acumulatori, producând incendieri şi în această privinţă acuzatul Popp a declarat: „Lipsa 
de întreţinere a acţionat şi asupra centralelor electrice de la Reşiţa, având de asemenea ca 
rezultat uzura prematură a utilajului, frecvente accidente, provocând întreruperi genera
le sau parţiale ale lucrului în sine în uzine, deteriorări ale utilajului şi un consum exagerat
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de combustibil. Astfel, centrala Anina nu mai producea decât 2500 kw în loc de 7000 kw 
din cauza necurăţirii condensatorului, neepurării apei de adaos, lipsei de supraîncălzire §i 
defectuoasei funcţionări a morilor ale căror piese supuse uzurii nu erau înlocuite la timp 
cu toate că se confecţionau la Reşiţa.”

Iată dar cum se executa acest sabotaj industrial şi dl. procuror arată că desele incen
dii, accidente de funcţionare, care în acest răstimp s-au triplat faţă de anii precedenţi, 
demonstrează criminala operă de sabotare în toate compartimentele, produsă de acuzaţii 
din proces, utilizând ca mână criminală oamenii puşi la îndemâna lui Popp de complicele 
lui Tomescu Ştefan, aşa cum de altfel a recunoscut acuzatul Popp Alexandru.

în aceată epocă, rebuturile au atins procente record de 80-90.
Acest sabotaj nu influenţa numai asupra Uzinelor Reşiţa şi din declaraţiile acuzaţilor 

şi din depoziţiile martorilor rezultă că această uzină forma centrul de greutate al industriei 
româneşti, pentru că Reşiţa furnizează materii fabricate şi nefabricate industriei noastre 
de bază ca I.A.R., Malaxa, Cugir, Wolf, Concordia şi altele. Prin micşorarea producţiei la 
Uzinele Reşiţa se lovea în producţia tuturor acestor uzine, de unde rezultă că o serie de ma
teriale se împuţinau pe piaţă şi influenţa în rău comerţul respectiv şi situaţia financiară res
pectivă, provocându-se ca urmare o serie de nemulţumiri în marea masă a muncitorilor.

Dl. procuror militar arată că un compartiment în care sabotajul a atins maximum 
a fost direcţia comercială, operă înfăptuită cu ajutorul lui Gheorghe Z. loan, directorul 
comercial al uzinelor. Aici sabotajul se manifesta prin nelivrarea la timp a comenzilor exe
cutate, neaprovizionarea la timp cu materii prime sau cele necesare producţiei.

Comitetul de direcţie al uzinelor analizând situaţia, a rezultat o pierdere de 13 mili
arde, consecinţă a micşorărilor producţiei şi totuşi nu a impresionat comitetul şi aşa cum 
arată martorul Vasile Dumitru, considerentele erau satisfăcătoare, desigur pentru că adu
cea la îndeplinire ordinele stăpânilor de la Washington.

Cu toată micşorarea producţiei, beneficiile acţionarilor de la Reşiţa şi, în special, ali
mentarea fondurilor negre creşteau vertiginos, fonduri care rezultau din vânzarea cotei 
de 5% lăsată liberă în special din rebuturi şi astfel se vede cum micşorarea producţiei 
producea pagube însemnate economiei ţării, îmbogăţind în acelaşi timp buzunarele in
dustriaşilor cu sume astronomice, din care apoi subvenţionau masiv partidele istorice şi 
organizaţiile lor subversive.

Toate aceste sume în loc să fie întrebuinţate în producţie, erau întrebuinţate în spe- 
culaţiuni de bursă neagră, cumpărându-se medalii, devize, a căror creştere înseamnă pro
fituri pentru sabotori.

Din declaraţia martorului Gheorghe Z. Ion rezultă că veniturile aproximative rezulta
te din vânzările la negru au fost la Reşiţa 40 miliarde, la Titan, Nădrag, Kalan 28 miliarde, 
la Astra 35 miliarde; în total 103 miliarde, bani care s-au plătit criminalilor ce lucrau con
tra poporului muncitor, de pe spatele căruia se storsese aceşti bani.

O altă formă de sabotaj se producea la Economat unde se aduceau alimente cu preţ 
mai scump decât pe piaţă, prin aceasta vroind să compromită măsurile luate de guvern, 
mai mult decât atât ei refuzau să împartă aceste alimente, în aşa fel că atunci când se îm- 
părţeau ele erau stricate, aşa cum rezultă din declaraţia martorului Francisc Moisco.

Un alt sistem consta în a nu plăti salariile la timp funcţionarilor sau în a le plăti prin 
avansuri anticipate, în aşa fel încât la timpul când urma să primească salariul muncitorul 
primea plicul gol.
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Toate aceste acţiuni de sabotaj s-au petrecut în anii 1945, 1946 şi 1947 în timpul când 

muncitorii într-un efort eroic înfruntau lipsuri din cele mai grele şi unii leşinau de foa
me în ateliere, mişcând producţia înainte, în timpul când populaţia săracă din Moldova 
plângea după o bucată de pâine sau mămăligă din cauza secetei, în acest timp criminalii 
îşi aleseseră momentul ca să lovească din plin în mod sadic în voinţa de muncă şi luptă 
a muncitorimii, spre a se putea lăuda cu faptele lor mârşave în faţa stăpânilor lor de la 
Washington şi Londra.

Toate acestea au fost posibile şi prin faptul că direcţia uzinelor a sabotat în mod sis
tematic epuraţiile în personalul cu atitudine politică anti-democratică cunoscuţi ca fascişti 
notorii şi acuzatul Popp în calitate de director împreună cu complicii săi, a menţinut pe 
toţi acei duşmani întrucât îl ajutau în acţiunea de sabotaj, aşa cum de altfel rezultă şi din 
depoziţia martorului Romulus Drăgoescu.

La toate acestea se mai adaugă munca cu aţâţare a elementelor naţional-ţărăniste, li
berale şi titeliste şi, în plus, oamenii speciali daţi de Ştefan Tomescu în slujba lui Alexandru 
Popp, toate acestea dând o imagine reală a stării de agitaţie provocată de aceşti acuzaţi.

In încheiere, dl. procuror militar arată că acestea sunt faptele, declarate şi recunoscu
te şi dovedite cu actele din dosarul cauzei, din care rezultă întregul plan pe care stăpânii 
lor din Washington l-au impus şi acuzaţii nu s-au dat înapoi de la nicio crimă.

Organizând grupuri teroriste, recrutarea din cele mai abjecte elemente, lipsite de cel 
mai elementar simţ patriotic, pe care le-au înarmat, constituindu-le în bande înarmate, 
în sistem piramidal sau spic şi având în frunte pe acuzaţii din proces, au plănuit lovituri 
contra regimului de democraţie populară cu ajutorul reprezentanţilor unor ţări străine, 
pentru a aduce ocupaţiune străină în ţară şi a înrobi poporul român acestora, în scopul 
de a trăi ei mai bine, de a readuce stăpânirea burghezo-moşierească pe care poporul în 
frunte cu clasa muncitoare a alungat-o prin lupte grele şi îndelungate. Grupările acestea 
au avut aceleaşi forme de organizare, aceleaşi planuri şi conducere şi aceiaşi stăpâni repre
zentanţii unor ţări străine.

Acuzaţii au organizat şi au condus vaste reţele de informaţii în slujba serviciului de 
spionaj ale statelor imperialiste, subminând siguranţa statului şi punând în pericol însăşi 
fiinţa acestuia.

Au plănuit cele mai odioase atentate împotriva conducătorilor iubiţi ai poporului cu 
scopul de a produce dezorientare pe care apoi să o speculeze pentru a-şi aduce la îndepli
nire planurile lor criminale; au organizat şi executat cele mai rafinate acţiuni de sabotaj, 
frânând opera de reconstrucţie a ţării, căutând să producă haos economic şi financiar spre 
a crea nemulţumiri în masă.

Vigilenţa poporului muncitor însă, a organelor sale de securitate au descoperit însă la 
timp faptele lor criminale, împiedicând în parte aducerea lor la îndeplinire.

Poporul muncitor îşi dă seama astăzi că acest complot urzit de acuzaţi urmărea stăpâ
nirea din nou a blestematei exploatări şi asupriri burghezo-moşiereşti, răpirea libertăţii şi 
independenţei naţionale, pierderea suveranităţii de stat şi transformarea României într-un 
stat vasal imperialismului hrăpăreţ şi sângeros cu întreg cortegiul de nenorociri şi umiliri 
îndurate an de-a rândul de popor pe vremea vechiului regim, ceea ce ar fi însemnat trans
formarea României într-o baie de sânge, noi şi grele jertfe.

De aceea poporul muncitor vede în aceşti acuzaţi pe duşmanul neîmpăcat, pe duşma
nul sângeros al muncii sale paşnice şi creatoare, al vieţii sale noi, pe duşmanul capabil de
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orice crimă, gata să vândă patria §i poporul pentru câţiva dolari sau lire sterline, gata să 
facă să curgă torente de sânge din popor, să arunce ţara noastră într-un război, punându-ji 
ultima §i suprema nădejde într-un măcel mondial, aşa cum dictează interesele aţâţătorilor 
la război, patronii şi instructorii acuzaţilor din proces.

Astfel în timp ce de la un capăt la altul al ţării în uzine şi în fabrici, pe ogoare şi la
boratoare, poporul muncitor era încordat în marea bătălie pentru clădirea unei vieţi mai 
fericite pentru cei ce muncesc, a unei vieţi libere de asuprire şi exploatare, aceşti acuzaţi 
duşmani ai poporului urzeau pe sub ascuns un complot criminal, se pregăteau să vândă 
independenţa României şi să treacă la odioasele sale asasinate.

De aceea, făcând să răsune aici în faţa Tribunalului vocea puternică şi plină de mânie 
a poporului muncitor, dând expresie voinţei lui necruţătoare de a sancţiona cu cea mai 
mare asprime crimele acuzaţilor, in concluziuni dl. procuror militar cere in numele tu
turor celor ce luptă pentru un viitor mai fericit al patriei noastre maximum de pedeapsă 
pentru toţi acuzaţii din proces.

Dl. procuror It.col. mag. Efdmie Călin analizând din punct de vedere de drept infrac
ţiunile reţinute în sarcina acuzaţilor de către dl. col. Stanciu, arată că faptele sunt dovedite 
şi că ele se încadrează in textele de lege, aşa cum au fost calificate după cum urmează;

Acuzatul Popp Alexandru, cetăţean român, a intrat în legătură cu agenţii unor puteri 
străine de la care a primit bani pentru a răsturna ordinea in stat şi a aduce trupe străine in 
ţară, fapte care întrunesc elementele crimei de înaltă trădare. Elementele celorlalte crime 
şi anume sabotaj industrial, transmiterea către agenţii străine a unor informaţii privind 
apărarea teritoriului şi mobilizarea naţională, surparea ordinii consdtuţionale, uneltiri in 
contra ordinii sociale, organizare şi participare Ia organizaţiuni de dp fascist, crimă de răz
vrătire, crimă de complot sunt de asemeni întrunite in speţă şi dovedite faptele cu piesele 
de la dosar, declaraţiile martorilor şi recunoaşterile acuzaţilor.

Dl. procuror militar susţine că infracţiunile au fost săvârşite în plenitudinea şi în con
formitate cu elementele de drept şi că acuzatul Popp se găseşte într-un cumul de infrac
ţiuni pentru a cere explicarea pedepsei maxime cea mai gravă, adică munca silnică pe 
viaţă.

Pentru acuzatul Mânu Gheorghe arată că faptele de care s-a făcut capabil intră şi ele 
sub incidenţa textelor de legi în care au fost încadrate în actul de acuzare, susţinând că 
şi acuzatul Gheorghe Mânu a intrat în legătură cu agenţii unor puteri străine, uneldnd 
împotriva statului şi a ordinii sociale, a instigat la înarmare şi la acţiuni violente cu scopul 
de a provoca război civil în ţară şi a pus la cale acte teroriste individuale şi colective prin 
grupul subversiv pe care l-a organizat. în înţelegere cu ceilalţi acuzaţi în scop de trădare şi 
de răsturnare a ordinii constituţionale, el a mai comis şi crima de complot şi în concluziuni 
cere şi pentru Gheorghe Mânu pedeapsa maximă, muncă silnică pe viaţă.

Aceleaşi concluziuni le pune şi pentru acuzatul Nicolae Mărgineanu arătând că fapte
le sunt dovedite şi încadrate în textele de lege respective cerând şi pentru acesta pedeapsa 
maximă, muncă silnică pe viaţă.

în ceea ce priveşte pe acuzatul Max Auschnitt, dl. procuror militar arată că faptele 
sale întrunesc elementele crimei de înaltă trădare, răzvrătire şi complot şi că ele au fost 
dovedite prin piesele de la dosar şi prin mărturisirile celorlalţi acuzaţi şi în concluziuni 
cere pentru acuzatul Max Auschnitt pedeapsă maximă în contumacie, adică muncă silnică 
pe viaţă.
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Pentru acuzatul Bujoiu Ion susţine că acesta s-a făcut vinovat pentru crima de înaltă 

trădare, uneltiri contra ordinii sociale, participare la organizaţiuni subversive, propagan
dă prin întreprindere de acţiuni în favoarea unor organizaţiuni politice de tip fascist, 
răzvrătire §i complot, că faptele sunt dovedite, elementele infracţionale întrunite şi cere în 
concluziuni pedeapsa maximă, muncă silnică pe viaţă.

Aceleaşi concluziuni pune dl. procuror militar şi pentru acuzaţii Gheorghiu Dimitrie, 
Balş Alexandru şi Horia Macellariu, susţinând că faptele imputate sunt complet dovedite şi 
elementele infracţiunilor întrunite, cerând pedeapsa maximă, adică muncă silnică pe viaţă.

Pentru acuzaţii Bontilă Gheorghe şi Nistor Chioreanu, dl. procuror militar arată că 
faptele sunt dovedite, că acuzaţii şi-au recunoscut vinovăţia, că au fost sinceri în declaraţi
ile lor şi în concluziuni cere pedeapsa de 25 ani muncă silnică şi 10 ani degradare civică.

Pentru acuzatul Nicolae Petraşcu arată că acesta s-a făcut vinovat de crima de înaltă 
trădare, participând ca autor moral la transmiterea de informaţiuni privind secrete de 
stat, ca şi pentru celelalte infracţiuni reţinute în sarcina sa, elementele fiind întrunite, cere 
în concluziuni pedeapsa maximă, muncă silnică pe viaţă.

Aceleaşi concluziuni le pune dl. procuror militar şi pentru acuzatul Eugen Teodorescu 
care în plus a săvârşit şi faptul de trecere frauduloasă a frontierei în mod repetat, cerând 
în concluziuni pedeapsa maximă - muncă silnică pe viaţă.

Pentru toţi acuzaţii care s-au făcut vinovaţi de înaltă trădare dl. procuror militar cere 
şi pedeapsa confiscării averii.

în concluziuni, dl. procuror militar It. mag. Eftimie Călin solicită aplicarea pedepse
lor pentru toţi acuzaţii conform textelor de lege, pentru care au fost trimişi în judecată, 
susţinând că aceste sancţiuni pe care parchetul le cere sunt cerute în numele poporului 
muncitor, în numele Republicii Populare Române, împotriva cărora acuzaţii din proces 
au comis faptele pentru care au fost trimişi în judecată.

Orele fiind înaintate, preşedintele pentru repausul judecătorilor şi al acuzaţilor sus
pendă şedinţa la orele 21 până a doua zi 31 octombrie 1948 orele 9 dimineaţa, când se vor 
relua dezbaterile în continuare.

Şedinţa din ziua de 31 octombrie 1948 ora 9 dimineaţa

Şedinţa publică fiind deschisă şi Tribunalul în aceeaşi compunere, s-au introdus acuzaţii 
care au fost identificaţi fiind asistaţi de apărătorii lor din oficiu ca şi în şedinţa precedentă.

S-a dat cuvântul apărării după cum urmează:
Dl. avocat Paraschivescu Bălăceanu în apărarea acuzatului Popp Alexandru arată de 

la început că acuzatul şi-a recunoscut toate faptele săvârşite de el în complicitate cu cei
lalţi acuzaţi şi după ce arată sarcina dificilă a avocatului în asemenea proces, dl. avocat 
Paraschivescu Bălăceanu mulţumind instanţei pentru modul cum a înţeles să înlesnească 
pregătirea apărării, arată că în acest proces politic sabotajul joacă un rol esenţial, constitu
ind una din caracteristicile procesului. în continuare, dl. avocat arată că procesul se referă 
la un grup izolat, restrâns de complotişti sabotori şi arătând rolul acuzatului inginer Popp 
Alexandru în activitatea complotistă şi teroristă a grupului, scoate în evidenţă faptul că 
din declaraţiile, acuzaţiile şi depoziţiile martorilor rezultă că acuzatul Popp a fost omul lui 
Auschnitt şi că el a lucrat sub ordinele acestuia.
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în conluziuni, dl. avocat Paraschivescu Bâlăceanu cere Tribunalului să examineze ac

tele §i să gradeze pedeapsa care reiese din încadrarea juridică a faptelor acuzatului Popp 
după situaţia de subordonat al lui Max Auschnitt.

Dl. avocat Mihail Nicolau în apărarea acuzatului loan Bujoiu după ce mulţumeşte 
instanţei pentru înlesnirea de a-şi putea pregăti apărarea şi de a fi avut posibilităţi de
pline de a consulta dosarele şi de a lua contact cu clientul său, dl. avocat Mihail Nicolau 
precizează că aşa cum rezultă din declaraţia acuzatului Bujoiu, faptele cuprinse în actul 
de acuzare nu sunt şi nu pot fi contestate. Susţine însă că nu este dovada certă că acuzatul 
Ion Bujoiu ar fi fost el şeful comitetului de coordonare a grupelor subversive şi că decla
raţiile acuzaţilor şi martorilor în această privinţă nu sunt perfect lămurite. De asemenea 
susţine dl. avocat Mihail Nicolau nu s-a făcut dovada că acuzatul Bujoiu ar fi fost princi
palul finanţator al acţiunilor subversive, acest rol ar fi trebuit mai degrabă să fie atribuit 
acuzatului Max Auschnitt.

Analizând art. 190 C.P. dl. avocat susţine că o parte din informaţiunile transmise de 
Bujoiu unor agenţi străini nu aveau caracter sever. în concluziuni, dl. avocat cere pentru 
Bujoiu Ion o sentinţă dreaptă.

Dl. avocat Mircea Manolescu în apărarea acuzatului Nicolae Mărgineanu arată că 
deşi procesul formează un tot unic, iar solidaritatea acuzaţilor în vederea atingerii acelo
raşi obiecdve a fost stabilită prin probe, declaraţii, totuşi conform art. 21 C.P. Tribunalul 
este în drept să aplice pedeapsa luând în considerare momentele şi gravitatea faptelor ca 
şi gradul de perversitate al infractorului. Mulţumind instanţei pentru înţelegerea avută 
în pregătirea apărării, dl. avocat Mircea Manolescu arată că deşi acuzatul Mărgineanu 
s-a făcut indiscutabil vinovat de înaltă trădare prin transmitere de informaţiuni agenţilor 
unor puteri străine şi de uneltire împotriva ordinei constituţionale, totuşi el nu poate fi 
considerat un element central în această acţiune. în concluziuni, toată instanţa să ţină cont 
că în cursul acţiunii subversive acuzatul a avut la un moment dat o mică umbră de ezitare 
şi că la proces şi-a recunoscut vina. Cere, în concluziuni, o sentinţă dreaptă.

Dl. avocat Ionel Teodoreanu în apărarea acuzatului Gheorghe Mânu după ce mul
ţumeşte instanţei pentru modul înţelegător în care le-a înlesnit pregătirea apărării, face 
o incursiune în drept analizând faptele acuzatului după care subliniază că în acest proces 
sunt o serie de recunoaşteri constatate, care nu au în ele nicio retractare şi nicio deviere, 
de la începutul cercetării şi până la sfârşitul ei, încolonate cu dezbaterile orale unde acuza
ţii au recunoscut toate faptele puse în sarcină, fiecare destăinuind partea sa de vinovăţie, 
în continuarea acestor idei, dl. avocat Ionel Teodoreanu în apărarea acuzatului Gheorghe 
Mânu insistă asupra faptului că acuzatul a mărturisit toată activitatea sa subversivă şi cere 
în concluzie o sentinţă justă.

D-na avocat Ana Ciobanu în apărarea acuzatului Gheorghiu Dimitrie arată că de
claraţia acestui acuzat se coroborează cu declaraţiile celorlalţi acuzaţi şi ale martorilor şi 
subliniază că de la început el a recunoscut faptele sale. în ce priveşte acuzaţiunea de a fi 
făcut parte din comitetul de conducere a grupelor teroriste, d-na avocat Ciobanu arată 
că prin această chestiune trebuie făcută o gradaţie în aplicarea sancţiunii deoarece spre 
deosebire de acuzaţii Mânu şi Macellariu, acuzatul Gheorghiu nu este unul din iniţiatorii 
acestor grupe, ci doar a colaborat cu comitetul lor de conducere. în concluzii, d-na apără
toare invocă clemenţa instanţei rugând ca în proces să fie gradată în aşa fel pedeapsa încât 
să dea posibilitatea acuzatului Gheorghiu Dimitrie de a deveni un om folositor societăţii 
printr-o sentinţă dreaptă şi echitabilă.
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Dl. avocat Grigore Dobrovici în apărarea acuzatului Balş Alexandru după ce arată 

că instanţa a înlesnit apărării pregătirea pentru apărare, mulţumind pentru acest fapt, 
precizează rolul apărării într-un asemenea proces, apoi îşi dezvoltă pledoaria analizând 
declaraţiile martorilor şi interogatoriile acuzaţilor, arătând că prin aceasta caută să dea 
posibilitatea instanţei de a adopta o hotărâre în care să se reflecte toate circumstanţele 
cauzei. După aceasta analizează punct cu punct cele patru capete de acuzare în care se în
cadrează faptele acuzatului Balş şi arată că acuzatul şi-a recunoscut vinovăţia, conchizând 
că acuzatul Balş era subordonat acuzatului Bujoiu şi acuzatului Popp Alexandru, cerând 
în concluziuni circumstanţe atenuante pentru Balş Alexandru.

Dl. avocat George Dumitrescu în apărarea acuzatului Horia Macellariu după ce aduce 
mulţumiri instanţei pentru înţelegerea avută în pregădrea apărării, ţine să sublinieze că 
în activitatea acuzatului Macellariu există o perioadă de câteva momente asupra căreia nu 
există probe suficiente din care să rezulte că el ar fi păstrat legăturile cu grupul complodst. 
Referindu-se la încadrarea juridică a faptelor imputate, dl. avocat Dumitrescu susţine că nu 
în art. 190 C.P. se încadrează fapta acuzatului Macellariu de trădare ci în cea din art. 191 C.P. 
şi aceasta pentru o mai bună stabilire a sancţiunii. Cere în concluziuni o sentinţă dreaptă.

Dl. avocat Manole Roman în apărarea acuzatului Bontilă Gheorghe mulţumind de 
asemenea instanţei pentru înlesnirea în pregătirea apărării, insistă asupra faptului că acu
zatul Bontilă şi-a luat responsibilitatea faptelor de care se recunoaşte vinovat şi arată în 
continuare influenţa nefastă pe care a exercitat-o mediul asupra acuzatului Bontilă. Dat 
fiind rolul şi activitatea pe care a desfaşurat-o acuzatul Bontilă, dl. apărător solicită instan
ţei să aprecieze aceasta la pronunţarea sentinţei şi să se ţină seama de faptul că Bontilă nu 
era cel mai apropiat dintre colaboratorii lui Bujoiu, şeful grupei din care făcea parte şi în 
concluziuni cere a se da o sendnţă dreaptă.

Dl. avocat Constantin Chiriac în apărarea acuzatului Petraşcu Nicolae după ce anali
zează textele de lege în care au fost încadrate faptele imputate acuzatului Petraşcu Nicolae 
fost secretar general al mişcării legionare, scoate în evidenţă faptul că acuzatul a mărturisit 
scopul venirii sale în ţară, precum şi legăturile pe care le-a stabilit ulterior prin curierul 
trimis de Horia Sima, Eugen Teodorescu împreună cu care a dezvoltat apoi acţiunea de 
spionaj în folosul puterilor străine. în continuare, dl. avocat Chiriac susţine că avocatul 
Petraşcu a arătat Justiţiei în declaraţiile sale felul în care erau organizate grupele de legi
onari, dând şi detalii asupra activităţii ce au desfăşurat-o.

în concluziuni, cere ca la aplicarea sentinţei să se aibă în vedere că acuzatul ca autor 
principal a făcut mărturisiri detaliate şi a se aplica o sendnţă dreaptă.

Dl. avocat Constantin Caropol în apărarea acuzatului Eugen Teodorescu, prezintă pe 
acest acuzat ca pe un izolat printre ceilalţi acuzaţi, ca pe un element secundar, care a trecut 
pe rând din serviciul unora în serviciul altora, adică din serviciul Gestapoului în serviciul 
spionajului american. în continuare, dl. avocat Caropol susţine că nu a fost suficient dove
dită acuzaţiunea adusă lui Teodorescu de a fi dat ajutor la organizarea formaţiunilor para
militare şi că chiar încadrarea în crima de înaltă trădare ar fi susceptibilă de o schimbare, 
determinată atât de calitatea lui Teodorescu cât şi de natura informaţiunilor pe care le-a 
trimis serviciului de spionaj american. în concluziuni, cere pentru Teodorescu o sentinţă 
dreaptă.

Dl. avocat Ion Gh. Lucaci aducând mulţumiri instanţei pentru largheţea cu care a 
îngăduit pregătirea apărării în acest proces, arată că acuzatul Chioreanu este un tempera-
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ment liniştit şi a fost influenţat de împrejurările create de război care l-au dezrădăcinat din 
câmpul muncii constructive, împrejurări care au condus şi pe reprezentantul Parchetului 
să-i ceară pedeapsa de 25 ani muncă silnică. Cere în concluziuni o sentinţă echitabilă în ra
port de faptele comise şi de gradul de sinceritate al acuzatului, cu circumstanţe atenuante.

Reprezentantul Parchetului având cuvântul în replică, îşi menţine concluziunile puse 
atât în ce priveşte faptul material cât şi încadrarea în drept pentru toţi acuzaţii.

Apărarea în ultim cuvânt îşi menţine concluziunile puse.
După ce apărarea a avut ultimul cuvânt, preşedintele a întrebat pe fiecare dintre 

acuzaţi dacă mai au ceva de adăugat în apărarea lor, la care acuzaţii au declarat după cum 
urmează:

Acuzatul Popp Alexandru declară: „îmi menţin declaraţiile făcute şi nu mai am nimic 
de adăugat.”

Acuzatul Bujoiu Ion a declarat: „N-ar fi ceva nou însă aici s-a produs o serie de in- 
formaţiuni care introduc elemente noi şi care pot să schimbe caracterul. De exemplu, s-a 
afirmat că am subvenţionat între altele mişcarea legionară, ceea ce n-a figurat in nicio 
declaraţie. Aş fi vrut să mai spun că nu am iniţiat, nici organizat vreo organizaţie şi că in 
contactul care l-am avut cu elementele străine în 1945 şi ulterior în 1948, contactul a fost 
minim. Recunosc că din acest contact ar fi reieşit pentru noi o încurajare pentru continu
area acţiunii noastre şi pentru conducerea ei mai departe.”

Acuzatul Gheorghe Mânu a declarat: „Am recunoscut Aptele şi cunosc răspunderile. 
Aştept sendnţa Tribunalului.”

Acuzatul Mărgineanu Nicolae a declarat: ,A§tept pe măsura faptelor declarate şi cu
noscute sentinţa Tribunalului.”

Acuzatul Gheorghiu Dimitrie a declarat: „De la prima sentinţă am răspuns cu sinceri
tate. Nu vreau să fug de răspundere, aştept pedeapsa de ia onorata Instanţă. Recunoscând 
acţiunea mea şi greşelile mele, precum şi regretul pe care-1 am, aştept ca onorata instanţă 
să încadreze pedeapsa mea aşa cum se cuvine în prevederile legii, în aşa fel încât să mai 
pot fi de folos societăţii.”

Acuzatul Balş Alexandru: „Nu am nimic de declarat.”
Acuzatul Horia Macellariu: „N-am nimic de adăugat peste ceea ce am declarat. Aştept 

hotărârea instanţei.”
Acuzatul Bontilă Gheorghe: „Am suferit incitaţiile de război ale cercurilor imperialis

te. Recunosc că am fost în eroare. Aştept verdictul instanţei şi sunt sigur că acest verdict 
va fi drept.”

Acuzatul Petraşcu Nicolae: „în ce priveşte faptele mele le-am recunoscut şi rămâne 
acum ca instanţa să aprecieze asupra lor.”

Acuzatul Teodorescu Eugen: „în afară de declaraţiile făcute de apărare nu mai am 
nimic de adăugat.”

Acuzatul Chioreanu Nistor a declarat: „Domnule Preşedinte, onorat Tribunal, mărtu
risesc adânca mea vină faţă de legile ţării şi faţă de regimul Republicii Populare Române. 
Recunosc profunda mea greşeală, mai ales că acum am aflat de dansul milioanelor furate 
de la gura milioanelor de muncitori, ale femeilor şi copiilor lor. Despre acest lucru n-am 
ştiut până aci în boxă. Mărturisesc că de patru zile îmi dogoresc obrajii de ruşine şi simt 
privirile acuzatoare ale sutelor de muncitori, care cu graiul lor mut mă acuză pentru fap
tele pe care le-am săvârşit.”
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După acest ultim cuvânt al acuzaţilor, preşedintele a declarat dezbaterile închise.
Tribunalul având nevoie de timp pentru studierea tuturor actelor din dosarul cauzei, 

cu unanimitate de voturi amână pronunţarea pentru ziua de 2 noiembrie 1948, ora 10 
dimineaţa.

Dată şi citită în şedinţa publică astăzi 31 octombrie 1948.

Şedinţa de la 2 noiembrie 1948 ora 10 dimineaţa

Pentru astăzi fiind fixată pronunţarea hotărârii în cauza din faţă ce face obiectul dos. 
nr. 4066/948, Tribunalul fiind în aceeaşi compunere ca în şedinţele precedente, s-a retras 
în camera de consiliu conform art. 290 C.J.M. spre a delibera asupra culpabilităţii şi apli- 
caţiunii pedepsei.

Opiniunea judecătorilor s-a luat conform art. 291-295 C.J.M., iar aplicaţiunea pedep
sei s-au avut în vedere dispoziţiunile din Cartea IV-a Titlul I C.J.M., după care.

Tribunalul:

Deliberând în secret conform art. 291-295 C.J.M.;
Asupra acţiunii penale deschisă prin ordinul de trimitere în Judecată nr. 2429 din 19 

octombrie 1948 al Regiunii Il-a Militare în contra lor:
1. Popp Alexandru, român, de 50 ani, inginer, din Bucureşti, str. Popa Petre nr. 41, 

pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 C.P.; crima de înaltă trădare p.p. de art. 
187 pt. 1,2,3 şi al. ultim C.P.; crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; 
crima de surparea ordinii constituţionale p.p. de art. 207 C.P.; delictul de uneltiri contra 
ordinii sociale p.p. de art. 209 part. Il-a al. d. C.P.; crima de organizare şi de participare la 
organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 part. IlI-a C.P.; delictul 
de propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea organizaţiunilor de tip fascist poli
tice şi paramilitare p.p. de art. 209 pt. IV-a C.P.; crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. 
şi crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire 
p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P. toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P. 
cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856-938 şi 1108/938;

2. Mărgineanu Nicolae, român, de 43 ani, conferenţiar universitar, din Cluj str. 
Nicolae lorga nr. 9, trimis în judecată pentru: crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 
C.P.; crima de înaltă trădare p.p. de art. 187 pt. 1, 2, 3 şi alin. ulum C.P.; crima de înaltă 
trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. 
de art. 209 pt. Il-a al. d. C.P.; crima de organizare şi de participare la organizaţiuni de tip 
fascist, politice şi paramilitare p.p. de art. 209 pt. IlI-a C.P.; crima de răzvrătire p.p. de 
art. 210 C.P.; crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi 
de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207, 210 C.P. toate comb. cu art. 101 
§i 103 C.P. şi cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi D.L. nr. 1108/938;

3. Auschnitt Max, român, major, inginer, cu ultim domiciliu în Bucureşti, Parcul 
Jianu, pentru: crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 C.P.; crima de înaltă trădare prin 
necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. şi crima de com
plot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 
227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., cu art. 457 
C J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;
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4. Bujoiu loan, român, de 54 ani, inginer, din Bucureşti, str. Romană nr. 13, pentru: 

crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; delictul de uneltiri contra 
ordinii sociale p.p. de art. 209 pt. Il-a C.P. ai. d.; crima de organizare şi participare la 
formaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 pt. IlI-a C.P.; delictul de 
propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea organizaţiunilor de tip fascist, politice 
şi paramilitare p.p. de art. 209 pt. IV-a C.P.; crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. şi 
crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire 
p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P., 
cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

5. Gheorghiu Dimitrie, român, de 49 ani, inginer chimist, din Bucureşti, Aleea 
Alexandru nr. 45, pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; 
delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pt. Il-a al. d. C.P.; crima de or
ganizare şi de participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 
209 pt. IlI-a C.P. şi crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţio
nale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb, cu art. 186, 207, 210 C.P. toate comb. cu 
art. 101, 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

6. Balş Alexandru, român, de 50 ani, inginer, din BucureşU, str. Biserica Amzei nr. 3, 
pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; delictul de uneltiri 
contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pt.II-a al. d. C.P.; crima de organizare şi de partici
pare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 pt. IlI-a C.P. §i 
crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire 
p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 101, 103 C.P., şi cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 
şi 1108/938;

7. Macellariu Horia, român, de 53 ani, amiral în rezervă, din Bucureşti, B-dul 6 Martie 
nr. 25, trimis în Judecată pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190
C. P.; delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pt. IlI-a alin. d. C.P.; crima 
de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, politice şi paramilitare p.p. de 
art. 209 pt. IlI-a C.P. şi crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constitu
ţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. 
cu art. 101 şi 103 C.P. şi cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

8. Bontilă Gheorghe, român, de 44 ani, profesor, din Bucureşti, str. Caraiman nr. 30, 
pentru: delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pt. Il-a alin.d. C.P.; crima 
de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, politice şi paramilitare p.p. de 
art. 209 pt. Ill-a C.P.; crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. şi crima de complot în scop 
de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. 
cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu
D. L. nr. 856/938 şi 1108/938;

9. Mânu Gheorghe, român, de 45 ani, conferenţiar din Bucureşti, str. Mircea Vodă 
nr. 16, pentru: crima de înaltă trădare p.p. de art. 187 C.P., crima de înaltă trădare prin 
necredinţă p.p. de art, 190 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 
pt. Il-a al.d. C.P.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, politice 
şi paramilitare p.p. de art. 209 pt. IlI-a C.P.; crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. 5' 
crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire 
p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 196, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P-, 
cu art. 457 C.J.M. şi D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;
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10. Petraşcu Nicolae, român, de 41 ani, profesor, domiciliat în Sibiu, str. Morilor nr. 

89, trimis în judecată pentru: complicitate la crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. 
de art. 121 C.P., comb. cu art. 190 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de 
art. 209 pt. Il-a alin. d. C.P.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip 
fascist, politice şi paramilitare p.p. de art. 209 pt. IlI-a C.P.; crima de răzvrătire p.p. de 
art. 210 C.P., toate comb. cu art. 101,103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 
1108/938;

11. Teodorescu Eugen, român, de 35 ani, avocat, cu domiciliul în Constanţa, str. I.G. 
Duca nr. 24, pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; crima 
de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de 
art. 209 pt. IlI-a C.P.; complicitate la crima de organizare şi participare la formaţiuni de 
tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 121 C.P., art. 230 C.P. comb. cu art. 209 pt. 
IlI-a C.P. şi delictul de trecere frauduloasă a frontierei p.p. de art. 267 C.P., toate comb. 
cu art. 101 şi 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

12. Chioreanu Nistor, român, de 41 ani, avocat, cu domiciliul în Sibiu, str. I.V. Stalin 
nr. 49, pentru: complicitate la crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 121 
C.P., 230 C.P. comb. cu art. 190 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de 
art. 209 pt. Il-a al.d. C.P., crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist 
politice şi paramilitare p.p. de art. 209 pt. IlI-a şi crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. x 
toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P. şi cu art. 457 C.J.M. şi D.L. nr. 856/938 şi 1108/938.

Având în vedere concluziunile orale ale procurorilor militari, precum şi susţinerile 
acuzaţilor făcute personal şi prin apărătorii lor în faţa instanţei în şedinţa publică.

Având în vedere că din instrucţia orală urmată în cauză în şedinţa publică cât şi din 
actele de la dosar care au fost puse în discuţia părţilor în şedinţă publică conform art. 137 
Pr. Pen. se constată următoarele:

in fapt:
După evenimentele istorice din 23 august 1944, în urma cărora a fost restaurat regi

mul dictatorial antonescian, acuzaţii Popp Alexandru, Max Auschnitt şi ceilalţi din acest 
proces au început împreună cu luliu Maniu şi cu fostul Partid Naţional-Ţărănesc, să lupte 
prin orice mijloace împotriva transformărilor democratice din ţară.

După ce s-a arătat în procesul conducătorilor fostului P.N.T., luliu Maniu, Ion 
Mihalache, Nicolae Penescu şi ceilalţi conducători ai partidului condamnaţi în noiembrie 
1947, s-au pus încă din prima perioadă de dezvoltare a regimului de democraţie popu
lară, în fruntea complotului contra statului, cu scopul de a răsturna prin violenţă regimul 
democrat şi guvernul legal de la cârma ţării şi de a reinstaura vechiul regim burghezo- 
capitalist.

Paralel cu aceasta, încă din 1945 exista un al doilea centru complotist şi mai bine con
spirat, compus din acuzaţii: Popp Alexandru, Max Auschnitt, loan Bujoiu, N. Mărgineanu, 
Gheorghe Mânu şi ceilalţi care şi el se baza tot pe sprijinul cercurilor imperialiste ale sta
telor străine, centru complotist care a dus la activitate până în anul 1948;

Astfel, acuzaţii Max Auschnitt, Popp Alexandru, loan Bujoiu, Nicolae Mărgineanu, 
Gheorghe Mânu, Dimitrie Gheorghiu, Alexandru Balş, Horia Macellariu, Gheorghe 
Bontilă, Nicolae Petraşcu, Eugen Teodorescu şi Nistor Chioreanu s-au pus în fruntea 
unui complot organizat în contra statului, sprijinindu-se în acţiunea lor pe rămăşiţele 
reacţiunii din ţară, care reacţiune a fost doborâtă, dar nu încă distrusă şi apoi cu sprijinul
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§i după directivele din afară ale serviciilor de spionaj american pregăteau răsturnarea 
prin violenţă a guvernului legal de la cârma ţarii şi a regimului de democraţie populară, 
ei căutând a reinstaura vechiul regim burghezo-moşieresc, şi prin aceasta atentând în mod 
criminal la independenţa şi suveranitatea statului nostru a Republicii Populare Române.

Din actele dosarului şi din dezbaterile orale s-a stabilit că acuzaţii Popp Alexandru ;i 
Max Auschnitt erau în legătură directă cu condamnatul luliu Maniu, că din banii lui Max 
Auschnitt şi ai altor magnaţi ai marii industrii din ţară au fost subvenţionate organizaţiile 
subversive ale naţional-ţărăniştilor, ale liberalilor şi ale aşa-zişilor democraţi independenţi, 
că, în sfârşit, cu banii lui Max Auschnitt şi ai altor magnaţi ai marii industrii din ţară au 
existat şi acţionat organizaţiunile subversive, care primeau concomitent şi sprijinul din 
afară al cercurilor imperialiste străine.

Acest mod de alimentare cu sume mari de bani ale organizaţiunilor subversive a fost 
posibil deoarece, aşa cum s-a stabilit la cercetări şi din dezbaterile reale, Max Auschnitt 
care până în anul 1946 a fost unul din conducătorii acestui complot, îndreptat în contra 
statului, concentra în mâna sa finanţarea grupelor subversive reacţionare din ţară, în timp 
ce el era cel mai mare industriaş din ţară.

Astfel după cum s-a stabilit, până ia naţionalizare Auschnitt era proprietarul între
prinderilor metalurgice Titan, Nădrag-Kalan, a întreprinderilor metalurgice dunărene 
/I.M.D./ şi a unor întreprinderi asemănătoare la Brăila şi Galaţi, era stăpânul unor între
prinderi şi exploatări forestiere în Banat şi Moldova, fiind apoi în acelaşi timp şi unul din 
proprietarii principali ai celor mai mari întreprinderi metalurgice din ţară U.D.R.

Acuzatul Max Auschnitt, rămas apoi în străinătate, dispune şi acum de o mare avere, 
astfel: în Anglia el este coproprietarul cunoscutelor fabrici de armament Wyzkers şi al 
uneia dintre cele mai mari întreprinderi bancare din Londra Westminsterbank; iar în 
America, Max Auschnitt este coproprietarul societăţii americane de credit în investiţii şi 
proprietarul întreprinderii metalurgice Trading Company for Orient din New York.

Legat de aceste mari proprietăţi, acuzatul Max Auschnitt a fost cel dintâi care s-a pus 
în fruntea complotului pentru răsturnarea regimului democrat din ţara noastră şi pentru 
restaurarea vechilor sisteme de exploatare.

Capitalul anglo-american care în România dispunea de un însemnat număr de între
prinderi şi acţiuni în industria petroliferă, metalurgică a hârtiei, cum şi aproape în toate 
celelalte ramuri ale industriei, a găsit în Max Auschnitt reprezentantul cel mai credin
cios.

Cercurile imperialiste ale statelor străine anglo-americane au găsit în acuzaţii Popp 
Alexandru, Mânu Gheorghe, Bujoiu loan, Nicolae Mărgineanu, Dimitrie Gheorghiu, 
Alexandru Balş, Horia Macellariu, Gheorghe Bontilă, Nicolae Petraşcu, Eugen Teodorescu 
şi Nistor Chioreanu, instrumente docile pentru îndeplinirea planurilor lor agresive, agenţi 
devotaţi, care după arestarea şi condamnarea lui luliu Maniu, s-au pus în fruntea activită
ţii subversive, teroriste şi diversioniste în scopul de a răsturna prin violenţă guvernul legal 
al ţării şi reinstaurarea vechiului regim burghezo-moşieresc.

După cum a reieşit din actele dosarului şi din dezbaterile orale, în urmărirea aces
tor scopuri criminale, acuzaţii Popp Alexandru, loan Bujoiu, Max Auschnitt şi Gheorghe 
Mânu, au creat o organizaţie subversivă şi conspirativă în vederea săvârşirii prin forţă 
armată a loviturii de stat, având sprijinul din afară al cercurilor imperialiste anglo-ameri- 
cane, iar acuzatul Gheorghe Mânu a întocmit în acest scop, după indicaţiunile unor repre-

www.ziuaconstanta.ro



marian moşneagu 321
zentanţi americani, instrucţiuni speciale pentru săvârşirea în ţară a unor acte subversive 
împotriva cuceririlor democratice ale poporului român şi săvârşirea de acte de subminare 
al guvernului legal al ţării.

Acuzaţii Bujoiu loan, Popp Alexandru, Nicolae Mărgineanu, Gheorghe Mânu şi 
Dimitrie Gheorghiu au stabilit legături secrete cu reprezentanţii americani şi englezi şi s-au 
înţeles cu aceştia asupra pregătirii şi asupra realizării planurilor unei lovituri de stat, cu 
sprijinul cercurilor imperialiste; asupra furnizării de armament, muniţii şi fonduri băneşti 
către organizaţia subversivă, având ajutorul reprezentanţilor americani, înţelegându-se şi 
asupra organizării de acţiuni de sabotaj şi distrugeri spre a submina economia ţării.

Acuzatul Bujoiu loan împreună cu acuzaţii Nicolae Mărgineanu, Dimitrie Gheorghiu, 
Alexandru Balş, Horia Macellariu şi Gheorghe Bontilă au format în anul 1945 comitetul 
de conducere al grupelor subversive care au fost create de aceştia iar în anul 1947 ares
tarea şi condamnarea lui luliu Maniu s-a înfiinţat şi comitetul de coordonare, în frunte 
cu acuzatul Popp Alexandru, care comitet a devenit apoi centrul principal al activităţii 
subversive şi complotiste din ţară.

Aceşti acuzaţi au alcătuit de asemenea în ascuns, aşa-numitul „guvern” în frunte cu 
fugarul Nicolae Rădescu, care trebuia să fie adus la putere prin mijlocirea unei lovituri de 
stat înarmate, cu ajutorul cercurilor imperialiste străine anglo-americane.

în scopul finanţării organizaţiilor subversive care acţionau în ţară, acuzaţii Max 
Auschnitt şi Popp Alexandru au înfiinţat un fond secret, special, cu ajutorul speculaţiu- 
nilor la Bursa Neagră şi au susţinut cu mari sume de bani organizaţiile conspirative ale 
naţional-ţărăniştilor, naţional-liberalilor şi ale social-democraţilor independenţi.

Acuzaţii loan Bujoiu, Popp Alexandru, Gheorghe Mânu, Nicolae Mărgineanu, 
Alexandru Balş, Gheorghiu Dimitrie, Nicolae Petraşcu şi Nistor Chioreanu, în decursul 
mai multor ani, au strâns personal şi printr-o reţea de agenţi creată în mod special, infor- 
maţiuni constituind secrete de stat, pe care le-au trimis reprezentanţilor oficiali ai Angliei 
şi Statelor Unite ale Americii; iar acuzatul Eugen Teodorescu, fiind un agent plătit al ser
viciului de spionaj american, a trecut în repetate rânduri în mod fraudulos frontiera şi a 
transmis informaţiuni secrete obţinute serviciului de spionaj american din oraşul Salzburg 
din zona americană de ocupaţie din Austria.

în acest scop, acuzaţii sus-numiţi au menţinut legături de spionaj cu străinii Henry 
P. Leverich, prin consilier al Legaţiei americane din Bucureşti, John R. Lowell, ataşat 
militar american, Donald G. Duneam, Robert Sheea şi G. Wagham Fergusson, secretari ai 
Legaţiei americane şi cu Charles Robinson, consilier al Legaţiei Engleze, William Watson, 
ataşat comercial al Legaţiei Engleze şi cu col. englez Bill Young.

Acuzaţii conducători ai complotului îndreptat împotriva statului au trecut la cele mai 
mârşave mijloace de luptă, ei pregătind atentate mişeleşti împotriva membrilor guvernu
lui şi ai altor oameni de stat de seamă din ţară, iar acuzatul Gheorghe Mânu a elaborat în 
acest scop un plan special pentru realizarea unor acte teroriste individuale şi în grup.

Acuzatul Max Auschnitt a organizat săvârşirea de acte de sabotaj în industria grea, 
care acţiune a fost continuată de acuzatul Popp Alexandru, ambii provocând mari scă
deri în producţia de oţel, locomotive şi vagoane, aducând prin acţiunea lor un prejudiciu 
considerabil în economia ţării şi în mod intenţionat au întârziat plăţile salariilor şi au 
dezorganizat aprovizionarea muncitorilor şi funcţionarilor cu articole de primă necesita
te, ei încercând să provoace în mod artificial nemulţumiri împotriva politicii guvernului 
Republicii Populare Române.
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Având în vedere că din probele administrate în proces rezultă că acest complot a înce

put chiar din vremea când masele populare descătuşate porniseră cu avânt să cucerească 
noul regim democratic spre a construi o Românie liberă şi independentă şi nu de la masa 
de la marea Bnanţă, cum au căutat unii din acuzaţi să arate.

Că în urmărirea scopului lor acela de răsturnare prin violenţă a regimului democratic 
din România, acuzaţii imediat după 23 august 1944 au început să răspândească o serie 
întreagă de calomnii, anecdote şi bârfeli mincinoase, transmise de la om la om, de la grupă 
la grupă, spre a produce dezorientări în masele muncitoare şi de a produce neînţelegere 
între conducătorii acestor mase.

Cu privire la activitatea complotistă a grupelor Popp şi Bujoiu în sensul că îşi are 
începutul în toamna anului 1944, acuzatul Bujoiu loan a declarat la primele cercetări fila 
131 voi. I următoarele: „După 23 august 1944 şi mai ales pe la finele toamnei aceluiaşi an 
am avut adeseori conversaţiuni cu d-nii inginer Gheorghiu şi Antonescu, constatând o în
grijorare comună faţă de ascendenţa politică pe care o luau in ţară forţele muncitoreşti şi 
mai ales Partidul Comunist Român şi am stabilit atunci că este necesar să pornim o acţiune 
care să creeze un curent de opinie publică, ostil acestor forţe.”

Acuzatul Gheorghiu Dimitrie în declaraţia de la primele cercetări fila 228 voi. I con
firmând declaraţia făcută de acuzatul loan Bujoiu, arată: „în toamna anului 1944 pe când 
eram director general la Soc. Creditul Minier, am început împreună cu di. inginer Gh. 
Antonescu director tehnic la acea societate o acţiune care urmărea creşterea unui curent 
de opinie publică ostil mişcării muncitoreşti şi în special împotriva Partidului Comunist 
Român. Tendinţa practică a acestei mişcări era aceea de a asigura conducerea ţării prin 
intermediul uneia din vechile partide cu Partidul Social Democrat aşa cum era repre
zentat de dl. Xitel Petrescu. Această situaţie urmând să conducă la menţinerea stării de 
lucruri existente până atunci. Acţiune era condusă în colaborare cu dl. inginer Ion Bujoiu, 
Niţescu şi Balş cu care ţineam legătura prin dl. inginer Gh. Antonescu.

Având în vedere că recunoaşterea acuzaţilor dovedeşte că activitatea organizatorică 
a grupelor Popp şi Bujoiu avea de la începutul ei un caracter subversiv şi că la baza ei se 
găseau aşa-zisele grupări de rezistenţă care după intenţia celor ce le-au creat, trebuiau să 
se transforme în unităţi de luptă în vederea pregătirii loviturii de stat.

în legătură cu această activitate organizatorică, acuzatul Popp Alexandru a declarat 
la primele cercetări fila 43 voi. I: „Pe plan subversiv s-au creat grupuri subversive, s-au 
întărit şi organizat grupurile subversive ale P.N.T., creindu-se astfel o forţă gata de a 
interveni la momentul socotit oportun de către americani”, enumerând grupele create şi 
organizate.

Din aceste nume, un rol activ în formarea grupurilor subversive şi stabilirea de legă
tură între ele în acţiunea lor criminală l-a avut acuzatul Gheorghe Mânu.

La cercetările preliminare, acuzatul Gheorghe Mânu a recunoscut că în martie 1945 
a stabilit legătura cu comandamentul legionar, însă nu s-a limitat la atât, ci el a mijlocit 
stabilirea de legături şi cu alte grupuri subversive, care au început să desfăşoare activitatea 
ilicită în a doua jumătate a anului 1945.

Cu privire la această activitate, acuzatul Gheorghe Mânu la primele cercetări fila 397, 
398 voi. I a declarat, între altele, că au fost luate contacte în vederea coordonării şi a or
ganizării rezistenţei sau menţinute aceste contacte cu grupurile V. Brătianu-Dinu Vasiliu, 
Bijoiu; Amiral Macellariu; Bontilă; Horaţiu Comaniciu; Moruzzi/indirect prin grupul
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Bujoiu/; Slătineanu; arătând în continuare că grupuri mai mici s-au afiliat sau s-au conto
pit în mişcarea lor şi că acestea în ordine cronologică au fost grupul Puiu, grupul Florescu, 
grupul Titi Constantinescu şi grupul Laura Săulescu.

Pentru a se păstra conspirativitatea, acuzatul Mânu declară mai departe, legătura se 
menţinea numai între conducătorii grupurilor subversive precizând: „legături s-au luat 
numai între conducătorii şi eventual număr restrâns de colaboratori imediaţi”.

Aceste declaraţii ale acuzatului Mânu Gheorghe sunt confirmate în întregime de către 
acuzatul Nicolae Mărgineanu care a precizat că acuzatul Popp a decis să unifice grupurile 
subversive, punând în fruntea lor un singur comitet care să conducă întreaga lor acdvitate 
complodstă şi referindu-se la partea organizatorică a activităţii acuzatului Popp, Nicolae 
Mărgineanu a declarat că Popp iniţiase şi pornise tratative avansate pentru constituirea 
unui comitet de coordonare a grupurilor teroriste care să idendBce şi să strângă sub con
ducerea sa după dispoziţiunile anglo-americanilor, toate grupurile teroriste ce ar fi existat 
pe teritoriu, printre altele grupul lui Bujoiu.

Recunoscând participarea sa activă la acest complot, acuzatul Petraşcu Nicolae a de
clarat la primele cercetări fila 488 voi. I că a trecut la acdvizarea şi completarea organiza
ţiei legionare; iar in ce priveşte structura organizaţiei subversive a legionarilor şi rolul său 
conducător în organizaţie, acuzatul Petraşcu Nicolae a declarat la fila 494 voi. I: „Forma 
organizatorică a legiunii a rămas cea veche, începând cu comandantul care avea ca misiune 
conducerea şi îndrumarea organizaţiei şi care se compunea din următorii fără să numeas
că pe cineva; comandantul eram eu, ajutat şi înlocuit în lipsa mea de Valeriu Negulescu. 
Nistor Chioreanu îmi era sfătuitor şi se ocupa îndeosebi cu organizaţia din Ardeal.”

Aceste grupuri subversive ce formau complotul organizat contra statului erau orga
nizate pe baza celei mai severe conspirativităţi, erau în formă piramidală, fapt ce a fost 
confirmat la cercetările preliminare de către acuzatul Horia Macellariu, anume că şeful 
avea legătura în sus, iar grupele nu aveau voie să se cunoască între ele, primindu-se in
strucţiuni de la Bujoiu care a denumit forma de organizare „spic”.

în legătură cu acesta, documentul original ridicat de la Brancovici de către organele 
de anchetă cu ocazia arestării acestuia, document care avea menţiunea „strict secret” pur
tând titlul de „instrucţiuni generale pentru comitetul naţional”, este edificator.

Aceste instrucţiuni au fost scrise personal de către acuzatul Gheorghe Mânu care, atât 
la cercetările preliminare cât şi în faţa instanţei, a confirmat autenticitatea lor şi a precizat 
că instrucţiunile întocmite de el erau destinate grupurilor subversive şi organului lor de 
conducere.

în aceste instrucţiuni se spune că: „în orice mişcare secretă, ierarhia G.N. este de ti
pul piramidal, fiecare element al ei fiind în legătură numai cu subordonaţii săi şi cu şeful 
indirect” şi mai departe „Dacă şeful unităţii ierarhice superioare şi şeful unităţii în subor
dine nu-şi au sediul în aceeaşi localitate şi ocupaţiile lor nu le permit să se deplaseze prea 
des, legătura între ei va putea fi asigurată de un curier, care va face parte din serviciul de 
informaţii şi legături. Pentru mai multă siguranţă, cei doi şefi vor conveni de o parolă pe 
care curierul va trebui să o cunoască pentru a fi pus în contact”.

Aceste reguli de conspirativitate severă se extindeau şi asupra corespondenţei şi asu
pra convorbirilor telefonice ale membrilor grupurilor subversive şi, în legătură cu aceasta, 
în instrucţiunile generale alcătuite de acuzatul Gheorghe Mânu se spune: „în principiu, 
trebuie evitată orice corespondenţă sau rapoarte scrise. Dacă totuşi contactul se face late-
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ral, prin curier sau prin radio, corespondenţa se va face prin prescurtări, semne conven
ţionale, total sau parţial în cifru sau cu cerneală simpatică. în niciun caz nu se va da un 
nume clar”, şi mai departe: „în principiu, se vor evita convorbirile telefonice pentru tot 
ce priveşte mişcarea. Dacă totuşi ele sunt folosite pentru a câştiga timp, se va proceda ca 
şi pentru corespondenţă sau documentarea scrisă. Niciun nume propriu în clar, nimic ce 
ar putea dezvălui existenţa mişcării sau organizării, nimic ce priveşte o acţiune ofensivă 
oarecare.”

în corespondenţa cu adepţii lor, aflaţi în străinătate, acuzaţii Bujoiu loan, Horia 
Macellariu şi Gheorghe Bontilă au folosit numele conspirativ „Gelu”, care era numele 
conspirativ al acuzatului inginer Dumitriu Gheorghiu.

în legătură cu aceasta, la primele cercetări acuzatul Horia Macellariu fila 323 voi. I a 
declarat următoarele: „Scrisoarea era comunicată cu indivativul «Gelu», ulterior dl. ingi
ner Gheorghiu ne-a comunicat că a prezentat acea scrisoare d-lui colonel Lowel. Abia mult 
mai târziu am aflat de la dl. inginer Traian Niţescu că «Gelu» este numele conspirativ al 
d-lui inginer D. Gheorghiu, folosit în relaţiile sale cu englezii încă de pe vremea guvernării 
Antonescu.”

în legătură cu aceste semne convenţionale, acuzatul Horia Macellariu a declarat la 
primele cercetări că au fost stabilite semne convenţionale, după care un membru al or
ganizaţiei subversive putea să recunoască pe un altul la o întâlnire conspirativă şi anume 
că, avându-se în vedere situaţia, el a propus că pentru a putea relua contactul în cazul 
dispersării lor, să stabilească nişte persoane neutre de organizaţie pe care le-a denumit 
„Far” şi unde să se caute unii pe alţii, iar semnele de recunoaştere erau: o monedă de 5 lei 
şi răspunsul un ac de siguranţă.

Aşa cum s-a stabilit din probele administrate în cauză, grupurile subversive erau sub
venţionate de către acuzatul Max Auschnitt, mare industriaş şi de către acuzaţii Bujoiu 
loan şi Popp Alexandru, din fondurile întreprinderilor conduse de ei.

Aceste fonduri, aşa cum a reieşit din declaraţiile martorilor şi coroborate cu recunoaşte
rile acuzaţilor, erau sustrase din casa întreprinderilor, prin speculaţiuni la Bursa Neagră.

întreprinderile controlate de acuzaţi vindeau mărfurile cu preţuri mai ridicate decât 
cele stabilite de stat şi prin aceasta acuzaţii urmăreau agravarea inflaţiei şi înrăutăţirea stă
rii economice a populaţiei muncitoare din ţara noastră, iar sumele mari de bani obţinute în 
urma acestor speculaţiuni le foloseau pentru finanţarea organizaţiilor subversive, în acţiu
nea lor pentru răsturnarea prin violenţă a regimului de democraţie populară din R.P.R.

Cu privire la alimentarea acestor grupuri subversive, acuzatul Bujoiu loan, care fi
nanţa grupurile subversive cu mari sume de bani sustrase din vânzarea la negru a pro
duselor Soc. Lupeni, a declarat la primele cercetări fila 133 verso voi. I că pe la mijlocul 
lunii noiembrie 1946, acuzatul Bontilă l-a pus în contact cu principalul său colaborator, 
fostul maior Tobă Ion. Din dispoziţiunea sa, acuzatul inginer Balş a dat maiorului Tobă 
Ion suma de 70 milioane lei în câteva rate, în scopul ca să organizeze şi să echipeze câteva 
centre regionale ale organizaţiei condusă de acuzatul Bontilă.

Acuzatul Balş Alexandru, care era însărcinat de către acuzatul Bujoiu să administre
ze aşa-zisul fond negru, a declarat la primele cercetări fila 197 voi. I că acuzatul inginer 
Bujoiu i-a încredinţat administrarea unui fond secret al Soc. Lupeni, rezultat din supra- 
preţurile vânzărilor la negru. Acest fond varia de la o lună la alta şi că în preajma stabiliza-
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rii atingea cifra de 2 miliarde lunar §i, în fine, că acuzatul Bujoiu Ion îi dădea dispoziţiuni 
să facă diferite plăţi unor persoane care activau în organizaţiuni subversive împotriva 
regimului sau pentru ajutorarea deţinuţilor politici.

De asemenea, tot din declaraţia acuzatului Balş Alexandru fila 197 verso voi. I mai 
rezultă că din acest fond s-au mai făcut diferite plăţi partidelor politice şi anume Naţional- 
Ţărănesc, Liberal şi cel condus de Xitel Petrescu.

Astfel, aşa cum a reieşit din actele dosarului şi din dezbaterile orale, în solda lui Max 
Auschnitt şi Popp Alexandru se aflau Maniu, Brătianu şi partidele lor istorice, ca şi Xitel 
Petrescu şi aşa-numitul său Partid Social-Democrat independent.

Aceştia se lăudau că au sprijinit populaţia şi că sunt independenţi, dar în realitate ei 
erau stipendiaţi cu fonduri obţinute prin mijlocirea unor speculaţii murdare la bursa nea
gră şi depindeau in întregime de o mână de speculanţi şi afacerişti.

în legătură cu aceasta, acuzatul Balş Alexandru la cercetări fila 197 verso şi 198 a de
clarat că s-a plătit pentru campania electorală din România din noiembrie 1946 Partidului 
Naţional Ţărănesc-Maniu suma de 50 milioane, prin Mircea lonescu şi Partidului Naţional 
Liberal, lui Bebe Brătianu aceeaşi sumă, iar din alt fond o sumă lui Xitel Petrescu, iar mai 
departe acuzatul Balş precizează că din dispoziţiunea lui Mircea lonescu, în primăvara 
1947 şi cu încunoştiinţarea acuzatului Bujoiu, a plătit după câte îşi aminteşte, 100-200 
milioane P.N.X. Maniu, prin Relu Măldărescu şi P.N.L., prin Bebe Brătianu pentru ajuto
rarea deţinuţilor politici, arătând că plăţile se făceau de el personal, fără nicio chitanţă.

Aceste sume de bani au fost obţinute de acuzaţii Popp, Bujoiu şi ceilalţi prin: vânzarea 
liberă a cotei de 5% din producţia totală de laminate a U.D.R.; din vânzările materialelor 
raţionate, la care se percepea totuşi un suprapreţ; prin speculaţiunile ce se făceau cu fon
durile destinate de stat pentru aprovizionarea muncitorilor şi funcţionarilor.

Acest fond secret a fost creat la Reşiţa după directivele acuzatul Max Auschnitt sub 
conducerea acuzatului Popp Alexandru, având colaboratori apropiaţi pe Gheorghe Z. 
loan, Dimitriu şi Radoveanu; la întreprinderile Astra-Vagoane, o operaţiune identică a 
fost realizată de directorul general Manciu; la Xitan-Nădrag-Kalan de către Max Auschnitt, 
ajutat de colaboratorii săi Laurianu, Agarici, Baiu şi Niculescu.

Sumele vărsate din acest fond lui Maniu, Brătianu şi Xitel Petrescu au fost mult mai 
mari şi în legătură cu aceasta, acuzatul Popp Alexandru în declaraţia de la primele cer
cetări apreciază că au fost 3 miliarde lei daţi în prima jumătate a anului 1947 numai lui 
Maniu şi Brădanu, insă acestora, în afară de acuzatul Popp, le-a mai plătit şi C. Rozin, tot 
din ordinul lui Max Auschnitt, numai în 3 luni, în anul 1946, suma de 1 miliard lei.

Xoată acdvitatea subversivă şi complotistă a acuzaţilor era inspirată, îndrumată şi con
dusă de către reprezentanţii cercurilor imperialiste ale unor state străine şi de către servi
ciile lor de spionaj, în speţă Statele Unite ale Americii şi Anglia, cercuri imperialiste care 
urmăreau înrobirea poporului român.

S-a constatat şi dovedit în procesul conducătorilor fostului P.N.X. din noiembrie 1947, 
că reprezentanţii serviciului de spionaj american s-au înţeles cu împuternicitul condam
natului luliu Maniu, anume cu condamnatul Grigore Niculescu-Buzeşd, asupra creerii în 
ţară, cu ajutorul din afară, a unei organizaţiuni subversive, în vederea unei lovituri de stat 
§i că a fost întocmit un pian sub controlul reprezentanţilor americani, de creere în ţară şi 
străinătate a organelor de conducere ale complotului.
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Având în vedere că din actele dosarului §i din dezbaterile orald s-a stabilit că, după de

mascarea lui Maniu şi a complicilor săi, acuzaţii Popp Alexandru, loan Bujoiu, Gheorghe 
Mânu, Horia Macellariu şi colaboratorii lor cei mai apropiaţi, nu numai că nu au întrerupt 
legăturile, ci, dimpotrivă, aceşti acuzaţi au întărit legăturile lor cu reprezentanţii ameri
cani şi englezi, conspirând şi mai mult aceste legături şi au căzut de acord în ceea ce priveş
te: realizarea planului loviturii de stat cu sprijin din afară; procurarea pentru organizaţia 
subversivă cu ajutorul reprezentanţilor americani, de armament, echipament şi fonduri 
băneşti; săvârşirea de acte de sabotaj în industria ţării; ca şi asupra activităţii de spionaj in 
folosul serviciilor de spionaj american şi englez.

Despre acţiunea pe care o duceau aşa-numitele partide istorice împotriva transformă
rilor democratice ce se înfaptuiau în ţară, acuzatul Popp Alexandru a declarat că primele 
misiuni americane erau informate asupra acţiunii pe care o duceau aşa-numitele partide 
istorice, arătând că atunci când primele misiuni americane au sosit în ţară, au găsit situa- 
ţiunile arătate şi în lupta lor de susţinere a capitalismului au aflat că partidele istorice sunt 
instrumente docile şi că în această perioadă americanii au influenţat partidele amintite, ca 
să constituie un guvern fără elemente de stânga.

De asemenea, acuzatul Popp Alexandru a declarat că şi reprezentanţii englezi cunoş
teau existenţa şi activitatea organizaţiilor subversive, promiţându-le din partea lor ajutor 
în armament şi echipament, acuzatul precizând că paralel cu dirijarea americanilor, en
glezii au fost informaţi asupra acţiunii subversive, a dezvoltării şi rezultatelor ei, atât de el 
personal cât şi continuu prin inginerul Ştefanescu, iar englezii prin Ştefanescu au transmis 
şi îndrumări în privinţa organizării acestei mişcări.

In această privinţă, acuzatul Popp în condnuare arată că englezii au fost informaţi de 
el prin colonelul Young, căruia în anul 1946 i-a cerut echipament şi, în special, mijloace 
de comunicaţie.

La cercetările preliminare, acuzatul Popp a precizat că activitatea criminală a for
maţiunilor subversive din ţară era îndrumată până în anul 1946 de către acuzatul Max 
Auschnitt şi că el se cunoştea cu Auschnitt din anul 1930, bucurându-se de încrederea 
nemărginită a acestuia, ca urmare cărei încrederi acuzatul Popp a şi fost numit director 
general al Soc. Reşiţa, după recomandaţia lui Max Auschnitt.

Din conversaţiile ce au avut loc între ei, adică între Popp şi Max Auschnitt, acuzatul 
Popp a putut să ajungă la concluzia că Max Auschnitt reprezenta interesele americane şi 
că exercita o influenţă hotărâtoare asupra partidelor lui Maniu, Brătianu şi Titel Petrescu, 
nu numai prin faptul că acuzatul Auschnitt reprezenta punctul de vedere american, dar şi 
prin faptul că subvenţiona aceste partide.

în legătură cu aceasta, acuzatul Popp a declarat că americanii au iniţiat şi dirijat acţiu
nea grupelor subversive care avea ca scop răsturnarea regimului actual, urmărind realiza
rea ei prin Max Auschnitt şi grupul din care făcea parte şi prin grupările Maniu, Brătianu 
şi Titel Petrescu.

Tot din declaraţiile acuzatului Popp rezultă că reprezentanţii americani erau intere
saţi în sprijinirea organizaţiilor subversive pentru ca să păstreze poziţiile de mai înainte ale 
capitalului american din ţară şi asupra acestei chestiuni, acuzatul Popp Alexandru la fila 
45 voi. I dosar a declarat: „Pentru americani, mobilul era determinat de menţinerea pie- 
ţii economice româneşti şi a influenţei în anumite sectoare, inevitabil legată de prezenţa 
comerţului; menţinerea unui teren liber pentru investiţii, oferind în Ţara Românească o
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rentabilitate mai mare pentru capitalul american decât la el acasă, pe de o parte, din cauza 
lipsei de concurenţă, pe de altă parte, datorită diferenţei de preţ acordată de consuma
tori şi pentru a câştiga şi organiza o poziţie favorabilă prin situaţia ei geografică în contra 
U.R.S.S., în lupta capitalismului contra socialismului”.

Asupra acestei chestiuni şi acuzatul Bujoiu loan a declarat că au fost convinşi în ce pri
veşte desfăşurarea activităţii subversive, convingerile lor care au dus la această desfăşurare 
erau în concordanţă cu interesele şi concepţiile politice anglo-americane.

Despre aceste legături ale acuzaţilor complotişd, care pregăteau o lovitură de stat în 
ţară, cu reprezentanţii Statelor Unite ale Americii şi Angliei, ştia şi acuzatul Balş Alexandru, 
care la primele cercetări fila 209 voi. I a declarat următoarele: „Inginerul Gheorghiu a 
luat legătura cu următoarele persoane din Misiunea engleză şi americană: Masterson, 
Young şi col. Lowell. Ştiu că ultimilor doiAroung şi Lowell/dl. Gheorghiu vorbindu-Ie de 
existenţa organizaţiilor noastre subversive, aceştia au arătat interese în legătură cu cele 
spuse de dl. Gheorghiu, i-au recomandat însă multă discreţie”.

Despre legătura reprezentanţilor americani şi englezi cu grupările subversive din 
ţară au făcut declaraţii asemănătoare şi acuzaţii Mărgineanu Nicolae, Bondlă Gheorghe şi 
Mânu Gheorghe.

Complotiştii acţionau conform instrucţiunilor reprezentanţilor americani şi englezi şi 
ei conspirau cu minuţiozitate legăturile lor cu reprezentanţii anglo-americani.

Din actele cercetărilor preliminare, coroborate cu recunoaşterea acuzaţiilor ca şi din 
depoziţiile martorilor, s-a stabilit că demascarea rolului conducător în complotul contra 
statului al grupului Maniu, pe care l-au Jucat reprezentanţii americani şi englezi, inclusiv 
fostul reprezentant politic al Statelor Unite ale Americii în România Burtonn Berry şi pri
mul lui secretar Melbourne, a servit de semnal pentru întărirea conspiraţiei.

Referindu-se la împrejurările stabilirii legăturilor complotişdlor cu Leverich, care era 
urmaşul lui Melbourne, şi care a părăsit România la sfârşitul anului 1947, fiind compromis 
în procesul Maniu, acuzatul Nicolae Mărgineanu a declarat că după arestarea conducăto
rilor P.N.Ţ. în legătură cu încercarea de fugă de la Tămădău, cu ocazia unei întrevederi 
avută cu Popp şi cu Melbourne la el acasă, în prezenţa lui Leverich, Melbourne i-a comu
nicat ca în viitor legătura între Bucureşti şi Washington o va face Leverich, comunicându-i 
totodată ca în viitor întâlnirile să fie secrete, deci nu la legaţie, club, restaurant ori casele 
lor ci în locuinţe mai puţin observate.

In legătură cu această conspirativitate, declaraţii asemănătoare a făcut şi acuzatul 
Gheorghe Mânu, iar în instrucţiunile generale pentru grupurile subversive, instrucţiuni 
întocmite de către acuzatul Mânu, un capitol special tratează despre legături cu străinii 
din străinătate.

In aceste instrucţiuni, la capitolul respectiv se indică necesitatea de a se conspira cu 
mai multă atenţie legăturile cu reprezentanţii americani şi englezi şi anume instrucţiunile 
prevăd: „Legăturile cu străinii şi străinătatea trebuiesc luate şi păstrate cu cea mai mare 
prudenţă. în principiu, cele ce prezintă o însemnătate deosebită, se vor căuta şi păstra de 
către comandantul central sau chiar de şeful mişcării” şi, în altă parte, autorul instrucţiu
nilor arată: „Dacă străinul cu care s-a luat legătura este un cetăţean al ţărilor occidentale, 
contactul va fi ţinut cu extremă prudenţă... Prudenţa trebuie să fie cu atât mai mare dacă 
occidentalul este un membru al misiunilor diplomatice şi extremă dacă este un american 
sau un englez... întâlnirile nu vor avea loc niciodată într-un local public, nici în birourile
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misiunilor, ci acasă la străini, sau într-o casă prietenă, dacă se poate într-un bloc cu multe 
apartamente, de preferinţă seara.”

Aceste instrucţiuni generale pentru grupurile subversive, după cum a recunoscut 
acuzatul Mânu Gheorghe în declaraţia de la dosar, au fost întocmite de el, din îndemnul 
direct şi după indicaţiunile reprezentanţilor americani.

în legătură cu aceasta, acuzatul Gheorghe Mânu a declarat că, curând după procesul 
lui luliu Maniu, la sfârşitul anului 1947, el a avut o întrevedere contidenţială cu ataşatul 
militar american col. John R. Lowell, cu care ocazie acesta şi-a exprimat nemulţumirea că 
naţional-ţărăniştii au fost extrem de imprudenţi, întocmind şi păstrând dcKumente secre
te, iar găsirea câtorva din aceste acte de către organele de stat a compromis atât pe Maniu 
şi pe colaboratorii lui, care au discutat cu ei probleme extrem de confidenţiale.

Acuzatul Gheorghe Mânu în referire la aceasta, la primele cercetări fila 471 voi. I arată: 
„Col. Lowell, ataşat militar american mi-a dat sfaturi în privinţa felului în care trebuia dusă 
acţiunea subversivă, cu prilejul conversaţiei avute între noi asupra imprudenţelor comise 
de naţional-ţărănişd şi de reprezentanţii americani Hali şi Hamilton, imprudenţe dezvălu
ite in cursul procesului Maniu. Lowell mi-a recomandat atunci să nu am niciodată însem
nări scrise asupra mea, să iau toate contactele cu cea mai mare prudenţă, să nu dau niciun 
număr de telefon, în special în conversaţii cu ei, s-a interesat dacă avem acte false etc.”

Din studiul instrucţiunilor generale pe care le-a alcătuit acuzatul Gheorghe Mânu 
începând din ianuarie 1948, după declaraţiile sale, adică curând după convorbirea lui 
Lowell, rezultă că ele corespund indicaţiunilor pe care acuzatul Mânu Gheorghe le-a pri
mit de la ataşatul militar american.

Acuzatul Bujoiu loan, ca fost membru în două guverne reacţionare în funcţiunea de 
ministru al Industriei şi Comerţului, dispunea de cele mai largi legături cu străinătatea, 
iar fiica acestuia. Ioana Bujoiu participase ca stenografă la două consfătuiri conspirative 
ale reprezentanţilor serviciului de spionaj american Thomas R. Hali şi James C. Hamilton, 
cu împuternicitul naţional-ţărăniştilor condamnatul Grigore Niculescu-Buzeşti; în timpul 
acestor consfătuiri, s-a ajuns la un acord secret asupra sprijinului ce ar fi trebuit dat din 
a&ră de cercurile imperialiste ale unor state străine, complotului criminal din ţară, acord 
care a fost expus în documentul scris la maşină de Ioana Bujoiu, sub titlul convenţional 
„Minuta întâlnirii”.

Ulterior, spre a se evita arestarea Ioanei Bujoiu, care participase la aceste convorbiri 
extrem de secrete, a fost trimisă în străinătate de reprezentanţii americani, pe bordul unui 
avion american.

în legătură cu întrunirile ce au urmat după aceasta, acuzatul loan Bujoiu a declarat 
că în toamna anului 1947, legătura cu reprezentanţii americani s-a întărit şi el a avut câte
va întâlniri conspirative cu Roberth Scheea, secretarul legaţiei americane şi cu col. Lowell, 
ataşatul militar american la Bucureşti, şi în declaraţia de la dosar fila 161 voi. I, a precizat 
„Dl. Roberth Scheea, consilier economic în Misiunea americană a fost adus de dl. Traian 
Niţescu în august 1947 la vila din Predeal a d-lui inginer Gheorghiu, iar ulterior prin no
iembrie 1947, dl. Sheea a participat la două şedinţe conspirative, ţinute de comitetul nos
tru la locuinţa d-lui inginer Niţescu din str. Sfinţii Voievozi în prezenţa subsemnatului, a 
d-lui inginer Traian Niţescu şi inginer Gheorghiu... Dl. inginer Gheorghiu l-a informat pe 
dl. col. Lowell despre comitetul nostru şi organizaţiunile în subordine, precum şi despre
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scopul urmărit de ele, la care col. Lowell a consiliat să nu se recruteze prea mulţi aderenţi, 
pentru a se putea păstra o conspirativitate mai strictă”.

De asemeni, dl. col. Lowell §i-a oferit serviciile cu privire la facilitarea corespondenţei 
dintre comitet §i oamenii polidci români de peste hotare.

Acuzatul loan Bujoiu s-a adresat la sfârşitul anului 1947, reprezentanţilor Statelor 
Unite, cerându-le un ajutor imediat, şi în acest sens a dus convorbiri cu reprezentantul 
Legaţiei americane din Bucureşti, Roberth Sheea.

în legătură cu aceasta, acuzatul Bujoiu a declarat la primele cercetări următoarele: 
„Cu acest prilej, am arătat d-lui Sheea că acţiunile organizaţiilor noastre nu pot în niciun 
caz reuşi prin propriile noastre mijloace interne şi că fără ajutor şi sprijin din partea ame
ricanilor, aceste organizaţiuni nu pot trece la acţiuni cu sorţi de izbândă. Dl. Robert Sheea 
a luat notă, promiţându-ne că va comunica această cerere a noastră locului în drept’Vdosar 
voi. I fila 162/.

Rugămintea cu privire la sprijinul din afară, aşa cum s-a constatat de la primele cerce
tări şi din dezbateri, a fost transmisă prin Robert Sheea, întrucât col. Lowell făcuse cunos
cut complotiştilor că Robert Sheea este persoana împuternicită şă ţină contactul cu ei.

in legătură cu aceasta, acuzatul Dumitru Gheorghiu a declarat la primele cercetări 
fila 253 voi. I următoarele: „Tot dl. inginer Ion Bujoiu a cerut de faţă cu membrii co
mitetului, prin toamna anului 1947, d-lui general Mardare, să ceară relaţii d-lui colonel 
Lowell, asupra d-lui Robert Sheea, consilier economic al Legaţiei U.S.A. cu privire la fap
tul dacă acesta din urmă este indicat spre a se discuta cu el despre mişcarea noastră sub
versivă şi despre ajutorul străin în care avea nevoie în acţiunea de răsturnarea guvernului 
la momentul oportun. Dl. g-ral Mardare care cunoştea pe dl. col. Lowell i-a cerut relaţiile 
necesare şi ne-a comunicat în prima şedinţă de comitet că dl. col. Lowell a răspuns textual 
„Dl. Robert Sheea este persoana indicată”.

Paralel cu această acţiune, Bujoiu fiind în legătură ilegală şi cu condamnatul Nicolae 
Rădescu, s-a adresat şi acestuia prin scrisori pentru a obţine şi prin el un ajutor material şi 
tehnic pentru complot de la reprezentanţii Statelor Unite ale Americii.

Referitor la aceasta, acuzatul loan Bujoiu la primele cercetări dosar voi. I fila 140, 
expunând conţinutul scrisorii adresată lui Rădescu a declarat: „... în partea finală a me- 
sagiului, noi arătăm d-lui general Rădescu că pentru a trece la realizarea scopului nostru 
de a se răsturna prin forţă guvernul actual, ne sunt necesare instrucţiunile sale cu privire 
la indicarea momentului de trecere la acţiune şi cu privire la modalităţile de executare ale 
acestei acţiuni. în acest sens, îl rugăm pe dl. g-ral Rădescu să ia instrucţiunile necesare de 
la americani /D-sa aflându-se în Statele Unite/, cerând totodată de la aceştia date cu privire 
la epoca unei eventuale dezlănţuiri a unui nou conflict. De asemenea, cerem d-lui g-ral 
Rădescu să obţină de la americani ajutoarele necesare nouă, în materiale de luptă /arma- 
nient, muniţii, aparate de transmisie/şi fonduri, întrucât organizaţiunile noastre, precum 
§i comitetul sunt lipsite în mare măsură de acestea.”

Astfel i-au fost trimise în străinătate condamnatului Nicolae Rădescu două scrisori 
expediate la trei săptămâni interval, ambele scrisori trimise prin intermediul ataşatului 
militar american la Bucureşti, col. John. R. Lowell care, de altfel, transmitea grupului 
bujoiu, documentele şi scrisorile venite din străinătate pentru acest grup, punând la dis
poziţia complotiştilor mijloacele sale de primire şi transmitere.
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în legătură cu insuficienta sursă de finanţare, acuzatul Popp Alexandru, care a orga

nizat activitatea subversivă teroristă §i complotistă, larg stipendiată din sumele realizate 
prin operaţiunile speculative la negru, recunoaşte că această sursă de finanţare era insu
ficientă şi, de asemenea, şi el s-a adresat după ajutor reprezentanţilor Legaţiilor america
nă şi engleză în România, expunându-le rugămintea printr-o scrisoare transmisă în luna 
martie 1948 ministrului plenipotenţiar american Schonfeld şi ministrului plenipotenţiar 
englez Hollman.

Această scrisoare adresată reprezentanţilor anglo-americani se referea la obţinerea 
unui împrumut pe care urma să-l plătească statul român după răsturnarea regimului 
actual şi, în această privinţă, acuzatul Mărgineanu Nicolae la primele cercetări fila 104 
verso a declarat: „Obiectul acestei scrisori la obţinerea unui împrumut în orice condiţiuni 
pentru nevoile mişcării şi pe care atât partidele cât şi exponenţii principalelor instituţii 
economice, bancare şi industriale, urmau să-l garanteze că va fi plătit de statul român 
după răsturnarea actualului regim.”

Pe lângă acestea, acuzatul Gheorghe Mânu a dus şi el în rândul său tratative, în mod 
activ, cu reprezentanţii americani şi englezi pentru ajutorarea mişcării, fapt de altfel recu
noscut de acuzatul Gheorghe Mânu la cercetările preliminare fila 405 voi. I unde preci
zează: „Ajutorarea grupelor subversive în momentul intrării lor în acţiune cu armament, 
muniţii, echipament, tehnicieni etc., de către puterile occidentale şi chiar pregătirea din 
timp a unei asemenea ajutorări, a fost o problemă care m-a preocupat de la început. Am 
descris-o cu toţi anglo-saxonii cu care am avut contact mai prelungit, adică cu Stevens, 
Lowell şi Watson” şi, în continuare, acuzatul Mânu arată: „Stevens, care nu avea calitatea 
oficială, era convins să acest ajutor va veni pe calea aerului de îndată ce va fi nevoie. Lowell 
s-a angajat indirect printr-o frază diplomatică. Watson, de îndată ce a aflat prin Hodon că 
avem un grup subversiv, mi-a cerut o întrevedere specială pentru a mă întreba despre or
ganizarea lui, forţa numerică aproximativă şi localizarea unităţilor respective. Mi-a cerut 
chiar o notă scrisă şi o schiţă cartografică.”

Sprijinul a fost promis şi s-a ajuns la înţelegerea corespunzătoare în privinţa arma
mentului, echipamentului şi mijloacelor de comunicaţie şi cu privire la aceasta acuzatul 
Popp Alexandru a declarat la cercetări că armamentul şi dotarea, aşa cum se hotărâse cu 
Melbourne, vor fi asigurate de americani prin paraşutare în locurile dinainte stabilite, iar 
acuzatul Gheorghe Mânu fila 405 voi. I a declarat că din gestul cu care Watson întovărăşea 
cuvintele cu acazia întâlnirii lor, se înţelegea că era vorba de ajutorare prin paraşutare.

Acuzatul Mărgineanu Nicolae confirmă toate acestea şi în declaraţia de la cercetările 
preliminare fila 103 voi. I precizează: „în privinţa armamentului de la americani, în discu- 
ţiunile cu Melbourne ca şi în cele cu Leverich, am fost asiguraţi că în eventualitatea unui 
conflict, la momentul pe care-1 vor socoti oportun, vor paraşuta armament şi trupe pentru 
lupta armată împotriva guvernului. Discuţiunile cu Leverich au avut loc în lunile ianuarie şi 
februarie 1948, prima ţinută acasă la Ferguson şi a doua la locuinţa secretarei lui Leverich 
d-ra Nohler din str. Dionisie, de faţă fiind Leverich, Ferguson, Popp şi subsemnatul.”

Martorul Ion Tiberiu Pădureanu, la primele cercetări a declarat cu privire la aceasta 
că Mărgineanu i-a răspuns că a vorbit cu membrii Misiunii americane în această privinţă, 
recte cu Leverich şi că acesta l-a asigurat că în caz de conflict între U.S.A. şi U.R.S.S., la 
momentul pe care-1 vor socoti oportun, vor paraşuta armament şi trupe în ajutor.
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Mai târziu, în primăvara anului 1948, acuzaţii complotişti au decis să trimită un emisar 

al lor în străinătate pentru ca, pe de o parte, să unească pe toţi fugarii aflaţi în străinătate, 
inclusiv pe Horia Sima, sub conducerea unică a condamnatului Nicolae Rădescu, iar pe de 
altă parte, să asigure legătura şi sprijinirea grupurilor subversive care acţionau în ţară.

Astfel, ca urmare a acestei hotărâri, grupurile Bujoiu şi Petraşcu au împuternicit pe 
acuzatul Gheorghe Mânu să ducă tratative în străinătate, în care scop col. american Lowell 
îl indrumează pe acuzatul Mânu la colegul său de la Viena col. Bixen, asigurându-1 că 
acesta este o persoană de încredere şi va asigura trecerea mai departe în străinătate; apoi 
col. Lowell în numele Misiunii americane şi Watson, în numele Misiunii engleze i-au pro
mis acuzatului Gheorghe Mânu şi asigurarea menţinerii contactului permanent dintre el 
şi grupurile subversive rămase în ţară.

Cu privire la aceasta, acuzatul Gheorghe Mânu a declarat la fila 407 cercetările preli
minare voi. I următoarele; „Lowell m-a sfătuit să plec prin Viena, unde mă puteam adresa 
colegului său col. Bixen, care după confirmarea radiotelegrafică din partea lui Lowell, îmi 
va face toate uşurinţele pentru călătorie mai departe. La Paris mă puteam de asemenea 
adresa unui prieten şi coleg al său. Mi-a mai spus că îmi putea transfera orice sumă de 
dolari, dar pentru mine personal.” Şi, în continuare, auzatul Gheorghe Mânu precizează: 
„Col. Lowell mi-a spus că îmi va putea transmite corespondenţă peste graniţă, cu condiţia 
ca corespondentul meu să-i dea scrisoarea în mână. La fel voi putea scrie şi eu, însă adre
sând scrisoarea pe numele lui personal.” Şi mai departe arată: „Cu Watson am aranjat 
de asemenea chestiunea corespondenţei. Watson mi-a spus că va putea transmite unui 
corespondent orice i-aş trimite din străinătate pe numele lui la adresa Legaţiei britanice 
din Bucureşti... Invers, el îmi va putea transmite orice după ce i-aş fi indicat adresa mea 
din străinătate de la corespondentul meu de aici.”

Plecarea din ţară clandestină proiectată şi hotărâtă a-acuzatului Gheorghe Mânu nu a 
avut însă loc întrucât, între timp, a fost arestat în legătură cu activitatea sa subversivă.

Având în vedere că aşa cum s-a stabilit din cercetări şi din dezbaterile orale, acuzaţii 
Popp Alexandru, Bujoiu loan şi Mânu Gheorghe au început încă din anul 1945 pregăti
rile pentru răsturnarea prin forţă a Guvernului democrat, pentru insurecţia armată, cu 
ajutorul din afară al statelor imperialiste, dar ei nebizuindu-se numai pe primirea de ar
mament din străinătate, grupurile subversive teroriste, după indicaţiunile conducătorilor 
lor au trecut şi la căutarea de armament în ţară, pentru a ajunge la scopul urmărit.

Astfel, în această privinţă acuzatul Gheorghe Mânu a declarat la primele cercetări că 
şefii locali primiseră dispoziţiuni să caute armamentul rămas în diferite locuri în urma 
războiului.

Tot din declaraţia acuzatului Mânu rezultă că fiecare membru trebuia să se îngri
jească de armamentul său personal cu un minim de muniţie, iar existenţa armamentului 
la grupurile subversive este confirmată de către martorul Ion Tiberiu Pădureanu, care 
a declarat la primele cercetări şi în instanţă că privitor la înarmarea acestor formaţiuni, 
posedau atât arme de foc cât şi arme albe, care erau provenite din luptele de la 23 august 
1944, altele din timpul rebeliunii legionare, unele de la generalul Rădescu şi parte cumpă
rate de la diferiţi ofiţeri deblocaţi, la Clubul Partidului Naţional-Ţărănesc şi, în fine, că un 
stoc de arme albe au fost procurate de la inginerul Ion Iliu de Ia un armurier din Braşov, 
din care şi martorul Pădureanu a distribuit o parte pe oameni.
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De asemenea, existenţa armamentului mai este confirmată şi de declaraţiile martori

lor Dinu Vasiliu, Ion Tobă §i alţii, care au arătat că grupurile subversive teroriste dispu
neau de arme de foc şi albe.

Pentru săvârşirea insurecţiei armate, conducătorii complotului au întocmit şi un plan 
cu toate amănuntele, despre care acuzatul Mărgineanu Nicolae în declaraţia de la cercetă
rile preliminare fila 103 şi 103 verso voi. I a declarat: „Până la paraşutarea armamentului 
şi trupelor, precum şi după, formaţiunile noastre armate trebuiau: a. să atace depozitele 
de armament; b. să atace podurile şi tunelurile; c. să ocupe ministerele şi instituţiunile pu
blice de interes vital /radio, telefoane, poşta/; d. să treacă la atentate împotriva persoanelor 
din guvern şi a fruntaşilor comunişti din afară de guvern şi e. să organizeze o poliţie de 
siguranţă.”

Existenţa planului de acţiune a grupurilor înarmate este confirmat de către acuzatul 
Popp Alexandru în declaraţiile de la primele cercetări, în care arată cu amănunte insurec
ţia plănuită.

Astfel, în declaraţia de la dosar fila 29 voi. I precizează: „Grupurile teroriste trebuiau 
să: dezorganizeze traficul feroviar prin ocuparea principalelor noduri de comunicaţie; să 
paralizeze acţiunea de stat prin ocuparea punctelor vitale/poştă, telegrafic, radio, etc./, să 
ocupe aerodroamele şi terenurile de aterizaj, pentru asigurarea paraşutărilor şi debarcă
rii de cadre aeropurtate; să organizeze o poliţie de siguranţă şi să instaleze noul guvern. 
Momentul declanşării acţiunii trebuia comunicat de americani conducerii în timp util."

în această privinţă, şi acuzatul Balş Alexandru în declaraţia de la cercetări, menţinută 
şi în faţa instanţei, a declarat că la momentul anunţat, urma să provoace dezorganizarea 
traficului feroviar şi dezarticularea funcţionării aparatului de stat, prin atacarea instalaţi
ilor feroviare, a instalaţiilor publice şi, în general, a tuturor centrelor vitale şi că trebuiau 
atacate depozitele militare cuprinzând armament, muniţiuni, carburanţi, echipamente, 
medicamente şi alimente.

în legătură cu aceasta, acuzatul Gheorghe Mânu care a terminat pregătirea de tre
cere la acţiune a grupurilor subversive de sub conducerea sa, la cercetările preliminare a 
declarat că li s-au şi indicat obiectivele de avut în vedere, adică calea ferată Buzău-Mizil, 
pentru grupul Dan Zamflrescu, Mizil-Ploieşti pentru grupul Hodoş, Câmpina-Buşteni 
pentru grupul Mitică lonescu; grupul Florescu şi grupul Puiu Codlea-Seresie şi eventual 
Sighişoara-Mediaş pentru grupul Georgel şi că ei trebuiau să cunoască terenul şi pe ad
versarii eventuali, ca să caute locuri de paraşutaj şi eventual aterizări.

Aşa cum s-a arătat mai sus, s-a stabilit că în fruntea acestor grupuri subversive se afla 
un centru complodst, sub denumirea de comitet de conducere, care a fost creat pe la mij
locul anului 1945.

Cu privire la împrejurările creării acestui comitet de conducere, acuzatul loan Bujoiu, 
unul din principalii membri de conducere din acest complot, a declarat la cercetările pre
liminare fila 158 voi. I următoarele: „în aceeaşi vară 1945, tot la locuinţa mea din Dionisie 
nr. 68, a avut ioc o şedinţă cu participarea următorilor: subsemnatul, V. Brătianu, Gh. 
Mânu, Horia Macellariu, ing. D. Gheorghiu şi ing. Gh. Antonescu. S-a discutat atunci 
despre fiecare din organizaţiunile subversive conduse de cei prezenţi/V. Brătianu, Gh. 
Mânu şi Horia Macellariu/şi s-a decis coordonarea şi colaborarea activităţilor acestor orga- 
nizaţiuni, prin subordonarea lor unui comitet, având ca membri în competenţa sa pe şefii 
organizaţiunilor respective, dimpreună cu subsemnatul şi ing. Gheorghiu şi Antonescu.
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Deci în vara anului 1945 acest comitet a devenit un organ central superior de conducere 
comună a organizaţiilor subversive subordonate, urmărind răsturnarea prin violenţă a 
guvernului Dr. Petru Groza.”

Acuzatul Gheorghiu Dimitrie, care a participat în comitetul de conducere, a recunos
cut aceasta §i în declaraţia de la cercetări fila 229 a declarat că în luna iunie sau iulie 1945 
a luat parte la o şedinţă în casa inginerului Bujoiu din str. Dionisie nr. 68, la care au parti
cipat: Bujoiu, Gh. Antonescu, V. Brătianu, Gheorghe Mânu şi amiral Horia Macellariu şi 
că s-a discutat atunci despre organizaţiile subversive conduse de ultimii trei, stabilindu-se 
totodată ca activitatea acestor organizaţiuni subversive să fie coordonată sub conducerea 
unui comitet, compus din cei şase participanţi la şedinţă menţionaţi.

De asemenea, şi acuzaţii Gheorghe Mânu şi Horia Macellariu au făcut declaraţii si
milare cu privire la coordonarea activităţii organizaţiilor subversive sub conducerea unui 
comitet condus de acuzaţi.

La sfârşitul anului 1945 în comitetul de conducere a intrat şi acuzatul Gheorghe 
Bontilă, in privinţa căruia acuzatul Ion Bujoiu în declaraţia de la fila 132 verso arată că 
pe la finele anului 1945, inginer Gheorghiu şi Antonescu i-au prezentat ia Soc. Creditul 
Minier pe Gheorghe Bondlă, care avea sub conducerea sa o organizaţie subversivă pro
prie urmărind aceleaşi scopuri; că de la acea epocă a devenit subordonată comitetului lor 
şi organizaţia acestuia.

Acuzatul Gheorghe Bontilă recunoaşte participarea sa la acest comitet şi declară că a 
participat la şedinţele ţinute la locuinţa inginerului Bujoiu şi că din discuţiile purtate cu 
prilejul acestor şedinţe s-a desprins tot mai accentuată tendinţa de a intra în acest comitet, 
ca şef al propriei sale organizaţii.

Acuzatul Balş Alexandru, în declaraţia de la primele cercetări, caracterizează rolul 
în acest comitet de conducere al acuzatului Bujoiu în modul următor, la fila 207 voi. I: 
„în cadrul comitetului de conducere, iniţiatorul şi îndrumătorul activităţii noastre era I. 
Bujoiu. în această calitate, dânsul trasa directivele ce trebuiau a fi urmate de către grupu
rile subversive în ordine, în sensul că primea de la şefii acestor grupuri rapoarte asupra 
activităţii lor.”

Acuzatul Gheorghiu Dimitrie avea însărcinarea să întocmească un cod cifrat iar acu
zaţii Macellariu Horia, Gheorghe Mânu şi Bontilă Gheorghe aveau misiuni speciale în 
conducerea grupurilor subversive, aşa cum arată acuzatul Balş, care a declarat la primele 
cercetări; „Dl. Gheorghiu avea misiunea să alcătuiască codul cifrat. D-nii Horia Macellariu, 
dr. Bontilă şi Gheorghe Mânu aveau atribuţiuni speciale, ei fiind şefi de organizaţiuni pro
prii şi făceau parte, împreună cu grupul nostru de conducere, din comitetul central de 
coordonare şi îndrumare a organizaţiilor subversive din subordinele acestuia."

După arestarea. Judecarea şi condamnarea lui luliu Maniu din 1947, comitetul de 
conducere s-a transformat în aşa-numitul comitet de coordonare, având în frunte pe acu
zatul Alexandru Popp.

în legătură cu rolul conducător al acuzatului Popp Alexandru, martorul Cornel 
Manciu a declarat la cercetări că după arestarea lui Maniu şi a celorlalţi fruntaşi P.N.Ţ. 
au fost oarecum dezorientaţi, deoarece şeful căzuse; trebuia ca cineva să-şi asume rolul de 
conducător şi această sarcină era foarte grea deoarece trebuia ca în ilegalitate să se strângă 
la un loc cei rămaşi, sub o singură mână şi sub o singură comandă. în această perioadă, 
Popp şi Mărgineanu au ţinut un contact strâns cu Leverich, urmaşul lui Melbourne şi de-
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semnat de acesta să ţină legătura între ei şi Washington. Că în urma discuţiilor cu Leverich 
şi Robinson, pe de o parte şi cu Titel Petrescu şi cu liberalii /Romniceanu, Fotino, Bentoiu, 
Alimănişteanu/ pe de altă parte, persoana care a fost aleasă să îndeplinească această sarci
nă a fost Popp Alexandru.

Prin crearea comitetului de coordonare, activitatea organizatorică a membrilor con
ducători ai complotului nu s-a terminat, ei fiind plini de ură faţă de Republica Populară 
Română, neavând sprijin în popor şi rezumându-se pe sprijinul din afară, inspiraţi şi 
încurajaţi de reprezentanţii cercurilor imperialiste ale unor state străine, acuzaţii complo
tişti au alcătuit în subversivitate aşa-numitul guvern al lor, în frunte cu fugarul Nicolae 
Rădescu, care urma să vină la putere după lovitura de stat pusă la cale de acuzaţi.

în legătură cu aceasta, acuzatul Nicolae Mărgineanu la cercetările preliminare dosar 
fila 107 voi. I arată: „Una din funcţiunile principale ale comitetului de unificare şi co
ordonare a întregii acţiuni subversive era, cum am spus, stabilirea unei liste a viitorului 
guvern, care să fie trimisă prin Leverich grupului din afară, condus de Rădescu, pentru 
a face ultimele observaţii. într-o convorbire cu Leverich a fost pe deplin acord cu noi că 
persoana generalului Rădescu este cea mai chemată pentru preşedinţia acestui guvern, 
dat fiind faptul că el a fost ultimul prim ministru cu consimţământul celor trei partide 
P.N.Ţ., P.N.L. şi P.S.D. Titel Petrescu, consimţământ pe care cele trei partide îl menţi
neau, precum dat fiind acţiunea sa din străinătate în direcţia subversivă şi a luptei împo
triva guvernului.”

Lista guvernului complodştilor alcătuită în februarie 1948 avea următoarea compune
re: preşedinte al Consiliului de Miniştri general Rădescu; vicepreşedinte al Consiliului de 
Miniştri şi ministru al Economiei Naţionale Popp Alexandru; subsecretar de stat Interne ge
neral Săvoiu; subsecretar de stat ministrul Industriei inginer Manciu; ministrul Finanţelor 
şi Banca Naţională Romniceanu, Tătăreanu secondaţi de Iordan; ministrul Apărării 
Naţionale general Mardare, Cornea sau lonaşcu; ministrul Marinei amiral Gheorghiu; 
ministrul Aviaţiei comandor Popp; ministrul de Externe Titel Petrescu sau grupul din 
afară; ministrul Muncii Adrian Dumitriu; ministrul Educaţiei Nicolae Mărgineanu; minis
trul Justiţiei Aurelian Bentoiu; ministrul Lucrărilor Publice col. Petre Petrescu; ministrul 
Sănătăţii dr. luliu Haţieganu; ministrul Informaţiilor Vasile Munteanu.

Scopul acestui guvern era restaurarea vechiului regim burghezo-moşieresc, anula
rea întregii legislaţii de după 6 martie 1945 şi aducerea României în sfera de influen
ţă a Statelor Unite ale Americii, prefăcând-o într-un instrument docil al imperialismului 
american, scop mărturisit de acuzatul Mărgineanu şi ceilalţi la primele cercetări şi în faţa 
instanţei.

Principalele legi care trebuiau anulate în primul rând erau: legea reformei agrare, 
legea naţionalizării Băncii Naţionale, legea sindicatelor, legea de reformă a justiţiei, legea 
crimelor de război şi altele.

Din aceasta rezultă că acuzaţii complotişti atentau în mod criminal la cuceririle demo
cratice ale poporului român, că ei voiau să răpească pământul de la ţărani spre a-1 preda 
foştilor moşieri, să desfiinţeze toate libertăţile democratice cucerite de clasa muncitoare; să 
reinstaureze proprietatea capitalistă asupra întreprinderilor naţionalizate şi să reinstaureze 
vechiul regim reacţionar burghezo-moşieresc, regim de exploatare şi asuprire şi să transfor
me România într-un stat vasal puterilor imperialiste; însă arestarea acuzaţilor a pus capăt 
acestor crime plănuite împotriva Republicii Populare Române şi a poporului muncitor.
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Având în vedere că, aşa cum s-a stabilit la cercetările preliminare şi din dezbateri

le orale, acuzaţii Ion Bujoiu, Popp Alexandru, Gheorghe Mânu, Balş Alexandru, Horia 
Macellariu, Dimitrie Gheorghiu, Nicolae Petraşcu şi Nistor Chioreanu au organizat şi au 
strâns timp de câţiva ani informaţiuni ce constituiau secrete de stat şi pe care le-au trans
mis reprezentanţilor oficiali ai Statelor Unite ale Americii şi Angliei.

Aceşti acuzaţi se ocupau cu strângerea acestor informaţiuni de spionaj destinate sta
telor străine, atât personal cât şi printr-o reţea de agenţi special creată de ei, iar acuzatul 
Teodorescu Eugen în aceleaşi scopuri criminale şi după însărcinările date de serviciul de 
spionaj american din oraşul austriac Salsburg, a trecut în repetate rânduri graniţa în ţară 
şi având informaţiuni de spionaj obţinute de el personal şi acelea obţinute prin reţeaua de 
agenţi s-a înapoiat în zona de ocupaţie americană din Austria.

insă activitatea de spionaj a acuzaţilor, stabilită din declaraţiile martorilor ca şi prin 
actele capturate, nu se limitează numai la atât deoarece in instrucţiunile întocmite de acu
zatul Gheorghe Mânu pentru grupurile subversive, se prevede că toţi membrii lor sunt 
obligaţi in mod special la strângerea zilnică a informaţiunilor de spionaj.

Astfel, in instrucţiunile întocmite de Gheorghe Mânu, acest acuzat indică membrilor 
grupurilor subversive următoarele: „Asigurarea unei informaţii cât mai bune va fi misi
unea permanentă cea mai însemnată in cursul perioadei de pregătire. Aceste informaţii 
curente se pot extrage din observaţiile de toate zilele ale tuturor membrilor mişcării.”

Acuzatul Gheorghe Mânu a stabilit la fel şi caracterul informaţiilor de spionaj, cu 
strângerea cărora trebuia să se ocupe membrii grupurilor subversive, din care trebuia să 
se strângă informaţiile de spionaj şi anume: producţia petroliferă şi minieră; producţia 
industrială, în special comparată cu producţia din 1938-1943; economia agricolă/venituri, 
cheltuieli, impozite, producţia comparată/; efectivele garnizoanelor româneşti şi schim
bările în aceste efective; schimbările în instrucţia trupei cu eventualele arme noi; tabere 
de instrucţie, manevre, şcoli speciale pentru ofiţeri, subofiţeri; organizarea şi distribuţia 
marilor unităţi ale armatei române, armament nou, tancuri, mijloace de locomoţie şi pro
ducţia uzinelor metalurgice şi de armament.

Strângerea informaţiunilor de spionaj pentru serviciile de spionaj american şi englez 
se efectua prin patru căi: prin acuzaţii Bujoiu, Popp, Gheorghe Mânu şi Petraşcu şi reţea
ua lor de agenţi.

Activitatea de spionaj a acuzaţilor loan Bujoiu şi Balş Alexandru avea un stagiu de 
câţiva ani, deoarece încă din luna august 1944 Bujoiu şi Balş au întocmit date şi rapoarte 
asupra industriei carbonifere şi le-au transmis englezilor şi americanilor, după cum rezul
ta din depoziţia martorului Alexandru Bădărău dată la primele cercetări fila 141 voi. II, 
care a declarat: „De la 23 august 1944 la 25 octombrie 1945 am tradus mai multe rapoarte 
scrise de d-nii inginer Bujoiu sau inginer Balş către Misiunea engleză şi americană, ser
vind uneori şi ca interpret. Cu aceste ocazii, am cunoscut pe d-1 Walter de la Misiunea 
americană şi colonel Weheeler, colonel Young, căpitan Porter de la Misiunea engleză, iar 
mai târziu pe dl. colonel Lowell şi căpitanul Hutsinpiller de la Misiunea americană.” Iar 
mai departe, acest martor arată: „în întreaga perioadă de la 23 august 1944 până la 25 
octombrie 1945 când a fost înlocuit consiliul de administraţie al Soc. Petroşani, notele sau 
rapoartele înaintate Misiunilor engleză sau americană erau prezentate uneori personal de 
inginerul Bujoiu Ion, fiind luat ca asistent pentru a ajuta la traducere.”
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Acuzatul Balş Alexandru, recunoscând participarea sa la strângerea informaţiunilor 

de spionaj destinate englezilor §i americanilor, a declarat că în cursul anului 1945 a redac
tat note şi date interesând producţia de război a Soc. Petroşani, iar după ce aducea textul 
la cunoştinţa inginerului Bujoiu, îl da la traducere în limba engleză.

Aceste informaţiuni secrete se transmiteau des reprezentanţilor statelor străine, în
cât calitatea lor este greu de precizat, aşa cum de altfel rezultă din depoziţia martorului 
Bădărău de la fila 149 verso voi. II, în care declară: „Nu pot să precizez exact de câte ori 
am însoţit pe inginerul Bujoiu la Misiunea engleză şi pe Mircea lonescu la cea americană, 
dar aproximativ s-au trimis 8-10 note la Misiunea engleză şi 3-4 la cea americană.”

Din toamna anului 1947, acuzatul Bujoiu şi grupa lui subversivă a trecut la culegerea 
masivă de informaţiuni destinate serviciilor de spionaj american şi englez, culegând pe 
lângă datele economice şi informaţiuni politice, cum şi alte informaţiuni cu caracter strict 
secret.

în legătură cu aceasta, acuzatul Gheorghiu Dimitrie a declarat că el a primit în repe
tate rânduri prin intermediul ataşatului militar american la Bucureşti, colonelul Lowell, 
scrisori de la fugarul Nicolae Caranfil, aflat în străinătate, care de asemenea cerea de la ei 
informaţii secrete.

Acuzatul Gheorghiu Dimitrie a declarat că în noiembrie 1947 a primit o scrisoare de 
la Caranfil, în care acesta îi cerea să-i trimită nişte informaţiuni secrete, printre care infor
maţiuni despre portul Sulina şi despre situaţia Marinei Comerciale de pe Dunăre.

De asemenea, prin declaraţia acuzatului Gheorghiu Dimitrie rezultă că la 1 februa
rie 1948 a primit vizita fiului colonelului Lowell, care l-a încunoştiinţat că tatăl său are o 
scrisoare trimisă de inginerul Caranfil şi destinată acuzatului, la care a convenit împreu
nă să treacă peste 2-3 zile acasă la col. Lowell pentru a primi scrisoarea chiar din mâna 
acestuia şi, mai departe, tot la pagina 253 voi. I, acuzatul Gheorghiu Dimitrie arată că în 
ziua indicată s-a dus la ora 8 seara la locuinţa col. Lowell din Aleea Modrogan colţ cu str. 
Anul 1848, fiind primit de d-na col. Lowell şi condus în hali, unde a stat împreună câteva 
minute până când a intrat col. Lowell, care i-a înmânat un plic conţinând scrisoarea in
ginerului Caranfil, tăieturi din ziare şi un comentariu polidc scris la maşină cu privire la 
eşecul conferinţei de ia Londra din noiembrie-decembrie 1947.

Acuzatul arată că i-a vorbit col. Lowell despre mişcarea subversivă împotriva 
Guvernului român şi că i-a relatat că strâng date şi informaţii cu privire la economie şi în 
special la industria ţării, oferindu-i să le furnizeze şi lui, lucru pe care l-a acceptat pe loc; 
că apoi, la rândul său, col. Lowell i-a solicitat să-i procure şi date biografice asupra perso
nalităţilor politice şi marcante din economia şi industria ţării şi, încheie acuzatul, că s-au 
înţeles ca fiul col. Lowell să-l viziteze seara pentru a-i furniza informaţiile cerute de col. 
Lowell şi oferite de el.

O vie activitate de spionaj în favoarea Americii şi Angliei au dus-o şi acuzaţii Popp 
Alexandru şi Mărgineanu Nicolae, ei comunicând legaţiilor acestor state din Bucureşti 
informaţiuni cu caracter politic, economic şi militar constituind secrete de stat ale ţării 
noastre.

In scopul culegerii informaţiunilor, acuzatul Popp Alexandru a atras un grup format 
din: Dumitru Iordan, fost secretar general la Ministerul de Finanţe; Constantin Pândele, 
fost secretar general al Ministerului de Finanţe; Costel Tătăreanu, fost guvernator al 
Băncii Naţionale, Vasile Dumitriu, director financiar la U.D.R., prof. Gheorghe Andonie
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de la Ministerul Minelor §i Petrolului, col. Petre Petrescu, fost director general la Astra, 
amiral Alexandru Gheorghiu, fost subsecretar de stat la Marină, c-dor Popp Nicolae, fost 
secretar general al Ministerului Aerului §i avocaţii Dumitru Rădulescu de la U.D.R. şi 
Radu Radoveanu, director administrativ la U.D.R.

Această activitate de spionaj a acuzatului Popp Alexandru şi a celorlalţi complici ai săi 
a început din primele zile ale lunii martie 1945, atunci când acuzatul Popp a primit din 
partea conducătorului fostului Partid Naţional Ţărănesc luliu Maniu misiunea criminală 
ca să redacteze rapoarte conţinând informaţii asupra industriei româneşti.

După cum s-a dovedit la procesul conducătorilor fostului P.N.Ţ., luliu Maniu trans
mitea reprezentanţilor serviciului de spionaj american şi englez informaţiile secrete obţi
nute de la acuzatul Popp Alexandru şi un studiu amplu de peste 100 pagini dactilografiate 
asupra politicii economice a guvernului a fost întocmit de acuzatul Popp Alexandru, ajutat 
de colaboratorii săi Manciu şi Dumitriu, care a fost trimis lui luliu Maniu şi apoi acesta l-a 
transmis legaţiilor anglo-americane.

Informaţiile acestea transmise cuprindeau toate aspectele vieţii economice şi politice a 
ţării; ele însă aveau un scop precis, acela de cunoaştere a potenţialului militar şi industrial 
al României de către serviciile de spionaj ale statelor imperialiste.

in legătură cu aceasta, acuzatul Popp Alexandru la primele cercetări Bla 32 voi. 1 
precizează: „în urmărirea planului de acţiune hotărât, americanii s-au ţinut continuu in
formaţi nu numai în ceea ce priveşte progresul şi realizarea planului, dar şi asupra diferi
telor aspecte ale vieţii româneşti şi asupra situaţiilor din ţară. Prin Melbourne în special, 
americanii au cerut în permanenţă tot felul de informaţii şi în special: de la mine şi de la 
Mărgineanu, o descriere amănuntă a situaţiei partidelor politice; un raport asupra situaţi
ei petrolului la noi, cu posibilităţile actuale reduse de import, de utilaje; prin Mărgineanu 
a cerut un studiu asupra inflaţiei, situaţia preţurilor şi măsura în care aproximativ se pot 
acoperi nevoile, cu date asupra exportului României de cherestea şi alte produse de lemn, 
cum şi alte studii privind mişcarea sindicală /legăturile/ legislaţia muncitorească şi starea de 
spirit... Prin Westley am remis o notă asupra nevoilor de utilaj agricol, determinate în baza 
statisticii dinainte de expropiere, corectată cu aprecieri în legătură cu situaţia valabilă pen
tru expropriere şi prin Fergusson am remis o notă cu nevoile generale de import etc....”

în legătură cu activitatea sa de spionaj în favoarea serviciului de spionaj englez, 
acuzatul Popp Alexandru a declarat la cercetările preliminare fila 33 voi. I următoarele: 
„Englezilor am transmis informaţii prin col. Young la cerere, producţia realizată de Reşiţa 
în timpul războiului şi capacitatea actuală de producţie; prin Robinson, producţia de la
minate în 1945/1946 şi prima jumătate a anului 1947, notă cerută, un studiu asupra dez
voltării industriei metalurice grele din ţară, instrucţiuni asupra stabilizării, redactate de 
Ministerul de Finanţe /dată printr-un trimis al secretarului de legaţie John sau Jonson/” şi 
în continuare acuzatul arată că pentru redactarea diferitelor note, în afară de cunoştinţele 
sale a cerut şi obţinut date de la prof. inginer Andonie asupra petrolului, inginer Manciu 
asupra convenţiilor, C. Pândele în chestiuni financiare şi Iordan, în chestiuni financiare 
şi de import.

Din actele dosarului şi dezbaterile orale s-a stabilit că acuzatul Popp Alexandru a 
transmis Misiunii americane prin generalul Schuyller, prin fostul reprezentant Berry, prin 
consilierii Misiunii Melbourne şi Leverich, prin secretarii de legaţie Sheea şi Dunham, 
iar Misiunii engleze, prin secretarul ei Bill Young şi consilierul Robinson, informaţiunile
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complete referitoare la convenţia cu Cehoslovacia, fabricarea tractorului românesc I.A.R., 
produţia de armament a Uzinelor Astra, nevoile de armament şi echipament ale armatei 
române, posibilităţile de fabricaţie de muniţie în România, producţia de unelte agricole în 
ţară, planurile de producţie ale României şi nevoile de import.

Acuzatul Gheorghe Mânu avea şi el organizată o reţea de spionaj, care era condusă de 
Georgel Dumitrescu şi acuzatul Gheorghe Mânu, prin agenţii săi şi cu ajutorul acuzaţilor 
Ion Bujoiu, pimitrie Gheorghiu şi Alexandru Balş, a alcătuit încă din 1946 o lucrare in
formativă largă privind situaţia din ţară, care a fost transmisă misiunilor anglo-americane 
şi fostului palat.

în afară de aceasta, acuzatul Gheorghe Mânu a scris şi o cărţulie clevedtoare care con
ţine, alături de generalităţi tendenţioase şi născociri pline de răutate şi calomnii la adresa 
regimului existent şi unele informaţii de spionaj, numind această cărţulie cu un titlu îm
prumutat de la Goebels şi Churchill „în dosul Cortinei de Fier”, al cărui exemplar original 
se află la dosar, acuzatul Mânu confirmând autenticitatea acestui exemplar.

Acuzatul Gheorghe Mânu a cerut documentarea necesară pentru cartea sa, care tre
buia să Be difuzată nu numai în România ci şi în America şi Anglia, de la persoana cu care 
era legat în acţiunea sa criminală şi anume în legătură cu această documentare acuzatul 
Mânu a declarat că pentru noile ediţii ale cărţii „Behind the Iron Courtain”/ în dosul 
Cortinei de Fier/ a rugat atât pe inginerul Gheorghiu cât şi pe Alexandru Balş să-i pună 
la zi documentarea despre petrol şi despre cărbuni şi că atât unul cât şi altul i-au dat cu 
multă bunăvoinţă toate datele necesare.

Cartea aceasta cu un ddu atât de promiţător /în dosul Cortinei de Fier/, a servit, aşa 
după cum mărturiseşte acuzatul Mânu, drept un fel de momeală pentru serviciile de spio
naj anglo-american şi a fost stabilită cu reprezentanţii respectivi o legătură strânsă pe baza 
culegerii informaţiunilor necesare.

în legătură cu aceasta, acuzatul Mânu a declarat că unii dintre ei/anglo,-americanii/ 
şi-au dat seama că nu se poate scrie o astfel de carte fără ajutorul unei serioase reţele de 
informaţii de care au vrut să profite şi ei şi au intrat în legătură permanentă cu el şi, mai 
departe, acuzatul Mânu arată că americanii şi englezii nu ascundeau faţă de el interesul 
lor deosebit pentru obţinerea de informaţii cu caracter militar.

Astfel, acuzatul Gheorghe Mânu în declaraţia de la fila 404 voi. ,I precizează: „Toţi 
americanii şi englezii cu care am fost în contact au cerut direct sau indirect informaţii 
de tot felul. Ei au arătat că pentru ca conflictul odată izbucnit între Occident şi Uniunea 
Sovietică să fie cât mai scurt, trebuia ca puterile anglo-saxone să fie cât mai exact infor
mate asupra potenţialului economic al Rusiei şi al aliaţilor ei. Din aceste motive, orice fel 
de informaţie, fie ele politice, sociale sau economice, fie ele militare, administrative sau 
privind măsuri de siguranţă vor fi oricând binevenite, chiar dacă în aparenţă n-ar avea 
importanţă.” Şi, în continuare, acuzatul Gheorghe Mânu recunoaşte că în afară de bule
tinul informativ „Behind the Iron Courtain”, revăzut şi pus la zi în trei ediţii succesive, 
a mai dat numeroase alte informaţiuni cu caracter secret, de natură politică, economică, 
militară, administrativă şi de siguranţă.

Această culegere de informaţiuni pentru americani şi englezi a durat până în momen
tul arestării acuzaţilor.

Acuzatul Gheorghe Mânu, relatând despre legătura sa cu Titi Constantinescu, care se 
afla în slujba serviciului de spionaj american în zona de ocupaţie americană din Austria,
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arată la pagina 404 voi. I următoarele: „Afară de contactele mele, a existat o legătură 
informativă între Titi Constantinescu §i serviciul american de informaţii din Salsburg” şi 
mai departe: „Prin reţeaua iui, Titi Constantinescu reuşise să dea informaţiuni destul de 
bune despre cantonarea şi deplasările unităţilor româneşti şi despre starea de spirit din 
ţară. în decembrie 1947, Titi mi-a arătat planurile tuturor aerodromurilor din România 
cu clădiri, instalaţii şi piste, ridicate de oamenii săi.”

Paralel cu aceste acuzaţii, Nicolae Petraşcu, Eugen Teodorescu şi Nistor Chioreanu 
au organizat şi ei o reţea de spionaj, transmiţând şi ei prin curier special informaţiuni 
secrete serviciului de spionaj american din oraşul Salsburg zona de ocupaţie americană 
din Austria.

în acest fel, conducătorii aceştia legionari au trecut din solda Gestapoului în sluj
ba serviciului de spionaj american, trădând din nou interesele poporului român şi ale 
României, ei vânzându-se cercurilor imperialiste ale statelor străine.

în scopul amintit mai sus, în vara anului 1947 acuzatul Nicolae Petraşcu a stabilit un 
contact ilicit cu emisarul lui Horia Sima, vechiul agent al statelor imperialiste, anume cu 
acuzatul Eugen Teodorescu, care a fost trimis special în România cu misiuni de spionaj 
din partea serviciului american de informaţii.

Acuzatul Teodorescu Eugen a trimis acuzatului Nicolae Petraşcu însărcinarea ser
viciului american de spionaj, aprobată de Horia Sima, de a organiza grupuri teroriste şi 
de a creea în ţară un serviciu de spionaj, legat prin emisar special cu serviciile de spionaj 
americane din Frankfurt am Main şi Salsburg.

La cercetările preliminare, ca şi în instanţă, acuzatul Nicolae Petraşcu recunoaşte 
că a consimţit nu numai să desfăşoare o activitate de spionaj în folosul Statelor Unite ale 
Americii, prin mijlocirea foştilor legionari, dar că a consimţit şi să creeze grupuri teroriste.

în legătură cu aceasta, acuzatul Nicolae Petraşcu arată in declaraţia sa că în discuţia 
cu Eugen Teodorescu pe care a avut-o aproximativ în luna noiembrie 1947 în legătură 
cu crearea unui serviciu de strângere de informaţii, acuzatul Eugen Teodorescu, în expu
nerea lui, i-a spus că a vorbit cu comandantul şi că el i-a aprobat misiunea; că mai târziu, 
a discutat cu Vică Niculescu şi a aprobat propunerea lui Eugen Teodorescu. Că în urmă, 
el a plecat din Bucureşti iar când s-a întors, Vică Negulescu i-a comunicat că a hotărât ca 
Decebal Andrei să-l ajute pe Teodorescu şi că el a aprobat aceasta, precizând apoi că la 
cererea lui Horia Sima, făcută prin Teodorescu, a acceptat de a organiza un serviciu de 
spionaj militar, economic şi polidc.

Astfel, acuzatul Petraşcu Nicolae a însărcinat cu organizarea activităţii de spionaj pe 
colaboratorul său cel mai apropiat, legionarul Decebal Andrei Corneliu, care a şi trecut 
la crearea reţelei de informatori, după indicaţiunile date de acuzaţii Nicolae Petraşcu şi 
Eugen Teodorescu.

Din declaraţia lui Decebal Andrei Corneliu, audiat ca martor, rezultă că în ianuarie 
1948, Vică Niculescu i-a dat însărcinarea să se ocupe cu strângerea de informaţii şi anume 
în declaraţia de la cercetări fila 228 voi. II precizează: „în ianuarie 1948, Vică Negulescu 
mi-a dat însărcinarea de a mă ocupa cu strângerea de informaţii, colaborând astfel cu 
Eugen Teodorescu, ce venise în ţară tocmai în acest scop. Primind această însărcinare, am 
căutat să iau legături cu cât mai mulţi prieteni şi cunoscuţi dintre foştii legionari, reuşind 
astfel să strâng o sumă de informaţii, cu caracter militar, economic, politic privind siguran
ţa statului etc., conform instrucţiunilor primite de la Teodorescu şi căruia i le-am dat... cu-
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rierii folosiţi pentru transmiterea materialului informativ cules erau: Gh. Stoia şi Dragoş 
Hoinic. Aceştia veneau şi plecau din ţară trecând clandestin frontiera ungară prin diferite 
puncte, Şilindrul-Bihor, Beba /Bihor/ şi Pilu-Arad. Materialul informativ pe care-1 duceau 
în străinătate era destinat lui Horia Sima şi serviciului de spionaj american din Austria".

Acuzatul Petraşcu Nicolae era complet informat cui erau destinate informaţiile culese 
din România de către emisarii lui Horia Sima şi el a recunoscut la cercetări şi în instanţă 
acest fapt şi în legătură cu aceasta în declaraţia de la dosar fila 553 voi. I a precizat: „Ştiam 
că informaţiile culese sunt predate lui Vasile Mailat şi care avea legături cu americanii. 
Acest lucru îl ştiam în februarie-marde 1948 de la Dragoş Hoinic.”

Tot în legătură cu aceasta, martorul Andrei Corneliu Decebal, în declaraţia de la fila 
230 voi. II, a precizat următoarele: „De faptul că informaţiile culese erau destinate servi
ciului de spionaj american aveau cunoştinţă acuzaţii N. Petraşcu, Vică Negulescu, Eugen 
Teodorescu, Dragoş Hoinic şi subsemnatul.”

Aşa cum s-a stabilit din cercetările urmate în cauză şi dezbaterile orale, acuzatul Eugen 
Teodorescu era un vechi spion al organelor de spionaj american, iar din anul 1945 el era 
agent plătit al serviciului de spionaj militar american şi când acest serviciu de spionaj a 
avut nevoie de persoane de încredere care să creeze reţeaua de informaţii în România, s-a 
oprit în alegerea lui Teodorescu Eugen.

în atingerea scopului urmărit, acuzatul Eugen Teodorescu lucra cu trei spioni austri
eci, prin care avea legătură cu serviciul de spionaj american. Aceştia erau Horner, Malner 
şi Auner; iar informaţiunile pentru americani urmau să Be transmise prin colaboratorii 
cei mai apropiaţi ai lui Horia Sima, şi anume prin Mailat şi Borobaru, care după declaraţi- 
unile acuzatului Teodorescu, sperau ca prin prezentarea de informaţiuni valoroase, să se 
evidenţieze în faţa serviciului de spionaj american.

Astfel, acuzatul Eugen Teodorescu a sosit în ţară în acest scop pentru prima dată la 
începutul lunii iunie 1947, când a şi luat contact imediat cu acuzatul Nicolae Petraşcu, 
comunicând în acelaş timp şi legionarului Vică Negulescu necesitatea înfiinţării unui ser
viciu de informaţii.

în legătură cu aceasta, acuzatul Eugen Teodorecu în declaraţia de la dosar fila 575 
voi. I a declarat: „în discuţiile avute cu Vică Negulescu am căutat să-i arăt necesitatea înfi
inţării unui serviciu de informaţii al mişcării legionare din ţară al cărei material am putea 
în străinătate să-l oferim în parte americanilor, în măsura în care ar servi politic mişcării”.

Reîntorcându-se apoi în Austria tot în anul 1947, pe la sfârşitul lunii iulie, acuza
tul Eugen Teodorescu a făcut un raport agenţilor Melner şi Auner, comunicându-le 
acestora că a reuşit să stabilească legăturile de spionaj necesare pentru ca apoi, primind 
prin Borobaru aprobarea lui Horia Sima pentru înfiinţarea unui serviciu de spionaj în 
România, acuzatul Teodorescu să vină din nou fraudulos în ţară.

în privinţa scopului în care era trimis în ţară, acuzatul Eugen Teodorescu a primit 
înainte de plecare de la Melner instrucţiunile corespunzătoare, aşa cu arată în declaraţia 
de la dosar fila 575 voi. I, în care spune: „Melner vroia să plec imediat înapoi şi să aranjez 
două trimiteri de material prin curier pe lună. I-am spus că timpul este scurt rămânând 
să trimit odată pe lună”. Şi mai departe, în continuare la fila 576, acuzatul arată: „Pe lângă 
organizarea serviciului şi strângerea materialului informativ trebuia să aranjez şi o legă
tură T.F.F. Mi-au prezentat între timp un tânăr cu numele de Plohaşca care m-a învăţat 
cifrul şi cheia care trebuiau să fie folosite prin T.F.F.”, iar mai departe acuzatul mai arată:
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„Am aflat de la Mailat că Borobaru se întâlnise cu Auner §i cu Malner şi că materialul ce 
soseşte să treacă pe la Mailat. Ei doreau ca acest serviciu de informaţii să-l lege de alte 
centre superioare americane trecând peste Salsburg.”

în legătură cu strângerea informaţiilor din ţară, acuzatul Teodorescu a primit apro
barea lui Horia Sima prin Traian Borobaru, fapt recunoscut de către acuzat la cercetările 
preliminare fila 588 şi 590 voi. I, în care arată; „Aprobarea am primit-o de la Traian 
Borobaru în septembrie 1947 la Salsburg. Această aprobare nu puteam s-o primesc decât 
numai de la Traian Borobaru, întrucât el era omul de legătură şi apropiatul lui Horia 
Sima. Precizez că consideram că Traian Borobaru avea dezlegare din partea lui Horia 
Sima prin poziţia pe care o ocupa pe lângă Horia Sima.”

Serviciul acesta de spionaj în favoarea americanilor de către acuzatul Teodorescu 
Eugen era plătit de americani cu suma de 1 000 dolari pe lună. Prima tranşă de 1 000 do
lari a fost încasată de acuzatul Teodorescu înainte de a doua venire în ţară, iar primirea ce
lorlalţi bani pe celelalte luni următoare organizându-se a fi trimişi prin legionarul Mailat.

în declaraţia de la primele cercetări fila 583 voi. I, acuzatul Teodorescu arată; „De la 
Mailat am primit suma de 1 000 dolari pe care la rândul lui îi primise de la Auner. Această 
sumă era socotită pentru zece oameni lunar. Pe măsură ce serviciul de informaţii creştea, 
respectând acest sistem, suma trebuia să crească.”

Această reţea de spionaj a fost în parte realizată; acuzatul Eugen Teodorescu trans
miţând prin Andrei Cornel Decebal cerneala simpatică de fabricaţie americană, cu care 
trebuia să transcrie rapoartele informative Ion Gavrilă, care se ocupa cu spionajul la Cluj 
şi Petre Cojocaru care avea aceeaşi misiune la Timişoara ca şi celelalte persoane care au 
fost atrase în activitatea de spionaj.

în legătură cu primirea acestui material, acuzatul Teodorescu Eugen la fila 583 voi. I 
arată; „Prin Auner am primit personal şi prin Dragoş Hoinic, cerneala simpatică, pentru 
transcrierea materialului şi instrucţiuni cum să fie folosită.”

Instrucţiunile de folosire a acestei cerneli au fost transmise tuturor persoanelor in
teresate de către Andrei Cornel Decebal, arătându-le că trebuie s-o întrebuinţeze printre 
rândurile unei scrisori obişnuite cu caracter familiar, iar pentru evitarea suspiciunilor, scri
sorile adresate lui trebuiau să fie trimise la diferite persoane din Capitală cunoscute de el.

Astfel, agenţii acuzatului Teodorescu au activat şi i-au furnizat numeroase informa- 
ţiuni după instrucţiunile primite; faţă de materialul informativ neexpediat la serviciul de 
spionaj american din oraşul Salsburg fiind descoperit cu ocazia percheziţiilor, a fost depus 
la dosar după ce acuzaţii au confirmat autenticitatea lui.

în ura lor faţă de regimul democratic, faţă de popor şi de guvernul său, acuzaţii con
ducători ai complotului urzit contra statului nu s-au oprit în faţa celor mai mârşave crime.

Din actele dosarului şi din dezbaterile orale, s-a stabilit că ei au trecut la pregătirea 
actelor teroriste împotriva conducătorilor iubiţi ai poporului, ai oamenilor de stat şi frun
taşilor politici marcanţi din ţară, în speranţa de a provoca dezordine în ţară şi de a se folosi 
de aceasta în scopurile lor criminale.

Au fost plănuite acte teroriste individuale şi în grup, aşa cum rezultă din declaraţiile 
acuzaţilor, dosarul cauzei menţinute şi în faţa instanţei şi în special din declaraţia acuzatu
lui Mânu Gheorghe şi Popp Alexandru.
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Astfel, acuzatul Popp Alexandru referindu-se la împrejurările trecerii organizaţiei 

subversive la acţiuni de pregătire a actelor teroriste, în declaraţia de la primele cercetări 
arată că pentru a insufla din nou încrederea în grupări, în decembrie 1947 sau ianuarie 
1948, Paul a propus un atentat în Bucureşti şi că pregătirea cerea 30 zile şi fonduri de 
circa 2 milioane.

Rolul de conducător în activitatea teroristă l-a avut acuzatul Gheorghe Mânu, aşa 
cum s-a stabilit din cercetările preliminare şi dezbaterile orale coroborat cu recunoaşterea 
sa, a întocmit cu minuţiozitate planurile comiterii unui atentat împotriva oamenilor de stat 
şi a fruntaşilor politici ai ţării. El a plănuit şi un act terorist de grup, fixat pentru data în
toarcerii în ţară a delegaţiei guvernamentale, plecată la începutul anului 1948 la Moscova, 
pentru încheierea tratatului de prietenie şi asistenţă mutuală între marea noastră prietenă 
şi eliberatoare Uniunea Sovietică şi România.

în această privinţă, acuzatul Gheorghe Mânu, în declaraţia de la cercetările preli
minare fila 433 voi. I a precizat: „Grupurile subversive sunt constituite pentru acţiune 
şi se destramă prin descurajarea oamenilor dacă rămân prea mult timp inactive. Pe de 
altă parte, este firesc ca un grup subversiv să-şi pună problema de a lovi regimul chiar în 
perioada de aşteptare, înainte de prilejul favorabil al războiului. Din acest dublu punct de 
vedere, trebuia să-mi pun problema atentatelor. De altfel, această problemă mi-a fost pusă 
şi de mulţi prieteni din grupul nostru ... Mi-am pus întâi problema unui atentat individual 
împotriva unui fruntaş al guvernului. Realizarea practică nu ar fi fost grea. Trebuia numai 
aleasă victima şi găsit omul cu sânge rece care să execute /mişcări/ exact gesturi studiate 
dinainte, în urma unei observări atente a obiceiurilor victimei desemnate.”

Acuzaţii Gheorghe Mânu, Popp Alexandru şi Gheorghe Bontilă ca şi ceilalţi acuzaţi 
din acest proces considerau că ar fi mai potrivit scopurilor lor criminale să pregătească şi să 
execute atentate în grup decât individuale şi, în vederea acestui scop, acuzatul Gheorghe 
Mânu a studiat şi pregătit posibilitatea unui atentat de grup, împotriva membrilor guver
nului, a membrilor Marii Adunări Naţionale şi a conducătorilor Confederaţiei Generale a 
Muncii, în momentul când s-ar fi găsit la un loc adunaţi.

Din declaraţia acuzatului Gheorghe Mânu rezultă că aceşti complotişd considerau ac
tele teroriste ca o premiză necesară pentru realizarea planurilor întocmite de ei în vederea 
unei lovituri de stat în tară.

în legătură cu această chestiune, acuzatul Gheorghe Mânu a declarat la primele cer
cetări fila 435 voi. I, declaraţie menţinută şi în faţa instanţei, următoarele: „într-un singur 
caz un atentat putea da un rezultat practic imediat dacă realiza suprimarea simultană 
a întregului Stat Major al regimului în astfel de condiţii încât o lovitură de stat să devi
nă posibilă şi regimul să fie înlăturat. Pentru aceasta, trebuia ca guvernul şi conducerea 
Partidului Comunist, eventual şi alţi demnitari, în special din armată şi poliţie, să fie întru
niţi în acelaşi loc şi suprimaţi dintr-o dată.”

Acuzatul Gheorghe Mânu, referindu-se la acest gen de atentate, arată la fila 433 voi. 1: 
„Atentatul individual fiind în general de evitat, m-am gândit la unul prin care ar fi supri
maţi simultan membrii principali ai guvernului, pentru decapitarea dintr-odată a acesto
ra, de pildă în cursul unor solemnităţi, unde ar fi fost cu toţii grupaţi.”

în legătură cu aceasta, acuzatul arată că s-a gândit mai întâi la o solemnitate în aer li
ber, cum ar fi la 1 sau 9 Mai, 7 Noiembrie etc., solemnităţi care aveau ioc în Piaţa Victoriei,
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în care scop s-a informat de la prieteni vânători până Ia ce distanţă este eficace focul unei 
carabine cu lunetă §i că faţă de răspunsul primit a renunţat la acest proiect; acuzatul 
arată în continuare că s-a gândit la momentul înapoierii delegaţiei ministeriale române 
de la Moscova, ca o ocazie nimerită pentru executarea intenţiilor sale teroriste §i anume, 
în declaraţia de la fila 434 voi. I, precizează: „în februarie 1948, în momentul înapoierii 
delegaţiei ministeriale române de la Moscova, m-a căutat Titi Constantinescu pentru a 
discuta problema unui atentat împotriva trenului ministerial. EI nu m-a găsit imediat, aşa 
că conversaţia noastră a avut loc tardiv chiar în ziua sosirii trenului.”

De altfel, nici acuzatul Bontilă Gheorghe n-a vrut să rămână mai departe de activi
tatea teroristă şi Ia rândul său îşi pregătea şi el grupul subversiv de sub conducerea sa în 
vederea executării de acte teroriste şi anume, la cercetările preliminare, acuzatul a recu
noscut că faţă de această situaţie a hotărât ca organizaţia sa să înceapă executarea unor 
acte izolate teroriste în anumite centre ale ţării.

în această ordine de idei, acuzatul Gheorghe Mânu arată în declaraţiile sale de la cer
cetările preliminare şi din faţa instanţei că s-a oprit la următoarea variantă de executare a 
unui atentat terorist posibil în care rolul executorului direct ii era rezervat agentului ser
viciului de spionaj american Tid Constantinescu şi, în legătură cu atentatul asupra delega
ţiei guvernamentale ce se înapoia de la Moscova la fila 434, 435 voi. I, acuzatul Gheorghe 
Mânu redând conversaţia dintre el şi Titi Constandnescu cu privire la acest plan arată: 
„Instalat la Buzău şi prevăzut cu o motocicletă el /Titi Constantinescu/, s-ar fi putut afla la 
timp cu un sfert de oră înainte de trecerea trenului, într-un punct ales dinainte pe şoseaua 
Buzău-Ploieşti, în acel punct paralel cu calea ferată şi la mai puţin de 500 metri de aceasta. 
Acolo, calea ferată ar fi fost minată cu trotil cu câteva zile mai înainte, într-un moment în 
care nu era încă păzită, terasamentul aşezat cu grijă la loc şi un fir electric pentru amorsa
rea capsei tras până la şosea /uşor îngropat binenţeles/. în acel punct, motocicleta ar fi avut 
o pană şi ar fi aşteptat trecerea trenului, care ar fi fost aruncat în aer electric.”

De asemenea, acuzatul Gheorghe Mânu, în declaraţia de la primele cercetări fila 434, 
435 voi. I, declaraţie menţinută şi în faţa instanţei, reproduce în mod amănunţit şi a 
doua variantă a actului terorist, care prevedea aruncarea în aer a clădirii Marii Adunări 
Naţionale în timpul unei şedinţe la care de obicei asistau toţi membrii guvernului.

Acuzatul arată că a ales casa din care trebuia să se sape un tunel lung de 300 metri, 
care să ajungă până dedesubtul sălii Marii Adunări Naţionale, calculându-se cantitatea de 
pământ ce urma să fie scoasă din acest tunel, timpul necesar săpării tunelului, mijloacele 
de transport a pământului şi cantitatea de explozivi necesară, fiind stabilite şi persoanele 
de încredere care trebuiau să execute această operaţiune.

Astfel, din calculele făcute de acuzatul Gheorghe Mânu reieşea că ar fi necesare circa 
6 luni de zile pentru terminarea acestui tunel, executat în condiţiuni care să asigure con
spirativitatea necesară şi, în legătură cu aceasta, în declaraţia de Ia fila 435 voi. I, acuzatul 
Gheorghe Mânu precizează: „în toamna 1947 am discutat chestiunea cu Dan Zamfirescu, 
care a dat ideea aruncării în aer a sălii de şedinţă solemne a Marii Adunări Naţionale, la 
care ar fi prezenţi, în orice caz, toţi membrii guvernului şi deputaţii, printre care toată 
conducerea Partidului Comunist şi a C.G.M., plus un număr de înalţi demnitari militari 
§i politici”, şi, mai departe, acuzatul Gheorghe Mânu la fila 436 voi. I arată: „Proiectul 
se baza pe casa Costaforu din Aleea Mitropoliei nr. 7, unde locuia Radu Sturdza. Era 
vorba de săpat acolo, din pivniţa casei sau din curte o galerie până sub sala de şedinţă
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a Parlamentului, situată cam la 300 metri. Sala de şedinţe urma să fie aruncată în aer în 
cursul unei şedinţe solemne, printr-o cantitate suficientă de explozibil aşezată la capătul 
galeriei săpate”.

Acuzatul arată apoi în condnuare modul cum trebuia săpată galeria, calculând tim
pul şi operaţia scoaterii pământului, ca şi condiţiunile subversivităţii şi, în fine, oamenii 
hotărâţi să execute lucrarea pentru a ajunge la scopul propus, acela de aruncare în aer a 
Parlamentului.

Arestarea acuzaţilor a pus însă capăt activităţii criminale a acuzatului Gheorghe Mânu 
şi a complicilor săi şi nu a permis executarea planurilor lor teroriste mişeleşti.

Acuzaţii Max Auschnitt şi Popp Alexandru, folosind situaţia lor de conducători ai celei 
mai mari întreprinderi U.D.R., în executarea directivelor reprezentanţilor americani, au 
început să organizeze şi acte de spionaj, cu scopul de a aduce pagube industriei grele a ţă
rii şi de a submina încrederea în măsurile luate de guvern în vederea redresării postbelice 
a economiei ţării noastre.

Acuzatul Popp Alexandru a declarat la primele cercetări, declaraţie menţinută şi îri 
faţa instanţei, că sabotajul industrial a fost iniţiat de către reprezentanţii americani, de 
acord cu luliu Maniu şi că a fost executat la Reşiţa în înţelegere cu Max Auschnitt, care 
avea rol preponderent în comitetul de direcţie U.D.R. şi de către el.

Aşa cum s-a stabilit la primele cercetări şi în faţa instanţei, în urma actelor de sabotaj 
executate la Reşiţa, producţia a scăzut cu o iuţeală catastrofală şi că, între timp, acuzaţii 
Popp Alexandru şi Max Auschnitt au împiedicat prin stocări de produse intrarea acestora 
în circuitul economic al ţării sau au făcut să se producă mărfuri de calitate foarte inferi
oară; astfel, dacă în anul 1943 industria de oţel a Reşiţei era de mai bine de 234 000 tone, 
în urma acţiunii de sabotaj a acuzaţilor Max Auschnitt şi Popp Alexandru, producţia a 
coborât la cel mai scăzut nivel care întrece doar cu puţin cifra de 85 000 tone şi scăderea 
aceasta a producţiei a avut loc peste tot, la furnale, laminoare, la mine, ateliere etc.

Cel mai apropiat colaborator al acuzatului Popp Alexandru în executarea sabotajului 
de la Reşiţa era inginerul Radu Niculescu-Buzeşti, care a fost condamnat în noiembrie 
1947 pentru trădare în procesul lui Maniu şi în privinţa aceasta, acuzatul Popp Alexandru 
a declarat la primele cercetări că pentru o producţie normală se cerea o perfectă racordare 
a producţiei cu necesităţile celorlalte secţiuni; că orice deficienţă în programare avea drept 
rezultat o blocare a secţiunilor primitoare de material, care rămâneau supraaprovizionate 
cu anumite sortimente şi subaprovizionate sau complet lipsite în alte sortimente şi, în fine, 
că o acţiune hotărâtoare în programarea deficienţei, având ca rezultat scăderea producţiei 
în compartimentele primitoare de materiale, a avut-o serviciul de fabricaţie condus de 
inginerul Radu Niculescu-Buzeşti.

Astfel, din declaraţiile acuzatului Popp Alexandru şi ale martorilor audiaţi în cauză, 
s-a stabilit că lovitura principală a fost adusă producţiei prin dezorganizarea transportu
rilor interioare, fapt ce aducea întârzieri în transportul materiilor prime şi al semifabrica
telor, supraaglomerând unele secţiuni şi lipsind pe altele, fapt ce împiedica îndeplinirea 
programului stabilit de stat.

Activitatea de subminare a acuzatului Popp Alexandru şi a lui Radu Niculescu-Buzeşti, 
cum şi a altor persoane care au fost atrase de ei la săvârşirea acestor fapte, avea ca urmare:
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întârzierea descărcării vagoanelor, ce ducea la încărcarea orarului de lucru a transportu
rilor interioare: folosirea intenţionat neglijentă a mijloacelor de transport, având drept 
urmare uzarea lor prematură, în a§a fel încât locomotivele, care în condiţiuni normale 
intrau la reparaţie generală dup 2-3 ani de lucru, erau scoase din circulaţie după 6 luni; 
apoi întârzierea reparaţiilor ducea la micşorarea numărului de locomotive şi vagoane în 
funcţiune, reducându-1 până la 50% din parcul existent.

în afară de aceasta şi concomitent cu aceste fapte, au fost lovite în mod simţitor şi 
centralele electrice, care furnizau energia electrică întreprinderilor Reşiţa, fapt recunos
cut de acuzatul Popp Alexandru arătând la primele cercetări, declaraţie menţinută şi în 
faţa instanţei, că lipsa de întreţinere a acţionat şi asupra centralelor electrice de la Reşiţa, 
având de asemenea ca rezultat uzura prematură a utilajului, apoi frecvente accidente care 
provocau întreruperi generale sau parţiale ale lucrului uzinei, deteriorări ale utilajului şi 
un consum exagerat de combustibil şi acuzatul arată că la centrala Aninoasa se producea 
numai 2500 kw, în loc de 6 000 kw, din cauza necurăţirii condensatorului, neepurării apei 
de adaos, din cauza lipsei de supraîncălzire şi defectuoasei funcţionări a morilor, ale căror 
piese supuse uzurii nu erau la timp înlocuite, cu toate că se confecţionau la Reşiţa.

în legătură cu acţiunea de sabotaj la centralele electrice care deservesc U.D.R.-ul, 
acuzatul Alexandru Popp a declarat că situaţia nu era diferită nici la centrala A.E.G. nici la 
centrala hidraulică sau la centrala Ilgner.

Cercetându-se documentele referitoare la starea centralelor electrice în funcţiune, 
s-a dovedit că în anii 1946/1947 numărul aşa-numitelor accidente a fost de trei ori mai 
mare decât normal; că desele explozii pe care acuzatul Popp Alexandru şi complicii săi le 
explicau in mod mincinos cu motive obiective, aveau loc în cuptoarele oţelăriei, pricinuind 
nu numai o mărire exagerată a cheltuielilor necesare restaurării, dar şi încetarea pe timp 
îndelungat a producţiei.

La primele cercetări cât şi în faţa instanţei, acuzatul Popp Alexandru a recunoscut că 
s-au executat acte de sabotaj şi în hala de turnare şi în declaraţia de la primele cercetări 
fila 55 voi. I precizează: „Hala de turnare a avut mare influenţă asupra producţiei oţelăriei 
prin: pierderea de şaije într-o proporţie necunoscută prin exagerarea ei, din cauza între
ţinerii defectuoase a căldărilor, neturnarea la timp a şarjelor, care erau ţinute în cuptor 
câteva ore mai mult decât normal /şaije de 20 ore în loc de 8-10 ore normal/ astfel că, pe de 
o parte, se micşora producţia cuptoarelor, pe de alta se scădea calitatea oţelului, oţelul ne- 
maicorespunzând calităţii proiectate; nepregătirea în timp util a paturilor de turnare, ceea 
ce atrăgea întârzierea şaijelor şi compromiterea calităţii oţelului prin impurităţile care se 
introduceau la turnare, neevacuarea la timp a producţiei şi mai cu seamă a rămăşiţelor din 
hală, producându-se astfel blocarea halei şi micşorarea capacităţii de a primi şarje.”

în acest mod, turnătoria avea un număr record de rebuturi, ajungând până la 80- 
90% din producţie datorită faptelor de mai sus ajunsese ca pentru a se produce doi cilindri 
buni de locomotivă să fie nevoie să se toarne 20 cilindri deşeuri, fapt confirmat de marto
rul Gheorghe Z. Ion atât la cercetări cât şi în faţa instanţei.

în legătură cu aceasta, s-a stabilit că acuzatul Popp Alexandru folosindu-se de de
pendenţa în serviciu faţă de el a directorului comercial al uzinelor Gheorghe Z. Ion, sa
bota prin mijlocirea lui Gheorghe Z. Ion aprovizionarea cu materii prime, cu combustibil
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şi piese de schimb a secţiunilor producătoare, fapt recunoscut de către acuzatul Popp 
Alexandru la cercetări şi în faţa instanţei, în sensul că direcţiunea avea sarcina de a asigura 
aprovizionarea în timp util cu materii prime, combustibil, piese de schimb şi că orice în
târziere şi insuficienţă avea ca rezultat întârzieri în producţie şi deci scăderea producţiei, 
şi, în fine, că aprovizionările au fost foarte adesea întârziate şi defectuoase.

Din cauză că direcţia comercială a U.D.R. neglija obligaţiile de serviciu şi nu urmărea 
la timp livrarea comenzilor executate, în mod permanent se stocau mărfurile produse şi, 
în acest sens, acuzatul Popp Alexandru recunoaşte în declaraţiile sale că întârzierea livră
rilor a provocat stocarea de materiale prin neîndeplinirea la dmp şi corect a formalităţilor 
legale sau comerciale în legătură cu livrarea.

Pe lângă acestea, s-a stabilit în actele dosarului şi în dezbaterile orale că acuzaţii membri 
ai complotului organizat contra statului ajunşi in conducerea Reşiţei aplicau după un plan 
stabilit măsuri îndreptate spre micşorarea bugetului salariaţilor, spre înrăutăţirea aprovi
zionării lor cu produse alimentare şi mărfuri de primă necesitate, cu scop de a provoca în 
mod artificial nemulţumirea salariaţilor faţă de politica Guvernului de la cârma ţării.

în legătură cu aceasta, acuzatul Nicolae Mărgineanu a declarat la cercetările prelimi
nare, declaraţie menţinută şi în faţa instanţei, că ajutoarele materiale se dădeau fracţionar, 
plata orelor suplimentare se făcea după o lună de zile de la prestarea lor, funcţionarii erau 
ţinuţi în aconturi, unora li se reţinea salariul câteodată în întregime fie pentru economat, 
fie pentru casa de credit, încât funcţionarul la primirea salariului găsea sume derizorii în 
plicul lui cu salariul lunar şi că nemulţumiri asemănătoare au fost şi la economat, unde 
s-au înaintat plângeri fie că mărfurile au fost prea scumpe, fie că unele dintre alimente 
erau deteriorate.

Astfel fiind, se dovedeşte că sabotajul executat de acuzaţii Max Auschnitt, Popp 
Alexandru şi ceilalţi la întreprinderile Reşiţa aveau ca urmare: salariile muncitorilor şi ale 
funcţionarilor se dădeau fie cu întârziere fie prin aconturi, încât ei nu ştiau niciodată pe 
ce sumă pot conta pentru cheltuielile lor personale; reţinerile pentru economat şi pentru 
casa de credit aveau loc o singură dată şi nu în rate, uneori afectau tot salariul, astfel că 
muncitorii şi funcţionarii nu primeau chiar în epoca inflaţiei decât câţiva lei în plicul cu 
salariul cuvenit lunar; mărfurile cumpărate din fondurile acordate de stat, în mod inten
ţionat erau ţinute în depozit timp îndelungat şi astfel ele nu ajungeau la consumator şi 
se alterau; vânzarea de produse alimentare şi mărfuri de primă necesitate muncitorilor 
şi funcţionarilor se făcea la preţ de speculă, adică mult mai mare decât cele fixate de stat 
şi că, în mod sistematic, se încălcau contractele colective, îndeosebi partea privitoare la 
ajutoare materiale în caz de boală şi altele; fapte care rezultă din declaraţiile acuzaţilor,, 
depoziţiile martorilor şi coroborate cu actele comisiei de expertiză.

Pentru executarea planurilor sale şi în scopul urmărit contra regimului democrat, 
acuzatul Popp Alexandru s-a folosit de elemente fascizate din aparatul administrativ al 
Uzinelor Reşiţa şi contrar cerinţelor legii intrate în vigoare după stabilirea în ţară a regi
mului de democraţie populară, el nu îndepărtează persoanele care au fost în trecut crimi
nali de război sau membri ai organizaţiilor fasciste.

Astfel, din depoziţia martorului Romulus Grigorescu rezultă că atmosfera politică 
încărcată era întreţinută şi de oamenii care nu au fost epuraţi după 23 august 1944 la
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Reşiţa, cum au fost inginer Cerveni, Calapod, dr. Arcan, Ardeleanu, Dumitriu, Vlăduţă, 
Radu Niculescu-Buzeşti şi alţii care, deşi cunoscuţi ca fascişti notorii, au fost menţinuţi 
de acuzatul Popp şi în continuare din depoziţia acestui martor rezultă că dacă epuraţii şi 
comprimaţii nu erau susţinuţi de nimeni, împreună cu cei arătaţi mai sus, nu se strecurau 
elemente sabotoare mai departe în conducerea societăţii U.D.R. şi deci sabotajul industrial 
ar fi fost oprit.

Un rol conducător în organizarea sabotajului, aşa cum a reieşit din actele dosarului şi 
din dezbaterile orale, l-a avut acuzatul Max Auschnitt, alături de acuzatul Popp Alexandru, 
ambii fiind mulţumiţi cu rezultatele obţinute în opera de sabotare a producţiei în cele mai 
importante întreprinderi ale producţiei grele din ţara noastră.

în legătură cu aceasta, din depoziţia martorului Vasile Dumitriu de la cercetări rezultă 
că deşi acuzaţii vedeau dezastrul complet în toate compartimentele, ei arătau că trebuiesc 
considerate ca satisfăcătoare şi, referitor la aceasta, martorul Vasile Dumitriu la primele 
cercetări la fila 69 voi. II a precizat: „Raportul d-lui Popp cu nr. 22005 din 29.IV. 1946 
pentru anul 1945 a fost examinat amănunţit de dl. Popp cu dl. Auschnitt şi deşi se arăta 
dezastrul complet in toate compartimentele de producţie şi în rezultate, arătând o pierde
re de ordinul a 13 miliarde cu menţiunea de mărire, totuşi rezoluţia pusă este că rezulta
tele finale pe 1945 arătate în raport trebuiesc considerate ca satisfăcătoare.”

în acest fel, scăderea producţiei a influenţat şi alte ramuri din industria ţării şi in special 
au avut de suferit fabricile prelucrătoare „Astra”, I.A.R., Malaxa, Cugir, Wolf, Concordia 
şi „Vulcan" şi, de asemenea, a avut de suferit şi C.F.R.-ul, căruia în mod sistematic nu i se 
livrau la timp locomotivele, perechi de roţi, materiale pentru poduri şi altele.

în afară de aceasta, complotiştii au încercat să lovească şi în producţia tractorului 
I.AR., care este o realizare serioasă a tehnicii româneşti, ei căutând să întârzie efectuarea 
lucrărilor de material necesar pentru construirea acestui tractor, ori că se livrau materii 
fabricate sau semifabricate de calitate inferioară, fapt care ducea la mari pierderi şi la în
târzierea producţiei în serie a tractoarelor.

Referitor la aceasta, martorul Vasile Dumitriu a confirmat că sabotarea producţiei a 
avut efecte hotărâtoare asupra întregii economii naţionale, deoarece Reşiţa furniza jumă
tate din semifabricatele pentru industria metalurgică prelucrătoare din ţară, fapt de altfel 
recunoscut de acuzatul Popp Alexandru, care a declarat că toată industria de prelucrare a 
fost influenţată de producţia ei, de livrări insuficiente de la Reşiţa şi că menţinerea secto
rului metalurgic în inferioritate influenţa asupra celorlalte sectoare economice.

Referitor la aceasta, martorul Vasile Dumitriu a mai adăugat că reconstrucţia ţării 
şi îmbunătăţirea situaţiei economice au fost în felul acesta întârziate, deşi statul înlesnea 
acordarea creditelor - mijloacele financiare - necesare, în modul cel mai larg.

în legătură cu această chestiune, comisiunea de experdză compusă din prof. Ion 
Vlădescu, director general adjunct al C.F.R., prof. Lazăr Stoicescu şi şeful industriei side
rurgice, ing. Silviu Popp, numită de către comisia de anchetă premilitară, mergând la faţa 
locului şi cercetând şi documentele conducerii centrale a întreprinderilor Reşiţa, după 
ce au făcut cunoştinţă cu starea producţiei au conchis că în anii 1945-1948 s-a produs la 
Reşiţa o scădere catastrofală a producţiei, ajungând până la 1/3 din realizările anilor ime
diat precedenţi, datorită unui complex de acţiuni şi inacţiuni voite, că toate aceste acţiuni
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§i inacţiuni sunt imputabile directorului general din 1945-1948, inginer Alexandru Popp 
care, în conformitate cu statutul §i situaţia de fapt, avea în mână întreaga acdvitate a uzi
nelor, precum §i lui Max Auschnitt, conducătorul comitetului de direcţie al U.D.R.-ului,

Astfel, comisiunea de experţi în unanimitate a ajuns la concluzia că neîndeplinirea 
comenzilor de stat în ramurile importante de producţie la U.D.R. a avut loc în urma unei 
lipse intenţionate de măsuri cu privire la gospodărirea acestei mari întreprinderi, în urma 
întreţinerii nemulţumitoare a utilajului şi în urma dezorganizării transportului interior, 
încât comisiunea de expertiză, după ce recunoaşte că până la înlăturarea acuzatului Popp 
de la conducerii întreprinderii, situaţia la Reşiţa era foarte grea, să ajungă să citeze nu
meroase fapte, care confirmă în întregime declaraţiile acuzaţilor şi depoziţiile martorilor 
despre activitatea de subminare care a fost executată de către acuzaţii complodşti în una 
din întreprinderile cele mai importante ale industriei grele din ţara noastră.

Având în vedere că din cele expuse până aici rezultă că acuzaţii Max Auschnitt, Popp 
Alexandru, loan Bujoiu, Gheorghe Mânu, Nicolae Mărgineanu s-au pus în fruntea unui 
complot contra statului, sprijinindu-se pe rămăşiţele reacţiunii din ţară şi având şi spriji
nul din afară al serviciilor de spionaj anglo-american, urmăreau răsturnarea prin violenţă 
a guvernului de la cârma ţării şi restaurarea vechiului regim burghezo-moşieresc, acţiune 
dusă concomitent şi în continuare celei stabilite în sarcina foşdlor conducători ai P.N.Ţ.- 
ului, în frunte cu luliu Maniu; că în urmărirea acestui scop, acuzaţii loan Bujoiu, Popp 
Alexandru, Nicolae Mărgineanu, Gheorghe Mânu şi Dimitrie Gheorghiu s-au înţeles cu 
reprezentanţii anglo-americani asupra pregădrii şi realizării planului unei lovituri de stat; 
că în 1945, acuzaţii Nicolae Mărgineanu, Dimitrie Gheorghiu, Alexandru Balş, Horia 
Macellariu şi Gheorghe Bontilă au format un comitet de conducere al grupurilor subver
sive care în 1947, după condamnarea lui luliu Maniu şi a celorlalţi conducători ai P.N.Ţ. 
l-a transformat în comitet de coordonare, având în frunte pe acuzatul Popp Alexandru, 
comitet care a devenit centrul principal al acdvităţii subversive şi complodste din ţară, acu
zaţii alcătuind în ascuns şi aşa-numitul guvern în frunte cu fugarul Nicolae Rădescu, care 
urma să vie la putere prin mijlocirea unei lovituri de stat înarmate şi cu ajutorul cercurilor 
imperialiste ale unor state străine.

Că pentru finanţarea organizaţiilor subversive, acuzaţii Max Auschnitt şi Popp 
Alexandru au înfiinţat fondul secret din speculaţiunile de la bursa neagră, cu care au 
susţinut organizaţiile subversive ale naţional-ţărăniştilor, naţional-liberalilor şi social de
mocraţilor independenţi.

Că, de asemenea, în activitatea acestor organizaţiuni subversive, acuzaţii loan Bujoiu, 
Popp Alexandru, Gheorghe Mânu, Balş Alexandru, Nicolae Mărgineanu, Dimitrie 
Gheorghiu, Nicolae Pătraşcu şi Nistor Chioreanu au strâns personal şi prin reţeaua de 
agenţi creată în mod special, informaţiuni ce constituiau secrete de stat, transmiţându-le 
reprezentanţilor oficiali anglo-americani, iar acuzatul Teodorescu Eugen, agent plătit al 
serviciului de spionaj american, a trecut fraudulos frontiera, ducând informaţiunile secre
te serviciului de spionaj american din Salsburg, zona americană de ocupaţie din Austria; 
că acuzaţii aveau legături informative cu Leverich, Lowell, Dunham, Robert Sheea şi 
Ferguson de la Legaţia Americană şi cu Robinson, Wattson şi Bill Young de la Legaţia 
Engleză; că în executarea dispoziţiunilor luate de conducătorii complotului se urmăreau 

■ atentate mişeleşti împotriva membrilor Guvernului şi a altor oameni de seamă ai regimu-
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lui democrat, în care scop acuzatul Mânu elaborase §i un plan special pentru realizarea 
unor acte teroriste individuale şi în grup şi, în fine, că în executarea planului propus, 
acuzatul Max Auschnitt şi în continuare Popp Alexandru au organizat şi dirijat executarea 
de acte de sabotaj în industria grea, încercând să provoace prin aceasta, în mod artificial, 
nemulţumiri împotriva guvernului R.P.R.

Concretizând faptele rezultate din actele dosarului şi din dezbaterile orale, instanţa 
constată că acdvitatea fiecăruia dintre acuzaţi a fost următoarea:

1. Popp Alexandru, inginer fost director general al U.D.R., a fost conducătorul gru
părilor subversive, teroriste şi insurecţionale care au acţionat în ţară în interesul cercurilor 
imperialiste anglo-americane şi împotriva guvernului legal al regimului de democraţie 
populară;

Şi-a luat rolul de conducător în îndeplinirea planurilor de realizare a unei lovituri de 
stat şi in acest scop s-a pus in înţelegere secretă cu funcţionarii Legaţiilor anglo-america
ne din Bucureşti: Melbourne, Leverich şi Robinson, a consimţit să participe în guvernul 
complotişulor, guvern care urma să pună mâna pe putere în ţară cu ajutorul din afară 
al cercurilor imperialiste ale statelor străine şi să înlăture guvernul legal al regimului de 
democraţie populară.

A transmis reprezentanţilor Legaţiilor anglo-americane Burton Berry, Melbourne, 
Leverich, Sheea, Dunham, Young şi Robinson, în mod sistematic, informaţiuni militare, 
polidce, economice şi alte informaţiuni de spionaj referitoare la apărarea şi economia ţării, 
la armamentul şi bugetul armatei.

A creat prin Ştefan Tomescu zis Paul, condamnat de Tribunalul Poporului pentru 
crime de război şi prin losef Musteţiu, în prezent arestat, organizaţiuni subversive para
militare de dp &scist.

A finanţat cu mari sume de bani, sustrase din bunurile statului, organizaţiunile sub
versive maniste, diniste şi dteliste, precum şi grupele sale subversive, în vederea luptei 
contra regimului democrat din ţară;

în acest scop, a insdgat la înarmare şi acţiuni violente, urmărind provocarea de război 
civil în ţară şi anume grupele teroriste ale lor: Ştefan Tomescu zis Paul, losef Musteţiu, 
Tiberiu Pădureanu, Vasile Munteanu, Gheorghe Dragoş şi grupele legionarilor ce plănu- 
iau distrugerea căilor de comunicaţie, ocuparea instituţiilor publice, ocuparea depozitelor 
militare şi asasinarea membrilor guvernului;

A organizat şi dirijat acte de sabotaj în Uzinele şi domeniile Reşiţa, încercând să pro
voace nemulţumiri ardficiale în rândurile muncitorilor şi funcţionarilor prin întârzierea 
în mod intenţionat a plăţii salariilor şi prin vânzarea de mărfuri de proastă calitate în 
economate, atrăgând la această muncă de sabotaj pe Romulus Drăgoescu, losef Musteţiu 
şi Vasile Militaru, în prezent arestat în legătură cu această chesdune şi pe inginerul Radu 
Niculescu-Buzeşd, condamnat în 1947 în procesul lui luliu Maniu şi alţii.

2. loan Bujoiu, inginer şi industriaş, a complotat împreună cu acuzaţii Gheorghe 
Mânu, Dimitrie Gheorghiu, Alexandru Balş, Horia Macellariu şi Gheorghe Bondlă, având 
scopul de răsturnare prin forţă a regimului popular existent în ţară şi reinstaurarea vechiu
lui sistem burghezo-moşieresc sprijinindu-se pe ajutorul din afară al statelor imperialiste.

în acest scop, a menţinut un contact secret cu funcţionarii Legaţiilor americane din 
România Robert Sheea şi Lowell, căpătând de la aceştia instrucţiuni asupra activităţii sub-
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versive; a transmis personal §i prin acuzaţii Dimitrie Gheorghiu §i Gheorghe Mânu, func
ţionarilor Legaţiei americane Sheea §i Lowell, informaţiuni militare, politice, economice ji 
alte informaţiuni ce priveau apărarea §i economia ţării.

A condus organizaţiile subversive teroriste şi paramilitare, de tip fascist, conduse în 
mod direct de acuzaţii Gheorghe Mânu, Dimitrie Bontilă şi Horia Macellariu şi a finanţat 
cu mari sume de bani organizaţiile ilegale maniste şi diniste, ajutând activitatea organi
zaţiilor de subminare a guvernului democrat, în care scop făcea speculă cu producţia 
industrială la bursa neagră şi, in Bne, a menţinut legătura pe căi nelegale cu grupul din 
afară al fugarului Nicolae Rădescu, în vederea participării lui la executarea unei lovituri 
de stat în ţară.

3. Gheorghe Mânu, profesor la Universitatea din Bucureşd, fost comandant legionar, 
a complotat împreună cu acuzaţii Ion Bujoiu, Dimitrie Gheorghiu, Alexandru Balş, Horia 
Macellariu şi Gheorghe Bontilă în scopul răsturnării prin violenţă a regimului popular 
din ţară cu sprijinul din afară al cercurilor imperialiste al unor state străine;

A făcut parte din comitetul de conducere al grupurilor teroriste şi insurecţionale, 
care erau menite să dea o lovitură de stat în ţară şi a fost cel mai apropiat colaborator al 
acuzatului Ion Bujoiu, împreună cu care conducea activitatea organizaţiilor subversive §i 
paramilitare de dp fascist.

A intrat în legătură cu reprezentanţii anglo-americani: general Stevenson, col. Lowell 
şi Wattson, căzând de acord cu aceştia asupra sprijinului ce urma să Be acordat din afară 
acestui complot pentru răsturnarea prin violenţă a guvernului legal de la cârma ţării.

A transmis reprezentanţilor americani şi englezi din România Stevenson, Lowell, 
Watson, Gibson, în mod sistematic, informaţiuni militare, polidce, economice şi alte infor
maţiuni care interesau apărarea şi economia ţării, armamentul şi bugetul armatei, organi
zând în acest scop un serviciu special de spionaj.

A iniţiat, organizat şi condus o organizaţie subversivă şi paramilitară de dp fascist cu 
scopul de a lupta contra ordinii de stat existentă în ţară; a pregătit acte teroriste contra 
membrilor guvernului şi a altor oameni de stat şi fruntaşi polidci ai ţării şi în scop de a 
continua în afara ţării acţiunea de subminare a Republicii Populare Române a încercat să 
treacă ilegal frontiera.

4. Max Auschnitt, mare industriaş, fost administrator delegat al U.D.R.-ului, pro
prietar al întreprinderilor metalurgice Titan-Nădrag-Kalan, al unor întreprinderi me
talurgice din Brăila şi Galaţi, stăpânul unor întreprinderi foresdere în Moldova şi Banat 
şi coproprietar al mai multor întreprinderi şi bănci din Anglia şi America, în prezent 
fugit în străinătate în Statele Unite ale Americii, a complotat împreună cu acuzaţii Popp 
Alexandru şi Mărgineanu Nicolae în scopul creării de formaţiuni subversive teroriste §i 
insurecţionare, instigând la acţiuni violente pentru răsturnarea puterei constituţionale 
existente în stat pentru a provoca război civil şi intervenţie străină în ţară.

A înlesnit înarmarea grupurilor subversive, insurecţionale şi teroriste pe care le-a şi 
Bnanţat, distribuind în acest scop, în 1946, numai în trei luni, suma de 1 miliard lei, ob
ţinuţi în urma speculei la bursa neagră cu produsele industriale şi a organizat sabotajul 
producţiei industriale în scopul de a submina economia ţării.

în urmărirea scopului de răsturnare prin violenţă a guvernului de la cârma ţării şi re- 
instaurarea vechiului regim burghezo-moşieresc, a stabilit un contact secret cu reprezcn-
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tantul diplomatic §i cu funcţionarii superiori ai Legaţiei americane din România Burton 
Berry şi Melbourne şi s-a înţeles cu aceştia asupra ajutorului din afară ce urma să fie dat 
complotului şi împotriva regimului popular existent în Republica Populară Română, pe 
care voia să-l înlăture.

5. Nicolae Mărgineanu, fost profesor universitar la Universitatea din Cluj şi îndepăr
tat de la catedră pentru activitatea sa antipopulară, a participat alături de acuzatul Popp 
Alexandru în conducerea grupărilor subversive, teroriste şi insurecţionale care acţionau 
în folosul cercurilor imperialiste ale statelor străine şi împotriva guvernului legal demo
cratic din R.P.R.

în urmărirea scopului propus, s-a pus în înţelegere secretă cu colaboratorii Legaţiei 
americane din Bucureşti, Melbourne, Leverich şi Ferguson şi a luat parte activă la realiza
rea planurilor de săvârşire a unei lovituri de stat, participând la alcătuirea listei guvernului 
complotiştilor care, cu ajutoare din afară date de cercurile imperialiste ale statelor străine, 
trebuia să pună mâna pe putere in ţară şi să înlăture guvernul regimului democratic.

A trimis reprezentanţilor Legaţiilor anglo-americane din România Berry, Melbourne, 
Sheea, Dunham, Young şi Robinson, in mod sistematic, informaţiuni militare, politice şi 
economice şi alte informaţiuni ce interesau apărarea şi economia statului, armamentul şi 
bugetul armatei.

A participat, alături de acuzatul Popp Alexandru, la conducerea organizaţiilor sub
versive şi paramilitare de tip fascist, instigând la înarmare şi la acţiuni violente grupările 
respective, cu scopul de a provoca război civil în ţară.

6. Gheorghiu Dimitrie, inginer şi fost director general al Soc. Creditul Militar, a com
plotat împreună cu acuzaţii Ion Bujoiu, Balş Alexandru, Horia Macellariu, Gheorghe 
Mânu şi Gheorghe Bontilă, în scopul răsturnării prin violenţă a puterii politice existente 
în ţară, sprijinindu-se pe ajutorul din afară al cercurilor imperialiste anglo-americane.

A făcut parte din comitetul de conducere al grupărilor teroriste şi insurecţionare pen
tru executarea loviturii de stat în ţară şi a fost cel mai apropiat colaborator al acuzatului 
Ion Bujoiu, împreună cu care conducea activitatea organizaţiilor paramilitare de tip fascist 
create de ei şi a intrat în legătură cu reprezentanţii americani Sheea şi Lowell să capete aju
tor din străinătate pentru complotul organizat împotriva ordinii de stat existentă în ţară.

A transmis colonelului american Lowell informaţiuni ce interesau apărarea şi econo
mia statului şi a intrat în legătură pe căi nelegale cu grupul din afară al fugarului Rădescu 
Nicolae, în vederea participării lui în realizarea loviturii de stat în ţară.

7. Alexandru Balş, inginer şi fost director general al Soc. Petroşani şi membru în 
consiliul de administraţie al Soc. Lonea, Lupeni, Cloşani şi Sonafu, a complotat împre
ună cu acuzaţii Ion Bujoiu, Gheorghiu Dimitrie, Horia Macellariu, Gheorghe Bontilă şi 
Gheorghe Mânu în scopul răsturnării prin violenţă a regimului popular existent în ţară, 
cu ajutorul din afară al cercurilor imperialiste anglo-americane.

A făcut parte din comitetul de conducere al grupurilor teroriste şi insurecţionare 
pentru executarea loviturii de stat în ţară şi a fost cel mai apropiat colaborator al acuza
tului Ion Bujoiu, împreună cu care conducea activitatea organizaţiilor paramilitare de tip 
fascist create de acuzaţi.

în urmărirea scopului propus, a intrat în legătură cu reprezentanţii americani Sheea 
şi Lowell să capete ajutor din străinătate pentru complotul organizat împotriva guvernu-
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lui de democraţie populară existent în ţară §i a intrat în legătură pe căi nelegale cu grupul 
din afară al fugarului Nicolae Rădescu, în vederea participării lui la realizarea loviturii de 
stat din ţară.

8. Horia Macellariu, amiral, deblocat din cauza activităţii sale antipopulare, a com
plotat împreună cu acuzaţii Ion Bujoiu, Bal§ Alexandru, Gheorghe Bondlă şi Gheorghe 
Mânu în scopul răsturnării prin forţă, cu ajutor din afară, a cercurilor imperialiste ale 
unor state străine, a regimului popular existent în ţară.

A făcut parte din comitetul de conducere al grupelor teroriste şi insurecţionare, pen
tru executarea loviturii de stat în ţară şi a fost cel mai apropiat colaborator al acuzatului 
Ion Bujoiu, împreună cu care conducea activitatea organizaţiilor paramilitare de tip fas
cist create de acuzaţi şi a intrat în legătură cu reprezentanţii americani Sheea şi Lowell ca 
să obţină ajutor din afară pentru complotul organizat în vederea răsturnării guvernului 
democrat de la cârma ţării şi, în fine, în scopul de a lupta contra ordinii existente în ţară, 
a creat o organizaţie subversivă paramilitară de tip fascist.

9. Gheorghe Bontilă, profesor, a complotat împreună cu acuzaţii Ion Bujoiu, Dimitrie 
Gheorghiu, Alexandru Balş, Horia Macellariu şi Gheorghe Mânu în scopul răsturnării 
prin violenţă a puterii populare existente în ţară, cu ajutorul din afară al cercurilor impe
rialiste ale unor state străine.

A făcut parte din comitetul de conducere al grupurilor teroriste şi insurecţionare 
care erau menite să servească loviturii de stat din ţară şi a fost printre cei mai apropiaţi 
colaboratori ai acuzatului Ion Bujoiu, împreună cu care conducea activitatea organizaţi
ilor subversive şi paramilitare de tip fascist create de acuzaţi, intrând în legătură cu repre
zentanţii americani Sheea şi Lowell în scopul de a obţine ajutor din afară pentru reuşita 
complotului de răsturnarea guvernului popular de la cârma ţării.

In scopul de a lupta împotriva ordinii de stat existente în ţară, a creat o organizaţie 
subversivă, teroristă şi paramilitară de tip fascist şi a dat grupurilor subversive misiunea 
să organizeze şi să execute acte teroriste contra oamenilor de stat şi a fruntaşilor politici 
democraţi ai tării.

t t

10. Nicolae Petraşcu, profesor şi fost secretar general al mişcării legionare, a creat 
dintre foştii legionari o organizaţie de tip fascist, subversivă şi paramilitară cu scopul de 
a lupta contra guvernului popular de la cârma ţării şi a instigat la înarmare şi la acţiuni 
violente pentru provocare de război civil în ţară.

A stabilit legătura cu trădătorul Horia Sima aflat în străinătate, care a fost în trecut în 
solda nemţilor iar în prezent colaborează cu serviciile de informaţii ale statelor imperialis
te, în scopul de a se înţelege cu el în privinţa sprijinirii din afară a complotului împotriva 
regimului de democraţie populară din ţara noastră şi a sprijinit transmiterea prin agenţii 
serviciului de informaţiuni al armatei americane, de informaţiuni militare, politice, eco
nomice şi altele privind apărarea şi economia statului şi bugetul ţării, prin acuzatul Eugen 
Teodorescu din acest proces.

11. Eugen Teodorescu, avocat, agent plătit în slujba serviciului de informaţiuni al ar
matei americane, a acordat un ajutor activ acuzatului Petraşcu Nicolae în organizarea for
maţiunilor subversive şi paramilitare de tip fascist, formaţiuni care urmau să ducă o luptă 
înarmată pentru răsturnarea prin violenţă a regimului de democraţie populară din ţară; 
a transmis acuzatului Petraşcu Nicolae instrucţiunile din străinătate ale lui Horia Sima, 
aflat în slujba serviciilor de informaţiuni ale cercurilor imperialiste ale unor state străine
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şi a transmis în mod sistematic serviciului de informaţiuni al armatei americane din oraşul 
Salsburg în zona de ocupaţie americană a Austriei, informaţiuni militare, politice, econo
mice şi altele, referitoare la apărarea şi economia statului, la armamentul şi bugetul ţării, 
în care scop s-a ocupat personal cu munca de spionaj pe teritoriul Republicii Populare 
Române, acuzatul trecând de mai multe ori fraudulos frontiera şi, în fine, a participat la 
organizaţia subversivă paramilitară de tip fascist, formată de Horia Sima, din legionarii 
fugiţi din ţară şi din alte elemente duşmănoase aflate în străinătate.

12. Nistor Chioreanu, avocat, fiind cel mai apropiat colaborator şi ajutor al acuzatului 
Nicolae Petraşcu, a iniţiat şi organizat din foşti legionari, o organizaţie subversivă parami
litară de tip fascist, în vederea luptei împotriva guvernului legal de democraţie populară şi 
a instigat pe agenţii săi la înarmare şi la acţiuni violente în vederea dezlănţuirii războiului 
civil în ţară.

A stabilit legături cu trădătorul Horia Sima aflat în străinătate în oraşul Salsburg din 
zona de ocupaţie americană a Austriei, prin acuzatul Eugen Teodorescu, în scopul pri
mirii de instrucţiuni şi de ajutor tactic pentru complotul dinlăuntrul ţării, în vederea răs
turnării regimului de democraţie populară din ţara noastră şi a ajutat la transmiterea de 
informaţiuni militare, politice, economice şi a altor informaţiuni de spionaj care au fost 
transmise agenţilor serviciului de/spionaj/ informaţiuni al armatei americane, prin acuza
tul Teodorescu Eugen din acest proces.

Având în vedere că în faţa instanţei toţi acuzaţii au recunoscut toate faptele imputate 
şi prevăzute în actul de acuzare, ei făcând ample declaraţiuni, răspuns la interogatoriu, 
declaraţii care oglindesc întreaga lor activitate subversivă organizată şi dusă în scopul ur
mărit, acela de a răsturna prin violenţă guvernul democrat de la cârma ţării şi de a insta
ura vechiul regim burghezo-moşieresc.

Astfel, acuzaţii menţinându-şi declaraţiunile de la primele cercetări au făcut în faţa 
instanţei următoarele declaraţii, care reproduse de grefierul instanţei au fost semnate de 
acuzaţi şi vizate de preşedinte, anexându-se la dosarul cauzei şi anume:

Acuzatul Popp Alexandru recunoaşte declaraţiile de la dosar şi arată că a cunoscut pe 
inginerul Ion Bujoiu, pe inginer Balş Alexandru şi pe prof. Mărgineanu, cum şi pe prof. 
Pătraşcu care a fost scurt timp membru în consiliul de administraţie la Reşiţa unde el era 
director general. A cunoscut pe Max Auschnitt când a venit ca administrator delegat la 
Uzinele Reşiţa prin 1930-1931, în timp ce el era inginer şef de serviciu acolo; a colaborat 
cu Max Auschnitt de pe atunci, Max Auschnitt jucând un rol preponderent în industria 
ţării şi în special în cea metalurgică. Din punct de vedere al capitalului, el avea preponde
renţă în conducerea principalelor întreprinderi din ţară împreună cu fratele său şi cu alte 
rude, era proprietarul întreprinderilor Titan-Nădrag-Kalan având o importantă partici
pare la Reşiţa, având personal un capital de 15%. El se bucura, de asemenea, de sprijinul 
capitalului englezesc, care avea o participaţiune de 15% din capitalul de la Reşiţa; că Max 
Auschnitt avea cuvânt hotărâtor în industria metalurgică şi avea întâietate la Uzinele 
Hunedoara Titan, Nădrag, Kalan şi Reşiţa; avea controlul la Reşiţa şi controlul absolut la 
uzinele Titan-Nădrag-Kalan. în afară de aceasta, el era interesat în industria de prelucra
re a laminatelor şi în alte întreprinderi mai mici ca: Goldemberg, Industria Fierului şi al
tele, în exploatarea de păduri în Banat şi Moldova, în magazine de desfacere a produselor 
feroase, de exemplu la magazinele unite, unde era interesat cu capitalul său, având impre
sia că el controlează tot capitalul industriei grele din ţară. Era interesat cu capital la
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Socomet, care desfăcea produsele feroase de la toate întreprinderile de laminate din ţară 
şi în comerţul de zahăr şi cel bancar din ţară. In străinătate, era coacţionar la întreprinderile 
Sepi. La Soc. Holding din Monaco era coproprietar împreună cu Malaxa şi cu firma 
Winkers şi avea interese şi în Anglia. Arată că fratele lui Max Auschnitt a plecat în 1939 în 
America, unde a achiziţionat o industrie şi Max Auschnitt a plecat în 1946 în America 
unde a înfiinţat două societăţi. Max Auschnitt fugise din ţară în 1944 şi a fost adus de 
americani în 1944 septembrie, venind ca exponent al politicii americane şi că l-a revăzut 
pe Max Auschnitt la biroul său d la Titan-Nădrag-Kalan la începutul lunii noiembrie 1944. 
Că din convorbirea avută cu el în legătură cu evenimentele politice din ţara noastră, a 
înţeles că Max Auschnitt repeta punctul de vedere american pe care americanii l-au expus 
la radio şi prin presă, susţinând că soluţia era ca la noi să se formeze un guvern din expo
nenţii partidelor istorice reacţionare, fără participarea elementelor de stânga. Chiar de la 
prima convorbire Max Auschnitt mi-a spus că luase deja contact cu Maniu şi cu Dinu 
Brătianu şi cu Titel Petrescu, şeful partidelor istorice reacţionare şi de asemenea cu minis
trul american Burton Berry. Că din cauza rolului pe care l-a Jucat Max Auschnitt, el era 
exponentul politicii americane, reprezentând, pe de o parte, interesul american pe lângă 
şefii partidelor reacţionare de la noi din ţară şi pe de altă parte, el ajuta partidele reacţio
nare, pe care le finanţa prin firmele Reşiţa, Titan-Nădrag-Kalan şi Astra. Astfel, pentru 
alegerile din noiembrie 1946 a dat P.N.Ţ. de sub conducerea lui Maniu aproximativ 150 
milioane lei, iar partidelor de sub conducerea lui Dinu Brătianu şi Titel Petrescu le-a dat 
prin Reşiţa cam 100 milioane lei. A mai dat prin uzinele Titan-Nădrag-Kalan acestor par
tide cam aceeaşi sumă. înainte de alegeri, Max Auschnitt a urmărit finanţarea propagan
dei partidelor, de asemenea şi sprijinirea lor, prin sfaturile pe care le primea de la ameri
cani şi englezi şi că tot înainte de alegeri au fost organizate şi grupurile subversive. 
Precizează că tot din programul acesta făcea parte şi sabotajul producţiei, deci sprijin fi
nanciar, sabotajul producţiei şi menţinerea în posturi a persoanelor de încredere. Arată că 
în prima perioadă a menţinut pe Cerveni, Calapod, Arcan, Ardeleanu, Dumitriu, Vlăduţă, 
Radu Niculescu-Buzeşti şi alţii. în ce priveşte legăturile sale cu conducătorii partidelor 
reacţionare, acuzatul Popp Alexandru arată că în primul rând către sfârşitul lunii februa
rie 1945 a luat contact cu Maniu. Că la această întâlnire, la care au mai participat inginerul 
Manciu şi prof. Mărgineanu, luliu Maniu i-a cerut sprijin financiar, menţinerea şi intro
ducerea în posturi a unor persoane de încredere din partidul lui şi de asemenea sabotaj. 
Cu această ocazie, Maniu a prezentat un plan al său, care prevedea să se facă greutăţi eco
nomice guvernului, să se menţină prin presă, prin vorbă, prin propagandă, o atmosferă 
de nelinişte şi critică contra tuturor actelor guvernului şi susţinerea şi organizarea vechilor 
partide. Arată că Maniu a vorbit şi de grupările subversive şi fiind vorba de finanţare, a 
amintit chiar persoanele cu care să ia contact, între care se găsea Pădureanu, care era in
dicat şef al unei organizaţii, contând şi pe sprijinul direct, în special al americanilor şi pe 
cel al englezilor. Susţine că era convins că vor avea sprijinul anglo-americanilor întrucât 
cunoscuse personal pe Burton Berry de la Misiunea Americană. Că mai târziu a avut con
tact cu Melbourne, prim consilier de legaţie, apoi cu şeful biroului lor de presă Frank 
Sheea, cu ajutorul lui Dunham, cu ataşatul comercial venit mai târziu, Ferguson, cu un 
ataşat pentru agricultură şi cu un ziarist Buta. A stabilit, de asemenea, contact cu Leverich, 
succesorul lui Melbourne, pe care l-a cunoscut odată cu Hutsson, venit în ultimul timp. Că 
de la englezi a cunoscut pe generalul Greer, care era ajutorul şefului Misiunii, colonel BilI
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Young, pe care-1 cunoştea înaintea războiului, fiindcă fusese în ţara noastră reprezentant 
al unei firme americane, cu care Reşiţa avea un contract, pe secretarul Johnson şi cu ata
şatul Robinson. De la americani a avut contact mai des în primul rând cu Melbourne şi 
apoi cu Leverich, iar de la englezi cu Young şi apoi cu Robinson. Max Auschnitt conta pe 
sprijinul politic la început iar apoi şi pe sprijinul militar anglo-american. Cunoştinţa cu 
membrii acestor misiuni a făcut-o prin prof. Mărgineanu, însă aceştia erau deja cunoscuţi 
de Max Auschnitt, care l-a trimis să-i cunoască, pentru a vedea punctul lor de vedere în ce 
priveşte ajutorarea care urma să fie dată acţiunii de răsturnare a regimului democrat, 
întâlnirile sale cu membrii Misiunilor anglo-americane aveau ca scop informarea continuă 
a acestora despre cele ce se petrec în ţara noastră, în diferite direcţii ca: aviaţie, industrie, 
economie, în politică, cerute de ei chiar la masa aceea unde Melbourne a făcut o expunere 
de program. Max Auschnitt ştia de legăturile sale cu anglo-americanii şi pe scurt de tot ce 
se discuta; schiţarea acţiunii amintite, o expusese Max Auschnitt imediat ce a luat contact 
cu el. în această privinţă, arată că era o potrivire între programul expus de Maniu şi cel 
expus de Melbourne. Maniu i-a spus că americanii sunt de acord cu ce spune el şi în acest 
scop luase contact chiar cu şefii de misiune Hollman şi Burton Berry şi că a vorbit cu an
glo-americanii, care sunt de acord în toate aceste chestiuni. Max Auschnitt a colaborat di
rect cu reprezentanţii străini şi cu grupul industriaşilor din ţară ca să aducă la îndeplinire 
scopul urmărit, în afară de contactul ce-1 avea el sau Mărgineanu sau Manciu cu englezii. 
Arată că a avut loc două sau trei mese la grupul marii finanţe din Calea Victoriei, la care 
au luat parte; Max Auschnitt, Manciu loan, fost director comercial la Reşiţa şi acuzatul, iar 
de la americani Melbourne şi Sheea, şi alte două sau trei persoane, la a doua masă. La 
prima masă n-a luat parte Melbourne ci Sheea, care a venit cu Mac Donald. Pregătirea 
primei mese a fost făcută şi organizată de Max Auschnitt, care a fixat şi persoanele care să 
participe, masa a aranjat-o loan, preşedintele clubului marii finanţe, în urma cererii lui 
Auschnitt, care hotărâse cine să participe din partea lor. La această masă, Max Auschnitt a 
făcut o scurtă expunere asupra situaţiei din ţară, arătându-şi îngrijorarea din cauza pro
gresului ce-1 făcea mişcarea democratică şi a indicat măsurile ce ar trebui luate pentru 
împiedicarea ei. Frank Sheea a spus că punctul de vedere al americanilor a rămas cel cu
noscut din declaraţia făcută anterior de americani, dar că el va raporta mai marilor lui.

La a doua masă a participat Melbourne, care a confirmat punctul de vedere american, 
arătând şi sprijinul pe care americanii înţeleg să-l dea pentru această acţiune. Sprijinul era 
diplomatic şi dacă se va ajunge la conflict, sau dacă situaţia nu se va putea soluţiona altfel, 
printr-o acţiune sprijinită de americani cu armament şi dotaţie şi cu instructori pentru 
acţiunea trupelor teroriste; tot la această masă anunţându-se de către Melbourne acţiunea 
grupărilor subversive, iar Max Auschnitt s-a arătat bucuros de sprijinul pe care-1 promit 
americanii. Acuzatul repetă că americanii au promis sprijin diplomatic, iar în cazul că situ
aţia nu se va putea redresa, americanii au promis sprijin prin dotarea grupărilor teroriste 
şi întărirea lor cu instructori din America, sau din locurile unde sunt trupe americane. 
La prima masă, la acest club discutându-se chestiuni de ordin general, Max Auschnitt la 
sfârşitul mesei a âcut o expunere asupra situaţiei din ţară, atrăgând atenţiunea asupra 
progresului pe care-1 face mişcarea democratică şi că partidele reacţionare nu pot rezista 
acestei presiuni, fără a avea sprijinul necesar şi a întrebat dacă americanii înţeleg să facă 
ceva pentru redresarea acestei situaţii, la care Sheea a răspuns că întrucât Auschnitt pune 
întrebări precise asupra atitudinii pe care americanii înţeleg să o ia în această chestiune, el
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va lua contact cu mai marii lui şi va răspunde. La a doua masă a venit Melbourne, care a 
arătat punctul de vedere american precizând că Statele Unite ale Americii sunt de părere 
că partidele reacţionare din ţară trebuiesc neapărat sprijinite din punct de vedere financi
ar, adăugând că marii industriaşi, marii capitalişti cât şi în general burghezia românească 
trebuie să-şi dea contribuţia. El a arătat că grupele teroriste trebuie să fie întărite şi spriji
nite prin înrăutăţirea situaţiei economice a ţării, prin sabotarea producţiei, prin frânarea 
circulaţiei mărfurilor, care să provoace ridicarea preţurilor şi prin greutăţi financiare care 
să ducă la inflaţie. A mai spus că americanii vor sprijini mişcarea aceasta cu informaţiile 
lor şi prin acţiunea lor diplomatică. Practic, acest plan expus de Melbourne era identic 
cu planul expus de Max Auschnitt. Melbourne a arătat că ei, împreună cu Burton Berry, 
luaseră contact cu luliu Maniu, cu Dinu Brătianu şi cu Xitel Petrescu şi că aceştia au 
fost de perfect acord cu planul expus. în legătură cu necesitatea executării acestui plan, 
Melbourne a arătat că burghezia românească este în pericol şi că ea trebuie să-şi dea con
tribuţia în această chestiune. Max Auschnitt a exprimat punctul de vedere al industriaşilor 
faţă de acest plan, luându-şi angajamentul să aplice planul expus de Melbourne. în pri
vinţa finanţării, Max Auschnitt a spus că la început va finanţa el prin Titan-Nădrag-Kalan, 
iar când se vor organiza vânzările la negru, atunci finanţarea va fi distribuită direct de 
Reşiţa şi prin Astra. El a arătat că producţia trebuie să fie îngreuiată, în special la articolele 
comerciale, în al doilea rând la articole care privesc comenzile de stat, de asemenea să se 
înfrâneze circulaţia mărfurilor. Acuzatul arată că lui i-a revenit sarcina de a îndeplini tot 
ceea ce priveşte Reşiţa, atât din punct de vedere financiar cât şi din punct de vedere al sa
botajului industrial. Pe plan comercial, i-a revenit sarcina să organizeze vânzarea la negru, 
iar în ce priveşte sabotajul, i-a revenit sarcinile menţinerii contactului cu americanii prin 
serviciul de informaţii al lor şi organizarea grupului de rezistenţă. Sub aspect informativ, 
a avut ca informator principal pe ing. Manciu, Andonie, Iordan, Pândele. De la Andonie 
a luat informaţiuni asupra producţiei de petrol, asupra necesităţii de utilaj pentru foraj 
şi asupra posibilităţilor de export. De la Manciu a luat informaţiuni asupra condiţiunilor 
economice şi a importului. împreună cu Mărgineanu a dat un istoric asupra mişcării 
sindicale din ţară şi asupra situaţiei sindicatelor din 1945. Informaţiunile privitoare la 
producţia de petrol au fost transmise lui Melbourne şi tot lui Melbourne, la cererea sa, 
i-au fost transmise şi informaţiunile privitoare la sindicate. Englezilor le-a dat o situaţie a 
Reşiţei din timpul războiului şi tot lor le-a transmis prin Robinson o situaţie a producţiei 
de laminate până în 1946 şi prima jumătate a anului 1947. A dat informaţiuni referitoare 
la stabilizare lui Johnson de la Legaţia engleză şi lui Leverich de la Misiunea americană, 
informaţiuni pe care le obţinuse de la Dumitrescu de la Reşiţa iar acesta, la rândul său, 
le obţinuse de la Ministerul de Finanţare. A dat o situaţie asupra utilajului agricol şi a 
mai transmis lui Melbourne şi o situaţie asupra producţiei şi capacităţii de producţie a 
Reşiţei. A mai dat apoi un plan asupra producţiei la Hunedoara, iar mai târziu s-a dat lui 
Melbourne o situaţie a preţurilor de pe piaţă în 1947, arătând influenţa inflaţiei asupra 
preţurilor. Arată că parte din aceste informaţiuni le-a dat el direct iar o altă parte prin 
Mărgineanu. Lui Jonsohn i-a dat, printr-un trimis, datele asupra stabilizării. A obţinut de 
la Andonie, la cerere, datele asupra situaţiei petrolului, din care a scos necesităţile de utilaj 
şi foraj de export, cifrele ce-i trebuiau şi le-a dat lui Melbourne. De la Iordan a obţinut 
date în legătură cu importul şi cu situaţia financiară din 1947, de asemenea informaţiuni 
de la Manciu şi Andonie prin Dumitriu şi a mai dat iarăşi situaţia uneltelor agricole.
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Pe Horia Macellariu crede că l-a cunoscut la Rădulescu acasă, unde a luat primul 

contact, a fost apoi în mai multe rânduri la el acasă, că era de meserie deoarece a lucrat la 
serviciul de informaţii şi din acest motiv şi-a pus în gând să-l pună în legătură cu grupele 
teroriste, care el s-a oferit singur, dar că s-a întrerupt contactul pentru câtva timp întrucât 
a fost trimis în judecata Tribunalului Poporului, apoi a fost internat în spital, de unde a 
evadat. A luat contact cu el prin soţia sa când era bolnav, care i-a spus să-i dea un sprijin 
financiar fiind în situaţie grea. Că în această perioadă de organizare a mai luat contact şi 
cu alţii din ţară. între anii 1945-1946 a dat un milion lei iar în 1947 un miliard lei şi după 
stabilizare trei sute mii lei, creindu-se grupări în diferite centre, unde s-au făcut legături 
cu oamenii de încredere. Organizarea era în aşa fel făcută încât grupele se cunoşteau foar
te puţin între ele, iar şeful avea contact cu foarte puţini dintre ei. N-a precizat din ce nu
măr să fie compuse grupele, grupări care existau în Capitală şi în ţară. în Bucureşti erau 
grupul de la Telefoane, de la Gara de Nord, de la Jandarmi, un grup pe ministere, la 
Interne. în ţară erau în Moldova, Banat şi Transilvania mai multe, în Muntenia câteva, cu 
toţii erau cam o mie şi ceva de oameni. De câte ori venea la Bucureşti, Tomescu lua legă
tura cu el prin Pădureanu, care făcea oficiul de curier, iar contactul între Pădureanu şi 
Tomescu se ţinea prin intermediul unei persoane prezentată sub numele de student 
Constantinescu. I-a dat lui Tomescu instrucţiuni să pregătească grupările şi el a luat con
tact cu alte grupe din ţară şi cu o asociaţie de preoţi din Ardeal. I-a spus lui Tomescu să 
caute un loc pentru instalarea unui post de radio-difuziune, post care făcea parte din do- 
taţia americană promisă prin Melbourne, dotaţie ce trebuia să consiste din echipament, 
hrană, armament, mijloace de comunicaţie. Tomescu i-a spus că dispunea de puţin arma
ment, întrebuinţând parte din banii primiţi pentru procurarea armamentului, care era 
foarte limitat, la care el i-a comunicat să nu-şi facă nicio grijă deoarece va primi armament 
în momentul declanşării acţiunii. Prin ianuarie sau februarie 1948, el a propus organiza
rea de acte teroriste în scopul menţinerii disciplinei şi coeziunii în grup şi că i-a prezentat 
un plan privitor ia un atentat împotriva câtorva persoane din guvern. I-a comunicat că ştie 
de un grup de legionari că pregăteşte un atentat în fostul local al „Continentalului”, şi că 
planul acesta prezentat necesita 30-32 milioane lei. După ce au fost organizate aceste gru
puri teroriste, a informat pe Melbourne, pe reprezentanţii americani, câte grupe s-au or
ganizat în Bucureşti şi câte în provincie şi ce efective au ele. I-a comunicat, de asemenea, 
în rezumat lui Melbourne, planul dat de Tomescu şi i-a spus care sunt persoanele din 
aceste grupe cu care luase contact Tomescu. Arată apoi că Tomescu i-a transmis un plan 
al întregii organizaţii teroriste în două rânduri, primul în rezumat prin august-septem- 
brie, pe care l-a comunicat lui Melbourne şi apoi l-a rupt, iar al doilea l-a comunicat lui 
Leverich prin Mărgineanu. Englezii au fost informaţi prin inginerul Ştefănescu, care a 
făcut şi diferite sugestii cu privire la organizarea acestor grupe. A discutat cu Tomescu 
chestiuni în legătură cu organizarea şi cu planul de acţiune. După plan trebuia ca să fie 
ocupate autorităţile ca: radio, telefoane, poşta, gara etc. în provincie, trebuia făcut acelaşi 
lucru şi organizate acte de distrugere pe căile ferate, în special nodurile de cale ferată 
pentru a dezorganiza transporturile. Aceste acte trebuiau să permită instalarea noului 
guvern. A mai transmis americanilor planurile referitoare la organizaţia „Paul”. A depus 
în două rânduri aproximativ 20 milioane dolari spre a se forma un depozit de siguranţă 
la dispoziţia sa şi a lui Melbourne şi concomitent ţinea la curent şi cercurile străine cu tot 
ce se petrecea şi ele şi-au luat angajamentul prin Melbourne şi prin Leverich de a dota cu
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armament, echipament, hrană §i mijloace de comunicaţie, grupurile din ţară. Acest ajutor 
trebuia să se facă prin paraşutare în anumite locuri, comunicate la timp, locuri care pro
babil erau cunoscute de americani. Cu această ocazie, urma să se paraşuteze instructori 
străini sau români, formaţi în străinătate pentru conducerea grupurilor, momentul trece
rii la acţiune trebuind să fie anunţat de americani. In acel moment, dacă se găsea arma
ment suficient la grupări, acestea urmau să treacă imediat la acţiune, iar în caz contrar să 
aştepte armamentul pus la dispoziţie de ei pentru declanşarea acţiunii. A discutat înainte 
de procesul Tămădău cu Melbourne şi cu Leverich, situaţia ivită în ţară în urma arestării 
lui luliu Maniu şi a dispariţiei P.N.Ţ. şi arată că încă înainte, organizaţiile P.N.Ţ. începu
seră să se transforme în organizaţii subterane. Planul era ca întreaga acţiune să se trans
forme într-o acţiune subterană, iar diferitele grupe trebuiau coordonate printr-un comitet 
de coordonare, din care urma să facă parte anumite persoane. A dus discuţii pentru crea
rea unui organ de conducere a acestor grupe cu Mărgineanu, cu col. Petre Petrescu şi cu 
Costel Tătăreanu. Până s-a îmbolnăvit el nu s-a ajuns la niciun rezultat. Comitetul de co
ordonare urma să facă coordonarea grupurilor, să ia comanda lor şi să alcătuiască lista 
noului guvern, grupele teroriste trebuiau să ocupe instituţiile publice, poşta, telefoanele, 
gările, radio, mijloacele de comunicaţie, nodurile de cale ferată şi să dezorganizeze trans
porturile. In ce priveşte obligaţia luată de el în materie de sabotaj, sectorul principal de 
producţie în care s-a acţionat a fost oţelăria, pentru ca ea să influenţeze concomitent mer
sul oţelăriei, a centralelor electrice, a transporturilor şi programării. Cu privire la sabota
jul programării, precizează că Reşiţa este o întreprindere care cuprinde ceea ce se numeş
te producţie verdcală, adică porneşte de la materia primă şi ajunge până la produse finite. 
Procesul acesta de fabricaţie se întâmplă în cadrul unei serii întregi de ateliere. Sarcina 
biroului de programare este de a scrie pentru fiecare unitate de producţie, pentru fiecare 
fabrică, fiecare atelier în mod amănunţit ce trebuie să fabrice în luna programată, pentru 
ca secţiunile care urmează să utilizeze aceste materiale să le folosească pentru soiurile şi 
piesele ce le trebuiesc pentru laminare etc. Programarea trebuia făcută coordonat în deta
liu, să nu se întâmple nici stocări de materiale la o secţie, nici lipsă de materiale la o altă 
secţie. Pentru a face sabotaj în acest domeniu, inginerul Radu Niculescu-Buzeşti, care era 
şeful acestui birou, a acţionat prin insuficienta coordonare a programării, ceea ce a dus la 
stocaj. Ca exemplu, arată că erau două tipuri de locomotive în fabricaţie şi s-a întâmplat că 
la turnătorie nu s-au făcut piese decât pentru un singur dp de locomotive, din care cauză 
al doilea tip nu a putut fi deloc executat în acea lună. Pentru utilaj petrolifer, de aseme
nea, lipseau piese formate sau forjate. La poduri, nu se programa laminarea tuturor pro- 
filelor necesare şi atunci se laminau în fond poduri pentru o greutate de 90% şi din cauza 
lipsei mărunte prin neprogramarea anumitor reparaţii la secţiile producătoare. Aceste 
sabotaje se aplicau la locomodve, utilaj petrolifer, poduri, unelte agricole. în ce priveşte 
transporturile. Uzinele Reşiţa sunt legate de o cale ferată cu o singură staţie, care face 
schimbul de mărfuri între uzine şi calea ferată. Din locul acesta, vagoanele căilor ferate 
sunt puse la dispoziţia uzinelor care, pe căi interioare, le duc la locul de descărcare, adică 
Reşiţa posedă o reţea de transporturi foarte mare, de circa 10 km, cu locomotive, vagoane 
etc. Anumite transporturi sunt regulate, de exemplu oţelăria consumă o anumită cantitate 
de fier şi o anumită cantitate de cărbuni, transporturile erau programate la anumite ore. 
Arată că acest lucru nu s-a făcut din 1944, când a avut de suferit din cauza deselor alarme

r
aeriene şi urma deci ca transporturile să se facă la cerere. Liniile fiind blocate tocmai la
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trecerea trenului cu fier vechi, se întâmplau deseori întârzieri. în acelaşi timp, o neîngri
jită întreţinere a materialului rulant ducea la întreruperi de circulaţie, ceea ce a făcut ca 
Jumătate din parcul de vagoane să fie disponibil, iar Jumătate să se afle în reparaţie. Erau 
întârzieri în facerea reparaţiilor, iar întreţinerea neglijentă a locomotivelor provoca defec
tarea sau scăderea numărului celor în circulaţie, cu mult înainte de vreme, încât ele nu 
ţineau decât 20-30% din timpul normal. Această situaţie a produs o rea programare, ceea 
ce a însemnat o sumă de greutăţi, de întârzieri în producţie, de sabotajul uzinei. Aceasta a 
provocat stocări de materiale, lipsă de oameni pentru că transporturile nu soseau la ore 
regulate şi nu se putea avea în acele momente oamenii necesari pentru descărcarea lor, 
aşa că se provoca o nouă întârziere până la aducerea oamenilor necesari efectuării acestor 
transporturi. De asemenea, se blocau liniile. La centralele electrice lipsa de întreţinere, 
lipsa de îngrijire a instalaţiilor, unde nu a fost curăţit condensatorul la timp, nu s-a făcut 
epurarea apei de adaus la timp, morile de cărbuni nu au fost întrebuinţate şi s-au defectat, 
aşa încât centrala nu a produs decât 30-35% din debitul ei. Normal trebuia să producă 
aproximativ 6 000 kw dar prin sabotaj de abia la 2 200 kw. La fel la celelalte centrale elec
trice, care dacă nu duceau aşa de mare lipsă de îngrijire ca la Anina, duceau lipsă de îngri
jire atât de aparatul de distribuire a curentului electric cât şi de transformator, cablul lini
ei de aparataj. Frecvenţa accidentelor a fost multiplă faţă de normal. în felul acesta, uzina 
era lăsată pe un timp mai scurt sau mai lung fără curent electric. Gândindu-se că situaţia 
este proastă la Reşiţa din cauza scăderii randamentului la Anina şi la celelalte centrale din 
lipsă de curent electric, s-a hotărât ca până se va rezolva definidv problema, să se împru
mute un motor Oiessel de circa 2 000 C.P. de la Astra-Braşov. Galitatea oţelului a fost 
compromisă printr-un adaus de fontă nepotrivit. Afară de aceasta, s-au făcut câteva mani
pulări ale flăcării la cuptoare în mod greşit, ceea ce a condus la arderea boitelor, adică 
scoaterea din serviciu a cuptoarelor. O altă serie de acte de sabotaj a fost făcută în hala 
unde se toarnă oţelul şi unde căldările au fost prost îngrijite, provocând pierderi de şarje 
de oţel. Oţelul a găurit oala de turnare şi a scăpat jos în hală. De asemenea, locul de tur
nare a oţelului avea nevoie de o pregătire aşa încât formele să fie uscate, pentru că dacă 
forma este de curând făcută, oţelul îşi strică calitatea, prin impurităţile ce le absoarbe din 
descompunerea apei, ceea ce se întâmplă permanent. în august 1947 a fost făcută o cură
ţenie generală la hala de turnare, care a durat câteva zile, şi cu toate acestea de Crăciun, 
în acelaşi an, hala a fost pornită 14-16 zile pentru curăţenie, când normal ea se opreşte 
circa 2-3 zile pentru curăţenie. S-au comandat cărămizi prea mici faţă de mărimea cuptoa
relor, ceea ce a determinat o uzură prematură. Cu privire la personal, s-au făcut interven
ţii insistente pentru a menţine în vechiul lor loc persoanele propuse pentru epurare, lucru 
reuşit în multe cazuri. în cazul când nu s-a reuşit aceasta, persoanele în cauză au fost date 
la alte întrebuinţări sau plasate în alte societăţi metalurgice ale statului. în acest scop, s-au 
făcut intervenţii prin Drăgoescu, delegatul Sindicatului Bucureşd, iar în 1945 însuşi Max 
Auschnitt a intervenit în acest scop. în afară de aceasta, prin neglijenţă lucrurile au fost 
lăsate să se degradeze, în timp ce Reşiţa se găsea pe panta de descreştere a producţiei, atât 
din cauza alarmelor din 1944 cât şi din cauza transporturilor din 1944-1945, trebuia acţi
onat energic pentru redresarea situaţiei. Pentru că n-a fost schimbat personalul acolo, si
tuaţia s-a înrăutăţit din ce în ce mai mult, prin deficienţă de programarea producţiei, prin 
numărul mare de material definitiv rebutat sau degradat, s-au provocat stocări foarte im
portante în materiale. Din producţia de laminate, 6 000 tone au fost programate detaliat.
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iar 2 000 tone fie că nu au fost programate, fie că nu corespundeau scopului calităţii oţe
lului, fie că conducerea a căutat să lamineze cât mai puţine, laminând într-o zi un singur 
profil în loc de 2-3 cât ar fi fost normal. Din această cauză, 6 000 tone au fost întrebuinţa
te, iar 2 000 tone treceau la depozit, ajungându-se spre sfârşitul anului 1947 ca, cu toate 
că producţia scăzuse la jumătate din cea normală, stocarea a crescut de la 7 000-8 000 cât 
era normal, la 14 000. Uzinele Reşiţa aprovizionează cam jumătate din materialul feros 
necesar celorlalte uzine metalurgice de prelucrare din ţară. Efectele sabotajului au fost că 
din cauză că Reşiţa nu executa programul la timp şi că producţia ei scăzuse la jumătate, 
lipsa de materiale a provocat o criză la toate fabricile de prelucrare. Situaţia aceasta a fost 
amplificată prin stocările de material, care în loc să fie plasate pe piaţă, erau imobilizate la 
Reşiţa. Prin comercializarea la negru a unei părţi din produsele Reşiţei, s-au amplificat 
criza financiară, inflaţia şi creşterea preţurilor, datorită poziţiei Reşiţei care le furnizează 
material feros pentru întreaga producţie din ţară. Periodic erau ţinute la curent şi cercu
rile străine de executarea acestui plan prin Melbourne, căruia îi spunea care era producţia 
din ţară în legătură cu rezultatul acţiunii de sabotaj. Englezilor le-a dat o situaţie pe 1945 
şi alta în 1946 şi una în prima jumătate a anului 1947, ei interesându-se mai rar la câteva 
luni, când cereau situaţii periodice. A vorbit cu Melbourne prin septembrie-octombrie 
înainte de procesul lui Maniu şi discuţiile purtate au dus la un plan pentru coordonarea 
diferitelor grupe teroriste subversive, urmând să ia naştere un comitet care să ia contact 
cu grupele şi a se crea o comandă unitară, comitet care era format din acuzatul Popp, 
Mărgineanu, col. Petre Petrescu şi Costel Tătăranu. A luat contact cu liberalii prin Costel 
Tătăranu, personal a luat contact cu Mărgineanu şi prof. Haţeganu şi, în caz că se cădea 
la un acord, urma să ia contact şi cu Xitel Petrescu. Sarcinile comitetului erau de a da un 
comandament unic pentru grupele subversive ce existau în ţară şi, de asemenea, de a avea 
un contact cu partidele reacţionare sau cu rămăşiţele lor şi de a forma lista guvernului 
provizoriu. Acest organ urma să rămână în contact permanent cu americanii pentru coor
donarea întregii acţiuni proiectate. A luat contact până în martie 1948, la îmbolnăvirea sa, 
cu col. Petre Petrescu şi o convorbire cu Costel Tătăreanu în legătură cu scrisoarea către 
Burton Berry. Col. Petre Petrescu urma să ia contact cu inginerul Ion Bujoiu pentru a 
face legătura cu grupul acestuia. S-a căzut de acord cu Leverich ca şeful guvernului pro
vizoriu să fie fostul general Rădescu şi s-au menţionat câteva nume ale membrilor viitoru
lui guvern provizoriu. Lista a fost definitivată în timpul bolii sale şi i s-a spus că la o con
vorbire a fost propusă persoana sa ca şeful acestor grupări. A cerut lui Tomescu să trimită 
câteva persoane cu nume false pentru a fi introduse la Reşiţa, sau în alte sectoare, persoa
ne care au fost trimise de Tomescu, aşa cum a cerut şi aceasta în scop de a avea organul 
lor de informare în uzine. Mărgineanu a cunoscut aproximativ sumele ce se dau, dar nu 
a activat pentru strângerea fondurilor şi nici nu s-a plătit vreo sumă prin el. în afară de 
studiul făcut împreună cu el /Popp/ privitor la mişcarea sindicală şi de o altă lucrare refe
ritoare la alegeri, Mărgineanu a dat americanilor informaţiuni privitoare la situaţia politi
că, aşa cum o vedea el sau cum era arătată de persoanele cu care era în contact.

2. Acuzatul Mânu Gheorghe recunoaşte declaraţiile de la primele cercetări şi arată că 
a făcut parte din mişcarea legionară din octombrie 1937, fiind comandant interimar al ei 
din 1943. în mişcarea legionară după 23 august 1944 a făcut parte din conducerea ei timp 
de 3 luni în 1945. Cunoaşte pe toţi acuzaţii din proces afară de Popp, Mărgineanu §i 
Teodorescu. Pe Ion Bujoiu l-a cunoscut din 1934/1935 din relaţiile de familie, întrucât
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fostul său cumnat a fost unul din colaboratorii apropiaţi ai lui Bujoiu la Soc. Petroşani. 
Bujoiu a fost întâi director general şi mai târziu preşedintele consiliului de administraţie 
la Petroşani şi în conducerea mai multor societăţi legate de Petroşani: Lupeni, Vlaniţa, 
Viscoza. A fost membru în guvernul Tătărescu şi mai târziu în guvernele din timpul dic
taturii regelui Carol. El juca un rol însemnat în viaţa economică. Comitetul de conducere 
al grupelor a luat naştere din grupurile subversive conduse de Vintilă Brătianu, de ami
ralul Macellariu şi de el, adică de acuzatul Mânu, şi mai târziu cel condus de dr. Bontilă. 
După cum a înţeles, prin inginerul Niţescu, el avea mai multe grupuri subordonate lui 
direct. Toate acestea au ajuns să se întrunească sub conducerea lui Bujoiu. înainte de 
apariţia comitetului de conducere, arată că a vrut să fie orientat pentru a-şi putea orienta 
activitatea subversivă şi în acest scop a căutat contact atât cu anglo-americanii, cât şi cu ti
neretul partidelor istorice sau cu cercurile lor conducătoare. De la anglo-americani a fost 
ziaristul englez Gibson, venit în ţară după 23 august 1944 şi pe care îl cunoştea mai dinain
te, îl văzuse în februarie 1945 având cu el o conversaţie lungă asupra politicii internaţio
nale, poziţia României în eşichierul internaţional şi înăuntrul politicii internaţionale, pre
cum şi asupra poziţiei legionarilor. A făcut o expunere în care a arătat că România are o 
situaţie determinată de Sud-Estul Europei, că este în interesul statelor anglo-saxone ca 
această poziţie să nu fie definitiv pierdută pentru ele, arătând că interesul lor este ca ele să 
nu fie absente din România, care este vecină cu Uniunea Sovietică. I-a dat un răspuns din 
care reieşea clar de atunci instigarea la informare şi anume i-a spus: „Noi, englezii şi ame
ricanii, ne-am înţeles ca şi dvs. asupra chestiunii ruse. Am crezut că era mai slabă.” Arată 
că a avut, de asemenea, o conversaţie cu Mihail Fărcăşanu, şeful Tineretului Liberal să se 
producă o colaborare între ei şi elementele legionare şi a mai avut o întrevedere cu 
Mihalache în martie 1945, discutând cu el acelaşi subiect discutat cu Fărcăşanu. Mai târ
ziu, a reluat contactul cu Nicolae Petraşcu care venise din Germania şi luase comanda 
elementelor legionare din ţară, având mai multe întrevederi cu el, căruia i-a spus de întâl
nirile sale cu Gibson, Mihalache şi Fărcăşanu şi a intrat atunci în conducerea legionară ca 
cel mai apropiat colaborator al lui Petraşcu. Că l-a dus pe Petraşcu la Mihalache, cu care a 
avut o întrevedere apoi Petraşcu l-a întâlnit şi pe Vintilă Brătianu, care conducea o forma
ţiune a Tineretului Liberal cu tendinţe mai activiste. Ei i-au vorbit despre un eventual 
sprijin al elementelor legionare pentru lupta comună cu partidele istorice, stabilindu-se să 
se continue contactul. în calitatea sa de consilier polidc al lui Petraşcu, a asistat la întreve
derea cu Penescu, secretarul general al P.N.Ţ., care a cerut o participare a legionarilor la 
manifestaţiuni de stradă. Prin august sau septembrie 1945 a început lucrările sale cu 
Bujoiu, iar prin intermediarul dr. Brancovici luase mai demult contact cu amiralul 
Macellariu. Contactul cu Bujoiu l-a reluat prin Vintilă Brătianu. în faza închegării sale, 
comitetul avea scopul de a coordona acţiunea mişcărilor subversive, intrate în legătură cu 
el şi de a dirija aceste acţiuni, păstrând de asemeni contactul cu reprezentanţii anglo-ame
ricani, partidele istorice şi cu Palatul. Elementele permanente din comitet au fost: inginer 
Bujoiu, inginer Gheorghiu, inginer Balş, apoi Vintilă Brătianu, amiral Macellariu, dr. 
Bontilă şi el /Mânu/ şi mai târziu generalul Mardare. Şedinţele s-au ţinut la început în lo
cuinţa lui Bujoiu din str. Dionisie, apoi în cea din b-dul Lascăr Catargiu, precum şi la 
Mircea lonescu, la inginerul Gheorghiu şi la inginerul Niţescu. La aceste şedinţe nu pu
teau intra în odaia în care se ţineau, datorită măsurilor de precauţie, decât cei prevăzuţi. 
Practic, inginerul Bujoiu era considerat conducătorul comitetului, comitet care trebuia să
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acţioneze în două faze deosebite. în prima fază trebuia să ia contact atât cu reprezentanţii 
anglo-americani, cât §i cu celelalte elemente din ţară, de asemeni să pregătească grupuri 
subversive pentru acţiune. în a doua fază, după intrarea în acţiune, comitetul trebuia să 
acţioneze dând directive, astfel încât acţiunea să fie coordonată. Deci, prin comitet trebuia 
să se ia legătura cu anglo-americanii pentru coordonarea acţiunii §i ajutorarea indispen
sabilă unei acţiuni. Se baza pe sprijinul anglo-american, care urma să se producă în cadrul 
unei intrări directe în acţiune, prin paraşutare de materiale, tehnicieni etc. în faza pregă
titoare, ajutoarele erau concepute sub forma unor aparate de radio sau telecomunicaţii, 
iar în perioada trecerii la acţiune, ajutoarele trebuiau să consiste din armament, muniţi- 
uni, echipament, aparate de transmisiune, tehnicieni etc. în cazul unui război, urma ca în 
primul rând să se dezorganizeze traficul prin atacarea mijloacelor celor mai importante de 
comunicaţie prin echipe instruite special în acest scop. în cadrul grupului său prevăzuse 
atacarea liniei ferate Buzău-Ploieşti, a căii ferate din Valea Prahovei §i altele din Ardeal şi, 
în general, al celor de mare trafic. Apoi, în continuare, acuzatul arată că în cazul loviturii 
de stat, trebuia ca în faza finală să se dezorganizeze aparatul de stat, prin atacarea minis
terelor, a sediilor importante, a instituţiilor publice, iar în provincie a Prefecturilor, poştei, 
telegrafului, telefoanelor, posturilor de radio din punctele importante. Când a vorbit de o 
acţiune militară în comitet, a hotărât ca inginerul Gheorghiu să vorbească cu generalul 
Mardare pentru ca el să se ocupe de această chestiune, ceea ce Gheorghiu a şi făcut. 
Bujoiu a spus că la începutul acţiunii sale, că acţiunea sa a fost cunocută la Palat şi că era 
bine văzută. Prin Balş a aflat in august sau septembrie 1946 că Bujoiu, care se ascundea 
atunci, pentru că fusese compromis în organizaţia „Sumanelor Negre”, a avut două între
vederi cu Ionel Stârcea. El avea o legătură constantă cu Palatul prin dr. Hodoş, a cărui 
soţie era secretara particulară a Reginei §i care putea vedea oricând pe loaniţiu, secretarul 
particular şi omul de încredere al Regelui. Dr. Hodoş era în relaţii permanente cu 
Negroponte, prieten intim al Regelui. Inginerul Gheorghiu i-a spus că l-a văzut pe g-ralul 
Nicolescu, şeful Casei Militare a Palatului, cu care a fost pus în legătură de dr. Bontilă. 
G-ralul Nicolescu a spus că va comunica Regelui şi mai târziu a răspuns că Regele a ascul
tat cu zâmbet semnificativ ştirea existenţei acţiunii subversive. De la început. Palatul însăr
cinase pe g-ralul Aldea cu coordonarea şi organizarea unei mişcări subversive care urma 
să dea la momentul oportun lovitura de forţă regimului. Atât Vintilă Brătianu, Horia 
Macellariu cât şi Alexandrescu, i-au spus că Aldea lucra în legătură directă cu Palatul. încă 
din septembrie 1944 a cerut prin Camil Demetrescu o întrevedere cu Ionel Styrcea, care 
atunci era mareşalul Palatului. Ionel Styrcea i-a trimis vorbă că nu-1 poate vedea dar că îi 
dă sfatul să se ducă la Maniu şi să urmeze directivele acestuia. Aceasta era în cadrul direc
tivelor generale date de anglo-americani şi Palat „Urmaţi pe Maniu”. Ştie, de asemenea 
acuzatul, că Vintilă Brătianu a fost îndrumat de pilotul regelui, Udrischi, să se adreseze lui 
Aldea pentru coordonarea acţiunii subversive. în august 1945, în urma circularei lui 
Petraşcu asupra felului de activitate al mişcării legionare, Rică Georgescu din partea 
Palatului a întrebat pe Nelu Rusu dacă legionarii mai intră în această acţiune. Petraşcu l-a 
rugat să comunice Palatului că legionarii români rămân pe poziţie ceea ce a şi făcut prin 
Hodoş, care i-a spus că loaniţiu a fost mulţumit. Mai târziu, după constituirea definitivă a 
grupului său autonom, dr. Hodoş a vorbit cu Vanea Negroponte, pe care l-a ţinut în cu
rent cu activitatea aceasta, în special cu legătura dintre Bujoiu şi Vindlă Brătianu. La o 
şedinţă a comitetului din 1946 când s-a discutat ca g-ralul Mardare să dirijeze acţiunea
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militară, dr. Hodo§ s-a oferit să întrebe dacă g-ralul Mardare este bine văzut la Palat. A 
venit apoi răspunsul că la Palat nu e nimic împotriva g-ralului Mardare. A avut legături cu 
conducerile partidelor istorice şi cu tineretul lor, în cadrul mişcării subversive, având şi o 
legătură permanentă cu conducerea Partidului Naţional Ţărănesc prin dr. Hodoş, văr cu 
Ionel Popp, unul din oamenii lui Maniu şi altă legătură prin Comaniciu, pe care-1 cunoş
tea din cadrul mişcării legionare şi care-1 putea vedea des pe Maniu. Cu Partidul Naţional 
Liberal a avut legături prin Laura Săulescu, secretara particulară a lui Dinu Brătianu, care 
spunea tot ceea ce acesta afla de la Misiunea Americană şi a mai avut o legătură cu condu
cerea P.N.L. prin avocatul Lăzărescu, care era avocatul lui Gheorghe Brătianu. Afară de 
aceasta, a mai avut legături prin grupurile sale subversive cât şi prin inginerul Puiu, astfel 
că spera ca in momentul unei lovituri de forţă să poată dispune prin Comaniciu şi Puiu de 
o parte a Tineretului Naţional Ţărănesc. Cu Tineretul Liberal a avut legături prin Vintilă 
Brătianu, Laura Săulescu şi prin Gheorghe Dobrescu, care reprezentau elementele active 
ale lui. După dizolvarea P.N.Ţ. şi intrarea în inactivitate a P.N.L., acţiunea Laurei Săulescu 
şi a celorlalţi a continuat cu intrarea în grupul lor subversiv în februarie 1948. Comaniciu 
i-a spus că era în legătură cu marea industrie care practica sabotajul industrial la Reşiţa. 
Conducerea societăţii practica acest sabotaj, care era făcut de acord cu americanii. I-a spus 
că grupul care practica sabotajul era în legătură cu secţia muncitorească a P.N.Ţ. şi indi
rect cu el, precum şi cu organizaţiile social-democrate. Acest grup de sabotaj dispunea de 
fonduri şi deci implicit şi Comaniciu. Cele mai bune legături le-a avut cu grupul condus 
de Vintilă Brătianu, iar după plecarea lui Vintilă Brătianu, maiorul Vasiliu l-a consultat în 
toate chestiunile politice şi n-a ieşit niciodată din cuvântul său. Cu amiralul Macellariu s-a 
consultat de mai multe ori în legătură cu manifestaţiile din toamna anului 1945. La mani
festaţia de la 8 noiembrie a trimis şi el câţiva prieteni în urma rugăminţii lui Horia 
Macellariu. Prin Vintilă Brătianu, Horia Macellariu şi Nicolae Alexandrescu a intrat în 
legătură cu M.N.R.-ul şi în decembrie 1945 a avut o întrevedere cu g-ralul Aldea, căruia 
i-a fost prezentat de către Alexandrescu şi căruia i-a spus că a constituit un grup autonom 
şi că în cazul unor circumstanţe favorabile este gata să se pună la ordinele lui. Când g-ralul 
Aldea a trecut la organizarea efectivelor M.N.R.-ului, în vederea intrării în acţiune, a pri
mit ca şi celelalte grupări instrucţiunile scrise, care prevedeau o serie de dispoziţiuni refe
ritoare la intrarea în acţiune. între altele, era pregătirea de locuri de paraşutaj pentru 
ajutorarea pe calea aerului de către anglo-americani. în legătură cu aceste locuri, îi spuse
se Alexandrescu că avuseseră loc conversaţii cu anglo-americanii prin Manicatide şi se 
dăduse dipoziţiuni cu privire la semnalizările care trebuiau făcute locurilor de paraşutaj la 
momentul oportun. în cadrul organizării generale a M.N.R. se făcuseră sugestii pentru 
organizarea geografică pe zone, lui fiindu-i desemnată zona Prahova-Buzău. Cât timp a 
colaborat cu Petraşcu la conducerea legionară, era de acord cu părerea sa, adică pentru o 
colaborare între elementele legionare şi grupurile subversive. El era în curent cu legături
le sale, atât cu Macellariu cât şi cu Bujoiu, fiind de complet acord în această chestiune. în 
afară de aceste chestiuni, în vederea acestor acţiuni arată că se bizuia în afară pe Statele 
Unite ale Americii şi pe Anglia şi precizează că personal a luat contact cu g-ralul Schuyller, 
care pe atunci era şeful Misiune! Militare americane şi căruia i-a înmânat buletinul infor
mativ scris de el /Mânu/. Cu colonelul Lowell a intrat în contact în vara anului 1947 şi a 
menţinut acest contact în mod permanent până la încercarea sa de a pleca din ţară. Cu 
William Watson, a luat contact prin dr. Hodoş. Cu francezii a avut contact informativ prin
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Crăciunaş. în discuţiile cu g-ralul Schuyller, acesta i-a întrebat dacă în acţiunea sa are în 
vedere şi interesele sale personale, ceea ce arată era o propunere indirectă de plată şi a 
avut cu acesta o discuţie generală, în care i s-a spus că situaţia actuală din România nu este 
în vederile guvernului american. Cu col. Lowell a avut contact în vara anului 1947 când i-a 
predat prin Alimănişteanu şi prin Gheorghiu, buletinul informativ. Din prima conversaţie, 
col. Lowell a accentuat că îi pare bine că există în România un tineret care nu este de acord 
cu regimul actual din ţară, spunând că această declaraţie a lui să fie considerată ca un me
saj din partea sa. Că după ce a citit buletinul informativ ce i l-a înmânat i-a spus că este 
foarte important ca să se restabilească cu acest prilej relaţii bune şi să se continue pe acest 
teren al informaţiilor de orice natură, insistând asupra informaţiunilor de natură politică, 
spunând că îl interesează să ştie care sunt intenţiile guvernului cu privire la măsurile luate 
în direcţia tranformării regimului din România. La spus că-1 interesează şi informaţiunile 
de natură economică şi i-a pus unele întrebări şi asupra unor informaţiuni de reţea de 
informaţii, pentru a putea redacta buletinul informativ, pentru a asigura bunul mers al 
bulednului informadv, care trebuia să He informat asupra situaţiei economice, politice şi 
militare şi pentru a putea transmite aceste informaţiuni anglo-americanilor. S-au mulţu
mit mai întâi cu informaţiile date de către prietenii lor fiecare în sectoarele în care era in
format. Cei mai importanţi erau Georgel Dumitrescu, care avea relaţii în toate centrele 
economice, dr. Hodoş care avea relaţii la Palat şi cu Watson, Laura Săulescu, Titi 
Constantinescu, inginer Bujoiu care aveau relaţii în lumea industrială şi economică. 
Alexandru Balşîn domeniul cărbunelui; inginer Gheorghiu în domeniul petrolului, Vintilă 
Brădanu cu privire la P.N.L., Dinu Vasiliu informaţii militare. A mai fost în legătură cu el 
inginerul Păunescu de la Calea Ferată şi Mircea Solacolu prin Georgel Dumitrescu. 
Comitetul de coordonare a transmis lui Lowell informaţiuni economice. A dat instrucţiuni 
verbale privitoare la pregădrea de gazde şi locuri de ascundere pentru oamenii care nu 
puteau să rămână in Bucureşd în dmpul unei acţiuni, de asemenea să se pregătească locuri 
de paraşutare, aerodroame şi că trebuiau să repereze liniile ferate pentru a putea şti locul 
unde ele puteau fi atacate, precum şi punctele care trebuiau să fie păzite.

Prin ianuarie 1948 arată că a început să redacteze instrucţiuni scrise care priveau atât 
organizarea şi pregădrea acţiunii, cât şi acţiunea propriu-zisă. în aceste instrucţiuni, acu
zatul a prevăzut ce trebuia făcut în perioada de pregătire cât şi instructajul. A însărcinat pe 
dr. Hodoş, care avea relaţii cu ofiţerii, să ia armament din cel neînregistrat, însă dr. Hodoş 
n-a luat armamentul la dmp şi a fost înregistrat. A dat dispoziţiuni ca fiecare membru să 
caute să găsească un minimum de armament, de preferinţă armă de foc, cu muniţiunile 
necesare. Prin Diaconescu, care era legionar, a aflat că pe muntele Păduchiosu exista un 
depozit de arme al legionarilor şi că se pot folosi de el; în plus, grupul Tid Constantinescu 
obţinuse arme de foc, care au fost depozitate în garsoniera lui Tulea din acest grup. In 
privinţa explozibilului. Dan Zamfirescu l-a asigurat că va procura trodl prin marinarii pe 
care-i cunoştea. Spera să poată obţine exploziv printr-un prieten Bărdaşu de la Fabrica 
de Explozivi Făgăraş. Inginerii din grupul Puiu dispuneau de exploziv pentru şantierele 
lor şi din acesta puteau să mai sustragă şi pentru ei. Laura Săulescu dispunea de un aparat 
de radio-emisiune, pe care urma să-l întrebuinţeze spre a comunica cu diferitele grupe 
cât şi cu anglo-americanii. Obţinuse de asemenea prin tatăl Laurei, prin Dan Zamfirescu 
şi prin cumnatul său hărţi militare ale unor regiuni din ţară. Cu legionarii din străinătate 
a ţinut corespondenţa prin Bulbuc, care era în legătură cu Horia Sima. în vara anului
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1946 Bulbuc i-a trimis un bilet prin italianul Zamatiu, cerându-i informaţiuni politice cu 
privire la situaţia din ţară. Tot în 1946, Bulbuc i-a trimis un bilet prin care-i cerea să aibă 
încredere în conducerea legionară §i cerea ca Nicolae Petraşcu să vie în străinătate, pentru 
a discuta cu Horia Sima. In 1947 a trimis o scrisoare lui Bulbuc. După dizolvarea P.N.Ţ. al 
lui Maniu au intrat în grupul său elementele subversive conduse de inginerul Puiu, apoi 
grupul Titi Constantinescu §i cel al Laurei Săulescu. Cu privire la Titi Constantinescu, 
menţionează că acesta a intrat în legătură cu un sas din Ardeal, fost în trupele S.S., care 
era în serviciul de informaţii american din Salsburg şi care l-a recrutat pe Constantinescu 
cu scopul de a forma un serviciu de informaţii local.

Titi Constandnescu organizese din prietenii săi o reţea de informaţii şi îi dăduse sa
sului o serie de informaţii pentru serviciul american de informaţii din Salsburg şi i-a spus 
că a căutat legătura cu elementele subversive datorită sugestiei centrului de .informaţiuni 
american din Salsburg. După procesul lui Maniu, a avut o întrevedere cu Lowell care a 
insistat asupra necesităţii de a evita imprudenţele făcute de conducătorii P.N.Ţ. şi de re
prezentanţii americani Hali şi Hamilton. Acesta i-a sugerat să nu aibă niciodată nimic scris 
la el şi să nu păstreze documente; în conversaţiile telefonice să nu citeze niciun număr, 
iar întâlnirile cu el să fie făcute totdeauna în mod conspirativ, adică după o înţelegere te
lefonică în limbaj convenit şi după ce a luat toate măsurile de precauţiune pentru a nu fî 
observat. Lowell l-a întrebat dacă are acte false ca să se poate strecura la eventualele razii. 
In momentul plecării sale, l-a întrebat dacă nu este dispus să-i dea lui actele sale false, ceea 
ce i-a promis dar nu i le-a dat. In ce priveşte instrucţiunile făcute de el, arată că acestea cu
prindeau mai multe părţi: prima parte cuprindea legăturile ierarhice, care erau organiza
te după sistemul „piramidă”; a doua parte a instrucţiunilor priveau organizarea terenului 
în care urma să activeze membrii organizaţiei; iar in a treia parte se tratau informaţiunlle, 
documentarea, propaganda, dându-se dispoziţiuni asupra felului cum trebuiesc ţinute 
legăturile cu partidele istorice, cu celelalte grupuri subversive, cu străinii şi, în special, cu 
membrii misiunilor şi precizează că aici a ţinut în special de felul cum trebuie organizat 
serviciul de presă şi de radioascultare, ţinând seama de observaţiile lui Titi Constantinescu, 
deci indirect de ale serviciului american de informaţii din Salsburg. Restul instrucţiunilor 
care n-au fost redactate trebuiau să privească capitolul dotaţii şi capitolul acţiuni. Aceste 
instrucţiuni le-a comunicat întâi verbal lui Titi Constantinescu şi Laurei Săulescu, apoi le-a 
bătut la maşină în 4 exemplare, dând copiile lui Titi Constantinescu, lui Mitică lonescu şi 
una avocatului Lăzărescu spre păstrare, comunicându-le, de asemenea, şi lui Dinu Vasiliu. 
Acuzatul arată că ştie că el, Gheorghiu a avut legături cu col. Lowell care îl servea pentru 
a-i transmite corespondenţa cu inginerul Caranfil la Paris şi de asemeni că a avut şi legă
turi de informaţii cu Lowell şi că Gheorghiu le comunica în comitet câte ceva despre ce-i 
spunea Lowell şi regulat despre ce a primit de la CaranHl din străinătate. Comitetul Bujoiu 
a căutat legături cu g-ralul Rădescu în momentul când a plecat din ţară dr. Hodoş, colabo
ratorul său cel mai apropiat. Comitetul l-a însărcinat pe dr. Hodoş să formeze la Paris un 
comitet filială compus din el, Vintilă Brătianu şi Moruzi, comitet care trebuia să se pună 
în legătură cu toţi cei din străinătate şi, în special, cu Rădescu şi care a fost împuternicit de 
elementele subversive din ţară ca să unifice pe toţi cei din străinătate din punct de vedere 
organizatoric sub conducerea lui Rădescu. în acest scop, i s-a dat lui Hodoş la plecare un 
mesaj verbal care a fost mai târziu întărit cu un alt mesaj scris. Mesajul a fost semnat de 
inginer Bujoiu, inginer Gheorghiu, inginer Niţescu, amiral Macellariu, inginer Balş şi l-ar
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fi semnat §i el, dar n-a fost găsit la timp. în continuare, acuzatul arată: pentru ajutorarea 
mişcării subversive a discutat cu Watson şi cu Lowell ca reprezentanţi oficiali anglo-ameri- 
cani, punându-i întrebarea lui Lowell în vara anului 1947 de ce ajutor li se poate da şi că 
acesta i-a răspuns că ajutorul se va da la timp. Watson, când a aflat de la Hodoş că au un 
grup subversiv, i-a cerut o întrevedere specială, întrebându-1 de forţa numerică a acestui 
grup, de localizarea şi organizarea lui. La observaţia sa că numărul de oameni nu este o ci
fră precisă, el /Watson/ a răspuns că nu are importanţă, important este să ştie unde sunt ca 
să le poată da ajutor. I-a cerut să le dea aparate de radioemisiune, şi că acesta i-a răspuns 
că nu era prudent pentru că aparatul poate fi interceptat şi manipulat şi de altcineva, ceea 
ce poate duce ia o catastrofa, aşa că preferă să paraşuteze în ultimul moment aparatele şi 
operatorii, făcând un gest care arată că ajutorarea se va face prin paraşutare. îm toamna 
anului 1947 în cadrul comitetului Bujoiu, inginerul Balş şi Gheorghiu i-au vorbit de un 
contact luat cu un reprezentant american, care era o persoană abilitată pentru a discuta 
ajutorarea grupelor subversive. Pentru a putea pregăti ajutorul în condiţiunile cele mai 
bune, ei au cerut tuturor celor afiliaţi comitetului lui Bujoiu, o situaţie numerică şi distri
buţia geografică a grupărilor, ceea ce a făcut şi el dând datele lui Gheorghiu. Mai târziu, 
Bujoiu i-a spus în cadrul unei şedinţe restrânse de comitet că americanul discutase ches
tiunea ajutorării. După procesul Maniu, Lowell i-a recomandat cea mai mare prudenţă. 
El a vrut să plece din ţară pentru a putea obţine, tratând cu reprezentanţii calificaţi şi 
lideri anglo-americani, care n-ar fi fost ţinuţi la anumite prudenţe, ajutorarea elementelor 
subversive, inclusiv intervenţia militară, atât în perioada de pregătire cât şi în perioada 
trecerii la acţiune. în al doilea rând, dorea să coordoneze acţiunea tuturor celor fugiţi in 
străinătate, inclusiv a legionarilor sub şefia lui Rădescu, pentru ca toţi să acţioneze unitar, 
în al treilea rând, arată că voia să organizeze acolo un centru permanent de informare şi 
documentare, astfel ca la orice întrebare pusă de anglo-americani să se poată răspunde 
precis. în decembrie 1947 a răspuns lui Lowell că în urma măsurilor luate de autorităţi 
nu mai poate rămâne în ţară şi că, în consecinţă, este hotărât să plece; Lowell s-a declarat 
de acord, sfătuindu-1 să plece prin Viena fiindcă-1 poate recomanda la Viena colonelului 
Bicsen, care îi va radio-telegrafia venirea lui acolo şi că îndată ce va primi confirmarea lui 
Lowell, va face toate diligenţele să poată trece mai departe, Lowell precizându-i că şi la 
Paris avea un bun prieten, căruia i se putea adresa în numele lui. în privinţa corespon
denţei pe care trebuia să o păstreze cu grupurile subversive, Lowell i-a spus că este dispus 
să-i transmită în străinătate orice i-ar da corespondentul lui de aici, cu condiţia ca această 
corespondenţă să-i fie dată lui direct în mână; în sens invers, el trebuia să trimită scrisorile 
pe numele lui personal şi le va transmite celui indicat prin text. A ales ca corespondent 
pe inginerul Paul Zarafopol, care ştia englezeşte şi era cunoscut la misiune prin ataşatul 
Aerului Emmaus cu care era în legătură. în acest scop, l-a pus pe Zarafopol în contact 
cu col. Lowell şi în acelaşi scop al asigurării trimiterii şi primirii de corespondenţă, s-au 
înţeles cu Watson, care a acceptat să i-o asigure tot prin Zarafopol, pe care-1 cunoştea. 
Scrisorile trimise de el trebuiau adresate lui Watson la Legaţia britanică din Bucureşti prin 
Foreign Office sau prin H.H. Batlurst, Hove-Anglia. Watson i-a precizat că ori de câte ori 
se va afla în străinătate, va lua cineva contact cu el în numele lui. în vederea plecării, a 
luat contact cu comitetul Bujoiu şi de asemenea cu Petraşcu. Cu acesta din urmă a discutat 
situaţia legionarilor din ţară şi scopul plecării sale în străinătate în legătură cu legionarii 
de acolo şi se considera trimis al grupului Bujoiu şi agreat al grupului Petraşcu.
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în ceea ce priveşte atentatele, acuzatul declară că s-a gândit că o mişcare ostilă unui 

regim trebuie să lovească acel regim şi fără altă circumstanţă favorabilă şi, în consecinţă, 
a examinat mai multe proiecte de atentate. S-a gândit la atentate în mare împotriva unor 
personalităţi grupate cu prilejul unei solemnităţi. A proiectat atentate prin tragerea cu ca
rabina cu lunetă în aer liber şi s-a interesat până la ce distanţă poate trage un bun ochitor 
ca Midcă lonescu sau Dan Brătianu, care făceau parte din grupul lor şi ei i-au răspuns că 
distanţa la care ei ar putea ucide n-ar fi decât până la 60 metri. A considerat că distanţa 
este mică pentru că toate manifestaţiunile au avut ioc în Piaţa Victoriei, unde tribuna ofi
cială este departe de public şi deci atentatul încercat n-ar fi reuşit şi a renunţat. Alt atentat 
în proiect a fost acela discutat împreună cu Titi Constantinescu şi care privea terenul 
ministerial al delegaţiei guvernamentale române ce se întorcea de la Moscova în februarie 
1948, după semnarea acordului dintre Uniunea Sovietică şi România. Titi Constantinescu 
a venit la el şi i-a expus proiectul lui de atentat, cu toate că în momentul acela era tardiv 
fiind cu o zi înainte sau chiar cu o zi înaintea sosirii trenului, deci insuficient. Un alt atentat 
era prevăzut asupra Parlamentului, unde la o şedinţă solemnă ar fi fost grupaţi nu numai 
membrii guvernului ci şi toţi deputaţii, deci toate figurile reprezentative ale regimului 
şi, în plus, la astfel de şedinţe solemne iau parte în general şi înalţii demnitari politici şi 
militari. în consecinţă, un atentat asupra Parlamentului făcut în astfel de condiţii, încât 
toată sala să se prăbuşească, ar fi adus suprimarea întregului stat major al regimului. Acest 
atentat nu putea fi făcut decât printr-o explozie care să prăbuşească sala de şedinţe, deci 
printr-o cantitate suficientă de explozibil plasat direct sub sala de şedinţă, ceea ce nu se 
putea obţine decât prin săparea unei galerii-tunel care ar fi plecat dintr-o casă conspirati
vă până la Parlament. A făcut calcule care se bazau pe o galerie de 300 metri, cu scoaterea 
pământului, simulând o construcţie nouă pentru a nu atrage atenţia; preparativele ar fi 
durat, după calculele sale, cel puţin trei luni, considerând însă pierderile de timp, prepa
rativele ar fi durat 6 luni.

3. Acuzatul Mărgineanu Nicolae recunoaşte toate declaraţiile date la primele cerce
tări, arătând: a cunoscut pe Alexandru Popp din 1938 sau 1939, când a fost angajat să facă 
o expertiză psihotehnică la Reşiţa iar pe acuzatul Max Auschnitt l-a cunoscut prin noiem
brie 1945, în biroul său de la Titan-Nădrag-Kalan, când i-a cerut concursul pentru a obţi
ne de la g-ralul Schyller, un avion pentru a pleca în America, unde urma să îndeplinească 
o misiune din partea guvernului de atunci. Că Auschnitt avea un rol foarte mare în viaţa 
industrială a României, că era proprietar la Titan-Nădrag-Kalan, la nişte întreprinderi 
din Calaţi, acţionar principal la Reşiţa şi, de asemenea, era acţionar la Wykers-Armstrong, 
din Anglia. Legătura dintre capitalul românesc şi cel englezesc nu era făcută numai astfel, 
ci şi prin faptul că Wykers era şi el acţionar la Reşiţa. Capitalul englez era reprezentat în 
România şi în petrol, în special la Astra Română. Capitalul american era reprezentat în 
special în petrol la Soc. Româno-Americană şi Distribuţia, prin Standard-Oill. Auschnitt 
nu avea un rol numai în economia ţării, ci un rol determinat şi în politică, în sensul că 
simpatiile sale îndreptându-se în mod normal spre partidele istorice şi spre Parddul Social 
Democrat de dreapta de sub conducerea lui Titel Petrescu, le stipendia mijloace materiale 
foarte serioase şi astfel avea un cuvânt puternic în conducerea acestor partide. El de al- 
minteri cunoştea foarte bine atât pe Maniu şi pe conducătorii de seamă ai acestui partid, 
cât şi pe Constantin Brătianu şi alţi şefi liberali ca şi pe Titel Petrescu şi alţi colaboratori ai 
acestuia. Pe Maniu l-a cunoscut prin 1945 când i l-a prezentat pe Popp şi Manciu. Atunci
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a aflat că se cunoşteau deja mai de mult. Maniu le-a dat o serie de sarcini precise, cerându- 
le să-i facă rapoarte asupra situaţiei de la Reşiţa, de a angaja la Reşiţa membri din partidul 
său şi în primul rând ca Reşiţa să-i dea sprijin material. Aceste rapoarte trebuiau să-i folo
sească în acţiunea sa de documentare asupra situaţiei ţării pe lângă misiunile anglo-atne- 
ricane. Activitatea lor subversivă se îndrepta spre Anglia şi America, de la care ei sperau să 
obţină sprijinul necesar prin relaţiile pe care le avea cu Melbourne, prim consilier de lega
ţie american apoi cu însărcinatul de afaceri Leverich, care după plecarea lui Melbourne i-a 
luat locul, cu Ferguson, ataşat comercial cu interese în probleme economice cu tangenţă 
politică, cu Westley, consilier agricol, cu Franck, consilier cultural şi ataşat de presă şi cu 
Burton Berry, ministrul plenipotenţiar, pe care Popp nu-1 cunoştea dar pe care el îl cu
noştea. Arată că a discutat de nenumărate ori cu aceştia, punând la punct colaborarea în
tre marile industrii şi partidele amintite. De la Misiunea britanică a cunoscut pe Robinson 
şi Bill Young. Legăturile cu americanii pe care le-a început cu Franck şi Sheea cu ocazia 
unui turneu de conferinţe al Societăţii „Amicii Americii”, s-a concretizat printr-o masă la 
clubul marei finanţe la care au luat parte Sheea, Impreiu Mateescu, Dan Bănescu, Popp, 
Manciu, Auschnitt şi el /acuzatul Mărgineanu/. La această masă, discuţiile au fost conduse 
de Max Auschnitt, care insista asupra necesităţii luptei împotriva comunismului, luptă ce 
trebuia dusă în colaborare cu partidele mai sus amindte. La o a doua masă a participat şi 
Melbourne, care a dat următoarele directive: 1. să se dea cel mai mare sprijin bănesc celor 
trei partide; 2. să se angajeze salariaţi din mijlocul celor trei partide; 3. să se menţină o 
stare de agitaţie şi propagandă în uzine împotriva partidelor de stânga, în special împotri
va Partidului Comunist; 4. să se combată pe orice cale Partidul Comunist. în discuţii ulte
rioare s-a hotărât după câte ştie de la Popp ca să se creeze fonduri prin suprapreţuri ma
sive, să se creeze starea de nemulţumire printre salariaţi prin avansuri date neregulat, în 
aşa fel ca salariatul să nu aibă un buget hotărât, prin reţineri exorbitante etc. De aseme
nea, s-a hotărât să se treacă la sabotaj prin neprocurare de materiale la timp sau procura
re de materiale nepotrivit, întârzieri în transporturi, delăsarea instalaţiilor şi în special a 
maşinilor unelte etc. Scopuri care toate au fost atinse dar nu cunoaşte detaliile asupra lor, 
deoarece nu este tehnician. La plecarea lui Auschnitt în străinătate pentru ultima oară, 
acesta a avut o misiune de la grupul lor subversiv şi anume: să saboteze tratativele econo
mice; să denigreze guvernul român în străinătate; să facă legături cu diverse personalităţi 
politice, să ajute persoanele din străinătate; să facă legături cu diverse personalităţi politi
ce, să ajute persoanele din străinătate care lucrau în sensul grupului lor. Legătura cu 
Auschnitt trebuia să se facă prin scrisori trimise prin Misiunile anglo-americane. A lucrat 
împreună cu Popp un raport asupra mişcării sindicale, pe care l-a predat lui Melbourne §i 
a dat informaţiuni verbale asupra unor serii de probleme de ordin politic, îndeplinind 
astfel şi o rugăminte a lui Maniu. Popp a mai dat şi el alte rapoarte asupra producţiei 
Reşiţei, inclusiv producţia de război trecut şi Popp a depus prin el la Legaţia americană 
nişte sume de bani în dolari şi în franci elveţieni. Arată apoi că acuzatul inginer Popp con
ta în mişcarea sa subversivă pe întreaga direcţie a Reşiţei, pe inginer Manciu, inginer loan, 
avocat Radoveanu, col. Petre Petrescu, fost administrator delegat la Astra vagoane, pe 
c-dorul Popp, fost secretar general al Aviaţiei, pe Pândele şi Iordan, foşti secretari generali 
la Finanţe, pe inginerul Ştefan de la Astra şi pe inginerul Bujoiu. Acuzatul ţine să declare 
că dacă există vreo diferenţă între declaraţia de astăzi şi declaraţia de la dosar, aceasta din 
urmă este cea exactă, diferenţele explicându-se prin vreo scăpare din memorie. Că după
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arestarea lui Maniu a primit instrucţiuni de la Melbourne, asupra noii tactici pe care tre
buie să o adopte, acţiunea lor trebuind să devină complet subversivă, adoptând reguli de 
cea mai strictă conspirativitate, să se reorganizeze acţiunea în sensul unei coordonări şi 
unificări a resturilor din P.N.Ţ., P.N.L. şi P.S.D.I. de sub conducerea lui Xitel Petrescu. 
Urma ca Schonfeld, noul ministru al Statelor Unite să le aducă noi instrucţiuni după ve
nirea sa în România. Popp păstra legătura cu Xitel Petrescu, fie prin Rădulescu iar mai 
înainte prin Musteţiu şi Eftimie Gherman, cu liberalii prin Costel Xătăreanu şi de aseme
nea Popp mai conducea şi nişte grupe comandate de Xiberiu Pădureanu, în care intrau 
studenţi şi muncitori manişti şi, în special, legionari ai lui Horaţiu Comaniciu. Aceste gru
pe ale lui Pădureanu erau înarmate, armamentul trebuia completat pentru diferitele gru
puri prin armament paraşutat de americani. Americanii trebuia să paraşuteze de aseme
nea şi trupe la momentul oportun. Sarcinile acestor formaţiuni erau: să atace depozitele 
de armament pentru a-şi completa armamentul lor, să atace poduri, tuneluri, căi ferate, 
poştă, telefon, telegraf etc., instituţii publice, miniştri şi alţi oameni politici şi să asigure o 
poliţie de siguranţă. Xoate aceste formaţiuni erau subvenţionate de Popp din fondurile 
negre, după cum subvenţionase pe Maniu prin inginerul Mihăescu şi prin Ghilezan, şi pe 
Xitel Petrescu prin Musteţiu, Rădulescu şi Gherman; bineînţeles că fondurile Reşiţei ar fi 
trebuit să intre în casa Reşiţei iar nu distribuite diferitelor partide sau diferitelor organi
zaţii subversive. După stabilizare însă posibilităţile de suprapreţuri şi deci de fonduri ne
gre au dispărut şi a trebuit să ceară fonduri americanilor. Aceste fonduri s-au cerut prin- 
tr-o scrisoare, care trebuia să fie semnată de reprezentanţii tuturor partidelor; Costel 
Tătăreanu din partea liberalilor şi Xitel Petrescu din partea P.S.D.I., iar din partea ţără
niştilor Emil Haţieganu, care însă a refuzat să discute această problemă. In urma dispozi- 
ţiunilor lui Melbourne în septembrie 1947 şi, în special, ale lui Leverich din ianuarie-fe- 
bruarie 1948, s-a pus problema unui comitet de coordonare a tuturor mişcărilor subversi
ve şi în care trebuiau să intre reprezentanţii celor trei partide şi o serie de personalităţi, 
precum amiralul Gheorghiu, c-dor Popp, inginer Ştefanescu şi alţii. Acest comitet trebuia 
să ţină legătura cu misiunile anglo-americane şi cu g-ralul Rădescu, cu Vişoianu, Buzeşti, 
Auschnitt. Sarcina acestui comitet era următoarea: să documenteze pe americani asupra 
datelor din ţară, să se documenteze asupra situaţiei internaţionale; să se sfătuiască cu ei 
asupra acţiunilor principale asupra cărora urma să se determine; să ţină în ţară o stare de 
spirit de încredere în acţiunea lor prin legături personale. Comitetul lor avea sarcina să 
constituie şi o listă a guvernului care trebuia să ia puterea după reuşita acţiunii lor. Lista 
trebuia prezentată lui Leverich pentru a o trimite în străinătate g-ralului Rădescu, Leverich 
fiind de perfect acord asupra persoanei g-ralului Rădescu, ca cel mai indicat şef al guver
nului. Deci prim ministru trebuia să fie g-ralul Rădescu; inginerul Popp vicepreşedinte al 
Consiliului de Miniştri şi ministru al Economiei Naţionale; Manciu subsecretar de stat la 
Economia Naţională; c-dorul Popp la Aviaţie; amiralul Gheorghiu la Marină; Romniceanu 
şi Xătăranu la Finanţe şi B.N., Bentoiu la Justiţie, Xitel Petrescu la Externe sau eventual 
cineva din grupul din afară; Adrian Dumitriu la Muncă, colonel Petre Petrescu la Lucrări 
Publice; prof luliu Haţieganu la Sănătate şi el /acuzatul Mărgineanu/ la Instrucţia Publică, 
în urma refuzului lui D.D. Roşea; de asemenea, Haţieganu a refuzat adeziunea sa, iar la 
Război g-ralul Mardare. Arată că primele sarcini ale guvernului acesta urmau să fie: anu
larea întregii legislaţii de la 6 martie 1945, în special a legii sindicatelor, a legii reformei 
agrare, a legii de naţionalizare a Băncii Naţionale, a legii cadrului disponibil, a legii puri-
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ficării aparatului de stat şi a legii pentru pedepsirea criminalilor de război şi că România 
trebuia să intre în sfera de influenţă a Statelor Unite ale Americii. A plănuit la un moment 
dat să plece din ţară fiind şi numit profesor la Colegiul Bard din New York, în urma reco
mandării fostului său profesor. Americanii urmau să-i dea ajutor după ce va ajunge la 
Viena sau în Turcia, iar Popp urma să-i împrumute banii de drum. In încheiere, acuzatul 
Mărgineanu nu precizează că Bujoiu a activat şi el pe linia acţiunilor lor şi ştie de la Popp 
că scrisoarea prin care se cereau fonduri de la americani, urma să fie semnată nu numai 
de reprezentanţii partidelor, ci şi de principalii reprezentanţi ai industriei şi finanţelor din 
tara noastră.

4. Acuzatul Bujoiu loan, recunoaşte declaraţiile de la dosar şi declară: că a cunoscut 
pe Max Auschnitt cu vreo 20 ani în urmă, fără ca această cunoştinţă să fi fost determinată 
de vreun fapt precis sau deosebit. Acesta ocupă o poziţie de prim plan în viaţa economică 
a ţării, atât prin valoarea cât şi prin importanţa întreprinderilor pe care le conducea. Pe 
inginerul Alexandru Popp l-a văzut odată întâmplător prin 1938 şi de atunci nu l-a mai 
văzut. Acesta a ocupat diverse funcţiuni inginereşd în conducerea societăţii, iar la sfârşit a 
fost directorul general al acestei societăţi. Pe Balş îl cunoştea de 20 ani fiindu-i prieten şi 
colaborator foarte intim. Acesta a lucrat mai întâi în petrol la exploatări de sonde şi prin 
galerii la Soc. Steaua Română, la Câmpina şi la Bucea. A intrat apoi la Soc. Petroşani unde 
a fost şeful Serviciului Tehnic, apoi director tehnic, subdirector general şi apoi director 
general. A colaborat foarte intim cu el şi când n-a mai fost director general a trecut el în 
locul său. Acuzatul arată că a rămas în consiliul de administraţie apoi administrator dele
gat şi vicepreşedinte şi după aceea preşedinte şi administrator delegat. Pe Gheorghiu l-a 
cunoscut în 1939 când era preşedintele unei comisiuni în probleme internaţionale de pe
trol şi era director general la Soc. Creditul Minier. Ulterior s-a mai întâlnit din când în 
când, iar din 1945 s-au văzut mai des şi se considera prieten cu el. Pe inginer Antonescu 
l-a cunoscut făcând parte din Asociaţia inginerilor şi tehnicienilor din industria minieră 
unde el a fost ales preşedinte, iar Antonescu a fost unul din cei doi vicepreşedinţi şi un 
timp secretar general al acestei societăţi. După 23 august 1944 avea discuţiuni cu inginerii 
Gheorghiu şi Antonescu asupra unor probleme generale şi în genere era o unitate de 
concept politic şi o suprapunere asupra punctelor de vedere politice între aceştia şi el. A 
căutat să propăvăduiască în cercurile în care activa conceptul lor care era un punct de 
vedere liberalist. La început nu se afirmase încă o formulă precisă, dar că ulterior după ce 
s-a văzut că un anumit punct de vedere câştigă putere şi preponderenţă politică, caracte
rul discuţiilor şi activităţii lor s-a precizat într-o formulă de apărare a unui punct de vede
re, care nu era cel al formulei materializate prin ascensiunea Partidului Comunist. A alcă
tuit deci un prim nucleu alcătuit din acuzatul şi inginerii Gheorghiu şi Antonescu ţinând 
şedinţe în diferite locuri şi în majoritatea cazurilor la el acasă. Ulterior au intrat în acel 
grup inginerii Balş şi Traian Niţescu, în decembrie 1945 şi ianuarie 1946. înaintea acestor 
persoane, încă din 1945 au mai luat parte Vintilă Brătianu, amiral Macellariu, Gheorghe 
Mânu şi pe la finele anului 1945 Gheorghe Bontilă. Vintilă Brătianu era conducător al 
Tineretului Liberal, Gheorghe Mânu era vechi legionar şi a avut o funcţie importantă în 
conducerea mişcării legionare, amiralul Macellariu avea un grup de foşti colegi de cama
razi de arme, care îl secondau sau era în jurul lui, iar Bontilă i-a spus odată la Soc. Creditul 
Minier în prezenţa lui Gheorghiu şi Antonescu, care l-au prezentat, că avea un grup de 
prieteni cu care făcea o propagandă cu anecdote şi diverse lucruri care circulau, prietenii
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şi colaboratorii săi fiind organizaţi în forma „spic”, adică aceste persoane cunoşteau la 
rândul lor alte 3-4 persoane, care la rândul lor cunoşteau tot vreo 3-4 persoane şi acestea 
se ramificau mai departe. Ca măsură de conspiraţie în timpul unei şedinţe au hotărât că 
dacă vor fi surprinşi să se spună că s-a jucat bridge şi aceasta o singură dată. Nu a dat bani 
direct vreunui membru al organizaţiei, dar a aprobat operaţii prealabile şi a dat consimţă
mântul ulterior pentru o sumă de 70 milioane lei plătită în 3 rate: 10-(-30+30 milioane ia 
diferite epoci, fie prin Bontilă, fie direct lui Tobă, fost maior în armată. De asemenea, din 
grupul lor au fost date ajutoare la partidele politice, credit 50 milioane, apoi tot 50 milioa
ne şi a treia sumă apropiată. Aceasta se petrecea prin 1946 şi după aceea în anul 1947 au 
fost acordate alte sume de ordinul a 100 milioane lei. Cei din grup care aveau organizaţii, 
fatal că se ocupau să facă prozeliţi, recrutând în general nemulţumiţii. La finele anului 
1947 şi la începutul lui 1948, grupul s-a arătat fostului general Rădescu care se afla în 
străinătate. In ce priveşte adresarea grupului în mod special către puteri străine, pentru a 
face o alianţă, aceasta nu a existat, dar a existat contact şi în acest sens a avut două conver
saţii în toamna lui 1947 şi i se pare şi în 1948 cu Robert Sheea, cu care a discutat acuzatul 
/Bujoiu/. Acesta făcea parte din Misiunea economică americană din ţară şi tot de la ameri
cani a cunoscut pe colonelul Lowell iar de la englezi a cunoscut în 1945 pe colonelul 
Forster. Că Robert Sheea era colaborator Ia Soc. Româno-Americană cu inginerul Traian 
Niţescu, care l-a pus in curent că au anumite legături şi cunoştinţe cu organizaţiile, aşa că 
Robert Sheea era în cunoştinţa acestor lucruri. L-a cunoscut pe Robert Sheea în casa lui 
Niţescu, fiind de faţă Niţescu şi Gheorghiu. Prima convorbire a avut un caracter mai ge
neral iar a doua oară s-a discutat existenţa grupului care cunoştea o serie de organizaţii şi 
s-a arătat că aceste organizaţii nu vor putea lucra cu propriile lor posibilităţi şi vor trebui 
să primească ajutoare din partea Statelor Unite. Sheea a spus că va comunica mai departe 
această cerere şi nu-şi aduce aminte să fi cerut cu acel prilej anumite informaţiuni şi nici 
Niţescu sau Gheorghiu nu i-a comunicat ceva. L-a cunoscut pe Sheea la sfârşitul verii 
1947, la vila lui Gheorghiu, fiind adus de Niţescu, cu care ocazie s-au discutat lucruri ge
nerale. Declanşarea acţiunilor acestor organizaţii nu se putea face decât într-un moment 
propice şi se considera ca moment propice cazul în care s-ar fi născut un conflict între 
puterile occidentale şi Uniunea Soviedcă, sau în cazul în care teritoriul românesc ar fi fost 
părăsit de trupele Uniunii Sovietice, ca o consecinţă a încheierii Tratatului de pace cu 
Austria, care prevedea în termen de 90 zile de la încheierea tratatului. Acţiunea acestor 
organizaţiuni era evident o acţiune violentă prin răsturnare şi alte diferite mişcări care le-ar 
fi făcut. într-o convorbire din decembrie 1947- începutul lui 1948 avută cu Macellariu, 
acesta făcea afirmaţiunea că organizaţiunile ar trebui să atace în primul rând Capitala şi 
atunci el a replicat că ar fi preferabil ca acţiunea să înceapă pe teritoriul în afara Capitalei, 
acolo fiind condiţiuni obiective mai uşoare decât în Capitală pentru asemenea acţiuni. 
Prin analogie cu mişcări similare din umpul războiului din unele ţări, evident că aceste 
organizaţiuni trebuiau să pună mâna sau să dezorganizeze anumite puncte esenţiale cum 
ar fi gări, puncte de comunicaţie, de întretăiere sau depozite diferite de muniţiuni, ali
mente sau alte depozite în general. A fost informat de Gheorghiu că a intrat în legătură cu 
col. Lowell, ataşat militar de uscat al Statelor Unite la Bucureşti. Această legătură a stabi
lit-o prin primirea unei scrisori de la Caranfil din Paris, adresată lui Gheorghiu pe calea 
Lowell, prin faptul că Lowell locuia la Bucureşti în casa iui Caranfil. Ulterior, Gheorghiu 
a menţinut legăturile cu Lowell, având convorbiri şi l-a informat de existenţa grupului lor
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şi de persoanele care aveau legături cu organizaţiile. Colonelul Lowell l-a sfătuit să fie 
prudent ca să evite riscul descoperirii şi a menţinut mai departe legăturile cu Gheorghiu, 
prin fiul col. Lowell, pe care-1 vedea Gheorghiu. Colonelul Lowell i-a cerut lui Gheorghiu 
informaţiuni şi-şi aminteşte că Gheorghiu i-a spus că a adunat diferite dări de seamă asu
pra unor întreprinderi, cerute de Lowell. într-o zi, Niţescu i-a comunicat că americanul 
Uzbeck i-a spus că va părăsi ţara deoarece se va petrece un important fapt politic interna
ţional şi anume că Statele Unite vor cere Uniunii Sovietice să părăsească teritoriile din 
afara fronderelor ei în termen foarte scurt, de circa trei săptămâni şi că Uniunea Sovietică 
neacceptând acest ultim ultimatum, desigur că se va ajunge la război. Aceste informaţiuni 
au fost reţinute că războiul va fi declarat in curs de trei săptămâni şi ca urmare a acestui 
lucru, Niţescu a făcut o numărătoare a efectivelor organizaţiunilor. Deoarece se putea 
întâmpla ca Uzbeck să aibă o impresie personală, a rugat pe prietenul său Mircea lonescu 
să invite pe Lowell într-o seară la o ţuică, ca să aibă convorbire cu el, deoarece considera 
că Lowell este o persoană mai bine informată decât Uzbeck. De faţă la comunicarea infor
maţiei de către Niţescu cu privire la cele spuse de Uzbeck erau Gheorghiu, Niţescu, Bal§ 
şi cu acuzatul Bujoiu. Niţescu a pornit să facă acea numărătoare, căci comitetul nu cunoş
tea nici compoziţia şi nici efectivele organizaţiilor. Arată că grupul lor a trimis un mesaj 
fostului generai Rădescu pe care nu l-a semnat din măsuri de precauţiune. Trebuind să 
redea din memorie cuprinsul mesajului pe care nu l-a citit, însă a citit şi semnat o scrisoa
re ulterioară, precizează: prima scrisoare mesajul cuprindea următorul text: se arată că 
grupul şi diferitele organizaţiuni care preexistau comitetului, condnuă să existe; apoi că 
acest grup şi cu persoanele care conduc organizaţiile îl recunoaşte pe fostul general 
Rădescu ca şef spiritual, rugându-1 să reunească în jurul său pe românii din străinătate. 
Mai departe îl informa că puterea acestor organizaţiuni este redusă şi că nu vor putea să 
aibă nicio eficienţă dacă nu primesc ajutor şi era rugat să procure ajutoare, să dea instruc
ţiunile asupra momentelor oportune de trecere la acţiune. Acea scrisoare a fost luată de 
Gheorghiu, după ce a fost redactată de amiralul Macellariu, împreună cu Gheorghiu §i a 
fost remisă direct col. Lowell, care se însărcinase să fiică oficiul de a o transmite fostului 
general Rădescu. înainte de aceasta s-a trimis g-ralului Rădescu şi un mesaj oral prin dr. 
Hodoş, care a memorizat un text similar celui din scrisoare, însă el n-a fost de faţă /acuza
tul Bujoiu/. Pe fostul general Rădescu l-a cunoscut când era preşedintele Consiliului de 
Miniştri şi ministru de Interne, în legătură cu producţia de cărbuni; apoi l-a vizitat la el 
acasă, în str. Clopotari dar nu-şi aminteşte dacă era sau nu împreună cu Gheorghiu, deşi 
aceasta nu este exclus. Ştie că fostul general Rădescu a fost informat de existenţa grupului 
lor şi a organizaţiunilor şi totodată el a comunicat că şi acesta are mulţi adepţi printre foş
tii ofiţeri scoşi din armată şi că poate să facă o mişcare în Bucureşti şi să devină uşor stăpân 
la Bucureşti. I s-a comunicat apoi că g-ralul Rădescu ar fi spus că discursul ţinut la Aro, 
discurs cunoscut, ar fi avut în prealabil aprobarea cercurilor anglo-americane. Gheorghiu 
a făcut o vizită în cursul anului 1947 lui luliu Maniu, pe care-1 cunoştea de mai multă vre
me şi cu care ocazie l-a informat pe Maniu despre existenţa grupului şi a organizaţiunilor, 
iar Maniu a spus că, cu cât sunt mai multe organizaţii, cu atât este mai bine şi a vorbit într-un 
ton încurajator pentru Gheorghiu. în anul 1946 primăvara, Gheorghe Mânu a făcut o 
lucrare intitulată în englezeşte „Behind the Iron Curtain” şi l-a întrebat dacă ar putea găsi 
o dactilografă care să i-o scrie şi că i-a indicat o dactilografă. Apoi l-a întrebat de unde ar 
putea obţine informaţii în domeniul carbonifer şi petrolifer şi i-a spus să se adreseze lui
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Bal§, lui Gheorghiu §i iui Niţescu. Societatea Lupeni avea o reprezentanţă care se ocupa 
de comercializare §i care remitea o parte întreprinderii care avea nevoie de aceste fonduri 
pentru cumpărături la negru. Din acest fond au fost subvenţionate înainte de alegerile din 
noiembrie 1946, P.N.Ţ. şi P.N.L. cu câte 50 milioane iei şi cu sume mai mici Partidul lui 
Titel Petrescu. întreprinderea ar fi putut da aceste sume din contabilitate, dar a preferat 
să dea din aceste fonduri. De asemenea, în 1947 aceste partide au mai primit sume de bani 
de ordinul a 100 milioane lei. Comisia de Control şi ministerul cerând informaţii Soc. 
Petroşani a producţiei de cărbuni din Valea Jiului, s-au făcut rapoarte pentru toate misi
unile şi pentru Ministerul de Interne care au fost aduse şi trimise lor. Personal a fost o 
singură dată cu inginerul Bădărău la col. Forster de la Misiunea britanică, iar copiile aces
tor rapoarte se găsesc în arhiva Soc. Petroşani. Grupul lor a venit în contact în diverse 
rânduri cu persoane care au plecat. Astfel, Vintilă Brădanu a plecat in străinătate, după 
cum şi dr. Hodoş care, după cum a arătat, a avut condeiat un mesaj de transmis. De ase
menea, a plecat in străinătate şi prof. dr. Morizi, aceste trei persoane fiind in străinătate 
erau acolo purtători de cuvânt ai grupului de aici. Niţescu i-a comunicat că Macellariu 
trăind in clandestinitate, o ducea greu şi că este de datoria lor să-l ajute şi atunci s-a adunat 
o sumă intre ei de 30-40 mii lei in toamna anului 1947 care a fost dată amiralului Macellariu. 
Acuzatul Bujoiu încheie arătând că grupul trebuia să intre in acţiune contra regimului 
actual prin răsturnarea actualului guvern, urmând să intervină în două cazuri; în caz de 
conflict intre puteri şi în, ai doilea caz, când trupele Uniunii Sovietice ar fi retrase de pe 
teritoriul ţării şi în acest fel s-ar fi putut permite unităţilor şi organizaţiilor să pornească la 
acţiune.

5. Acuzatul Gheorghiu Dimitrie recunoaşte declaraţiile de la cercetări şi declară că în 
anul 1939 a fost numit expert al Ministerului Economiei Naţionale în tratadvele economi
ce pe care le ducea cu străinătatea Ion Bujoiu şi atunci, cu acea ocazie, l-a cunoscut. Relaţii 
cu el nu a avut decât după 23 august 1944. Nu poate preciza activitatea inginerului Bujoiu 
pe tărâm industrial, ştie insă că era director general şi apoi preşedintele consiliului de 
administraţie al Soc. Petroşani şi ulterior a aflat că era participant în întreprinderile pro
prii pe care le avea la Lupeni, fabrică de produse textile. Din punct de vedere politic nu-i 
cunoştea activitatea, ştie numai că a fost ministru în guvernele dinainte de 1939. După 23 
august 1944 a discutat cu inginerul Antonescu şi văzând puterea crescândă a Partidului 
Comunist, a găsit cu cale atunci că este bine să formeze un curent de opinie publică, care 
să se opună acestei mişcări comuniste şi în discuţiile avute cu inginerul Antonescu i-a spus 
că sunt şi alţi prieteni care gândesc la fel, arătându-i atunci că a discutat şi cu Bujoiu. A dis
cutat şi el cu Bujoiu odată când a văzut că avea aceleaşi păreri; a avut o întrevedere scurtă 
în vara 1945 când a fost invitat acasă la Bujoiu unde a întâlnit pe Mânu, pe Macellariu 
şi pe Vintilă Brătianu. La această întâlnire şi-au verificat părerile şi fiindcă venise guver
nul Groza la putere, au hotărât ca scopul lor care la început era pasiv, să devină activ 
§i astfel s-a format atunci un comitet; din acest comitet făceau parte atunci el /acuzatul 
Gheorghiu/, inginerul Bujoiu, Mânu, Antonescu, Macellariu şi Vintilă Brătianu, iar mai 
târziu s-au adăugat Bontilă, Balş şi Niţescu. Dintre membrii acestui comitet, 7-8 membri 
aveau grupări subversive, printre care Macellariu, Mânu, Vintilă Brătianu şi Bontilă. Pe 
Bontilă l-a adus inginerul Antonescu în toamna anului 1945. în majoritatea cazurilor, în
tâlnirile aveau loc acasă la Bujoiu. S-au ţinut şi în alte părţi, la el acasă de câteva ori, apoi 
la Niţescu şi la Balş.
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Comitetul acesta al lor avea scopul de a coordona mişcarea, în primul rând culegere 

de informaţiuni între ei şi apoi coordonarea activităţii pe care urma să o dezlănţuie la 
tnomentul oportun, iar scopul era răsturnarea guvernului. Nu aveau mijloace proprii 
la îndemână şi din această cauză înţelegeau să realizeze această acţiune numai în ipoteza 
când vor avea ajutor din afară, orientându-se spre puterile anglo-americane. Aceaste aju
toare şi legături căutau să le obţină prin delegaţii anglo-americani din ţară. Dintre aceşti 
delegaţi a cunoscut pe Sheea şi Lowell, pe care i-a mai cunoscut şi Bujoiu, iar Niţescu 
cunoştea pe Uzbeck. Cu cei doi a avut şi el legături, Sheea fiind invitat la două şedinţe ale 
lor în toamna 1947, acasă la Niţescu, când i s-a adus la cunoştinţă existenţa mişcării lor, 
despre existenţa comitetului şi despre scopul urmărit, cu care ocazie i-a comunicat că nu 
pot activa decât dacă au ajutor material din afară, la care Sheea le-a răspuns că îl depăşeş
te această chestiune, dar că va transmite superiorilor lui. Pe g-ralul Rădescu l-a văzut de 
două ori, în primăvara anului 1946, când i-a adus la cunoştinţă existenţa mişcării lor, apoi 
i-a transmis după plecarea sa o scrisoare prin inginerul Caranfil, arătând că de fapt erau 
două scrisori trimise o singură dată, una cuprindea semnăturile şi alta textul. De la ingi
nerul Caranfil a primit în februarie o singură scrisoare prin col. Lowell şi pe aceeaşi cale 
i-a trimis şi el o scrisoare. Altă corespondenţă cu Caranfil a avut-o prin George Moriati. 
Lui Hodoş i-a dat misiunea în străinătate să ia contact cu Caranfil şi prin acesta să ia con
tact cu străinătatea Vintilă Brătianu şi Moruzi şi să formeze reprezentanţa comitetului în 
străinătate. I-a transmis lui Caranfil un cod cifrat pentru corespondenţa lor interioară, 
iar la finele 1946 i-a spus şi despre existenţa mişcării lor. Caranfil i-a răspuns în mai sau 
iunie 1947 printr-o scrisoare în care sfătuia pe Bujoiu să plece din ţară, că a luat contact la 
Paris cu Vintilă Brătianu şi Rădescu şi că a discutat despre organizaţia lor din ţară. A doua 
scrisoare a primit-o prin noiembrie 1947 prin care-i cerea date privind situaţia partidelor 
politice din ţară P.N.Ţ şi P.S.D.I., situaţia Bisericii Ortodoxe şi Catolice, adâncimea de la 
Sulina şi situaţia flotei comerciale, date care au fost aduse de Macellariu şi le-a transmis 
prin Moriati pe la mijlocul lui decembrie.

Cu col. Lowell a avut o singură întrevedere în jurul lui 1 februarie 1948, cu care oca
zie i-a comunicat existenţa mişcării lor şi a comitetului şi a indicat din comitet numai două 
persoane, pe Bujoiu şi Traian Niţescu şi cu el, Gheorghiu. Lowell s-a mirat că n-au fost 
descoperiţi şi arestaţi, la care el i-a spus că lucrează într-un cerc restrâns, de aceea n-au fost 
arestaţi. I-a spus totuşi să păstreze toată discreţia. A cerut lui Lowell autorizaţia de a trans
mite mesajul către Caranfil şi i-a oferit datele industriale şi economice cerute. Informaţiile 
- unele priveau nevoile de refacere ale ţării, şi a stabilit să le trimită prin fiul său care 
venea la el acasă. Cu ocazia discuţiilor avute i-a spus lui Lowell că acţiunea comitetului lor 
are la bază un anumit program de refacere economică şi industrială şi că are anumite date 
pe care să i le dea, care se refereau la date industriale, potenţialul şi producţia metalur
gică, carboniferă, petroliferă. Legătura o făcea prin fiul său, care venea săptămânal. L-a 
cunoscut pe Lowell în februarie şi urma să mai ia contact pentru a se orienta întrucât se 
spunea că într-o lună va izbucni un război între U.S.A. şi U.R.S.S., însă a fost arestat şi nu 
a mai putut lua contact.

Referitor la Bujoiu, arată că acesta nu le-a spus că este şeful comitetului dar că ei 
îi recunoşteau superioritatea datorită situaţiei sale. Nu cunoaşte legăturile lui Bujoiu cu 
Mânu sau cu Dinu Brătianu, nu i-a comunicat planul acţiunii organizaţiei Mânu sau a lui 
Bontiiă, el având rolul de legătură cu reprezentanţii străini. Bujoiu ştia că există acel cod
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cifrat, ca şi toţi membrii comitetului, dar se poate să nu fi ştiut modul de funcţionare; ştia 
că există corespondenţă cu Caranfil şi cunoştea conţinutul.

6. Acuzatul Balş Alexandru recunoaşte declaraţiile date anterior şi arată că a cunos
cut pe Bujoiu în 1928, când a fost angajat la Petroşani. Pe Bontilă l-a cunoscut în ianu
arie 1946 la inginerul Bujoiu acasă, cu ocazia unei şedinţe a comitetului de coordonare 
a organizaţiei. La fel a cunoscut pe Horia Macellariu în aceleaşi condiţiuni, la o şedinţă 
precedentă de ia sfârşitul lui decembrie 1945 sau ianuarie 1946. în această organizaţie a 
fost atras de Bujoiu, ducându-se în vizită la el pe la începutul lui decembrie 1945 şi după 
câtva timp i-a făcut o expunere destul de lungă asupra situaţiei în care a ajuns ţara, cu 
sistemele de guvernare care s-au succedat şi i-a spus că un grup de prieteni s-a hotărât 
să reacţioneze împotriva acestor metode politicianiste şi i-a dat un memoriu redactat de 
Bujoiu, în care îşi expunea punctul de vedere. Comitetul exista înainte de intrarea lui în 
organizaţie, înainte de decembrie 1945. La primul comitet la care a luat şi el parte au mai 
fost Bujoiu, Macellariu, g-ralul Eftimiu şi Antonescu, iar la şedinţa următoare au mai fost 
de faţă Bontilă, Mânu, Gheorghiu şi Niţescu şi el credea că aceştia făceau parte dinainte 
din comitet. Ulterior, în februarie 1947, nici Bontilă şi nici Antonescu n-au mai luat par
te la şedinţă iar mai târziu a luat parte g-raluL Mardare, dar acesta a luat parte numai la 
şedinţele de redactarea programului, nu la cele de coordonare. Cele mai multe şedinţe 
s-au ţinut la Bujoiu acasă, câteva la Gheorghiu, patru la Niţescu, una la el /Balş/, iar la 
Antonescu trebuia să aibă loc o şedinţă, dar n-a venit aproape nimeni, membrii câteodată 
mai lipseau. în privinţa adunărilor, primea un telefon şi fixa data, de obicei nu ştia că e 
vorba de şedinţă ci erau rugaţi să treacă pe acolo pe la ei spre a discuta anumite chestiuni 
şi acolo afla că este vorba de şedinţă. Câteodată se hotăra dinainte un subiect pentru care 
ar fi fost întruniţi, de exemplu chestiuni inginereşti, fiindcă majoritatea erau ingineri. în 
momentul trecerii la acţiune nu aveau o misiune specială. Macellariu, Bontilă şi Mânu 
aveau organizaţii proprii, Gheorghiu avea legătură cu reprezentanţii misiunilor străine 
engleze şi americane. A avut şi el la un moment dat însărcinarea să creeze un serviciu de 
curier cu străinătatea dar n-a reuşit. Cu această ocazie, a dat bani maiorului Tobă, care era 
însărcinat cu organizarea serviciului. Când n-au mai avut loc şedinţe de coordonare făcea 
legătura cu Mânu; majoritatea activităţii era redactarea programului. în cazul trecerii 
la acţiune nu avea însărcinări speciale, numai în ultimul timp februarie-martie 1948 s-a 
discutat ce trebuie să facă în acest caz şi s-a hotărât să rămână în Bucureşti şi Macellariu a 
propus să aleagă un loc în care să poată trimite şi primi mesaje de la unul la celălalt. Nu 
s-a luat nicio hotărâre. Oficial, nu era nimeni conducător al comitetului, însă Bujoiu avea 
mai multă trecere printre ei, era mai bătrân, fusese şeful său şi preşedintele celorlalţi in
gineri la asociaţie. Nu ştia cine a avut iniţiativa propunerilor, de obicei convoca persoana 
la care era adunarea, de pildă ultimele şedinţe au avut loc la Macellariu, le transmitea 
Niţescu sau se spunea într-o şedinţă precedentă de pildă vinerea viitoare. Bujoiu era cel 
mai important care avea mai multă autoritate asupra întregului comitet. Puterea străină 
pe care se bizuia mai mult erau americanii şi ştie că Gheorghiu şi Niţescu aveau legături, 
Gheorghiu i-a spus în noiembrie 1946 care are legătură cu Bill Young şi fusese însărcinat 
să întocmească un cod, pe care urma să-l trimită în străinătate lui Caranfil; mai târziu, în 
mai 1947, Bujoiu i-a comunicat că l-a văzut pe Burton Berry iar în toamnă Niţescu i-a spus 
că a făcut legătură cu un american Sheea, care a spus că îşi va informa superiorii şi va da 
Un răspuns, dar care, după câte ştie, nu s-a primit. în iarna 1947-1948, Gheorghiu mi-a
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comunicat că a făcut legătură cu col. Lowell, care a acceptat să transmită mesajul către 
Caranfil §i invers. Sprijinul ce cerea să primească din partea americanilor era în armament 
şi muniţii, care trebuia să li se trimită prin paraşutare. Aceasta s-a discutat în noiembrie 
1946 şi s-au dat dispoziţiuni lui Mânu şi celorlalte organizaţiuni spre a studia în regiunile 
unde aveau oamenii locurile unde s-ar putea paraşuta materialele. Bani a dat numai ma
iorului Tobă, în cadrul organizaţiei lor în noiembrie 1946 10 milioane, decembrie 30 mili
oane şi în martie încă 30 milioane, care proveneau de la Lupeni din produsul vânzărilor, 
căci numai o parte din preţ putea să fie contabilizat, care corespundea cu preţul oficial, 
restul nu se putea contabiliza şi servea pentru a se plăti suprapreţurile pentru materiile 
prime de care avea nevoie societatea, iar o parte din sumă a fost utilizate pentru această 
operaţie. Afară de plata făcută lui Bontilă, a primit ordin din partea Soc. Lupeni să facă 
o plată de două ori câte 50 milioane Partidului Liberal, Naţional Ţărănesc în octombrie 
1946 şi pe urmă în aprilie-mai 1947 câte 100 milioane aceloraşi partide. Preşedinte era 
Mircea lonescu, iar înainte fusese Bujoiu, iar lui Tobă i-a dat banii din ordinul lui Bujoiu. 
Organizaţia lui Bontilă, grupul Tobă şi organizaţia lui Mânu dispuneau de armament ji 
crede că mai dispunea de armament şi organizaţia lui Macellariu. Codurile secrete pentru 
uzul cu străinătatea le-a elaborat Gbeorghiu, pentru a coresponda cu Caranfil, care trebu
ia să ţină legătura cu ceilalţi români din străinătate pentru a-i pune la curent cu activitatea 
lor de aici şi a le transmite lor situaţia de acolo. Ţelul principal al conspiraţiei era redactat 
de Bujoiu la sfârşitul anului 1946 şi avea scop de a aduce o reacţiune în contra metodelor 
de guvernare care se practicau la noi şi de a pregăti un nou program de guvernare, iar 
pentru atingerea acestui ţel luat în considerare şi răsturnarea guvernului actual. Nu cu
noaşte un plan pentru aducerea la îndeplinire a acestei operaţiuni, dar în februarie-martie 
1948 la ultimele 2-3 şedinţe de la Macellariu la cererea sa care considera că un război este 
iminent, a cerut să se discute această chestiune şi i s-a spus că nu pot face acte de sabotaj, 
acte de diversiune cu mijloacele de care dispun, Macellariu spunând că esenţialul este să 
fie stăpâni la Bucureşti, la care ceilalţi majoritatea din ingineri au spus că este imposibil, că 
este inutil să încerce, dar că aceasta se poate încerca în provincie şi mai cu seamă la sate. 
In privinţa sabotajului, înţelegea distrugerea unui punct feroviar, ocuparea unei instituţii 
ca telefoanele, radio etc. Macellariu ţinea să fie stăpâni în Capitală iar inginerii spuneau 
că este imposibil, operaţia nu se poate face dintr-o lovitură imediată, căci chiar dacă ocupa 
telefoanele, peste o jumătate de oră puteau fi daţi afară, aşa că spuneau că este mai bine să 
stăpânească la ţară, la ţară controlul guvernului fiind mai slab şi ei puteau să fie mai tari. 
Asupra fondului arată că în mai 1941 a început să se stabilească preţul pentru diferitele 
produse fabricate, preţuri ce erau stabilite de minister. La sfârşitul lui 1944 -începutul lui 
1945 au început să crească preţurile foarte repede; stabilirea preţurilor cerea o muncă de 
5-6 luni până când organele ministerului puteau să stabilească un preţ pe baza datelor 
contabilizate, cunoscute dinainte. în momentul când apăreau în „Monitorul Oficial” noile 
preţuri, realitatea le depăşea cu mult şi astfel ca să poată continua fabricaţia se vindea cu 
un preţ mai mare decât preţul oficial şi se cerea ministerului calculaţia preţului. Aceste 
fonduri în preajma stabilizării se ridicau la 2 miliarde lunar, de care dispuneau şi le dirijau 
după nevoile Soc. Lupeni, care nu se contabilizau, fonduri din care a fost plătit Tobă şi de 
utilizarea căror fonduri nu dădeau cont nimănui. Pe inginerul Popp Alexandru l-a văzut 
ultima dată în noiembrie-decembrie 1944 şi a avut legături de afaceri cu el la Petroşani, 
nu a avut legături cu acesta în ceea ce priveşte legăturile din dosar.
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7. Acuzatul Gheorghe Bontilă recunoaşte toate declaraţiile de la dosar şi declară: cu

noaşte pe acuzatul Bujoiu din toamna anului 1945, prezentat de inginerul Antonescu la 
cererea lui Bujoiu la Soc. Creditul Minier şi ştie că Bujoiu a fost de două ori ministru în 
guvernul fostului rege Carol şi că era preşedintele Soc. Petroşani şi Lupeni, având legă
turi cu multe industrii din viaţa economică. De câte ori a discutat cu Bujoiu, acesta arăta 
atitudine ostilă faţă de desfăşurarea evenimentelor şi faţă de dezvoltarea partidelor demo
cratice şi, în special, faţă de Partidul Comunist Român şi tocmai de aceea alcătuise încă 
înainte de ianuarie 1947 o organizaţie subversivă ostilă regimului, din care organizaţie a 
[acut şi el parte. Scopul acestei organizaţiuni era să coordoneze şi să organizeze activitatea 
tuturor mişcărilor subversive care s-au găsit la noi în ţară. Chiar în toamna 1945 s-a con
stituit acest comitet din care făcea parte Bujoiu, Gheorghiu şi cu el /Bontilă/, intrând apoi 
şi Macellariu. Din 1946 au intrat şi alte persoane: Niţescu, Balş, Mânu şi g-ralul Eftimiu, 
constituindu-se astfel un comitet de coordonare cu celelalte mişcări subversive din ţară. 
Despre existenţa şi scopul comitetului acestuia ai lor arată că a fost informat şi fostul rege 
Mihai, prin intermediul g-ralului Constantin Nicolescu şi aceasta s-a întâmplat pe la înce
putul lui octombrie 1945, la sugestia inginerului Antonescu. într-adevăr, l-a vizitat într-o 
dimineaţă pe g-ralul Nicolescu ia locuiţa sa, venind mai întâi el şi apoi inginerul Gheorghiu 
şi Antonescu. I-au adus la cunoştinţă g-ralului Nicolescu existenţa şi scopul comitetului lor 
subversiv, rugându-1 să comunice aceasta fostului rege şi să-i ceară părerea asupra activi
tăţii lor subversive. G-ralul Nicolescu le-a promis aceasta şi după 10-12 zile s-au dus din 
nou la locuinţa lui, când le-a spus că a comunicat fostului rege existenţa comitetului şi 
scopul urmărit; g-ralul Nicolescu le-a mai spus că regele a zâmbit semnificativ când a aflat 
aceasta. în organizaţia lor contau pe toate elementele duşmănoase faţă de regim, iar peste 
hotare se orientau prin anglo-americani, contând să fie înzestraţi cu armament de către 
aceştia. Bujoiu avea legături cu cercurile americane şi engleze iar Gheorghiu ţinea legături 
cu englezii Masterson şi Bill Young, pe care-i cunoaşte mai de mult. Bujoiu a avut contact 
de asemenea cu g-ralul Schuyller şi la una din şedinţele comitetului le-a povestit că a luat 
masa cu acesta şi că, cu acest prilej, i-a vorbit g-ralului Schuyller despre organizaţia lor 
subversivă, întrebându-1 dacă americanii le pot furniza la momentul oportun armament 
şi muniţiuni. Gheorghiu avea legături cu colonelul american Lowell iar scopul acestor 
legături era de a obţine sprijinul americanilor în armament şi muniţiuni pentru trecerea 
la acţiune a organizaţiilor subversive la momentul oportun. Americanii erau interesaţi în 
acţiunile acuzaţilor deoarece ei doreau să câştige poziţiile economice pe care le-au avut 
mai înainte în ţara noastră. Acuzatul personal n-a cunoscut niciun american însă un prie
ten al său, membru şi el în organizaţia subversivă de sub conducerea sa, anume Cosereanu 
era cumnat cu locot. american Warrnnscoehh şi l-a informat pe acesta despre organizaţia 
subversivă. Că de altfel comitetul nici nu se îndoia că americanii îi vor ajuta cu armament, 
muniţii, medicamente şi alimente.

Cu privire la activitatea informativă a lui Gheorghe Mânu ştie că în primăvara lui 
1946 acesta le-a spus la una din şedinţele de comitet ţinută la locuinţa lui Bujoiu, că a 
redactat o lucrare economică în legătură cu preluările în contul armistiţiului şi că a pre
dat această lucrare americanilor. Mânu spunea că lucrarea a fost trimisă în rezumat la 
Washington şi că cei de acolo au găsit-o atât de interesantă încât au cerut-o să li se trimită 
textul integral. Ulterior, prin septembrie 1946, când Mânu era în ilegalitate, le-a hxat o 
întâlnire prin telefon în aceeaşi seară, la ora 6, în faţa sanatoriului Sainte Vicente du Paul.
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Cu prilejul acelei întâlniri. Mânu i-a spus că toate datele pe care le-a arătat la Conferinţa 
de pace din Paris senatorul american Thorpe, erau scoase din lucrarea sa economică pe 
care o predase în primăvară Misiunii americane. In ceea ce priveşte pe Bujoiu, acesta le-a 
povestit cu prilejul unei şedinţe de comitet că a redactat un memoriu asupra producţiei 
carbonifere din Valea Jiului, pe care l-a predat în copie Misiunilor anglo-americane. La 
o şedinţă de comitet de la Soc. Româno-Americană, Traian Niţescu le-a spus că se inten
ţionează trimiterea unui mesaj g-ralului Rădescu şi că va trebui să-l redacteze împreună. 
Prin acel mesaj trebuia să ceară g-ralului Rădescu să afle de la americani data izbucnirii 
eventualului conflict armat între anglo-americani şi Uniunea Sovietică şi să obţină de la 
americani ajutoare în armament şi muniţiuni. Nu s-au mai întâlnit dar pe urmă a aflat că 
acel mesaj a fost trimis, fiind semnat de Bujoiu, Niţescu şi Gheorghiu. De asemenea, la 
propunerea sa se hotărâse transmiterea unui mesaj fostului rege Mihai, pe care trebuia 
să-l redacteze prin februarie 1948, dar întrucât nu s-au putut întâlni, s-a hotărât să re
dacteze singur acest memoriu prin care să ceară fostului rege Mihai să afle de la ameri
cani data izbucnirii viitorului conflict şi să ceară de la aceştia muniţii şi armament pentru 
operaţiile organizaţiunilor lor subversive. Scopul mesajului era ca fostul rege să afle de 
mişcarea lor subversivă şi să ceară ajutor americanilor. Mesajul urma să-l trimită în aprilie 
1948 atât prin maiorul lonescu cât şi prin inginerul Chirculescu. Maiorul lonescu urma 
să plece la Viena la un sanatoriu în mod legal cu paşaport, iar inginerul Chirculescu urma 
să treacă frontiera fraudulos, dar n-a apucat să trimită mesajul deoarece a fost arestat. 
In continuare, acuzatul Bontilă arată că în dmpul unei şedinţe de comitet din decembrie 
1947, Gheorghiu i-a cerut să culeagă informaţiuni asupra aeroporturilor din ţară pentru 
ca la o eventuală dezlănţuire a conflictului să cunoască situaţia acestor aeroporturi, şi el a 
însărcinat cu culegerea acestor informaţiuni pe subit. Chiş, azi funcţionar in aviaţia civilă 
şi pe Marinescu Nicolae şi Răduţ Sofronie, ambii proveniţi din aviaţie, care erau membri 
în organizaţia subversivă de sub conducerea sa dar nu i-a furnizat datele cerute. Arată că 
a condus o organizaţie subversivă proprie, iar organizarea formaţiunilor acestea a fost 
efectuată de maiorul Tobă. în acest scop, a fost finanţat de inginerul Bujoiu cu 70 mili
oane lei daţi lui Tobă; primele 10 milioane lei date lui Tobă pentru a pleca în ţară şi de 
a se informa asupra terenului unde ar putea alcătui centre. Pentru aranjarea lor. Tobă a 
pretins 70 milioane lunar, sumă care a părut prea mare lui Bujoiu şi atunci Tobă a cerut 
30 milioane lei să plece în zona americană din Austria pentru a aduce de acolo 2 miliarde 
lei în devize străine, despre care predndea că le are îngropate acolo şi atunci Bujoiu i-a dat 
30 milioane în acest scop. în primăvara 1946, Tobă s-a dus să facă o cercetare de informa
re pe teren şi Bujoiu i-a pus la dispoziţie o maşină cu care Tobă a plecat prin ţară, iar la 
înapoiere i s-a dat lui Tobă suma de 300-400 mii lei pentru deplasare. Amiralul Macellariu 
a fost acela care a propus ca organizaţiile lor să fie paramilitare şi atunci i l-a recomandat 
pe maiorul Tobă, care urmase în Germania o şcoală specială pentru acţiunile de partizani. 
Această prezentare a avut loc în laboratorul său şi cu acest prilej Macellariu i-a dat lui Tobă 
indicaţiuni şi instrucţiuni asupra modului cum trebuie organizată reţeaua organizaţiei 
în ţară şi în acest sens Macellariu i-a spus lui Tobă să-şi concentreze elementele sale la 
Bucureşti, pentru a le avea oricând la dispoziţie. I-a mai spus de asemenea să meargă în 
ţară să organizeze centre regionale, urmând ca acestea să caute şi să strângă armament din 
dmpul războiului şi să fie oricând gata. Organizaţia trebuia să acţioneze la ordinul său în 
momentul declanşării unui conflict; să dezorganizeze traficul feroviar, să sisteze producţia
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industrială prin atacarea diverselor stabilimente industriale şi să ocupe insdtuţii publice. 
Unul din membrii organizaţiei sale, Nicolae Marinescu, şeful regionalei Timişoara le-a 
propus să atace o cooperativă din Timişoara şi el i-a spus că poate face aceasta pentru a-şi 
procura fondurile necesare regionalei Timişoara. Apoi lonescu Diamandi, şeful regionalei 
Turda-Munţii Apuseni, i-a spus în februarie 1948, că oamenii din subordinea lui manifes
tă nervozitate şi că intenţionează să treacă la acţiune în acea regiune, la care el a răspuns că 
nu e oportun şi să nu înceapă nimic până nu-i va comunica. Atunci i-a scris o carte poştală 
în limbaj convenţional că e gata pentru 25 martie şi el i-a scris să nu înceapă nimic şi să 
aştepte până îi va comunica el. Cu şefii regionalelor a stabilit parola „Vin de pe Caraiman” 
deoarece el locuia pe str. Caraiman. De asemenea, Nicolae Mărgineanu, şeful regionalei 
Timişoara stabilise o altă parolă „Soarele răsare dimineaţa”. în legătură cu mesajul ce tre
buia să-l trimită fostului rege Mihai avea un cod cifrat. Prin decembrie 1947 într-o şedinţă 
de comitet restrâns în prezenţa lor Niţescu, Gheorghiu, Antonescu şi Balş i s-a cerut de 
către Niţescu să facă o numărătoare a efecdvelor organizaţiei sale, deoarece momentul 
acţiunii se apropie, întrucât conflictul între anglo-americani şi Uniunea Soviedcă ar fi pe 
punctul să se declanşeze şi trebuie să cunoască posibilităţile lor de acţiune.

8. Acuzatul Horia Macellariu recunoaşte declaraţiile pe care le-a dat şi declară: l-a 
cunoscut pe Bujoiu şi înainte dar în aceste împrejurări legătura i-a făcut-o avocatul Polizu 
in 1945 vara şi a discutat cu Bujoiu situaţia din ţară, constatând că avea aceleaşi păreri şi 
ca urmare s-au înţeles să se organizeze. Cunoaşte dintre acuzaţi pe Bujoiu, Gheorghiu, 
Ba4, Bontilă şi Mânu. A mai cunoscut pe Antonescu şi pe Popp mai înainte. Pe Mânu l-a 
cunoscut prin Brancovici care i l-a prezentat sub numele de Grigore Marinescu pentru că 
era condamnat şi se ascundea. Apoi Brancovici l-a invitat la masă tot împreună cu Mânu 
când de data aceasta şi-a spus numele. Pe Bondlă l-a cunoscut la Bujoiu la o şedinţă de 
comitet, pe Gheorghiu la fel în 1945. Pe Tomescu l-a cunoscut sub numele de Tomşa şi 
l-a prezentat lui Rădulescu care l-a dus la Popp acasă. Recunoaşte că a organizat şi condus 
un grup subversiv, care era sub comanda c-dorului Efdmie care a adus apoi şi pe c-dorul 
Toma Matei cu care a discutat scopul organizaţiei. A făcut parte din comitetul de conduce
re al grupurilor subversive. La început n-a fost comitet, hotărând să se sudeze şi a propus 
preşedinte pe Bujoiu, care a refuzat; mai târziu, făcându-se comitetul l-a considerat şef pe 
Bujoiu. Scopul era sudarea organizaţiilor şi lupta prin mijloace paşnice şi chiar prin forţă, 
contau înăuntru pe cei care erau împotriva guvernului, bărbaţi sau femei, civil sau militar, 
iar în afară se bizuia pe anglo-americani. Momentul declanşării acţiunii trebuia să fie în 
cazul unui război sau în cazul plecării trupelor străine din ţară. N-a avut contact cu comi
tetul vreun an şi jumătate până în octombrie 1947. Prin februarie 1948 a adresat un mesaj 
scris g-ralului Rădescu, din iniţiativa sa, l-a scris el fiind dictat de Gheorghiu, mesaj iscăht 
„Gelu”; apoi a urmat partea cu semnăturile în care explica şi înţelesul cuvântului Gelu, 
prin grupul economic al laboratoarelor unite. în faţa sa a semnat în afară de el, Gheorghiu 
şi Traian Niţescu care au plecat cu mesajul la Bujoiu. Gomitetul avea legătură cu ameri
canii prin Gheorghiu, care avea legătură cu col. Lowell şi, prin Lowell, Gheorghiu ţinea 
corespondenţă şi legătură cu străinătatea. Acestea se făceau prin băiatul col. Lowell care 
venea acasă la Gheorghiu. în martie 1948 la o şedinţă au hotărât să facă numărătoarea 
aderenţilor deoarece Traian Niţescu a spus că i s-a comunicat că se va da un ultimatum 
U.R.S.S. să părăsească ţările din Europa şi atunci au discutat să declanşeze acţiunea, când 
Bujoiu a spus că atacul împotriva guvernului trebuie declanşat în provincie, ceilalţi au
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fost de părerea lui, numai el /Macellariu/ a fost de părere că atacul nu poate fi dat decât 
din Capitală. Şedinţele comitetului se ţineau în casa lui Bujoiu şi uneori şi la el. Pentru 
păstrarea conspirativităţii şi secretului a spus oamenilor din grupul său ca să polarizeze 
fiecare câte 3-4 oameni şi aceştia nu trebuie să aibă legătură decât în sus, în formă de spic, 
denumire ce a fost dată de Bujoiu, acestea erau mijloace ca să nu fie prinşi. în 1948 căutau 
să-şi camufleze legăturile şi ca să se poată găsi dădeau adresa la o persoană neutră făcând 
în semn de recunoaştere, o monedă de 5 lei cu capul regelui şi răspunsul un ac de sigu
ranţă. în februarie 1948 a dat dispoziţiuni ca oamenii săi să fie mai vigilenţi în recrutarea 
de aderenţi, deoarece Gheorghiu a spus că a primit acest sfat de la col. Lowell. în 1945, 
Vintilă Brătianu i-a spus că a dat peste o organizaţie care merge până sus şi că vrea să ia 
contact numai cu un militar şi l-a pus în legătură cu col. Plesnilă, comunicând aceasta şi 
lui Bujoiu; iar Plesnilă i-a vorbit despre g-ralul Aldea, care lucra cu Palatul. A fost apoi 
la g-ralul Aldea şi către Paşti 1946, Plesnilă i-a spus că g-ralul Aldea s-a dus la rege şi i-a 
prezentat planul rezistenţei în munţi; regele l-a întrebat pe cine are în Capitală, la care 
Aldea a răspuns pe Horia Macellariu şi regele a arătat că are încredere în el. Spunându-i 
lui Plesnilă că este ofiţer de marină şi nu de uscat, acesta i-a răspuns că îi dă doi colonei de 
uscat şi pe Fărcăşanu, Comaniciu şi Mânu, apoi i-a dat instrucţiuni scrise de felul cum tre
buie să lucreze. A prezentat pe c-dorul Eugen Trandafirescu de la aplicarea armistiţiului, 
lui Gheorghe Mânu pentru că acesta spunea că face o lucrare şi că are nevoie de anumite 
date. Prin noiembrie 1947, Caranfil a cerut printr-o scrisoare ceva date de la Gheorghiu şi 
i-a dat lui Gheorghiu situaţia P.N.L. şi situaţia Marinei. C-dorul av. Marin Anton solicitân- 
du-i să-l întâlnească, Gheorghiu i-a spus să ceară de la acesta o listă cu personalităţile foste 
şi actuale în aviaţie, cum şi informaţii asupra celor ce se mai lucrează la S.E.T. şi I.A.R. 
La 8 noiembrie 1945, Bujoiu a cerut să facă o manifestaţie în onoarea regelui, s-a condus 
după atitudinea Palatului şi de la Bujoiu a înţeles că acesta are legătură cu Palatul prin 
Negel. A întrebat prin Toma Matei pe luliu Maniu dacă să se predea autorităţilor şi acesta 
i-a răspuns tot prin Toma Matei că dacă are locuinţă higenică să nu se predea. Comitetul 
l-a rugat să vorbească cu maiorul Tobă ca să vadă care sunt posibilităţile, el i-a spus cum se 
fac recrutările, dar când a luat contact cu maiorul Tobă nu i-a spus numele său. Nu i-a dat 
instrucţiuni că nu făcea parte din organizaţia sa, ci din aceea a lui Bontilă.

9. Acuzatul Chioreanu Nistor recunoaşte declaraţiile date anterior şi declară că este 
legionar din 1933. în 1941, la 11 iunie, după rebeliune, a plecat în Germania şi s-a întors 
în ţară în noiembrie 1944, venit cu scopul de a organiza acţiuni de teroare şi sabotaj în 
dosul frontului. L-a cunoscut pe Petraşcu la Sibiu în 1936, el fiind şef legionar la Sibiu şi el 
lucra în cuibul lui, apoi era împreună cu Petraşcu tot timpul în Germania. A revenit în ţară 
cu o zi înaintea sa cu aceleaşi instrucţiuni. Când a venit în ţară a avut ca scop organizarea 
de acţiuni de sabotaj şi terorism în dosul frontului şi pentru aceasta urma să le trimită din 
Germania echipe instruite de acolo pentru această activitate. Misiunea sa era ca să desco
pere aceste echipe pe măsură ce veneau din Germania şi să le lege cu conducerea centrală 
pentru a coordona activitatea lor. Astfel au venit echipe din diferite părţi, unii venind pe 
jos direct de pe linia de front, alţii veneau pe calea aerului prin paraşutare. în momentul 
când ajungeau în ţară luau legătura dacă eventual cunoşteau pe cineva acolo dintre legi
onari, sau dacă nu căutau să găsească pe cineva din cei care au venit mai înainte. în felul 
acesta ei stabileau legătura cu aceste echipe care iniţiaţi din Germania veneau cu misiuni 
speciale, adică: „Te duci în cutare localitate şi acolo începi activitatea.” Ei făceau operaţi-
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unea aceasta de legarea acestor echipe spre a nu se întâmpla acţiuni de care ei să nu aibă 
cunoştinţă şi care să dăuneze oarecum ansamblului de organizare. Au sosit în ţară echipe 
în Munţii Apuseni, în jurul Târgu Mureş, în Banat, Sibiu şi Braşov, despre care avea el 
cunoştinţă. Aceste echipe le-a legat între ele şi a dat dipoziţiuni să nu intre nimeni în nicio 
acţiune până nu primea dezlegare de la el. In activitatea aceasta se orienta iniţial spre 
Germania, până ce războiul s-a terminat. In anul 1947, toamna s-a întors din Germania 
Eugen Teodorescu, vechi legionar care a fost cu ei în lagărul din Germania, venit cu mi
siunea de a organiza aci în ţară un serviciu de informaţii şi spionaj. Eugen Teodorescu i-a 
spus că vine din partea lui Borobaru, care ştia că este omul cel mai apropiat al lui Horia 
Sima; nu i-a spus direct dacă aceste informaţii care trebuiau transmise în străinătate merg 
direct la Horia Sima sau la americani, însă din ansamblul discuţiilor a dedus şi a avut con
vingerea că ele se duc la americani de la care aştepta şi ajutor. întâi, conta pe izbucnirea 
unui război şi socoteau că în acest război trebuie să intre şi legionarii, care după război 
să poată valorifica politic participarea lor. De la americani aşteptau ajutor material, să 
primească în momentul când izbucneşte războiul, americanii să le trimită arme şi muni- 
ţiuni pe calea aerului. în vederea înarmării legionarilor a însărcinat pe inginerul Şerban 
Secu de a organiza echipe de legionari în Ardeal şi aceasta pentru că personal era mai 
mult căutat de Poliţie. în Banat, a fost însărcinat cu această misiune Ştefan Florescu, iar 
în Muntenia şi Oltenia a fost însărcinat Jurubiţă de către Vică Negulescu. Echipele erau 
formate pe grupe mici de 3-4 maximum legate de un cerc pentru a se putea păstra sub- 
versivitatea şi secretul. Dipoziţiunile pe care le-a dat legionarilor erau că fiecare trebuieşte 
să-şi găsească o armă de luptă şi acei care nu pot să găsească, vor primi atunci când vor 
sosi pe calea aerului de la americani. Gând le-a predat Eugen Teodorescu instrucţiunile 
de a organiza serviciul de spionaj, a fost de faţă Petraşcu Nicolae, Vică Negulescu şi el/ 
acuzatul Chioreanu/. Teodorescu Eugen mai fusese odată în ţară prin iunie sau iulie, el 
nu l-a văzut atunci, i-a spus însă ulterior Petraşcu, anume că Teodorescu Eugen vrea să 
înfiinţeze un serviciu de informaţii, dar că acesta a prezentat lucrurile foarte nebulos, ast
fel că nu s-a putut aranja nimic şi că el s-a întors înapoi. Când a venit a doua oară Eugen 
Teodorescu, la care întâlnire a participat împreună cu Petraşcu şi cu Vică Negulescu, a 
spus că vine de la Borobaru şi că este dispoziţia ca să înfiinţeze acest serviciu de informaţii 
pe care informaţii le vor transmite lui Borobaru şi prin el ajung la Horia Sima. Că aceste 
informaţii trebuiau să fie culese din domeniul militar, economic, politic, din toate dome
niile. Petraşcu fiind de acord cu înfiinţarea acestui serviciu de spionaj şi astfel s-au declarat 
toţi de acord, iar Petraşcu a însărcinat cu această organizare pe Vică Negulescu spre a 
găsi omul indicat. Acesta l-a numit pe Andrei Cornel Decebal de a organiza serviciul de 
spionaj. Chiar în acea şedinţă a avut credinţa sigură că informaţiile merg la americani şi că 
nu rămân la Horia Sima. Un astfel de buletin de informaţii s-a citit şi lui şi avea conţinutul 
cum este organizată armata pe teritoriu, cine deţine comanda şi de ce armament dispune. 
In domeniul politic ce persoane marcante au influenţă în guvern şi în partid, care este 
tendinţa vieţii noastre politice. în domeniul economic care este drumul pe care merge în 
economie, cum se dirijează economia, ce se produce. După arestarea lui Petraşcu s-a în
tâlnit la Bucureşti cu Puiu Florescu şi apoi cu Mircea Nicolau, cărora le-a dat dispoziţiuni 
să recruteze elementele legionare care rămăseseră nearestate. S-a mai întâlnit şi cu Secu 
Şerban, dându-i aceleaşi instrucţiuni. Acesta i-a spus că unele elemente legionare de la 
Cluj şi din alte părţi din Ardeal sunt hotărâte să treacă la asasinate şi la acte teroriste. Le-a

www.ziuaconstanta.ro



382 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
dat dispoziţiuni să regrupeze pe toţi legionarii şi nimeni să nu pornească la nicio acţiune 
până ce nu primeşte dezlegarea de la el - comanda acestor grupuri o luase el.

10. Acuzatul Petraşcu Nicolae recunoaşte declaraţiile date anterior şi declară că ac
tivează în mişcarea legionară din 1929, îndeplinind în această mişcare funcţiunile de şef 
de judeţ, şef al Ardealului de Sud în timpul lui Corneliu Codreanu şi secretar general al 
mişcării legionare în timpul lui Horia Sima. înainte de arestare n-a mai avut când să înde
plinească vreo funcţie. A emigrat din ţară de două ori, odată în 1939 în dmpul prigoanei 
exercitată de Armând Călinescu şi Carol II şi apoi în 1931. A stat în Germania din 1941, 
când a sosit acolo a fost cazat pentru o lună la Bergenbruck între Berlin şi Frankfurt an 
der Order. în ţară a venit la 25 noiembrie 1941, cu un avion german în scop de a organiza 
o acţiune de rezistenţă în spatele trupelor. Cu fostele partide reacţionare n-a avut decât 
legături personale şi anume cu Mihalache şi Penescu cu care s-a şi întâlnit, iar de la liberali 
s-a întâlnit cu Vintilă Brătianu, o întâlnire întâmplătoare, înlesnită de Gheorghe Mânu. 
După venirea sa aici şi după terminarea războiului a iniţiat un fel de contact cu toate 
organizaţiile politice din ţară, fiindcă se găseau pe punct de adversitate cu toate organi
zaţiile politice şi a vrut să creeze o atmosferă de destindere, adică să împrăştie tensiunea 
care exista. Cunoaşte pe Chioreanu care în 1940 în dmpul guvernării lor cu Antonescu, 
a îndeplinit funcţia de şef al Ardealului de Sud, funcţie pe care a avut-o el înainte, iar în 
1943 acesta n-a îndeplinit nicio funcţie, se ocupa de reorganizarea dar nu era o funcţie 
oficială. Cunoaşte pe Valeriu Negulescu, şi în această perioadă era un fel de ajutor al său 
şi locţiitor pentru că lipsea din Bucureşti, era un sfătuitor al său. A cunoscut pe Andrei 
Decebal Corneliu. în vara 1947 a trecut la reorganizarea legionarilor, însă a fost un fel 
de strângere între oameni, pe care el n-a considerat-o ilegală fiindcă n-a vrut să aducă o 
acţiune împotriva cuiva, ci a vrut să ţină contactul cu aceşti oameni, pentru a nu fi influ
enţaţi de diverşi agenţi provocatori. în cadrul acestei regrupări a numit un fel de supra
veghetori pentru localităţi, pentru regiuni şi pentru corpuri speciale, astfel la studenţi a 
numit pe Brohonschi şi la tineret pe Constantin Oprişan. La muncitori nu a avut fiindcă 
nu avea organizaţie muncitorească, muncitorii erau mai mult în Capitală şi la ei era numit 
Mircea Nicolau, care avea această răspundere şi se ocupa de ei. în provincie au fost nu
miţi Gabriel Bălănescu în Moldova, Ion Jurubiţă în Muntenia şi Chioreanu în Ardeal. Pe 
Teodorescu Eugen îl cunoaşte bine din 1938, ştie că s-a înapoiat din Germania prin iunie 
1947, după această înapoiere a plecat şi iar s-a înapoiat. A luat contact cu el după prima 
înapoiere şi spunea că vine din partea comandantului mişcării, cu care spunea că luase 
contact, însă nu-şi aminteşte dacă a spus că a luat contact direct. La prima şedinţă a luat 
parte iar la a doua au fost şi Valeriu Negulescu şi Chioreanu. Când a venit întâia oară în 
ţară a spus că a venit să se informeze despre situaţia mişcării iar a doua oară că a venit să 
formeze un serviciu de informaţii şi i-a cerut autorizaţia pentru înfiinţarea serviciului în 
noiembrie 1947. Teodorescu s-a înapoiat de la Salsburg prin noiembrie 1947, nu ştie data 
exactă şi spunea că cererea de înfiinţare a serviciului de informaţii venea din partea lui 
Borobaru, care era secretarul particular al lui Horia Sima. Nu i-a vorbit nimic de Mailatde 
acesta i-a vorbit Dragoş Hoinic, care la sfârşitul iernii februarie-martie a venit să-i vadă şi 
i-a spus că are legătură cu Mailat şi că acesta are legătură cu americanii. Negulescu i-a dat 
aprobarea pentru Andrei, i-a adus la cunoştinţă aceasta şi s-a făcut cu aprobarea sa. Mai 
arată că atunci când Teodorescu a venit aici i-a spus că-i trebuie informaţii pentru mişcare 
şi întrebându-1 motivul acesteia, i-a spus că legionarii se găsesc acolo într-o situaţie foarte
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grea, că odată cu eliberarea sa legionarii săi din Germania au fost arestaţi. Nu §tie sigur 
dacă aceste informaţii mergeau prin Mailat §i la serviciul american. De la Dragoş Hoinic 
a aflat că el are legături cu americanii, că este curierul §i duce aceste informaţii lui Mailat. 
Eugen Teodorescu a căpătat în cele din urmă aprobarea lui Negulescu, a ştiut şi a dat şi el 
aprobarea şi Teodorescu s-a ocupat de Serviciul Personal, n-a primit bani de la nimeni şi 
acuzatul adaugă în ce priveşte şedinţa precizează că a fost întâlnire, că numirea lui Andrei 
i-a fost adusă la cunoştinţă de Negulescu şi s-a făcut cu ştirea şi aprobarea sa ulterioară.

11. Acuzatul Teodorescu Eugen declară: a făcut parte din mişcarea legionară, în via
ţa studenţească, a fost şefiil grupei studenţeşti legionare din jud. Constanţa şi regiunea 
Dobrogea, a fost şef de judeţ şi şef de regională. A plecat prima dată din ţară în 1939 şi 
plecând prin Cehoslovacia s-a dus în Germania. A doua oară a plecat în martie 1941, după 
rebeliune şi s-a dus la Rostock, oraş pe malul Mării Baltice şi acolo a lucrat într-o fabrică. 
După 1 septembrie 1944 a plecat la Viena şi după capitularea Germaniei a fost arestat de 
serviciul de informaţii american, pentru a fi anchetat, lucru ce americanii îl făceau cu toţi 
străinii care avuseseră un trecut politic, spre a se informa care este motivul pentru care 
nu se repatriază, ci rămân pe loc. Această anchetă a ţinut o lună-două, hind chemat în 
repetate rânduri, el a explicat motivele pentru care nu se întoarce şi la un moment dat a 
fost întrebat dacă nu doreşte să colaboreze cu ei şi el a acceptat.

Prima persoană cu care a luat contact a fost şeful serviciului de spionaj Laiontz; cu 
un alt american nu a luat contact. I-a cerut să vină în ţară să se intereseze care este situ
aţia mişcării legionare şi dacă eventual s-ar putea face ca elementele din mişcarea legi
onară să intre în serviciul de informaţii. S-a înapoiat în ţară în iunie 1947 împreună cu 
Dragoş Hoinic, intrând în ţară prin Salonta. A luat contact cu Valeriu Negulescu şi apoi 
cu Petraşcu. în 1947 a venit trimis de Horia Sima; cu Nicolae Petraşcu n-a discutat nimic 
iar pe Negulescu a căutat să-l convingă de necesitatea creării unui serviciu de informaţii al 
mişcării legionare. Pe la jumătatea lunii iulie a plecat înapoi la Salzburg, căci acolo locuia 
şi trebuia să raporteze ceea ce făcuse în ţară, lui Horia Sima prin Vasile Mailat, care lucra 
cu serviciul de informaţii american. El avusese legături cu Malner, austriac de origine şi 
care avea legături cu serviciul de informaţii american. Informaţiile care le aducea din ţară 
erau date lui Mailat cam prin decembrie 1947. Când s-a întors prima dată din România în 
Austria, Horia Sima a trimis pe Borobaru să discute cu el spre a vedea care este situaţia din 
România şi Austria şi să recomande pe cineva care să se ocupe cu crearea unui serviciu de 
informaţii. I-a comunicat lui Borobaru discutând cu el dacă să primeasă sau nu, întrucât 
mişcarea legionară din străinătate vrea să facă legături cu autorităţile americane în orice 
sens şi deşi legătura ce se opera cu Salzburgul era periferică; a primit, rămânând ca ma
terialul să fie trimis lui Mailat, care să-l trieze. După aceasta s-a înapoiat în România, vor
bind cu Negulescu, Petraşcu şi Chioreanu, cărora le-a spus că acest serviciu de informaţii 
pentru care a primit misiunea din partea lui Sima prin Borobaru, este o dispoziţiune a 
mişcării legionare. Fiind în ilegalitate, a cerut să i se recomande un om care să poată lucra 
şi care să aibă legătură cu el şi Negulescu, l-a pus în legătură cu Decebal Andrei; principial 
a fost de acord şi Pătraşcu. Informaţiile le păstra Decebal la oamenii cu care lucra şi apoi 
le dădea curierului care era Dragoş Hoinic. Acesta a venit odată cu el, odată singur, iar 
a treia oară a fost arestat. Hoinic a venit prima dată în prima jumătate a lunii februarie, 
când a primit material de la Decebal. Principial, se pusese problema să se facă periodic 
aceste trimiteri de material, dar nu era nimic fixat pentru că serviciul nu era organizat. Nu
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ştie dacă Petraşcu a luat cunoştinţă de aceste informaţiuni; el i-a spus că în jocul politic pe 
care mişcarea legionară vrea să-l aibă în străinătate, acest material ar putea fi verificat din 
punct de vedere politic în străinătate. Se ştie că acest material se centrează la conducerea 
mişcării legionare din străinătate, probabil însă că ştia realitatea de la Dragoş Hoinic. în 
afară de Dragoş Hoinic arată că a mai cunoscut doi tineri al căror nume nu le cunoaşte, 
în ce priveşte informaţiunile ce trimitea, obiectivul era să descopere starea de spirit din 
popor şi existenţa grupelor de rezistenţă, îi interesa orice fel de informaţie, economică, 
militară etc., pentru că prin acest material trebuia să-şi dea seama care sunt grupurile de 
rezistenţă. Informaţiile trebuiau să le transmită prin T.F.F. dar n-au putut. Cu Aunner 
au avut o legătură odată când s-a întors din România. A primit suma de 1 000 dolari de 
la Mailat, care i-a spus că i-a primit de la Aunner. Aunner i-a făcut legătura cu Prohasca, 
care trebuia să-l înveţe un cod cu care să realizeze o legătură prin T.F.F., acesta l-a învăţat 
codul, iar aparatul trebuia să-l primească de la fosta echipă legionară.

Având în vedere că din răspunsurile de la interogatoriu se evidenţiază recunoaşterea 
totală a acuzaţiilor privind toate faptele imputate că ei nu au adus niciun argument care 
să necesite a fi combătut; recunoaşteri care duc la concluzia univocă de scopul urmărit de 
acuzaţi, mijloacele întrebuinţate şi rolul fiecăruia în activitatea subversivă, încât instanţa 
constată că aceste recunoaşteri coroborate cu faptele şi împrejurările descrise mai sus şi 
cu depoziţiile martorilor audiaţi la primele cercetări şi în faţa instanţei, fac convingerea 
deplină că ele sunt expresiunea adevărului;

Având în vedere că faptele acuzaţilor constatate de instanţă în sarcina fiecărui acuzat 
se dovedesc cu actele dosarului, cu depoziţiile martorilor de la primele cercetări şi din 
faţa instanţei, cu documentele găsite la unii dintre acuzaţi, coroborate cu recunoaşterea 
acuzaţilor de la cercetările preliminare şi din faţa instanţei;

Având în vedere că din depoziţiile martorilor audiaţi în instanţă şi anume; Gheorghe 
Z. loan, Pădureanu Ion Tiberiu, Camil loan, Tomescu Ştefan, Dumitriu Vasile, Drăgoescu 
Romulus, Petrescu Marin, Moisco Francisc, Tobă loan, Marinescu Nicolae, Toma Matei, 
Condeescu Dumitru, Laura Săulescu, Paul Zarifopol, Brancovici Mihail, Neagu Lungu, 
Dragoş Hoinic şi Andrei Decebal Corneliu, rezultă întreaga activitate subversivă dusă de 
acuzaţi, scopul urmărit prin organizarea complotului, legăturile ce le aveau acuzaţii în 
ţară şi în străinătate, finanţarea grupurilor subversive, sprijinul promis de cercurile im
perialiste anglo-americane prin reprezentanţii lor, înfiinţarea fondului negru şi sabotajul 
industriei grele ca şi furnizarea de informaţiuni ce constituiau secrete de stat pentru ser
viciile de spionaj anglo-americane, martorii arătând în mod detailat rolul fiecărui acuzat 
în cadrul acestor grupe subversive şi activitatea fiecăruia în legătură cu faptele imputate şi 
stabilite în sarcina fiecăruia;

Astfel fiind, activitatea acuzaţilor atât pe plan intern cât şi pe plan extern, în organi
zaţiile subversive, în legătură cu agenţii străini şi în aceea de furnizare de documente con
stituind secrete de stat agenţilor unor puteri străine; planurile organizaţiilor subversive 
de ocuparea de instituţiuni, depozite militare etc., distrugerea nodurilor de comunicaţii 
şi asasinarea membrilor guvernului ca şi sabotajul industrial, activitatea dusă de acuzaţi în 
urmărirea scopului lor de răsturnarea prin violenţă a guvernului democrat, este dovedită 
cu actele dosarului şi dezbaterile orale şi anume: cu declaraţiunile martorilor de la pri
mele cercetări; Tomescu Ştefan filele 3-20; Camil A. loan filele 22-36; Gheorghe Z. loan 
filele 38-55; Dumitriu Vasile filele 57-83; Drăgoescu Romulus filele 85-97; Pădureanu Ion
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Tiberiu filele 99-106; Tobă loan fost maior, filele 108-120; Marinescu Nicolae filele 122- 
126; Mardare Socrate filele 128-138; Bădărău Alexandru filele 140-150; Toma Matei filele 
152-158; Condeescu Dumitru filele 161-163; Laura Săulescu filele 165-179; Brancovici 
Mihail filele 181-194; Zarifopol Paul filele 196-210; Dragoş Hoinic filele 213-222; Andrei 
Cornel Decebal filele 226-235; Lungu I. Neagu filele 237-256; Manciu Corneliu filele 258- 
317; Petrescu Marin filele 319-323 §i Moisco Franţ filele 324-326; toate aflate în dosarul 
voi. II, toate acestea coroborate cu recunoaşterile inculpaţilor;

Având în vedere că faptele pentru care au fost trimişi în judecată şi care au fost sta
bilite în sarcina acuzaţilor se dovedesc în special din declaraţiile martorilor audiaţi în 
faţa instanţei şi anume: Gheorghe Z. Ion filele 111-113 verso; Pădureanu Ion Tiberiu 
filele 114-115 verso; Camil loan filele 116-116 verso; Tomescu Ştefan filele 117-119; 
Dumitriu Vasile filele 120-122; Drăgoescu Romulus filele 123-126; Petrescu Marin fila 
127; Moisco Francisc fila 128; Tobă loan fila 129; Marinescu Nicolae fila 130; Toma Matei 
fila 131; Dumitru Condeescu fila 132; Laura Săulescu fila 133-134; Paul Zarifopol fila 
135; Brancovici Mihail fila 136; Neagu Lungu fila 137; Dragoş Hoinic fila 138 şi Andrei 
Decebal Corneliu fila 139, aflate în dosarul voi. VI, toate acestea coroborate cu răspunsu
rile acuzaţilor din faţa instanţei;

Având în vedere că declaraţiile acuzaţilor de la primele cercetări coincid în totul cu 
faptele descrise şi cu depoziţiile martorilor, declaraţiile de recunoaştere care se găsesc la 
dosar şi anume: Popp Alexandru filele 10-69; Mărgineanu Nicolae filele 77-114; loan 
Bujoiu filele 123-177; Alexandru Balş filele 186-210; Dimitrie Gheorghiu filele 222-258; 
Gheorghe Bontilă filele 272-307; Horia Macellariu filele 317-362; Gheorghe Mânu filele 
374-472; Petraşcu Nicolae filele 483-520; Chioreanu Nistor filele 528-553; Teodorescu 
Alexandru filele 559-591; toate în dosarul volumul I, cum şi recunoaşterile din faţa in
stanţei aflate la filele şi anume: Popp Alexandru filele 85-88; Mânu Gheorghe filele 89-92; 
Nicolae Mărgineanu filele 93-94; loan Bujoiu filele 95-97; Gheorghiu Dimitrie filele 98- 
99; Alexandru Balş filele 100-101; Gheorghe Bontilă filele 102-104; Horia Macellariu file
le 105; Nistor Chioreanu filele 106-107; Petraşcu Nicolae filele 108 şi Teodorescu Eugen 
filele 109-110;

Astfel fiind din actele dosarului şi din dezbaterile orale, din depoziţiile martorilor, 
documentele dosarului şi recunoaşterile acuzaţilor rezultă suficiente dovezi că acuzaţii 
susnumiţi au comis faptele pentru care au fost trimişi în judecată, că ei nu au adus nicio 
justificare de natură de a fi luată în considerare, ei nu au căutat să combată probatoriile 
administrate în cauză, mergând totalmente pe recunoaşterea faptelor, recunoaşteri care 
coroborate cu faptele şi împrejurările descrise mai sus, iar convingerea că ele sunt expre- 
siunea adevărului şi în consecinţă Tribunalul constată dovedite faptele şi reţine în sarcina 
acuzaţilor următoarelor infracţiuni:

1. In sarcina acuzatului Popp Alexandru: crima de înaltă trădare şi trădare prin ne
credinţă, crima de surparea ordinii constituţionale, delict de uneltire contra ordinii socia
le, crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare, 
delict de propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea organizaţiunilor de tip fascist 
politice şi paramilitare, crima de răzvrătire şi crima de complot în scop de trădare, de sur
parea ordinii constituţionale şi de răzvrătire;

2. In sarcina acuzatului Mărgineanu: crima de înaltă trădare prin necredinţă, delict 
de uneltiri contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip
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fascist politice §i paramilitare, crima de răzvrătire şi crima de complot în scop de trădare, 
de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire;

3. în sarcina acuzatului Max Auschnitt; crima de înaltă trădare prin necredinţă, crima 
de răzvrătire, crima de complot în scop de trădare de surparea ordinii constituţionale §i 
de răzvrătire;

4. în sarcina acuzatului Bujoiu loan: crima de înaltă trădare prin necredinţă, delict 
de uneltire contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip 
fascist politice şi paramilitare, delict de propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea 
organizaţiunilor de tip fascist politice şi paramilitare, crima de răzvrătire şi crima de com
plot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrădre;

5. în sarcina acuzatului Gheorghiu Dimitrie: crima de înaltă trădare prin necredinţă, 
delict de uneldre contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare la organizaţiuni 
de tip fascist politice şi paramilitare şi crimă de complot în scop de trădare, de surparea 
ordinii consdtuţionale şi de răzvrătire;

6. în sarcina acuzatului Balş Alexandru: crima de înaltă trădare prin necredinţă, de
lict de uneltiri contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare la organizaţiuni de 
tip fascist polidce şi paramilitare şi crima de complot în scop de surparea ordinii constitu
ţionale, de trădare şi de răzvrătire;

7. în sarcina acuzatului Horia Macellariu: crima de înaltă trădare prin necredinţă, 
delict de uneltiri contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare la organizaţiuni 
de tip fascist politice şi paramilitare şi crima de complot în scop de trădare, de surparea 
ordinii constituţionale şi de răzvrătire;

8. în sarcina acuzatului Bontilă Gheorghe: delict de uneltiri contra ordinii sociale, cri
ma de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare, crima 
de răzvrătire şi crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale 
şi de răzvrătire;

9. în sarcina acuzatului Mânu Gheorghe: crima de înaltă trădare şi trădare prin ne
credinţă, delict de uneltiri contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare la 
organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare, crima de răzvrătire şi crima de complot 
în scop de trădare, surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire;

10. în sarcina acuzatului Petraşcu Nicolae: complicitatea la crima de înaltă trădare 
prin necredinţă, delict de uneltiri contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare 
la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare şi crima de răzvrătire;

11. în sarcina acuzatului Teodorescu Eugen: crima de înaltă trădare prin necredinţă, 
crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare, 
complicitatea la crima de organizare şi participare la formaţiuni de tip fascist politice §i 
paramilitare şi delict de trecerea frauduloasă a frontierei;

12. în sarcina acuzatului Nistor Ghioreanu: complicitate la crima de înaltă trădare 
prin necredinţă; delict de uneltiri contra ordinii sociale, crima de organizare şi participare 
la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare şi crima de răzvrătire.

în drept:
Având în vedere că prin comiterea faptelor de mai sus şi reţinute de instanţă ca dove

dite în sarcina lor, acuzaţii s-au făcut pasibili de dispoziţiunile textelor de lege corespunză
toare infracţiunilor de mai sus, texte care au fost enunţate în şedinţă publică de preşedinte 
şi anume:
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1. Acuzatul Popp Alexandru art. 186 C.P., 187 pct. 1, 2, 3 §i al. ultim C.P., art. 190 

C.P., 207 C.P., 209 part. Il-a al. d. C.P., 209 part. IlI-a C.P., 209 part. IV-a C.P., 210 C.P., 
227 C.P. comb. cu 186,207 §i 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P. cu art. 457 C.J.M. 
|i cu D.L. nr. 856/939 §i 1108/1938;

2. Acuzatul Nicolae Mărgineanu, art. 186 C.P., 187 pct. 1, 2, 3 C.P. şi alin. uldm, art. 
190 C.P., 209 part. Il-a al. d. C.P., art. 209 part. IlI-a C.P., 210 C.P., 227 C.P., 186, 207 
şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P., art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 
1108/938;

3. Acuzatul Max Auschnitt, art. 186 C.P., art. 190 C.P., 210 C.P., 227 c.p., comb. cu 
art. 186, 207, 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P. şi cu art. 457 C.J.M., cu D.L. nr. 
856/938 şi 1108/938;

4. Acuzatul loan Bujoiu, art. 190 C.P., art. 209 part. Il-a al. d. C.P., art. 209 part. IlI-a 
C.P., art. 209 part. IV-a C.P., art. 210 C.P., art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., 
toate comb. cu art. 101, 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

5. Acuzatul Gheorghiu Dimitrie, art. 190 C.P., 209 part. Il-a al. d. C.P., 209 part. IlI-a 
C.P., 227 C.P. comb. cu art. 186, 207, 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P., cu art. 
457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

6. Acuzatul Balş Alexandru, art. 190 C.P., 209 part. Il-a al. d. C.P., 209 part. IlI-a şi 
227 C.P. comb. cu art. 186, 207, 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P., cu art. 457 
C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

7. Acuzatul Horia Macellariu, de art. 190 C.P., 209 part. Il-a al. d. C.P., 209 part. 
Ill-aC.P., 227 C.P. comb. cu 186, 207, 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P., cu art. 
457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

8. Acuzatul Bontilă Gheorghe, de art. 209 part. ll-a al. d. C.P., art. 209 part. IlI-a 
C.P., 210 C.P., 227 C.P. comb. cu 186, 207, 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P., cu 
art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

9. Acuzatul Mânu Gheorghe, de art. 187 C.P., 190 C.P., 209 part. Il-a al. d. C.P., 209 
part. IlI-a C.P., 210 C.P., 227 C.P. comb. cu 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 
103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/1938 şi 1108/938;

10. Acuzatul Petraşcu Nicolae, de art. 121 C.P., 230 C.P. comb. cu art. 190 C.P., art. 
209 part. Il-a al. d. C.P., art. 209 part. IlI-a C.P. şi 210 C.P. toate comb. cu art. 101, 103 
C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

11. Acuzatul Teodorescu Eugen, de art. 190 C.P., 209 part. IlI-a C.P., 121 C.P., 230 
C.P. comb. cu art. 209 part. IlI-a C.P. şi art. 267 C.P., toate comb. cu art. 101,103 C.P., cu 
art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

12. Acuzatul Chioreanu Nistor, de art. 121 C.P., 230 C.P. comb. cu art. 190 C.P., 209 
part. Il-a al. d. C.P., 209 part. IlI-a C.P., 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P., cu 
art. 457 C.J.M. şi cu D.L. Nr. 856/938 şi D.L. nr. 1108/938.

Având în vedere că potrivit dispoziţiunilor art. 227 C.P. când două sau mai multe 
persoane de comun acord au luat hotărârea de a săvârşi vreuna din crimele prevăzute la 
art. 186, C.P.- trădare, război contra statului şi aducere de ocupaţie străină; la art. 207 C.P. 
surparea ordinii consdtuţionale; la art. 210 C.P.- răzvrătire; comit crima de complot;

Având în vedere că infracţiunea de complot este considerată ca o crimă în contra si
guranţei interioare a statului în legătură cu crima contra siguranţei exterioare şi că aceas
tă infracţiune se caracterizează prin aceea că se pedepseşte şi simpla hotărâre, luată de
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comun acord de două sau mai multe persoane, fără existenţa unui început de executare, 
chiar §i fără acte preparatorii §i de execuţie.

Având în vedere că în speţă s-a stabilit că acuzaţii Max Auschnitt, Popp Alexandru, 
loan Bujoiu, Gheorghe Mânu, Nicolae Mărgineanu au organizat §i s-au pus în fruntea 
unui complot îndreptat împotriva statului român, ei sprijinindu-se pe rămăşiţele reacţiu- 
nii din ţară şi având sprijin şi încurajare din afară al reprezentanţilor serviciilor de spionaj 
anglo-americane, urmărind răsturnarea prin violenţă a guvernului de la cârma ţării, acţi
une pe care au dus-o concomitent şi în continuarea celei stabilite în sarcina conducătorilor 
fostului P.N.Ţ. în frunte cu luliu Maniu.

Că în urmărirea acestui scop acuzaţii loan Bujoiu, Popp Alexandru, Nicolae 
Mărgineanu, Gheorghe Mânu şi Dimitrie Gheorghiu s-au înţeles cu reprezentanţii anglo- 
americani asupra pregătirii şi asupra realizării planului unei lovituri de stat, prin care să 
fie răsturnat regimul democrat din ţară şi înlocuirea lui cu un regim burghezo-moşieresc.

Că pentru conducerea şi coordonarea organizaţiunilor create în scopul executării 
planului complotului, încă din 1945 acuzaţii Nicolae Mărgineanu, Gheorghiu Dimitrie, 
Alexandru Balş, Horia Macellariu şi Gheorghe Bondlă au format un comitet de conducere 
al grupărilor subversive, care în 1947 după arestarea şi condamnarea lui luliu Maniu şi a 
celorlalţi conducători ai P.N.Ţ. l-au transformat în comitet de coordonare, având în frun
te pe acuzatul Popp Alexandru, comitet care a devenit apoi centrul principal al activităţii 
subversive şi complotiste din ţară; acuzaţii trecând şi la alcătuirea în ascuns a aşa-zisului 
guvern în frunte cu Nicolae Rădescu, opus guvernului legal al ţării, care urma să vie la 
putere prin mijlocirea unei lovituri de stat înarmate şi cu ajutorul cercurilor imperialiste 
anglo-americane.

Având în vedere că elementele constitutive ale crimei de complot p.p. de art. 227 
C.P. sunt următoarele: 1. o hotărâre luată; 2. de comun acord de două sau mai multe 
persoane; 3. in scopul de a comite vreuna din infracţiunile arătate în acest text la cele trei 
aliniate şi 4. cu intenţiune, adică urmărind în mod voluntar şi conştient scopul criminal al 
săvârşirii infracţiunii.

Considerând că în speţă elementele crimei de complot sunt întrunite întrucât: 1. ho
tărârea a fost luată încă din 1945 şi chiar după actul de la 23 august 1944 aşa cum recunosc 
acuzaţii s-au înţeles să treacă la o acţiune ostilă partidelor muncitoreşti şi în special ostilă 
Partidului Comunist Român, cu tendinţa de a se asigura conducerea ţării prin interme
diul unuia din vechile partide istorice P.N.Ţ. sau P.N.L. sau unei coaliţii a acestor partide 
cu Partidul Social Democrat Independent; că în acest scop a luat contact cu reprezentanţii 
anglo-americani; 2. hotărârea a fost luată de comun acord de mai multe persoane şi anu
me de acuzaţii: Max Auschnitt, Popp Alexandru, loan Bujoiu, Gheorghe Mânu, Nicolae 
Mărgineanu, apoi Dimitrie Gheorghiu, Alexandru Balş, Horia Macellariu şi Gheorghe 
Bontilă şi s-a constatat că între toţi aceşti acuzaţi a existat un perfect acord; 3. scopul a fost 
de a comite infracţiunile prevăzute la cele trei aliniate de sub art. 227 C.P. adică: trădare, 
cu război/civil/ contra statului şi ocupaţiune străină; surparea ordinii constituţionale şi răz
vrătire, aşa cum s-a arătat la expunerea în fapt şi apoi legătura cu reprezentanţii unor pu
teri străine, crearea de organizaţiuni şi grupuri teroriste, formarea unui guvern în frunte 
cu Nicolae Rădescu, care urma să vină la putere printr-o lovitură de stat înarmată dată de 
organizaţiunile subversive şi teroriste conduse de acuzaţi cu ajutorul unor puteri străine 
şi 4. cu intenţiune culpabilă care rezultă din voinţa cu care au lucrat, întrevederile avute
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cu membrii serviciului de informaţii american şi membrii oficiali ai misiunilor militare şi 
diplomadce din România, formarea de organizaţiuni teroriste, de tip fascist politice şi pa
ramilitare, instrucţiunile date în vederea trecerii la acţiune pentru realizarea scopului pro
pus, aceia de răsturnarea prin violenţă a regimului democrat din România etc., acuzaţii 
erau conştienţi de scopul propus, au acdvat pentru acest scop, care tindea la răsturnarea 
prin forţă a regimului democrat din ţară, că ei pregăteau finalitatea criminală propusă, 
care prin înţelegerea cu agenţii unor puteri străine se provoca război contra statului, se 
undea la distrugerea unităţii statului şi prin aceasta înlesneau sau aduceau ocupaţiune 
străine, ded pierderea independenţei statului român; insdgarea locuitorilor de a se ridica 
contra puterilor consdtuţionale ale statului prin înarmarea lor unii contra altora în scop 
de a provoca război dvil în ţară, adică acuzaţii în toată acdvitatea lor şi în urmărirea pla
nului propus şi-au fixat obiecdvele cu ajutorul elementelor reacţionare din ţară şi având 
sprijinul din afară al cercurilor imperialiste străine, adică ei au urmărit în mod voluntar şi 
conşdent scopul criminal al săvârşirii Infracţiunii.

Că ded toate elementele componente necesare crimei de complot sunt îndeplinite 
in speţă atât pentru acuzaţii conducători prindpali ai complotului Max Auschnitt şi Popp 
Alexandru, cât şi pentru ceilalţi acuzaţi membri ai complotului partidpanţi şi conducători; 
Nicolae Mărgineanu, loan Bujoiu, Gheorghe Mânu, Dimitrie Gheorghiu, Balş Alexandru, 
Horia Macellariu şi Gheorghe Bontilă.

Având în vedere că elementele constitutive ale infracţiunii din art. 186 C.P. sunt ur
mătoarele: 1. un cetăţean român; 2. care cu intenţiune frauduloasă, adică urmărind în 
mod voluntar şi conşdent scopul fraudulos de a provoca război contra statului român în 
speţă contra R.P.R., sau de a înlesni ori de a aduce ocupaţiune străină; 3. unelteşte sau se 
pune în înţelegere cu unul sau mai multe guverne străine sau cu agenţii lor.

Considerând că în speţă elementele componente ale acestei infracţiuni sunt întrunite 
întrucât: acuzaţii de mai sus, sunt cetăţeni români; intenţiunea frauduloasă rezultă din vo
inţa cu care a lucrat, dedusă din convorbirile avute cu reprezentanţii anglo-americani, din 
cererea lor către agenţii anglo-americani de a B ajutaţi cu armament, muniţiuni, instruc
tori şi trupe aeropurtate prin paraşutare pentru a răsturna regimul democrat din ţară, 
acuzaţii recunoscând că trupele străine vor fi ajutate să pătrundă pe teritoriul ţării, ded ei 
urmau in mod voit şi conşdent scopul final delictuos al săvârşirii acestei infracţiuni, care 
tindea la provocarea de război contra R.P.R. şi de a înlesni ocupaţia străină în care scop 
s-au pus în înţelegere cu agenţii guvernelor străine prevăzute la expunerea în fapL

Având în vedere că sunt întrunite şi elementele infracţiunii prevăzute de art. 207 
C.P., întrucât: hotărârea de a comite acte de violenţă rezultă din acţiunea dusă de acuzaţi, 
din intervenţiunea lor la reprezentanţii anglo-americani, cărora le-a solidtat ajutor în ma
teriale, muniţie, armament şi trupe aeropurtate pentru a întreprinde acţiunea de violenţă 
în vederea răsturnării guvernului democrat, după cum rezultă din declaraţiile acuzaţilor, 
din crearea de organizaţiuni subversive teroriste ai căror membri primiseră instrucţiuni 
de modul cum trebuie să treacă la acţiune, fixându-se şi obiectivele de atins, scopul era 
de a schimba forma constituţională a statului şi de a instiga pe locuitorii ţării să se ridice 
în contra puterilor constituţionale, care rezultă din aceea că hotărârea de a întrebuinţa 
violenţa avea scopul răsturnării regimului democrat din România şi întronarea din nou în 
ţara noastră a regimului burghezo-capitalist şi, în fine, intenţiunea frauduloasă din voinţa 
acuzaţilor de a întrebuinţa violenţa, aşa cum acuzaţii au recunoscut atât la primele cerce-
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ţări cât §i în faţa instanţei că ei voiau să lupte pe toate căile inclusiv trecerea la acţiune în 
teren pentru a răsturna prin forţă guvernul de la cârma ţării, în care scop au luat înţelege
re cu reprezentanţii anglo-americani să-i sprijine, creind în ţară organizaţiuni §i grupuri 
teroriste ai căror membri erau instigaţi la acţiuni de violenţă, adică acuzaţii au urmărit în 
mod voluntar şi conştient scopul delictuos al săvârşirii infracţiunii, fără însă ca ei să fi ajuns 
să pună în executare această hotărâre.

Având în vedere că următor hotărârii luate în consfătuirile avute cu reprezentanţii an
glo-americani cu care s-au înţeles asupra pregătirii şi realizării planului unei lovituri de stat 
înarmate, acuzaţii au dus activitate de instigarea locuitorilor spre a se înarma unii contra al
tora în scopul de a provoca război civil şi care să ducă la răsturnarea guvernului democrat, 
aşa cum rezultă din declaraţiile acuzaţilor şi în special din declaraţiile acuzaţilor: Gheorghe 
Mânu, Nicolae Mărgineanu, Gheorghe Bontilă şi martorul Ion Tiberiu Pădureanu.

Gonsiderând că în speţă sunt întrunite deci elementele infracţiunii de răzvrătire din 
art. 210 C.P., deoarece rezultă instigarea locuitorilor de a se înarma unii contra altora, 
care să treacă la atacarea punctelor fixate de conducătorii grupurilor subversive, din care 
să rezulte provocarea de război civil în ţară conform înţelegerii acuzaţilor cu reprezentan
ţii anglo-americani pentru începerea acţiunii de violenţă cu grupele subversive şi teroriste 
din ţară bazându-se şi pe sprijinul anglo-american, aşa cum se arată din declaraţiile acu
zaţilor, iar intentiunea frauduloasă rezultă din toată activitatea acuzaţilor, din măsurile 
luate cu voinţă şi din modul clandestin de a lucra, adică ei au urmărit în mod voluntar §1 
conştient scopul delictuos al săvârşirii acestei infracţiuni.

Având în vedere că privitor la acuzaţii Popp Alexandru, Mărgineanu Nicolae şi Max 
Auschnitt, s-a stabilit că aceştia s-au pus în înţelegere cu agenţii unor puteri şi anume au 
luat legătura directă cu reprezentanţii misiunilor diplomatice anglo-americane în România 
în vederea ajutorării grupelor subversive de către puterile anglo-americane cu armament 
şi trupe aeropurtate care să acţioneze alături de organizaţiunile subversive create în acest 
scop la realizarea planului propus, ei înlesnind prin aceasta pătrunderea trupelor străine 
pe teritoriul naţional, care însă nu şi-a atins scopul, fapte care întrunesc elementele crimei 
de înaltă trădare p.p. de art. 186 C.P., deoarece acuzaţii sunt cetăţeni români, şi cu inten
ţie frauduloasă adică urmărind în mod voluntar şi conştient scopul delictuos de a provoca 
război contra R.P.R., sau de a înlesni ori de a aduce ocupaţiune străină, au uneltit şi s-au 
şi pus în înţelegere cu agenţii unor guverne străine.

Având în vedere că din analiza faptelor reţinute în sarcina acuzaţilor Popp Alexandru, 
Mărgineanu Nicolae şi Mânu Gheorghe rezultă că aceştia s-au pus în înţelegere cu repre
zentanţii străini şi a relaţiunilor în scopul de a se îndeplini acte care să tindă la declaraţiuni 
de război de către statul român şi de a accepta promisiuni, bani, daruri şi alte foloase în 
scop de a îndeplini acte contrarii intereselor naţionale în caz de război şi că acuzaţii au 
determinat şi pe alte persoane în vederea comiterii acestor acte, aşa cum au convenit cu 
agenţii ţărilor străine ca scopurile să fie atinse prin propagandă de presă.

Că deci rezultă din aceasta că sunt întrunite elementele art. 187 pct 1, 2, 3 şi al. ultim 
C.P. întrucât acuzaţii erau cetăţeni români, au întreţinut relaţiuni cu supuşii puterilor 
străine, în scopul de a îndeplini acte care să tindă la angajarea statului român să declare 
război au acceptat promisiuni de bani, daruri şi alte foloase pentru a îndeplini şi a deter
mina şi alte persoane să îndeplinească acte contrare interesului naţional în caz de război, 
convenind ca aceste scopuri să fie atinse şi prin propagandă de presă, întrucât s-a stabilit 
că în contra regimului democrat din România datorită materialului furnizat de acuzaţi
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s-a dus o întreagă campanie de calomnie în presa anglo-americană; iar intenţiunea fra
uduloasă rezultă din voinţa cu care a lucrat acuzaţii, din modul clandestin de a lucra şi 
din buna ştiinţă că prin acţiunea lor contribuie în mod voit la angajarea statului român la 
acte contrarii intereselor naţionale, adică acuzaţii au urmărit în mod voluntar şi conştient 
scopul delictuos al săvârşirii infracţiunii.

Având în vedere că aşa cum s-a arătat la expunerea în fapt acuzaţii Popp Alexandru, 
loan Bujoiu, Nicolae Mărgineanu, Max Auschnitt, Dimitrie Gheorghiu, Balş Alexandru, 
Horia Macellariu, Mânu Gheorghe şi Eugen Teodorescu au transmis reprezentanţilor 
anglo-americani din România în mod sistematic informaţiuni militare, politice, economice 
§i alte informaţiuni care interesau apărarea şi economia ţării, armamentul şi bugetul ar
matei, informaţiuni care constituiau secrete de stat.

Că deci prin săvârşirea acestor fapte acuzaţii sus-numiţi au comis crima de trădare 
prin necredinţă şi că sunt întrunite elementele art. 190 C.P. întrucât: acuzaţii erau cetăţeni 
români şi cu intenţiune care rezultă din activitatea desfăşurată de acuzaţi. Din cunoaşterea 
scopului urmărit, au transmis şi au divulgat agenţilor guvernelor străine anglo-america- 
ne, care nu aveau calitatea de a lua cunoştinţă, informaţiuni şi notiţe, constituind secrete 
de stat, informaţiuni care în interesul apărării naţionale nu trebuiau divulgate şi care 
erau cunoscute de acuzaţi unele datorită situaţiei pe care o avusese şi profesiune lor, iar 
alte adunate de către reţeaua de agenţi creată în acest scop, din toate acestea reeşind că 
acuzaţii au urmărit în mod voluntar şi conştient scopul delictuos al săvârşirii infracţiunii, 
întrucât ei aveau reprezentată finalitatea acţiunii lor.

Că aceste informaţiuni constituind secrete de stat au fost transmise de acuzaţi parte în 
mod direct reprezentanţilor legaţiilor anglo-americane, altele indirect aşa cum s-a arătat 
la expunerea în fapt în dreptul fiecărui acuzat, iar în ce priveşte pe acuzatul Teodorescu 
Eugen, el a transmis informaţiunile ce se refereau la apărarea naţională şi economia statu
lui, serviciului de informaţiuni american din oraşul Salzburg.

Având în vedere că în ce priveşte acuzaţii Petraşcu Nicolae şi Nistor Chioreanu, s-a 
stabilit că aceştia au stabilit legătura cu Horia Sima aflat în străinătate la Salzburg unde 
colaborează cu serviciul de informaţiuni al statelor imperialiste anglo-americane, în scopul 
de a ajuta la transmiterea de informaţiuni militare, politice, economice şi altele privind 
apărarea şi economia ţării pe acuzatul Eugen Teodorescu, prin care a stabilit şi legătura 
cu Horia Sima şi serviciile de informaţii ale armatei americane din zona de ocupaţie din 
Austria oraşul Salzburg.

Că aşa fiind, acuzaţii Nicolae Petraşcu şi Nistor Chioreanu au ajutat comiterea crimei 
de trădare prin necredinţă reţinută în sarcina acuzatului Teodorescu Eugen şi că sunt 
întrunite elementele cerute de art. 121 C.P. comb. cu art. 230 C.P. şi cu art. 190 C.P., 
întrucât: în speţă, un fapt principal calificat crima există acela de trădare prin necredinţă 
stabilită şi reţinută în sarcina acuzatului Teodorescu Eugen la care au participat şi acuzaţii 
Petraşcu şi Chioreanu, înlesnindu-i comiterea infracţiunii pe poziţia ce o aveau în mişcarea 
legionară, organizaţie ilegală, în care scop s-au înţeles înainte şi în cursul executării acestei 
infracţiuni; intenţiunea frauduloasă rezultă din buna ştiinţă a acuzaţilor că informaţiunile 
transmise constituiau documente secrete de stat şi că în interesul apărării naţionale ele nu 
trebuiesc divulgate unor persoane care nu aveau calitatea să ia cunoştinţă de ele, că acu
zaţii şi-au dat seama că prin concursul lor ajută pe Eugen Teodorescu în comiterea unei 
crime, ei având deci reprezentarea ilicită a participării lor la această infracţiune, la care au 
participat cu voinţă.
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Având în vedere că din expunerea de fapt rezultă că s-a stabilit că acuzaţii Alexandru 

Popp, Nicolae Mărgineanu, loan Bujoiu, Dimitrie Gheorghiu, Gheorghe Mânu, Horia 
Macellariu, Balş Alexandru, Gheorghe Bontilă, Nicolae Petraşcu şi Nistor Chioreanu au 
intrat în legătură cu reprezentanţii anglo-americani, primii 8 stabilind legături directe cu 
reprezentanţii oficiali ai legaţiilor anglo-americane din ţară al căror nume s-a arătat la ex
punerea în fapt, iar ultimii doi având legături indirecte prin acuzatul Eugen Teodorescu 
cu agenţii serviciului de informaţii american de la Salzburg; în scopul de a primi instruc
ţiuni şi ajutoare din afară constând în armament şi muniţiuni, instructori şi trupe aero
purtate pentru reuşita complotului pregătit în vederea răsturnării ordinii democratice a 
statului nostru deoarece, aşa cum s-a stabilit, acuzaţii urmăreau înlăturarea guvernului §i a 
regimului democrat din R.P.R. şi instaurarea cu ajutorul unor guverne străine a vechiului 
regim burghezo-moşieresc.

Că prin săvârşirea acestor fapte acuzaţii sus-numiţi au săvârşit delictul de uneltiri 
contra ordinii sociale p.p. de art. 209 part. Il-a al. d. C.P., ale cărui elemente sunt pe de
plin întrunite deoarece acuzaţii conştienţi că prin această legătură cu reprezentanţii unor 
guverne străine şi prin acceptarea celor promise în vederea pregătirii răsturnării ordinii 
democratice, comit o infracţiune în contra regimului democrat şi contra guvernului legal 
de la cârma ţării, infracţiune pedepsită de lege, au trecut la stabilirea legăturilor, ei urmă
rind în mod voit scopul lor conform planului propus de a răsturna ordinea democratică 
din R.P.R.

Având în vedere că în continuarea activităţii lor şi în urmărirea scopului lor acela 
de a răsturna ordinea democratică din statul român, acuzaţii Popp Alexandru, Nicolae 
Mărgineanu, Ion Bujoiu, Gheorghe Mânu, Gheorghiu Dimitrie, Alexandru Balş, Horia 
Macellariu, Gheorghe Bontilă, Nicolae Petraşcu, Teodorescu Eugen şi Nistor Chioreanu, 
au iniţiat, au organizat, activând şi participând la aceste organizaţiuni de tip fascist politice 
şi paramilitare, cu scopul ca prin caracterul acestor informaţiuni teroriste să execute lovi
tura de stat şi prin care să răstoarne guvernul democrat de la cârma ţării.

Că în speţă acuzaţii au comis infracţiunea p.p. de art. 209 part. IlI-a C.P. şi că sunt 
întrunite elementele cerute de acest text deoarece s-a stabilit că acuzaţii în scopul de a 
lupta contra ordinii democratice existente în stat, au iniţiat, organizat, participat şi condus 
organizaţiile create în acest scop, care aveau caracter fascist, politic şi paramilitar, acuzaţii 
pregătind acte teroriste contra membrilor guvernului şi a altor oameni de stat şi fruntaşi 
politici ai ţării; că acuzaţii au trecut la organizarea acestor formaţiuni paramilitare şi te
roriste, conştienţi că prin acţiunea lor ei duc o activitate de subminare a regimului de de
mocraţie populară din R.P.R., având bună ştiinţă că asemenea infracţiuni sunt pedepsite 
de lege, adică ei aveau reprezentată finalitatea acţiunii lor, aşa cum de altfel acuzaţii au
recunoscut în toate declaratiunile date la cercetări si în fata instanţei.» » » »

Având în vedere că în favoarea acestor organizaţiuni de tip fascist politice şi parami
litare acuzaţii Popp Alexandru şi Bujoiu loan au dus propagandă pentru existenţa şi con
solidarea acestor organizaţiuni, ei întreprinzând acţiuni în favoarea acestor organizaţiuni, 
a membrilor lor şi a scopurilor urmărite de ele, finanţând cu bani proveniţi bunurile sta
tului prin speculă la bursa neagră, organizaţiunile subversive ale fostelor partide istorice şi 
grupele subversive create de acuzaţi în scopul de a duce lupta contra ordinii democratice 
din R.P.R.; acţiuni care constituiesc uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 part. 
IV-a C.P.
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Având în vedere că elementele acestei infracţiuni sunt întrunite deoarece acuzaţii au 

întreprins cu bună ştiinţă şi cunoscând scopul urmărit de aceste organizaţiuni, acţiuni în 
favoarea lor sprijinindu-le cu mari sume de bani, în scopul ca aceste formaţiuni să poată 
duce lupta contra regimului democrat R.P.R., acţiuni din care rezultă intenţiunea frau
duloasă, adică acuzaţii conştienţi de activitatea lor ilicită au stăruit în comiterea lor în mod 
voluntar şi conştient.

Având în vedere că în ce priveşte pe acuzatul Popp Alexandru, acesta în scop de a 
schimba forma consdtuţională a R.P.R. şi de a instiga pe locuitori să se înarmeze în contra 
puterilor constituţionale ale Republicii, a instigat la înarmare şi la acţiuni violente, urmă
rind provocarea de război civil în ţară, grupele teroriste conduse de către Ştefan Tomescu 
zis Paul, losef Musteţiu, Ion Tiberiu Pădureanu, Vasile Muntea, Gheorghe Dragoş şi gru
pele legionarilor care plănuiau distrugerea căilor de comunicaţie, ocuparea instituţiilor 
publice, a depozitelor militare şi asasinarea membrilor guvernului, fapte rezultate din 
cercetări şi dezbaterile orale şi recunoscute de acuzat în faţa instanţei şi care constituie 
crima de surparea ordinii constituţionale p.p. de art. 207 C.P.

Având în vedere că sunt întrunite elementele cerute de art. 207 C.P. deoarece hotărâ
rea de a comite acte de violenţă rezultă din îndemnul de înarmare şi de a trece la acţiuni 
violente grupele subversive teroriste menţionate mai sus; scopul era de a schimba forma 
constituţională a R.P.R. care rezultă din hotărârea de a întrebuinţa violenţa în scopul de a 
răsturna cu forţa regimul burghezo-capitalist; cu intenţiune frauduloasă care rezultă din 
voinţa acuzatului de a se întrebuinţa violenţa, din buna ştiinţă a acuzatului că prin acţiu
nea sa subminează la temelia R.P.R., adică acuzatul urmărea în mod voluntar şi conştient 
scopul fraudulos al săvârşirii infracţiunii, care însă nu şi-a ajuns scopul.

Având în vedere că aşa cum s-a stabilit din actele dosarului din dezbaterile orale, acu
zaţii Max Auschnitt, Popp Alexandru, Nicolae Mărgineanu, Ion Bujoiu, Gheorghe Mânu, 
Gheorghe Bontilă, Nicolae Petraşcu şi Nistor Chioreanu în scopul de a provoca război 
civil în ţară cu intenţiune a instigat pe locuitori de a se înarma unii contra altora, acţiune 
care rezultă din activitatea subversivă dusă în cadrul grupelor teroriste, instigând la în
armare şi la acţiuni violente; din înţelegerea cu reprezentanţii anglo-americani pentru a 
primi ajutor din afară cu care să înarmeze grupele subversive teroriste, la care se adaugă 
sabotajul industrial şi provocările de nemulţumiri printre muncitorii de la Reşiţa şi din 
alte întreprinderi contra regimului democrat din ţară, pentru a creea o atmosferă de ne
încredere în regimul de democraţie populară, prielnic unui război civil în ţară, pentru ca 
printr-o lovitură de stat înarmată să pună mâna pe puterea politică.

Având în vedere că faptele acestea constituiesc crima de răzvrătire p.p. de art. 210 
C.P. şi că elementele constitutive ale acestei infracţiuni sunt întrunite în speţă deoare
ce: 1. Instigarea locuitorilor de a se înarma unii contra altora, rezultă din îndemnul dat 
membrilor grupurilor subversive, prin comitetele de conducere şi coordonare, grupări 
create în scopul ca prin mijloace violente să răstoarne guvernul democrat de la cârma 
ţării, în care scop au luat legătura cu reprezentanţii anglo-americani spre a primi ajutor 
material în armament, muniţii şi trupe aeropurtate; 2. Scopul de a provoca război civil în 
ţară rezultă din caracterul intervenţiei pe lângă reprezentanţii unor puteri străine şi din 
îndemnul către grupările teroriste de a trece la acţiune internă prin ocuparea punctelor 
de comunicaţii, a depozitelor militare, a instituţiilor publice şi de a provoca distrugerea
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nodurilor de comunicaţii, cât şi din aceea că acuzaţii afirmau că ei luptă contra avântu
lui mişcării muncitoreşti şi, în special, în contra Partidului Muncitoresc Român, grupele 
fiind finanţate cu banii poporului prin specula la bursa neagră, apoi sabotajul industrial 
şi nemulţumirile pe care căutau să le provoace în rândurile muncitorilor de la Reşiţa 
erau mijloace întrebuinţate pentru crearea unor condiţiuni favorabile războiului civil; 3. 
Intenţiunea frauduloasă rezultă din toată activitatea acuzaţilor, recunoscută şi dovedită, 
din măsurile luate cu voinţă şi din modul clandestin de a lucra, adică acuzaţii urmăreau 
în mod voit crearea de condiţiuni favorabile pentru un război civil în ţară prin care, cu 
sprijinul din afară dat de puterile imperialiste, să doboare regimul democrat şi guvernul 
legal de la cârma ţării şi să reinstaureze vechiul regim burghezo-capitalist.

Având în vedere că în ceea ce priveşte acuzatul Teodorescu Eugen, acesta pe lângă 
faptele de mai sus, a trecut în repetate rânduri frontiera ducând informaţiuni ce constitu
iau secrete de stat la serviciul de informaţii al Armatei Americane din Salzburg - Austria 
şi aducând dispoziţiuni şi instrucţiuni de la Mişcarea legionară pentru exponenţii ei din 
ţară, trecere peste frontieră care s-a făcut prin puncte care nu erau destinate trecerii că
lătorilor şi fără formele legale, fapte care constituiesc delictul de trecerea frauduloasă a 
frontierei p.p. de art. 267 C.P.

Considerând că sunt întrunite elementele constitutive şi ale acestei infracţiuni, de
oarece: Faptul material al ieşirii clandestine din ţară prin locuri nepermise, aşa cum a 
recunoscut de altfel şi acuzatul; trecerea s-a făcut prin alte locuri decât acelea destinate 
trecerii călătorilor, ieşirea din ţară şi intrarea în ţară s-a făcut în ascuns şi fără forme legale; 
iar intenţiunea culpabilă rezultă din voinţa acuzatului de a intra şi a ieşi din ţară pe cale 
clandesdnă în scopul arătat mai sus şi recunoscut de acuzat, adică acuzatul a urmărit in 
mod voluntar şi conştient scopul delictuos al săvârşirii infracţiunii.

Astfel fiind, atât în fapt cât şi în drept, toate infracţiunile reţinute în sarcina acuzaţilor 
sunt complet dovedite şi urmează a se aplica sancţiunile legale.

Având în vedere că în ce priveşte susţinerea acuzaţilor şi acuzatorilor lor, referitoare 
la încadrarea în drept a faptelor imputate şi reţinute în sarcina lor ca dovedite. Tribunalul 
apreciază că aceste susţineri nu sunt întemeiate faţă de probele administrate şi analiza aces
tor probe în raport de faptele reţinute ca dovedite în sarcina acuzaţilor şi, în consecinţă, 
respinge aceste susţineri ca neconcludente şi neîntemeiate, menţinând încadrarea iniţial.

în consecinţă, culpabilitatea acuzaţilor fiind stabilită. Tribunalul urmează a face în 
acuză aplicaţiunea textelor de lege arătate în dreptul fiecăruia şi care texte au fost enun
ţate de preşedinte în şedinţă publică.

Cu privire la circumstanţele atenuante. Tribunalul apreciază că ele există numai în 
favoarea acuzaţilor Balş Alexandru, pentru infracţiunea prevăzută în art. 190 C.P. şi 186 
C.P.; Gheorghiu Dimitrie pentru infracţiunea din art. 190 C.P. şi Nistor Chioreanu pen
tru infracţiunea prev. de art. 121 C.P. comb. cu art. 230 C.P. şi cu art. 190 C.P. şi că nu 
există circumstanţe atenuante în favoarea celorlalţi acuzaţi; circumstanţele atenuante trase 
din împrejurările de fapt şi din aceea că au fost sinceri în declaraţiile lor.

Având în vedere că potrivit dispoziţiunilor art. 304 C.J.M., în caz de condamnare in
stanţa de fond urmează a se pronunţa şi asupra cheltuielilor făcute cu cercetarea şijudecarea 
procesului, care cad în sarcina celor condamnaţi şi a se hotărî şi asupra corpurilor delicte.

Având în vedere că pentru acuzaţii în sarcina cărora s-a reţinut crima de trădare sau 
de complot în scop de trădare, potrivit disp. art. 193 C.P. instanţa urmează a pronunţa §i 
pedeapsa confiscării averii.
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Că în conformitate cu art. 101 C.P. dacă acuzatul a comis mai multe infracţiuni ca

lificate, crime sau delicte, înainte de a fi fost condamnat definitiv pentru vreuna din ele, 
se aplică dintre pedepsele stabilite de instanţă, pentru fiecare dintre aceste infracţiuni, 
pedeapsa cea mai gravă.

Având în vedere că acuzaţii judecaţi în prezenţă au fost arestaţi şi conform art. 463 
C.J.M. urmează ca instanţa să hotărască imputarea detenţiunii preventive.

Având în vedere că parte din acuzaţi sunt militari în rezervă şi deci potrivit art. 456 
C.J.M. urmează a li se aplica şi pedeapsa degradării militare, întrucât faptele reţinute în 
sarcina lor majoritatea sunt calificate crime.

Având în vedere că din dezbaterile orale ca şi din actele dosarului rezultând indicii 
că în această afacere ar avea amestec şi următoarele persoane; Constantin Titel Petrescu, 
Valeriu Negulescu şi Ion Tiberiu Pădureanu, Tribunalul apreciază că este cazul ca dosa
rul cauzei să fie trimis la Parchetul Militar pentru a sesiza Direcţia Generală a Securităţii 
Poporului pentru a face cercetări în cauză.

Pentru toate aceste motive, de fapt şi de drept. Tribunalul cu unanimitate de voturi şi 
in unire cu concluziunile reprezentanţilor Ministerului Public, declară culpabili pe:

1. Popp Alexandru pentru: crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 C.P.; crima de 
înaltă trădare p.p. de art. 187 pct. 1, 2, 3 şi al. ultim C.P.; crima de înaltă trădare prin 
necredinţă p.p. de art. 190 C.P. crima de surparea ordinii consdtuţionale p.p. de art. 207 
C.P.; delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 part. Il-a al. d. C.P.; crima 
de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de 
art. 209 part. IlI-a C.P.; delictul de propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea 
organizaţiunilor de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 part. IV-a C.P.; crima 
de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. şi crima de complot în scop de trădare, de surparea or
dinii constituţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., 
toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi D.L. nr. 856/938 şi 1108/938.

2. Mărgineanu Nicolae pentru: crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 C.P.; crima 
de înaltă trădare p.p. de art. 187 pct,l, 2, 3 şi al. ultim C.P.; crima de înaltă trădare prin 
necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 
part. Il-a al. d. C.P.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politi
ce şi paramilitare p.p. de art. 209 part. IlI-a C.P.; crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.; 
crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire 
p.p. de art. 22 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C-P-. toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P., 
cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

3. Max Auschnitt, pentru: crima de înaltă trădare p.p. de art. 186 C.P.; crima de înaltă 
trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P.; 
crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire 
p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207, 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P., cu 
art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

4. Bujoiu loan, pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; 
delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 part. ITa al. d. C.P.; crima de or
ganizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 
P- III-A C.P.; delictul de propagandă şi întreprindere de acţiuni în favoarea organizaţiilor 
de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 P. IV-a C.P.; crima de răzvrătire p.p. 
de art. 210 C.P. şi crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale

www.ziuaconstanta.ro



396 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticmumtă
§i de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art, 
101 şi 103 C.P.; cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

5. Gheorghiu Dimitrie, pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 
190 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 P.II-a al. d. C.P.; crima 
de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de 
art. 209 P. Ill-a C.P. şi crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constitu
ţionale şi de răzvrătire, p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186. 207 şi 210 C.P., toate comb. 
cu art. 101 şi 103 C.P. şi cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

6. Balş Alexandru, pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 
C.P.; delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 P. Il-a al.d. C.P.; crima de 
organizare şi de participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de 
art. 209 P. IlI-a C.P. şi crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constitu
ţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. 
cu art. 101 şi 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

7. Macellariu Horia, pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 
C.P.; delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 P. Il-a al. d. C.P.; crima de 
organizare şi de participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de 
art. 209 P. IlI-a C.P. şi crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constitu
ţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. 
cu art. 101 şi 103 C.P., şi cu art. 457 C.J.M. ş| D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

8. Bontilă Gheorghe, pentru: delictul de uneltiri contra ordinii sociale p.p. de art. 209 
P. Il-a C.P. al. d.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni de dp fascist politice 
şi paramilitare p.p. de art. 209 P. IlI-a C.P.; crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. §i 
crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii constituţionale şi de răzvrătire 
p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P., 
cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

9. Mânu Gheorghe, pentru faptele de: crima de înaltă trădare p.p. de art. 187 C.P.; 
crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 190 C.P.; delictul de uneltiri contra 
ordinii sociale p.p. de art. 209 P. Il-a al. d. C.P.; crima de organizare şi participare la 
organizaţiuni de dp fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 P. IlI-a C.P.; crima de 
răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. şi crima de complot în scop de trădare, de surparea ordinii 
constituţionale şi de răzvrătire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 186, 207 şi 210 C.P., toa
te comb. cu art. 101, 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;

10. Petraşcu Nicolae, pentru: complicitate la crima de înaltă trădare prin necredinţă 
p.p. de art. 121, 230 C.P. comb. cu art. 190 C.P.; delictul de uneldri contra ordinii sociale 
p.p. de art. 209 P. Il-a al. d. C.P.; crima de organizare şi pardcipare la organizaţiuni de 
tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 P. IlI-a C.P.; crima de răzvrătire p.p. de 
art. 210 C.P., toate comb. cu art. 101, 103 C.P., cu art. 457 C.J.M. şi cu D.L. nr. 856/938 
şi 1108/938;

11. Teodorescu Eugen, pentru: crima de înaltă trădare prin necredinţă p.p. de art. 
190 C.P.; crima de organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi para
militare p.p. de art. 209 P. IlI-a C.P.; complicitate la crima de organizare şi participare la 
formaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 121 C.P. 230 C.P. comb. cu art. 
209 P. IlI-a C.P. şi delictul de trecere frauduloasă a frontierei p.p. de art. 267 C.P., toate 
comb. cu art. 101 şi 103 C.P. şi cu art. 457 C.J.M., cu D.L. nr. 856/938 şi 1108/938;
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12. Chioreanu Nistor, pentru: complicitate la crima de înaltă trădare prin necredinţa 

p.p. de art. 121 C.P., 230 C.P. comb. cu art. 190 C.P.; delictul de uneltiri contra ordinii 
sociale p.p. de art. 209 P. Il-a al. d. C.P.; crima de organizare §i participare la organizaţi- 
uni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 P. IlI-a C.P. şi crima de răzvrătire 
p.p. de art. 210 C.P., toate comb. cu art. 101 şi 103 C.P. şi cu art. 457 C.J.M. şi D.L. nr. 
856/938 şi 1108/938.

De asemenea, cu unanimitate de voturi declară că sunt circumstanţe atenuante în 
favoarea acuzaţilor Balş Alexandru pentru infracţiunea prevăzută de art. 190 C.P. şi 186 
C.P.; Gheorghiu Dimitrie pentru infracţiunea din art. 190 C.P. şi Nistor Chioreanu pen
tru infracţiunea din art. 121 C.P. comb. cu 230 C.P. şi cu art. 190 C.P. şi că nu există cir
cumstanţe atenuante în favoarea celorlalţi acuzaţi.

în consecinţă.
Tribunalul: 

în numele legii, 
hotărăşte:

1. Făcând aplicaţiunea art. 186 C.P. comb. cu art. 342 C.J.M., cu unanimitate de vo
turi condamnă în contumacie pe Max Auschnitt la 25 /douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică 
pentru crima de înaltă trădare.

Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P. comb. cu art. 342 C.J.M., cu unanimitate de voturi 
îl condamnă la muncă silnică pe viaţă, în contumacie pentru crima de înaltă trădare prin 
necredinţă.

Făcând aplicaţiunea art. 210 C.P. comb. cu art. 342 C.J.M., cu unanimitate de voturi 
îl condamnă în contumacie la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare 
civică pentru crima de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P. şi cu art. 342 C.J.M., cu una
nimitate de voturi îl condamnă în contumacie la 10 /zece/ ani temniţă grea şi 5 /cinci/ ani 
degradare civică, pentru crima de complot în scop de trădare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 207 C.P. şi cu art. 342 C.J.M., cu 
unanimitate de voturi îl condamnă în contumacie la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 
5 /cinci/ ani degradare civică, pentru crima de complot în scop de surparea ordinii con
stituţionale.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P. şi cu art. 342 C.J.M., cu una
nimitate de voturi îl condamnă în contumacie la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 / 
cinci/ ani degradare civică, pentru crima de complot în scop de răzvrătire.

Conform art. 101 şi 45 C.P., condamnatul Max Auschnitt va executa pedeapsa cea 
mai gravă, adică muncă silnică pe viaţă şi degradare civică pe viaţă.

Potrivit art, 304 C.J.M. va plăti 200 000 /două sute mii/ lei cheltuieli de judecată.
în baza art. 193 C.P. îl condamnă şi la confiscarea averii.
2. Făcând aplicaţiunea art. 186 C.P., cu unanimitate de voturi condamnă pe Popp 

Alexandru la 25 /douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică pentru crima de înaltă trădare.
Făcând aplicaţiunea art. 187 pct. 1, 2, 3 şi aliniatul ultim C.P., cu unanimitate de vo

turi îl condamnă la muncă silnică pe viaţă pentru crima de înaltă trădare.
Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la muncă 

silnică pentru crima de înaltă trădare prin necredinţă.
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Făcând aplicaţiunea art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 10/zece/ 

ani detenţiune riguroasă §i 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de răzvrătire.
Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P., cu unanimitate de voturi il 

condamnă la 10 /zece/ ani temniţă grea §i 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de 
complot în scop de trădare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 207 C.P., cu unanimitate de voturi 
îl condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de surparea ordinii constituţionale.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi 
îl condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 207 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 10 /zece/ 
ani detenţiune grea şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de surparea ordinii con
stituţionale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. Il-a al. d. C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă 
la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională, pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. IlI-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 
25 /douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru crima de 
organizare şi pardcipare la organizaţiuni de dp fascist polidce şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P.IV-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 10/ 
zece/ ani închisoare corecţională, 40 000 /patruzeci mii/ lei amendă şi 3 /trei/ ani interdicţie 
corecţională, pentru delictul de propagandă şi întreprindere de acţiuni in favoarea orga- 
nizaţiunilor de tip fascist politice şi paramilitare.

Conform art. 101 C.P. şi art. 45 C.P., art. 104 C.P., condamnatul Popp Alexandru va 
executa pedeapsa cea mai gravă, adică munca silnică pe viaţă, degradare civică pe viaţă ;i 
60 000 /şasezeci mii/ lei amendă.

Potrivit art. 304 C.J.M. va plăti 100 000 /una sută mii/ iei cheltuieli de judecată.
în baza art. 193 C.P. îl condamnă şi la confiscarea averii.
3. Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P., cu unanimitate de voturi condamn pe Bujoiu 

loan la muncă silnică pe viaţă pentru crima de înaltă trădare prin necredinţă.
Făcând aplicaţiunea art. 209 P. Il-a al. d. C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă 

la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională, 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă şi /cinci/ ani in
terdicţie corecţională pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. IlI-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 
25/douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru crima de 
organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. IV-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 
10 /zece/ ani închisoare corecţională, 40 000 /patruzeci mii/ lei amendă şi 3 /trei/ ani inter
dicţie corecţională pentru delictul de întreprindere de acţiuni şi propagandă în favoarea 
organizaţiunilor de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 10/zece/ 
ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P., cu unanimitate de voturi îl 
condamnă la 10 /zece/ ani temniţă grea şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de 
complot în scop de trădare.
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Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 207 C.P., cu unanimitate de voturi 

îl condamnă Ia 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de surparea ordinii constituţionale.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl 
condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică, pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Conform art. 101 C.P. şi art, 45 C.P., condamnatul Bujoiu Ion va executa pedeapsa 
cea mai gravă, adică munca silnică pe viaţă, degradarea civică pe viaţă şi 60000 /şasezeci 
mii/ lei amendă.

Potrivit art. 304 C.J.M. va plăti 200.000 /două sute mii/ lei cheltuieli de judecată.
în baza art. 193 C.P. îl condamnă şi la conficarea averii.
4. Făcând aplicaţiunea art. 187 C.P. cu unanimitate de voturi condamnă pe Mânu 

Gheorghe la muncă silnică pe viaţă, pentru crima de înaltă trădare.
Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P. cu unanimitate de voturi îl condamnă la muncă 

silnică pe viaţă, pentru crima de înaltă trădare prin necredinţă.
Făcând aplicaţiunea art. 209 P.II-a al. d. C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă 

la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională, 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă şi 5 /cinci/ ani 
interdicţie corecţională, pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P.III-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 
25 /douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare civică, pentru crima de 
organizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 10 /zece/ 
ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P., cu unanimitate de voturi, îl 
condamnă la 10 /zece/ ani temniţă grea şi 5 /cinci/ ani degradare civică, pentru crima de 
complot în scop de trădare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 207 C.P., cu unanimitate de voturi, 
îl condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de surparea ordinii constituţionale.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl 
condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică, pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Conform art. 101 şi 45 C.P., condamnatul Mânu Cheorghe va executa pedeapsa cea 
mai gravă, adică munca silnică pe viaţă, degradarea civică pe viaţă şi 20 000 /douăzeci mii/ 
lei amendă.

Potrivit art. 304 C.J.M. va plăti 50 000 /cincizeci mii/ lei cheltuieli de judecată.
In baza art. 193 C.P., îl condamnă şi la confiscarea averii.
5. Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P., cu unanimitate de voturi condamnă pe Horia 

Macellariu la muncă silnică pe viaţă pentru crima de înaltă trădare prin necredinţă.
Făcând aplicaţiunea art. 209 P.II-a al. d. C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă 

la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională, 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă şi 5/cinci/ ani in
terdicţie corecţională, pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P.III-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 25 
/douăzeci şi cinci/ani muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru crima de orga
nizare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, politice şi paramilitare.
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Făcând aplicţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P., îl condamnă la 10 /zece/ ani 

temniţă grea şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de complot în scop de trădare.
Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 207 C.P., cu unanimitate de voturi 

îl condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi /cinci/ ani degradare civică, pentru 
crima de complot în scop de surparea ordinii constituţionale.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl 
condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică, pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Conform art. 101 şi 45 C.P., condamnatul Macellariu Horia va executa pedeapsa cea 
mai gravă, adică munca silnică pe viaţă, degradarea civică pe viaţă şi 20 000 /douăzeci mii/ 
lei amendă.

Potrivit art. 304 C.J.M. va plăti 10 000 /zece mii/ lei cheltuieli de judecată.
în baza art. 193 C.P. îl condamnă şi la confiscarea averii.
6. Făcând aplicaţiunea art. 121 C.P., 230 C.P. comb. cu art. 190 C.P., cu unanimitate 

de voturi condamnă pe Petraşcu Nicolae la muncă silnică pe viaţă, pentru complicitate Ia 
crima de înaltă trădare prin necredinţă.

Făcând aplicaţiunea art. 29 P. Il-a al. d. C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă 
la 7 /şapte/ani închisoare corecţională, 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă şi 5 /cinci/ ani in
terdicţie corecţională, pentru delictul de uneldri contra ordinii sociale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. IlI-a C.P., îl condamnă la 25 /douăzeci şi cinci/ ani 
muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru crima de organizare şi participare la 
organizaţiuni de tip fascist polidce şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 10/zece/ 
ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de răzvrătire.

Conform art. 101 şi 45 C.P., condamnatul Nicolae Petraşcu va executa pedeapsa cea 
mai gravă, adică munca silnică pe viaţă, degradarea civică pe viaţă şi 20 000 /douăzeci mii/ 
lei amendă.

Potrivit art. 304 C.J.M. va plăti 10 000 /zece mii/ lei cheltuieli de judecată.
în baza art. 193 C.P. îl condamnă la confiscarea averii.
7. Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P., cu unanimitate de voturi condamnă peTeodorescu 

Eugen la munca silnică pe viaţă, pentru crima de înaltă trădare prin necredinţă.
Făcând aplicaţiunea art. 209 P. IlI-a C.P., îl condamnă la 25/douăzeci şi cinci/ ani 

muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru crima de organizare şi participare la 
organizaţiuni de tip fascist, politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 121 C.P., 230 C.P. comb. cu art. 209 P. IlI-a C.P., cu una
nimitate de voturi, îl condamnă la 25 /douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică şi 10/zece/ ani 
degradare civică, pentru complicitate la crima de organizare şi participare la organizaţiuni 
de dp fascist, politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 267 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă Ia 10/zece/ 
ani închisoare corecţională pentru delictul de trecere frauduloasă a frontierei şi la 40 000 
/patruzeci mii/ lei amendă.

Conform art. 101 C.P. şi art. 45 C.P., condamnatul Teodorescu Eugen va executa 
pedeapsa cea mai gravă adică munca silnică pe viaţă, degradarea civică pe viaţă şi 40 000 
/patruzeci mii/ lei cheltuieli de judecată.
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în baza art. 193 C.P. îl condamnă şi la confiscarea averii.
8. Făcând aplicaţiunea art. 186 C. P., cu unanimitate de voturi condamnă pe Mărgineanu 

Nicolae la 25 /douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică pentru crima de înaltă trădare.
Făcând aplicaţiunea art. 187 pct. 1, 2, 3 şi al. ultim C.P., cu unanimitate de voturi îl 

condamnă la 25 /douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică pentru crima de înaltă trădare, cu 
aplicaţiunea art. 157 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 25 /două
zeci şi cinci/ ani muncă silnică pentru crima de înaltă trădare prin necredinţă, cu aplicaţi
unea art. 157 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P.II-a al. d. C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă 
la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională, 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă şi 5 /cinci/ ani 
interdicţie corecţională pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. IlI-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 
25/douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru crima de 
organizare şi participare la'organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 10 /zece/ 
ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P., cu unanimitate de voturi îl 
condamnă la 10 /zece/ ani temniţă grea şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de 
complot în scop de trădare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 207 C.P., cu unanimitate de voturi 
îl condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de surparea ordinii constituţionale.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi 
îl condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Conform art. 101 ŞI 45 C.P., condamnatul Mărgineanu Nicolae va executa pedeapsa 
cea mai gravă, adică 25 /douăzeci şi cinci/ ani muncă silnică, degradarea civică pe timp de 
25 /douăzeci şi cinci/ ani şi 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă.

Potrivit art. 304 C.J.M. va plăti 20 000 /douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată.
In baza art. 193 C.P. îl condamnă şi la confiscarea averii.
9. Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P., cu unanimitate de voturi condamnă pe Balş 

Alexandru la 15 /cincisprezece/ ani muncă silnică, lO /zece/ ani degradare civică, pentru 
crima de înaltă trădare, prin necredinţă cu aplicaţiunea art. 157 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. Il-a al. d. C.P. cu unanimitate de voturi îl condamnă 
la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională, 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă şi 5/cinci/ ani in
terdicţie pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. IlI-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 15 
/cincisprezece/ ani muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru crima de organi
zare şi participare la organizaţiuni de tip fascist, politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P., cu unanimitate de voturi 
îl condamnă la 10/zece/ ani temniţă grea, 5/cinci/ ani degradare civică pentru crima de 
complot în scop de trădare.
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Făcând art. 227 C.P. comb. cu art. 207 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 

10 /zece/ ani detenţiune riguroasă §i 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de complot 
în scop de surparea ordinii constituţionale.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi 
îl condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă §i 5/cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Conform art. 101 C. P. şi art. 45 C. P. condamnatul Balş Alexandru va executa pedeap
sa cea mai gravă, adică 15 /cincisprezece/ ani muncă silnică, degradarea civică pe timp de 
15 /cincisprezece/ ani şi 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă.

Potrivit art. 304 C.J.M. va plăti 50 000 /cincizeci mii/ lei cheltuieli de judecată.
in baza art. 193 C.P. îl condamnă şi ia confiscarea averii.
10. Făcând aplicaţiunea art. 190 C.P., cu unanimitate de voturi condamnă pe 

Gheorghiu Dimitrie la 20 /douăzeci/ ani muncă silnică şi /zece/ ani degradare civică pen
tru crima de înaltă trădare prin necredinţă cu aplicaţiunea art. 157 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. Il-a al. d. C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă 
la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională, 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă corecţională şi 5 / 
cinci/ ani interdicţie corecţională pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. IlI-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 20 
/douăzeci/ ani muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare'civică, pentr crima de organizare şi 
participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 196 C.P., cu unanimitate de voturi îl 
condamnă la 10 /zece/ ani temniţă grea şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de 
complot în scop de trădare.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 207 C.P., cu unanimitate de voturi îl 
condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică, pentru 
crima de complot în scop de surparea ordinii constituţionale.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi 
îl condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Conform art. 101 şi 45 C.P. condamnatul Gheorghiu Dimitrie va executa pedeapsa 
cea mai gravă, adică 20 /douăzeci/ ani muncă silnică, degradare civică pe dmp de 20 /do
uăzeci/ ani şi 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă.

Potrivit art. 304 C.J.M. va plăti 50 000 /cincizeci mii/ lei cheltuieli de Judecată.
In baza art. 193 C.P. îl condamnă şi la confiscarea averii.
11. Făcând aplicaţiunea art. 209 P. Il-a al. d. C.P., cu unanimitate de voturi condamnă 

pe Bondlă Gheorghe la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională, 20 000 /douăzeci mii/ lei amen
dă şi 5 /cinci/ ani interdicţie corecţională pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P. IlI-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 15 
/cincisprezece/ ani muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru crima de organi
zare şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 10 /zece/ 
ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de răzvrătire.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 186 C.P., cu unanimitate de voturi 
condamnă la 10 /zece/ ani temniţă grea şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de 
complot în scop de trădare.
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Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 207 C.P., cu unanimitate de voturi 

îl condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de surparea ordinii constituţionale.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi 
îl condamnă la 10 /zece/ ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru 
crima de complot în scop de răzvrătire.

Conform art. 101 C.P. şi art. 45 C.P., condamnatul Bontilă Gheorghe va executa pe
deapsa cea mai gravă, adică 15 /cincisprezece/ ani muncă silnică, degradare civică pe timp 
de 15 /cincisprezece/ ani şi 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă.

Potrivit art. 304 C.J.M. va plăti 20 000 /douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată.
12. Făcând aplicaţiunea art. 121 C.P. comb. cu art. 230 C.P., art. 190 C.P., cu unani

mitate de voturi condamnă pe Chioreanu Nistor la 20 /douăzeci/ ani muncă silnică şi 10 / 
zece/ ani degradare civică pentru complicitate la crima de înaltă trădare prin necredinţă, 
cu aplicaţiunea art. 157 C.P.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P.II-a al. d. C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă 
la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională, 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă şi 5 /cinci/ ani 
interdicţie corecţională, pentru delictul de uneltiri contra ordinii sociale.

Făcând aplicaţiunea art. 209 P.III-a C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 20 
/douăzeci/ ani muncă silnică şi 10 /zece/ ani degradare civică pentru crima de organizare 
şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare.

Făcând aplicaţiunea art. 210 C.P., cu unanimitate de voturi îl condamnă la 10 /zece/ 
ani detenţiune riguroasă şi 5 /cinci/ ani degradare civică pentru crima de răzvrătire.

Conform art. 101 şi 45 C.P., condamnatul Chioreanu Nistor va executa pedeapsa cea 
mai gravă, adică 20 /douăzeci/ ani muncă silnică, degradare civică pe timp de 20 /douăzeci/ 
ani şi 20 000 /douăzeci mii/ lei amendă.

Potrivit art. 304 C.J.M. va plăti 20 000 /douăzeci mii/ lei cheltuieli de judecată.
în baza art. 193 C.P. îl condamnă la confiscarea averii.
Conform art. 463 C.J.M. se compută detenţiunea preventivă în întregime, în cuantu

mul pedepsei aplicate pentru toţi condamnaţii.
în baza art. 456 C.J.M. condamnă la degradare militară pe: Bujoiu loan locot. în rez.; 

Popp Alexandru sublocot. rez.; Macellariu Horia, amiral în rez.; Gheorghiu Dimitrie sub- 
locot. rez.; Petraşcu Nicolae sergent T.R. rez.; Teodorescu Eugen sergent T.R. rezervă; 
Mânu Gheorghe caporal T.R. rez.; Chioreanu Nistor plutonier T.R. rez.; Mărgineanu 
Nicolae frunt. T.R. rez şi Bontilă Gheorghe soldat T.R. rez.

Tribunalul constatând din dezbaterile orale şi din actele dosarului că rezultă indicii 
că ar avea amestec în această afacere şi următoarele persoane; Constantin Titel Petrescu, 
Valeriu Negulescu şi Ion Tiberiu Pădureanu; cu unanimitate de voturi dispune trimiterea 
dosarului la Parchetul Militar pentru a sesiza Direcţiunea Generală a Securităţii Poporului 
spre a face cercetări în cauză.

Tribunalul reintrând apoi în şedinţă publică, preşedintele conform art. 299 C.J.M. a 
dat citire în public dispozitivului de mai sus.

Dată şi citită în şedinţă publică astăzi 2 noiembrie 1948 /anul una mie nouă sute 
patruzeci şi opt, luna noiembrie ziua doua/, la Bucureşti orele 10.30. Cu drept de recurs 
conf art. 349-351 C.J.M.
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Se invită Procurorul Militar de a trasa sarcină grefierului instanţei să citească in pre

zenţa sa această sentinţă condamnaţilor care să fie incunoştiinţaţi că au dreptul la recurs 
la Curtea Militară de Casare şi Jusdţie conform art. 310 C.J.M.

Dăm putere şi ordonăm tuturor agenţilor puterii publice de a executa această sen
tinţă, tuturor procurorilor pentru a ei aducere la îndeplinire, condamnaţilor şi ofiţerilor 
forţei publice de a da ajutor legalmente cerut.

Spre credinţă prezenta sentinţă s-a semnat de noi.

Prim Preşedintele Tribunalului Militar Bucureşti 
General maior magistrat 
Dr. Alex. Petrescu

Membri;
Colonel Colceag Gheorghe 

Golonel Sârbu Eremia 
Lt. colonel Zănescu loan 

Lt.col. mag. Stănescu Simion

Prim Grefier,
T. Petrescu-Joiţeanu Prim Grefier, 

T. Zorapapel

Proces-verbal

Astăzi 2 noiembrie 1948 /anul una mie nouă sute patruzeci şi opt, luna noiembrie ziua 
două/, între orele 11-11.30, sentinţa de faţă s-a citit de noi, primul grefier al Tribunalului 
Militar Bucureşti Secţia I-a condamnaţilor susnumiţi în prezenţa Procurorului Militar §i 
a Gardei sub arme, condamnaţii au fost încunoştiinţaţi că au dreptul de recurs la Curtea 
Militară de Casare şi Justiţie conform art. 310, 349-351 C.J.M.

Procuror militar
Lt. col. mag.

Eftimie Călin

Prim grefier, 
T. Petrescu-Joiţeanu
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Capitolul IV

CAZUL AMIRALULUI BARBUNEANU PETRE

119. Scos abuziv din armată în luna septembrie 1940, viceamiralul Petre Bărbuneanu i-a soli
citat, printr-un Memoriu, generalului Ion Antonescu, Conducătorul Statului Român §i preşedintele 
Consiliului de Miniştri, o audienţă.

Domnule General,

Am onoarea a vă înainta alăturatul memoriu, care cuprinde succint activitatea sub
semnatului pe timpul cât am deţinut comanda Marinei, rugându-vă cu tot respectul şi 
cu toată încrederea în dreptatea domniei voastre să binevoiţi a lua în considerare că cele 
expuse sunt pornite din sinceritatea unui patriot militar şi marinar bătrân, care în toată 
cariera lui nu a avut tilt scop decât să muncească cinstit, să-şi facă datoria cu abnegaţie, să 
fie un bun camarad, să nu fie influenţat cu nimic din afară, să Be în strânsă legătură numai 
cu camarazii, cărora să le Be de exemplu prin purtarea sa demnă, fără slugărnicie şi fără 
linguşiri. Comanda Marinei mi-a fost încredinţată tocmai datorită acestor însuşiri în mod 
spontan la 1 noiembrie 1937, după Legea deblocării, ca cel mai vechi oBţer în marină.

Cu mijloacele ce mi-au fost puse la dispoziţie, am luptat şi contribuit să aduc Marina 
la gradul de pregătire pentru a-şi îndeplini misiunea apărării graniţelor de apă, astfel că 
la declararea conBictului ea a fost gata şi şi-a făcut datoria.

Pentru alte lămuriri necuprinse în acest memoriu, care ar necesita o reabilitare a 
situaţiei grave ce mi s-a creat prin Decretul-lege nr. 3094 din 9 septembrie a.c., respectu
os rog pe domnul general Ion Antonescu, conducătorul Statului Român şi Preşedintele 
Consiliului de Miniştri să-mi aprobe o audienţă.134 
Viceamiral (r)

Petre Bărbuneanu

120. Memoriul viceamiralului Petre Bărbuneanu

Memoriu

Prin Decretul-Lege nr. 3094, publicat în „Monitorul OBcial” din 10 septembrie 1940, 
subsemnatul sunt învinuit de incapacitate, demoralizând prin fapta mea prestigiul oştirii

134 Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond RC.M., Cabinetul Militar al Conducătorului Sta
tului, Dosar nr. 93/1940, f. 155-156.
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şi elementarele comandamente ale răspunderii de ostaş, că prin linguşiri şi metode incom
patibile cu demnitatea de ostaş am ocupat înaltul Comandament, încurajând apoi nese
riozitatea şi lipsa demnităţii ofiţereşti şi că prin incapacitatea mea s-a ajuns la decăderea 
oştirii şi la acte grave prin pierderea graniţelor.

Aceste grave abateri n-ar putea să cadă în sarcina mea, care am deţinut comanda 
Marinei de Ia 1 noiembrie 1937 şi am condus-o cu cinste, energie şi demnitate, imprimân- 
du-i disciplină, prestigiu, devotament şi sacrificiu pentru ţară.

La luarea comenzii în primire, prima mea atenţiune am îndreptat-o în scopul de a 
pune materialul naval în deplină eficienţă, care ajunsese la limita sa de rezistenţă şi în 
majoritate nu putea să fie capabil de luptă. în acest scop, am cerut Ministerului să aloce 
fondurile necesare pentru repararea navelor şi instalarea bateriilor de coastă cu între
buinţarea ttmurilor grele de 152 mm, care trebuiau să fie modernizate. în ultimii ani ai 
comenzii mele, toate şantierele din ţară au lucrat din plin şi lucrează încă, astfel că şi cele 
două contratorpiloare tip „R” vor intra în curând în serviciu.

în primăvara acestui an. Flotila de Dunăre, compusă din 6 monitoare şi 4 vedete 
fluviale, complet modernizată şi prevăzută cu armament nou cu bătaie lungă, a fost gata 
pentru orice operaţii şi îşi îndeplineşte în prezent cu autoritate şi prestigiu afirmarea pu
terii sale pe apele fluviului.

Am întocmit apoi un program naval, care să corespundă nevoilor de apărare ale Ţârii 
pe apă şi care să fie suportat cu uşurinţă de finanţele Statului pe o perioadă de mai mulţi 
ani, pe care I-am supus Comitetului Marinei Regale, apoi Ministerului Aerului şi Marinei 
şi Marelui Stat Major, fiind aprobat de aceste autorităţi. O parte din acest program naval 
a şi fost trecut de Minister în construcţie la Şantierele Navale din CalaţL

în acest timp, am dirijat instrucţia în Marină, care s-a urmat de toate unităţile în per
fecte condiţiuni. Astăzi, Marina Regală este gata să-şi mdeplinească orice misiune în cadrul 
compunerii ei.

Am primit şi am menţinut o disciplină în Marină care fi face onoare, cerând fiecărui 
subaltern îndeplinirea datoriei şi satisfăcând fiecăruia drepturile sale legale.

La luarea comenzii Marinei Regale, am dat Ordinul de Zi nr. 31 din 4 noiembrie 
1937 (Anexa nr. 1), pe care I-am urmărit cu ardoare Ia mdeplinirea misiunii ce mi-a fost 
încredinţată.

Nu ştiu care ar fi faptele prin care aş fi contribuit la demoralizarea şi scăderea presti
giului Marinei când această armă, prin ordinele şt autoritatea ce i-am imprimat, s-a com
portat foarte bine la evacuare Basarabiei, dând dovadă de muhă iniţiativă şi s-a impus 
prin forţa ei pe Dunăre şi mare. Astfel, sub a sa protecţie s-a putut evacua materialul din 
porturile dunărene iar prin bârfele de mine efectuate şi in fiinţă 51 astăzi p prin patni- 
lările forţelor maritiMte ordonate şi executate pe mare, duşmanul nu a adus nicio violare 
canalurilor de acces în Delta Dunării şi pe coastele mării, far flancnrite armatelor au fost 
şi sunt bine păzite.

în afară de Ordinul nr. 217 din 28 iunie 1940 (Anexa nr. 2), refativ la evacuările din 
porturile basarabene de pe Dunăre, am stat neciintit fa postul meu de comandă şi am di
rijat operaţiunile; de evacuare;, care au decurs sub protecţia Flotilei de Dunăre în ordine, 
cu miri incidente reprimate cu energie.

în această operaţie de evacuare, pe care am raportat-o Ministerului prin Darea de 
seamă din 8 iulie 1940), Marina nu a avut pierderii in material şi oameni, decât un singur 
mort împuşcat în operaţiunile de fa Reni.
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în tot timpul acestei perioade de tensiune, am făcut diferite deplasări pe apă sau cu 

avionul §i am dat dispoziţiuni pe loc trupelor de marină din Deltă, de pe litoral şi unită
ţilor de pe apă, îmbărbătându-le la rezistenţă în caz de atac din partea sovieticilor, care 
deveneau ameninţătoare;.

Chiar în noaptea de 3/4 iulie 1940, raportându-se de Divizia de Dunăre că situaţia în 
regiune este grea, a doua zi dimineaţa am plecat cu un avion la Galaţi, unde am aranjat 
chestiunea evacuării a 12 000 basarabeni adunaţi pe şlepuri în mijlocul Dunării, care pu
teau să producă greutăţi şi neplăceri în tratativele cu sovietele.

Totodată, am dispozat pe Icx: ca Serviciul Hidraulic să instaleze imediat pontoane de 
acostare în porturile noastre de pe braţul Chilia şi gradul de pregătire pentru a-şi înde
plini misiunea de apărare a graniţelor de apă, astfel că la declararea conflictului ea a fost 
gata şi şi-a âcut datoria.

Pentru alte lămuriri necuprinse în acest memoriu, care ar necesita o reabilitare a 
situaţiei grave ce mi s-a creat prin Decretul-Lege nr. 3094 din 9 septembrie a.c., respec
tuos rog pe domnul general Ion Antonescu, conducătorul Statului Român şi preşedintele 
Consiliului de Miniştri, să-mi aprobe o audienţă.

Pentru a ne manifesta drepturile de navigaţie pe Dunărea maridmă şi pe braţul Chilia, 
am dat ordin Navigaţiei Fluviale Române să înceapă a doua zi cursele de pasageri cu un 
vapor, care să deservească localităţile Isaccea, Chilia Veche şi Periprava. Toate aceste mă
suri luate pe loc le-am raportat imediat Ministerului.

în fine, pentru afirmarea forţei noastre de luptă pe braţul Chilia, pe care pătrunse
ră deja monitoare sovietice şi pentru a menţine dreptul nostru de stăpânire pe vechiul 
braţ al Stari-Stambulului, am dat ordin ca o vedetă să patruleze săptămânal între Calaţi 
şi Periprava şi o şalupă armată între Sulina pe mare şi braţul Stări - Stambul până la 
Periprava.

In ziua de 15 iulie a.c., cu Ordinul nr. 832 (Anexa nr. 3), am intensificat recunoaşte
rile pe braţul Chilia, destinând în acest scop şi un monitor.

în felul acesta am putut avea informaţii precise despre forţele navale sovietice şi pen
tru ca să Bu cât mai bine informat cu situaţia lor şi să mă conving personal de aplicarea 
măsurilor de pază pe frontiera fluvială, am obţinut aprobarea Marelui Stat Major şi a 
Domnului Ministru să mă deplasez cu monitorul, căruia îi venea rândul în patrulare. Cu 
Raportul nr. 84 din 30 iulie (Anexa nr. 4), am arătat Marelui Stat Major şi Ministerului 
Aerului şi Marinei situaţia adevărată constatată de mine, care a produs o uşurare feţă de 
intenţia agresivă a sovietelor raportată prin buletinele informative zilnice.

Ar B prea lung acest memoriu să înşir toate măsurile ce am luat şi ordinele ce am dat 
unităţilor ca să respingă orice atac îndreptat contra teritoriului nostru, însă pot să afirm 
cu deplină cunoştinţă a pregătirii de luptă că Marina a fost şi este gata să-şi facă datoria 
pentru ţară în orice împrqurare şi moralul ofiţerilor şi trupei este la înălţimea situaţiei.

Educaţia ostăşească .şi marinărească ce am primit-o timp de şase ani in Academia 
Navală şi Marina Austriacă m-a călăuzit în toată cariera mea să fiu un demn militar, să nu-mi 
fac decât datoria, să nu mă abat de la calea legală, să nu încalc drepturile nimănui, să fiu 
un bun camarad şi un drept comandant. Aceste însuşiri ostăşeşd căpătate într-o şcoală 
germană, unde disciplina, datoria şi demnitatea erau punctele de reazem ale tânărului 
nfiţer pentru cariera sa, n-au putut să-mi insufle abjecta linguşire, de care am avut oroare 
in toată viaţa mea şi n-am putut să mă apropii niciodată de acei oameni care se înconjurau 
de linguşitori şi am ţinut departe de mine pe cei care se linguşeau.
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Din contră, abţinerea mea şi rezerva mea faţă de oameni, pe care le am din fire, a 

făcut să fiu considerat de unii ca un om rece şi retras. De aici rezultă şi viaţa modestă ce 
am dus-o întotdeauna, ferit de vicii şi de pasiuni.

Gradele în cariera mea le-am obţinut numai prin munca mea şi prin îndeplinirea 
datoriei. Dacă unii din şefii mei au găsit acţiunea mea prea voluntară, notându-mă în 
consecinţă, alţii după ei m-au găsit apt şi demn ca să-mi încredinţeze comanda Marinei, 
pe care nu am pătat-o cu nimic şi mă simt mândru că prin conducerea şi îndrumarea ce 
i-am dat. Marina şi-a îndeplinit misiunea cu deplin avânt, afirmându-şi cu tărie forţa ei pe 
Dunăre, unde duşmanul are aţintită privirea de cucerire.

Am părăsit Marina cu un corp ofiţeresc disciplinat, bine instruit, bine îndrumat şi 
pregătit ca să-şi sacrifice oricând viaţa pentru patrie.133

Anexa nr. l

Ordin de zi nr. 31

Astăzi, 4 noiembrie 1937

Luând comanda Marinei Regale pe ziua de 2 noiembrie, gândul meu se îndreaptă că
tre voi, ofiţeri, maiştri, subofiţeri şi marinari, pentru a vă spune că şi acum ca şi întotdeau
na, de când am îmbrăcat haina de sublocotenent de marină, inima mea a bătut pentru voi 
şi în mijlocul vostru am găsit dragostea care m-a îndemnat la muncă fără preget pentru a 
fi de folos Marinei, căreia m-am dedicat încă din primii ani ai adolescenţei mele.

Dacă munca mea a folosit instituţiei, sunt hotărât ca şi de acum înainte, cu toată ener
gia, oricare ar fi piedicile ce mi-ar sta în cale, să duc la bun sfârşit munca aceasta pentru a 
săvârşi opera ce mi-a fost încredinţată de Majestatea Sa Regele şi de Domnul Ministru ai 
Aerului şi Marinei.

Ca să se îndeplinească cu folos această sarcină, am neapărată nevoie de concursul 
vostru şi acest concurs sunt convins că-1 voi găsi neprecupeţit în curăţenia şi dragostea 
voastră, care nu trebuie să fie altfel decât cu înţelegere, cu voie bună şi fără şovăire.

Dacă răbdarea este una din virtuţile care ajută pe om să înfăptuiască lucruri mari, 
apoi această răbdare fără persistenţă in muncă cinstită şi dezinteresată nu consolidează 
rezultatele obţinute.

Dacă muncesc pentru instituţie şi deci pentru voi şi sunt hotărât să muncesc până la 
capăt, fiecare şef în acelaşi condiţii este obligat să ceară de la subalternii săi aceeaşi înda
torire.

Fiecare din voi să vadă în camaradul său un tovarăş de luptă şi un prieten pe care 
cu nimic nu trebuie să-l jignească. Doresc ca fiecare să-şi amintească că ajurat să respecte 
legile şi îndatoririle militare şi că printre acestea se găseşte şi îndatorirea de a nu încălca 
drepturile camarazilor.

Bazat pe aceste imperative regulamentare, care au drept scop de a menţine o strânsă 
unire şi camaraderie între rândurile voastre, printre care nu trebuie să pătrundă indisci-

135 Ibidem, f. 157-162.

www.ziuaconstanta.ro



marian moşneagu 409
plina şi învrăjbirea, cer de la toţi şefii ca să nu ia în seamă nicio cerere pe cale lăturalnică, 
ci numai pe acelea care au o cale legală, adică a gradelor inferioare la raport şi a maiştrilor 
şi ofiţerilor în scris.

Orice cerere de asemenea natură va fi satisfăcută, dacă este legală şi nu încalcă drep
turile altui camarad.

Orice şef, care a primit o cerere sau intervenţie alta decât legală şi ierarhică nu o va 
soluţiona şi va lua măsuri represive contra celui pentru care se face intervenţie, făcând 
imediat şi menţiunea despre aceasta în memoriul ofiţerului sau maistrului.

în uiumul timp. Marina fiind dotată cu materiale noi şi va fi încă în viitor, toţi şefii au 
datoria de a îndruma pe subaltern şi a le da directive ca să cunoască şi să mânuiască bine 
acest material, să-l întreţină în perfecte condiţii spre a fi folositor la timpul său pentru care 
a fost procurat cu mari sacrificii impuse locuitorilor ţării.

Sunt convins că toate aceste îndatoriri precum cele prescrise de legile şi regulamen
tele lor, vor forma crezul tuturor marinarilor, a căror pricepere, muncă şi purtare vor 
contribui neîncetat la menţinerea totdeauna sus a prestigiului Marinei Regale.136

Comandant şi Director General al Marinei Regale 
Contraamiral

(s/s) Bărbuneanu Petre
p. Conformitate 

Şeful Biroului Adjutanturii 
Aspirant

(s/s) Radu Tudor 

Anexa nr. 2

Strict Secret
Nr. 217 din 28 iunie 1940

Comandamentul Diviziei de Mare 
Comandamentul Diviziei de Dunăre

Anexe: Copie după Ordinul nr. 6114 strict secret al M.A.M. şi nr. 5688/C al M.St.M.

Avem onoare a vă trimite în copie ordinele de la anexe pentru strictă executare în 
ceea ce vă revine.

Vor rămâne garnizoane locale la Chilia Nouă şi Vâlcov până la noi ordine.
Marina Regală va concura la aceste evacuări cu navele rechiziţionate. 
Comandamentul Diviziei de Dunăre va asigura poliţia şi va asigura evacuările conform 

ordinelor anexe în copie, în care scop monitoarele se vor deplasa după cum urmează;
- „Lahovary” - la Vâlcov
- iiKogălniceanu” - la Chilia

1 Ibidem, f. 163-164.
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- „Catargiu”- la Ismail.
- „Ardeal” - la Reni.
- Batalionul 15 Infanterie Marină la Periprava, cu o companie la Vâlcov.
- Batalionul 20 Infanterie de la Jibrieni la Chilia Veche, cu o companie la Chilia 

Nouă.
- Compania 1 Observare va ocupa sectorul Chilia - Isaccea, cu P.C. la Tulcea.
- Secţia 1 Şalupe Patrulare de la Vâlcov la Tulcea, la dispoziţia Detaşamentului 

Maritim nr. 1 Sulina.
- Batalionul Infanterie Marină Reni, la Depozitele Fluviale Galaţi.
Mişcarea acestor unităţi se va face în ritmul indicat în ordinul alăturat al M.St.M., ast

fel ca la l iulie, ora 12.00, toate unităţile menţionate să se găsească în noul dispozitiv.
Veţi înainta mâine, 29.06. prin curierii ce aduc acest ordin, copii de pe ordinele date 

unităţilor.137

Comandantul Marinei Regale 
Viceamiral (s/s)

Petre Bărbuneanu

Anexa nr. 3

Nr. 832 din 15 iulie 1940

Comandantul Marinei Regale 
către

Comandamentul Diviziei de Dunăre

Avem onoarea a vă face cunoscut, că am dispus ca vedeta nr. 3 să Be pusă la dispoziţia 
Flotilei de Monitoare.

Pe viitor, patrulările pe braţul Chilia se vor face de către dumneavoastră, după pro
gramul următor:

1. Câte o patrulare săptămânală, pe braţul Stări - Stambul până la mare, cu câte o 
vedetă.

2. In scopul de a se identiBca cât mai precis navele sovietice intrate pe Dunăre şi a 
cunoaşte caracterisdcile, grupările şi deplasările lor, de care să se folosească comandanţii 
în cazuri speciale, un monitor va face o dată pe săptămână o patrulare până la Periprava. 
Primul va pleca imediat.

La trecerea monitorului prin faţa navelor sovietice, se vor aplica măsurile regulamen
tare de salut cu oamenii la front şi echipajele vor fi în ţinuta de serviciu.

Prin măsuri corecte de disciplină, uniformitate şi ţinută, navele noastre se vor impune 
observatorilor sovietici.

în timpul marşului şi staţionării în porturile noastre Isaccea, Chilia Veche şi Periprava, 
se vor aplica măsurile de siguranţă necesare, pentru a răspunde la orice tentativă de atac.

157 Ibidem, f. 165.
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Monitorul în recunoaştere va lua informaţii şi de la Detaşamentele de pază, înaintând 

imediat la C.M.R. raport asupra celor constatate.
Am intervenit la O.N.T. pentru a ne pune la dispoziţie un operator care, când va sosi 

la Galaţi, va fi utilizat pentru fotografierea discretă a navelor sovietice, îmbarcându-se pe 
monitorul al cărui rând va fi de plecare în patrulare.138

Comandantul Marinei Regale 
Viceamiral

s/ş Petre Bărbuneanu 
Şef de Stat Major 
Contraamiral

s/s Koslinski

Anexa nr. 4
Nr. 84 din 30 iulie 1940

Comandamentul Marinei Regale 
către

Ministerul Aerului şi Marinei 
Cabinet

5*
Marele Stat Major

In urma ocupării Basarabiei de trupele sovietice când Marina şi-a făcut datoria în 
deplină ordine, disciplină şi autoritate, am avut în vedere în primul rând ca drepturile 
noastre pe Dunărea Maritimă, pe braţul Chilia şi Stari-Stambul până la Mare, care for
mează graniţa de despărţire spre Rusia Sovietică, să nu fie cu nimic atinse şi încălcate. In 
acest scop, navele noastre au circulat pe Dunăre neîncetat şi o vedetă se găsea detaşată 
la Tulcea, iar după apariţia navelor sovietice pe braţul Chilia am avut în vedere ca forţa 
noastră fluvială să-şi afirme prezenţa ei în aceste ape şi să se impună prin forţă atunci când 
drepturile noastre riverane ar fi încălcate.

Pentru realizarea celor arătate mai sus, am dat Ordinul nr. 832 din 15 iulie, anexat în 
copie, în care precizăm modul de patrulare pe braţul Chilia până la mare şi în acelaşi timp 
am ordonat şi Diviziei de Mare să trimită o şalupă săptămânal în patrulare de la Sulina pe 
gura Stari-Stambul până la Periprava.

Pentru a fi mai bine informat cu situaţia forţelor sovietice de pe Dunăre şi a-mi da 
seama personal de acţiunea acestor forţe şi de aplicarea măsurilor de pază pe frontieră 
spre Rusia, am cerut aprobarea dumneavoastră să mă deplasez cu monitorul, căruia îi 
venea rândul în patrulare.

Astfel, în ziua de 26 iulie, la ora 04.00 m-am îmbarcat pe monitorul „Kogălniceanu” 
la Galaţi, când mi-au cerut aprobarea să se îmbarce colonelul Creţulescu de la Marele Stat 
Major şi maiorul Almăjanu de la Armata a IV-a.

Călătoria a decurs în mod normal şi voi semnala mai la vale toate observaţiile făcute 
atât pe malul sovietic cât şi pe malul românesc.

138 Ibidetn, f. 166.

www.ziuaconstanta.ro



412 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
La gura Prutului, ambele poduri sfărâmate şi căzute în apă împiedică complet navi

gaţia pe Prut, atât de necesară pentru economia ţării, deoarece transporturile pe acest râu 
descongestionau C.F.R. şi costul ar fi fost mult mai redus pe apă.

Dacă transporturile îşi urmau cursul lor normal imediat după ocuparea Basarabiei, ar 
fi putut să se evite dificultăţile viitoare, care desigur că vor apare prin ocuparea sovietelor, 
trebuind a se stabili măsuri de navigaţie şi control, la care sovietele vor pune greutăţi.

Pe malurile de la Girgiuleşti la Reni nu s-a observat nicio mişcare de trupe şi nu se 
văd baterii instalate. La marginea de Vest a oraşului, câţiva cai şi căruţe la umbra salcâmi
lor şi prin grădina de deasupra debarcaderului, unde nu este niciun ponton de acostare, 
mai mulţi civili cu barcaze, probabil. La malul Dunării o santinelă. Mai la vale, în dreptul 
silozului, la care nu se mai lucrează, se găseau acostate o navă tip canonieră cu 2 tunuri 
suprapuse şi un monitor de aproximativ 250 tone cu 2 tunuri binate şi scurte de circa 100 
mm calibru şi cu 2 turele cu câte un tun de 37 mm.

Tot aici se mai găseau un remorcher şi un mic şlep. In turnul silozului se afla un 
observator cu lunetă. La ora 05.00, când am trecut, marinarii vaselor făceau exerciţii de 
gimnastică pe mal.

In gară, firma românească a fost înlocuită cu una rusească, pe când cazarma 
Batalionului de Marină îşi păstrează denumirea de Cazarma „Petru Rareş” în româneşte.

De la Reni şi până la Ismail, tot malul până la dealurile care limitează lunca Dunării 
este complet inundat, câteva case aflate pe mal sunt părăsite din cauza inundaţiilor ;i 
nu se observă nicio mişcare. La Ceatal, în faţa Isaccei, pe un dâmb mai ridicat o patrulă 
compusă din doi soldaţi şi un marinar reprezenta singura pază până la intrarea pe braţul 
Chilia. Apele fiind mari, am putut observa până la biserica Teraponte şi până la marginea 
dealurilor şi pe toată această îndndere de apă nicio mişcare de bărci, nicio aglomerare de 
ambarcaţiuni, care ar putea indica vreo operaţiune de trecere pe la Isaccea.

Aceeaşi neactivitate se continuă de la Ceatal şi până la gârla Repedea din cauza inunda
ţiilor. La gârla Repedea însă, mai mulţi pescari reparau gardurile din baltă pentru oprirea 
peştelui de a trece în Dunăre. Tot aici este şi un post de grăniceri sovietici.

în partea de Vest a Ismailului se află instalate o baterie grea şi una uşoară, ambele 
camuflate, iar în turlele bisericii de la mănăstire se află observatoare cu lunete. în port 
se aflau patru vedete mici, patru vedete mari, două din ele cu nr. 17 §i 20, un şlep, două 
pletine, probabil cu muniţii şi un şlep-cazarmă sau atelier.

în port nicio activitate. Pe braţul Câşliţa, care este sovietic am observat 3 monitoare §i 
p vedetă, care făceau tragere redusă în lacul Catalpug.

Pe Dunăre, până la începutul ostroavelor, se observă activitate la grădinărit, strânge
rea recoltei şi pescuit.

La trecerea monitorului prin faţa vaselor sovietice de la Ismail, cât şi la întâlnirea unei 
şalupe cu ofiţeri la km 60, marinarii s-au aşezat la front şi ofiţerii sovietici au salutat, de 
data aceasta cu mai multă repeziciune, faţă de întâia apariţie a monitorului „Lahovary" 
prin faţa sovieticilor, când răspunsul la salutul monitorului s-a făcut cu încetineală.

Până la Chilia Nouă, toate ostroavele sunt complet inundate, toate grădinile stricate 
şi nu este nicio activitate.

în port la Chilia se află multe dube pescăreşti şi nu se observă nicio mişcare în port. 
în turnul silozului, la care nu se mai lucrează, se află un post de observaţie. în oraş nu se 
observă trupe şi nu sunt instalate baterii.
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La Est de oraş, pe o câmpie îndnsă §i pe o suprafaţă de circa 1 km2 se află o tabără, în 

care sunt instalate peste 200 corturi, tunuri, tancuri, camioane §i foarte mulţi cai.
Toate aceste trupe mecanizate, motorizate şi de cavalerie poate să treacă de tăria unei 

brigăzi şi sunt aranjate în linii regulate, însă fără niciun dispozitiv de luptă sau de apărare 
prin surprindere. Faptul că animalele se găseau expuse soarelui, fără niciun adăpost, ar 
părea că aceste trupe s-ar afla în tabără numai provizoriu şi că ar trebui să plece, mai cu 
seamă că o operaţie de trecere peste Dunăre cu cavalerie, tancuri şi camioane nu are rost 
în această regiune, când sovieticii nu au mijloace de transport (remorchere, şlepuri, bacuri 
sau pontoane) şi în port nu se află alt material decât 100 lotci.

La vale de Chilia şi până la începutul ostroavelor, pe malul neinundat se observă 
activitate pe câmp, în grădini şi la pescuit, iar două patrule de grăniceri îşi făceau datoria 
de patrulare.

De remarcat este faptul că altădată, când monitoarele noastre treceau pe Dunăre, 
locuitorii de pe mal şi chiar copiii îşi manifestau bucuria prin salutul ridicării mâinii şi 
strigând sănătate; de data aceasta însă rezervă absolută, chiar la provocările noastre.

La Vâlcov se găseau 9 şalupe mari, tip vedetă, armate cu mitraliere şi în hotelul făcut 
de C.F.R. se găsesc instalaţi marinari.

Am continuat recunoaşterea cu monitorul până la mare pe braţul Stari-Stambul şi 
am observat întinsă activitate de pescuit în apele soviedce şi un post de grăniceri la fostul 
pichet românesc, în apropiere de gura canalului.

în ce priveşte malul românesc de la Reni şi până la mare, acesta este complet inundat 
la marginea dealurilor, care limitează lunca Dunării şi împădurit adânc cu sălcii, afară 
de punctul Isaccea, Tulcea, Chilia Veche şi o mică porţiune la Periprava, în care puncte 
se poate debarca. Pe toată această întindere de apă nu se observă însă nicio activitate de 
pescuit, faţă de cea ce se petrece în apele sovietice ale fluviului.

La Periprava, am inspectat Postul de observare şi Plutonul de Infanterie de Marină. 
Şeful postului îşi cunoaşte bine îndatoririle şi este un marinar decis şi hotărât. Comandantul 
Plutonului de Infanterie de Marină, un locotenent de rezervă împrumutase de Ia pesca
rii din sat 20 lotci, din care 10 le avea în rezervă pentru caz de retragere şi cu 10 făcea 
patrulări. I-am dat ordin să elibereze imediat lotcile şi să păstreze numai strictul necesar 
pentru patrulări. Tot în sat se mai află şi un post de grăniceri şi unul de jandarmi, cu mi
siuni de a patrula pe frontieră. Am dat ordin şefului de post de jandarmi să patruleze în 
interior iar nu pe frontieră, această misiune fiind îndeplinită de grăniceri, cu toate că şeful 
de post mi-a raportat că aşa are ordin de la comandantul său. Este cazul să se intervină la 
Corpul Jandarmilor pentru a se modifica instrucţiunile date posturilor de jandarmi de la 
frontieră.

Constatând că pe tot parcursul drumului nu am văzut nicio barcă de pescari pe Dunăre 
§1 nicio barcă de patrulare, am întrebat pe ofiţerul de grăniceri de ce nu se patrulează pe 
Dunăre şi de ce nu se pescuieşte şi acesta mi-a răspuns că ordinul superior este ca bărcile 
sa patruleze în interior spre a nu fi văzute de sovietici iar pescuitul este permis numai în 
bălţi şi pe Dunăre; nu este permis pentru că pescarii ar trece dincolo la sovietici.

Având în vedere că pe malul sovietic se petrec lucrurile tocmai contrar şi pentru a ne 
afirma mai bine drepturile noastre în apele noastre şi ca pescuitul să se facă şi de pescarii 
noştri cum se face şi de sovietici, am dat ordin ofiţerului să patruleze cu bărcile pe Dunăre
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§i să se lase pescarii la pescuit şi pe canalul navigabil, bine înţeles sub un control mai sever 
cu concursul agentului de pescărie. Este necesar însă ca această măsură să se generalizeze 
prin Corpul Grănicerilor.

De asemenea, am dat ordin peste tot ca posturile de observare de marină şi de grăniceri 
să fie vizibile şi cât mai înalte, de unde să poată desprinde mai bine mişcările pe Dunăre.

La Cherhanaua din Periprava am constatat că plata peştelui depus de pescari se face 
după ce peştele a fost vândut pe piaţa Galaţiului sau ia Bucureşti, unde se stabileşte pre
ţul de vânzare. Ar fi de dorit ca P.A.R.I.D.-ul să aranjeze de aşa natură plata, ca să nu se 
producă nemulţumiri tocmai la graniţă, unde noi trebuie să arătăm, prin măsurile noastre 
drepte, mulţumiri printre pescari şi să le infiltrăm multă atracţie pentru meseria lor.

în dmpul staţionării la Periprava a intrat pe braţul Chilia venind din mare un remor
cher cu zbaturi nearmat de tipul vasului „Demetriade”.

La Chilia Veche, am inspectat Batalionul 15 Infanterie de Marină, dându-i instruc
ţiuni asupra dispozitivului şi modului de acţiune. Am dispus în acelaşi timp ca cele două 
companii ale acestui batalion aflate în dispozitiv pe braţul Sf. Gheorghe la Mahmudia să 
fie readuse pe poziţie la Chilia şi Periprava, scăderea apelor permiţând instalarea lor. 
Transportul lor se va face neobservat, cu N.F.R., în grupuri de 30-40 oameni.

La ora 18.00 am plecat din Chilia Veche şi pe întuneric pe la ora 22.00 am trecut prin 
faţa Ismailului, fără niciun incident.

Vasele sovietice erau bine luminate. Noaptea am rămas la Tulcea şi a doua zi, 27 iulie 
am inspectat Compania I Observare şi Batalionul 17 Infanterie Marină, care se află în 
dispozitiv la est de Tulcea, pe o întindere de 10 km.

Am găsit necesar ca să fie întărită Compania I Observare cu trei plutoane din 
Compania de la Calafat, deoarece întinderea este prea mare de la Isaccea până la Gura 
Stari-Stambul.

De asemenea, am găsit necesar să se afle la Tulcea un remorcher şi un şlep pentru 
aprovizionarea unităţilor din Deltă. Unul din şlepurile aviaţiei de la Tulcea ar putea înde
plini această însărcinare.

La ora 11.00 am plecat din Tulcea spre Galaţi şi la trecerea prin faţa Renilor am ob
servat că aici nu se mai afla decât un monitor, celelalte unităţi deplasându-se probabil la 
Ismail.

Pentru o recunoaştere mai îndepărtată în interior, am luat măsuri ca un hidroavion 
să facă un zbor de la Sulina la Galaţi de-a lungul canalului navigabil şi aceste recunoaşteri 
se vor condnua la 2 sau 3 zile.

Din toate cele văzute şi semnalate mai sus, voi arăta pe scurt greutăţile ce ar întâmpi
na sovietele ca să întreprindă operaţiuni în Deltă, în Nordul Dobrogei sau spre Galaţi.

1. O operaţiune de mică importanţă ar putea să se facă la Periprava cu trupe de in
fanterie debarcate cu bărci şi susţinute de şalupe cu foc de mitraliere.

Aceste mic detaşament nu ar putea însă să se aventureze spre Sulina sub focul tunului 
monitorului de pe braţul Sulina, care eventual ar putea să cadă în spatele trupelor debar
cate, adică bara de la Stari-Stambul ar putea fi dragată până la 2,5 metri adâncime de una 
din drăgile Dunării Maritime.

2. La Chilia, forţele care se găsesc acum în tabără ar putea fi capturate de tot mate
rialul lor cu o companie şi un monitor luate prin surprindere. Aceste forţe, aşa cum sunt
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compuse din cavalerie şi unităţi monitorizate, nu pot întreprinde nicio acţiune de trecere 
la Chilia Veche şi cu atât mai greu spre Tulcea, deoarece sovietele nu dispun în toată re
giunea Dunării de material de transport, remorchere, şlepuri, pontoane, bacuri etc., iar 
cu cele câteva sute de lotci, pe care le-ar putea să le adune într-un timp oarecare, nu s-ar 
putea transporta asemenea material. Dacă însă s-ar observa cu timpul îngrămădire de 
vase de transport şi material de pod, atunci desigur că vigilenţa noastră ne va determina 
să concentrăm poate forţa noastră fluvială chiar la Tulcea, pentru a acţiona repede şi cu 
succes contra monitoarelor sovietice care ar fi însărcinate să susţină transporturile lor.

3. La Ismail nu s-au observat trupe şi niciun fel de material de trecere, afară de moni
toarele semnalate şi vasele auxiliare afectate acestor nave pentru propriile lor nevoi.

Cele 5 monitoare sovietice au însă o putere combativă mult inferioară monitoarelor 
noastre şi nu le cred în stare să întreprindă vreo acţiune cu rezultate dezastruoase pentru 
ele. Cele două baterii descoperite şi camuflate ar putea fi uşor aduse la tăcere de tirul 
monitoarelor noastre de la distanţă în afara bătăilor. De la Ismail la Tulcea, o operaţiune 
de debarcare nu ar fi posibilă decât cu material numeros de transport susţinut de moni
toarele sovietice, care operaţiune s-ar găsi în grea situaţie prin intervenţia flotilei noastre 
de Dunăre, chiar sub acţiunea aviaţiei adverse.

4. O trecere la Isaccea trebuie pregătită devreme. După cum am arătat mai sus, so
vietele nu au pe Dunăre şi nici prin vecinătăţile Ceatalului niciun fel de material pentru 
construcţia podului care, în împrejurările hidrografice de acum, ar trebui să fie întins de 
la Mănăstirea Teraponte până la Isaccea, pe o lungime de câţiva kilometri. O asemenea 
operaţie vizibilă şi de lungă durată nu se poate realiza sub vigilenţa activă a trupelor noas
tre de pe înălţimile de la Isaccea şi sub controlul forţelor noastre de Dunăre.

In acest scop am hotărât chiar ca forţa noastră fluvială în masă, compusă din 4 moni
toare şi 3 vedete, să facă un marş până la Chilia, pentru a ne impune şi a ne afirma puterea 
noastră fluvială de care sovietele vor trebui să ţină seama în acţiunile lor dincoace de linia 
de despărţire a apelor fluviale.

De la Reni nu s-ar putea întreprinde o operaţiune asupra Galaţiului decât cu trans
porturi de trupe pe Dunăre. O asemenea operaţiune, fără mijloace de transport şi fără a 
fi camuflată, portul Reni nu prezintă niciun loc de camuflare, nu este posibilă.

Ar rămâne numai o operaţiune de surprindere cu monitoarele, pe care să se îmbarce 
cel mult 300 oameni infanterişti însă fără material de însoţire, pentru că n-ar fi loc de îm
barcare, însă sub protecţia aviaţiei. însă o trupă îmbarcată la bordul monitoarelor ar Jena 
mult tragerile de artilerie şi o asemenea încercare ar fi ridicolă în asemenea condiţii şi sub 
focul navelor noastre.

Concluzii

Din toate expunerile de mai sus rezultate din constatările făcute în timpul recunoaşterii 
din zilele de 26 şi 27 iulie cu monitorul „Kogălniceanu” s-ar extrage următoarele concluzii:

1. De la Galaţi şi până la mare, ambele maluri ale Dunării pe mari întinderi sunt 
inundate şi din această cauză instalarea observatoarelor nu este posibilă decât la intervale 
foarte mari şi numai acolo unde permite terenul.

2. în aceste condiţii, operaţiuni de trecere n-ar fi posibile decât la Periprava, Chilia 
Veche, Tulcea, Isaccea sau Galaţi.
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3. Pentru operaţiuni de trecere în aceste puncte, sovietele nu dispun de niciun mate

rial de transport sau de pod şi, în consecinţă, asemenea operaţiuni nu se pot &ce.
4. Sovietele dispun pe Dunăre de 5 monitoare mult inferioare in armament ca moni

toarele noastre, de 8 vedete mici şi mari, de 9 şalupe de poliţie şi câteva vase auxiliare ale 
flotilei de monitoare. Cu această forţă fluvială inferioară de a noastră, sovietele nu pot să 
se angajeze să susţină un transport de trupe pe Dunăre.

5. O supraveghere vigilentă pe Dunăre şi la gurile Dunării se impune pentru a ţine 
evidenţa vaselor şi oricărui material intrat pe Dunăre, din care apoi se poate deduce in
tenţia sovietelor.

6. Trebuie să menţinem vie în mintea sovieticilor manifestarea noastră de forţă pe 
fluviu până la mare, prin patrularea monitoarelor şi vedetelor în mod izolat şi în masă 
şi prin afirmarea drepturilor noastre de transport şi pescuit sub protecţia forţei noastre 
fluviale.1*9

Comandantul Marinei Regale 
Viceamiral

(s/s) Petre Bărbuneanu

121. Notă Rezumativă

Memoriul
Domnului viceamiral Petre Bărbuneanu

1. Prin Decretul-Lege nr. 3094 din 10.09. 1940 este îndepărtat din armată pentru 
motivele arătate în decret.

2. A deţinut comanda Marinei Regale Române de la 1.11.1937.
3. La luarea comenzii Marinei, materialul naval era la limita de rezistenţă.
A luat măsuri realizând următoarele:

a. Obţinerea de fonduri pentru repararea navelor şi instalarea bateriilor de coastă, 
întrebuinţându-se tunurile grele de 152 mm.

b. Intensificarea lucrului în toate şantierele din ţară, astfel că cele două contratorpi- 
loare dp R vor intra în curând în serviciu iar Flotila de Dunăre, compusă din 6 monitoare 
şi 4 vedete fluviale, complet modernizate şi prevăzute cu armament nou cu bătaie lungă a 
fost, din primăvara acestui an, gata pentru orice operaţii.

c. întocmirea unui program naval aprobat de MA.M. şi M.St.M. O parte din acest 
program naval este în curs de executare la Şanderele Navale din Galaţi.

4. în timpul acţiunii din Basarabia, Marina Regală Română a îndeplinit următoarele 
misiuni:

- protecţia retragerii materialului din porturile dunărene;
- interzicerea accesului duşmanului in Delta Dunării şi pe coasta Mării Negre, prin 

efectuări de baraje de mine şi patrulări.

159 Ibidem, f. 167-177.
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Comandantul Marinei a făcut diferite deplasări pe apă sau cu avionul, dând disp>ozi- 

ţiuni pe loc trupelor de marină.
Marina Regală Română în operaţiunile din Sudul Basarabiei nu au avut pierderi ma

teriale iar oamenii numai unul ucis la Reni.
5. Raportează că educaţia ostăşească şi marinărească primită l-a călăuzit în toată ca

riera pentru ca să fie un demn militar care şi-a făcut numai datoria, fără a se abate de la 
calea legală.

Roagă ca domnul general Ion Antonescu, Conducătorul Statului să-i aprobe audienţa.
Pe această Notă rezumativă, generalul Ion Antonescu a pus următoarea rezoluţie:
„Nu aprob. Nu era indicat prin trecutul său să ajungă unde a ajuns. A fost impus la conducere 

§i înaintat de sferele odioase ale Doamnei Lupescu. Marina nu l-a recunoscut ca demn de situaţia pe 
care a avut-o. Cererea de audienţă este o îndrăzneală.”140

Şi astfel, viceamiralul Petre Bărbuneanu a trebuit să mai aştepte încă cinci ani până la 
reabilitarea şi recunoaşterea activităţii s<de, prin avansarea la gradul de amiral.141

140 Ibidem, f. 154-155.
141 „Nelinişti metafizice”, Anul II, ianuarie-februarie 2007, p. 149-156 şi martie 2007, p. 121-128.
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Capitolul V

CAZUL COMANDORULUI COPACIU CONSTANTIN

122. Sentinţa nr. 1283 din 30 noiembrie 1949

Dosar nr. 1954/949 
Republica Populară Română 
Tribunalul Militar Bucureşti 
Secţia a Il-a

Sentinţa nr. 1283

Astăzi 30 noiembrie 1949,
Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia a Il-a compus conform art. 19-22 C.J.M. din

tov.:
Preşedinte: It.-col. magistrat Pomârleanu Dumitru
Lt.-col. Băduţ Ştefan
Lt. col. Crăciun Constantin
Maior magistrat liana Doru
Maior Angheliu Grigore
Procuror militar lt. col. magistrat Mihăilescu Pascal 
Grefier de şedinţă Anastasiu Gheorghe
s-a întrunit în şedinţa publică, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute în art. 19-22 

C.J.M. şi având toţi prestat Jurământul conform legii, în scopul de a judeca pe:
Locotenent-comandor de marină Copaciu Constantin de ani 39, fiul lui Nicolaie şi 

Elena, născut în Ploieşti, judeţul Prahova, de profesie ofiţer activ, căsătorit, fără copii, 
domiciliat în Bucureşti, strada Vlad Judeţul 15;

Gheorghiu Gleante Ion, de ani 39, fiul lui Cleante şi Ana, născut Galaţi Covurlui, de 
profesie funcţionar superior, domiciliat în Bucureşti, strada 13 Decembrie nr. 42, necăsă
torit, ambii inculpaţi declarând că nu au mai fost condamnaţi; trimişi în judecată, primul 
pentru crimă de înaltă trădare c.f. art. 190 C.P., iar secundul pentru crimă de înaltă tră
dare c.f. art. 191 C.P.

Ambii inculpaţi s-au prezentat în instanţă în stare de arest, asistaţi din oficiu de avo
catul Manolescu Mihai din Bucureşti.

Preşedintele, conformându-se disp. art. 265 C.J.M., a stabilit identitatea numiţilor 
inculpaţi, aşa cum s-a trecut mai sus.
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S-a făcut apoi apelul martorilor cauzei, de către grefier, după cum urmează;
Martorii apărării: Ecaterina Madgearu, propusă de inculpatul Gheorghiu şi mar

torul Jipescu Octavian, propus de inculpatul Copaciu, care au lipsit, ceilalţi martori fi
ind audiaţi la termenul anterior. Apărarea pentru ambii inculpaţi declară că renunţă la 
martorii absenţi şi cere judecarea cauzei. Tov. procuror nu se opune, cere să se ia act de 
aceasta.

Tribunalul
Văzând lipsa martorilor şi declaraţiilor părţilor

Dispune
Ia act de declaraţia apărării şi continuă dezbaterile.
Dată şi citită în şedinţa publică de azi 30 noiembrie 1949.
S-a citit de grefier actul de acuzare şi piesele dosarului, preşedintele încunoştiinţând 

pe inculpaţi despre faptele ce li se impută, procedându-se la luarea interogatoriilor acesto
ra cu respectarea dispoziţiei nr. 269 C.J.M., arătându-li-se dovezile şi cerându-le să spună 
tot ce este util apărării lor, interogatorii care s-au anexat dosarului.

S-a dat cuvântul tov. procuror militar, care a susţinut vinovăţia ambilor inculpaţi pen
tru faptele imputate lor şi suficient dovedite în speţă, cerând condamnarea ambilor.

Apărarea prin avocat Manolescu Mihai, din oficiu, a susţinut că inculpatul Copaciu 
a dat harta în 1946 lui Gheorghiu, Biroului de Informaţii american şi englez ca aliaţi, 
asemenea şi a doua hartă, afară de schiţă care numai singură nu ar întruni elementul cri
mei de înaltă trădare, iar hanii ce i-a primit de la Gheorghiu Cleante erau împrumutaţi, 
cerând achitarea pentru inculpatul Gheorghiu, susţine că acesta a primit hărţile de la 
Copaciu spre a le publica în Elveţia, lipsind intenţia de a trăda interesul statului nostru şi 
cere achitarea.

După ce apărarea a avut ultimul cuvânt, preşedintele a întrebat pe inculpaţi dacă mai 
au ceva de adăugat în apărarea lor şi, după răspunsul lor negativ, a declarat dezbaterile 
închise, iar Tribunalul, având nevoie de a studia actele dosarului şi delibera în cauză, a 
amânat pronunţarea la 1 decembrie 1949.

Şedinţa de la 1 decembrie 1949
Tribunalul fiind retras în Camera de Consiliu conform art. 290 C.M.J., a deliberat 

asupra culpabilităţii şi aplicaţiunii pedepselor, opiniunea Judecătorilor fiind luată conf. 
art. 291-295 C.J.M. la aplicaţiunea pedepselor s-a avut în vedere dispoziţiunile din cartea 
IV, tidul I C.J.M. şi în urma acestei dezbateri, a pronunţat următoarea sentinţă:

Tribunalul
Deliberând în conformitate cu art. 291-295 C.J.M.
Asupra acţiunii penale nr. 1299 din 11 octombrie 1949 deschisă contra locotenent- 

comandor Copaciu Constantin şi Gheorghiu Cleante Ion, funcţionar superior, pentru 
faptele arătate mai sus.

Având în vedere concluziunile orale ale procurorului militar, precum şi susţinerile 
inculpaţilor făcute personal şi prin apărător în faţa instanţei în şedinţă publică.

Că, din instrucţia orală urmată în cauză în şedinţa publică şi din actele dosarului, 
ce au fost puse în discuţia părţilor în şedinţa publică conf. art. 131 procedură penală, se 
constată următoarele:
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in fapt,
între ambii inculpaţi există legături de strânsă prietenie, încă din anul 1930, când 

erau la Şcoala Militară Navală, astfel că după 6 martie 1946, din discuţiile ce au avut loc 
între ei, referitor la regimul nou democrat, s-au putut verifica de aşa manieră că s-au şi 
hotărât imediat să lucreze pe linie informativă, contra regimului nostru de democraţie 
populară şi în favoarea serviciilor de informaţii anglo-americane.

Pentru ca acţiunea lor să fie cât mai conspirativă, au decis amândoi să nu facă recru
tări de oameni şi să se folosească de cunoştinţele şi prietenii lor, obţinând astfel informaţii 
tehnice de la ofiţerii de marină şi alţii, pe care îi provoca la discuţii cu caracter militar 
tehnic, fără ca aceştia să cunoască scopul urmărit de ei.

Inculpatul Copaciu, ca ofiţer activ şi competent în materie de marină, obţine informa
ţii asupra stării şi calităţii unor vase şi ambarcaţiuni, făcând apoi schiţe şi desene referitoare 
la barajul de mine Sud-Sulina-Sf. Gheorghe, cu precizarea capetelor de baraje şi trasează 
pe hartă toate acestea pe harta „Delta of the Danube”, iar pe harta „Caliacra to Odessa” tra
sează barajul de mine Sulina Nord-Constanţa-Cap Midia, cu arătarea pasajelor şi a drumu
rilor de trecere, pe care le predă toate lui Gheorghiu Cleante Ion, care la rându-i le predă 
mai departe comandorului R. Marston din Serviciul de Informaţii englez şi lui Robinson.

Tot Copaciu a cules informaţii asupra navelor „Delfinul”, „Mărăşri", canonierelor 
„Ghiculescu” şi „Stihi”, a torpiloarelor „Sborul” şi „Smeul” şi vedetelor de tip „Power”, 
precum şi asupra staţiei de demagnetizare a cocelor, asupra unor exerciţii militare sovie
tice cu vase amfibii la Tighina, asupra unor remorchere de la Brăila, asupra unor vase 
sovietice de pe Dunăre, despre dragajul din Marea Neagră de către vasele sovietice şi a 
altor date referitoare la Marina noastră, pe care numitul de asemenea le dă, contra bani şi 
alimente, lui Gheorghiu Cleante Ion, care la rându-i le înmânează lui Charles Robinson, 
din Serviciul Secret de Informaţii al anglo-americanilor.

Inculpatul Gheorghiu Cleante Ion a primit informaţiile culese, completate şi schiţele 
efectuate de Copaciu, de la acesta în ascuns, şi, în plus, el personal a luat informaţiile de la 
Max Auşnit, a cărui activitate trădătoare este bine cunoscută şi al cărui secretar a fost, asu
pra producţiei uzinelor Reşiţa, Titan Nadlag-Călan şi Astra Vagoane, predându-le apoi 
toate acestea Serviciului de Informaţii anglo-american, prin oamenii acestora R. Marston, 
Charles Robinson şi Burton Berry, contra bani şi alimente, din care a dat şi lui Copaciu, 
drept plată pentru informaţiile ce i le dăduse.

Faptele numiţilor sunt perfect dovedite în cauză cu recunoaşterile lor şi precizările ce 
le fac la cercetările preliminare, în parte cu recunoaşterile de la interogator şi care se co
roborează perfect cu schiţele incriminate aflate la dosar şi constatările din procesul verbal 
dresat de organele Securităţii la 9 iulie 1949.

Că, de altfel inculpaţii în apărarea lor, deşi au propus şi audiat martorii Grecescu 
Emil, Botoşoneanu Bernard, Alexandrescu Mihai şi Botez Călin, totuşi depoziţiile acesto
ra se constată că nu sunt concludente, deoarece nu sunt martori de fapt şi se mulţumesc a 
da certificate de bună purtare inculpaţilor.

De altfel, chiar martorul apărării Alexandrescu, în depoziţia sa precizează că punctele 
de baraje şi intrarea prin canale sunt secrete şi relaţii se dau numai oficial, ceea ce întăreşte 
§1 mai mult convingerea noastră că Copaciu ştia perfect aceasta, mai ales în calitatea lui de 
comandor de marină.
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în ceea ce priveşte alegaţiunea lui Copaciu, că a dat schiţele încriminate lui Gheorghiu, 

ca amintire, avându-le de la Şcoala de Război, este nesinceră, deoarece el ca militar activ 
şi aşa cum s-a arătat mai sus, el ştia bine că asemenea lucruri sunt absolut secrete şi nu se 
puteau da particularilor, indiferent de raportul de prietenie dintre ei, aşa cum pretinde.

Că aşa fiind şi întrucât inculpaţii nu au putut produce în apărarea lor vreo dovadă, iar 
faptele sunt complet dovedite împotriva lor, Tribunalul consideră că prin comiterea aces
tor fapte, inculpatul Copaciu, ofiţer activ, deci funcţionar public, s-a făcut vinovat de crimă 
de înaltă trădare p.p. art. 190 C.P. iar inculpatul Gheorghiu Cleante, cetăţean român, s-a 
făcut vinovat de crimă de înaltă trădare p.p. art. 191 C.P. ale căror elemente constitutive 
sqnt în total întrunite in speţă, deoarece;

în drept, inculpatul Copaciu, ofiţer activ, deci funcţionar public, locotenent-coman- 
dor de marină, a cules informaţiuni cu caracter militar, arătate mai sus, a completat pe 
hartă diferite date şi însemnări asemenea arătate mai sus, cum şi a efectuat schiţe topogra
fice, toate cu caracter militar, secrete ce interesau apărarea teritoriului, siguranţa statului, 
cpprinzând starea, calitatea şi cantitatea materialului nostru militar, vasele de război, ae
ronavele eţc.

A dat toate aceste date şi schiţe coinculpatului Gheorghiu Cleante Ion, divulgând 
astfel secretele militare unui particular, care apoi la rândul lui, a transmis toate acestea. 
Serviciului de Informaţii anglo-american.

Acestea nu trebuiau divulgate nimănui, fiind secrete militare şi pe care numitul ştia 
că nu trebuie divulgate străinilor de armată, datorită calităţii lui de ofiţer activ, calitate în 
care de altfel a şi putut intra în posesiunea hărţii militare şi datelor militare, prin însăr
cinări ce le-a avut în diferite locuri, recte zone militare interzise, dar care au fost şi bune 
pentru informarea lui.

Inculpatul Copaciu, consimţind în mod conştient şi voit să dea informaţiuni, hărţi şi 
schiţe lui Gheorghiu cu bună ştiinţă că şi Gheorghiu le predă mai departe unor persoane 
din Serviciul de Informaţii anglo-american, bună ştiinţă rezultată din faptul destul de 
elementar că.el, ca ofiţer activ, cunoaşte ordinele de a fi ţinute secrete aceste informaţii 
şi mai ales finalitatea faptei lui, că acestea merg mai departe în posesia unor state străine, 
totuşi n-a ţinut cont de aceasta şi a săvârşit fapta reţinută contra lui, cu vădită intenţie 
criminală.

Inculpatul Gheorghiu Cleante Ion, născut la Galaţi-Covurlui, din părinţi români, 
deci cetăţean român, şi-a procurat contra unor sume de bani şi alimente, de la Copaciu, 
căruia i-a dat acestea, documente, în speţă schiţe topografice şi hărţi diferite cu însemne 
topografice şi informaţii, toate militare, aşa cum s-a arătat mai sus şi care este ştiut că sunt 
absolut secrete.

Numitul, intrat astfel în posesiunea acestor documente şi informaţiuni în mod ilicit, 
deoarece el, ca nemilitar, nu avea calitatea de a şi le procura sau de a le deţine, cum nici 
de a cunoaşte conţinutul lor, le-a trimis apoi prin intermediul agenţilor anglo-americani, 
R. Martson, Charles Robinson şi Barton Berry, contra unor sume de bani şi alimente, din 
care a dat o parte şi coinculpatului Copaciu, cum s-a arătat mai sus.

Intenţiunea delictoasă rezultă din aceea că numitul în mod conştient şi voit a făcut 
aceasta, deoarece ca fost ofiţer, ştia perfect de bine că asemenea documente şi informaţiuni 
militare sunt secrete şi, în plus de aceasta, faptul că el a căutat să intre în posesia lor, tot în
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mod secret, conduce şi mai mult la convingerea noastră că şi-a dat seama că săvârşeşte un 
act ilicit, predându-le unor agenţi străini din slujba statelor capitaliste anglo-americane.

Dar a făcut acestea în mod conştient şi interesat de a obţine şi foloase materiale injus
te, în speţă bani şi alimente.

Văzând şi dispoziţia art. 193 C.P., cum şi disp. 456 C.J.M.
Că, numiţii au în cauză şi detenţiune preventivă, conf. art. 463 C.J.M. aceasta urmea

ză a li se scădea din pedeapsa principală dată.
Pentru aceste motive. Tribunalul în unire cu concluziunile procurorului militar, cu 

unanimitate de voturi, declară pe locotenent-comandor de marină Copaciu Constantin 
culpabil pentru crimă de înaltă trădare p.p. art. 190 C.P. şi pe Gheorghiu Cleante Ion 
culpabil pentru crimă de înaltă trădare p.p. art. 191 C.P. In consecinţă;

in numele legii
Tribunalul

Hotărăşte:

Cu unanimitate de voturi, făcând aplicaţiunea art. 190 C.P. 193, C.P. 456, 304, 463 
C.J.M., condamnă pe locotenent-comandor de marină Copaciu Constantin din Bucureşti, 
strada Vlad Judeţul 15, pentru crimă de înaltă trădare, la muncă silnică pe viaţă, degra
dare militară şi confiscarea averii.

Cu unanimitate de voturi, făcând aplicaţiunea art. 191 C.P. 193 C.P. 304,463 C.J.M., 
condamnă pe Gheorghiu Cleante Ion, pentru crimă de înaltă trădare, la muncă silnică pe 
viaţă şi confiscarea averii.

Mai obligă pe fiecare să plătească câte 3000 lei cheltuieli de judecată.
Li se comută la ambii detenţiunea preventivă.
Tribunalul reintrând în şedinţa publică, preşedintele conform art. 209 C.J.M. a dat 

citire dispoziţiunilor de mai sus.
Cu drept de recurs în două zile la Curtea Militară de Casare şi Justiţie.
Dată şi citită în şedinţă publică astăzi 1 decembrie 1949.
Dăm putere şi ordonăm tuturor agenţilor puterii publice de a executa această sentin

ţă, tuturor procurorilor pentru aducere la îndeplinire, comandanţilor şi ofiţerilor forţei 
publice, de a da ajutorul legalmente cerut.

Prezenta sentinţă s-a semnat de noi.

Preşedinte
Lt. col. mag. D. Pomârleanu

Membri: 
Lt. col. Băduţ Ştefan 

Lt. col. Crăciun Constantin 
Maior mag. liana Doru 

Maior Angheliu Grigore

Grefier
ss. indescifrabil
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Proces-verbal

Astăzi 1 decembrie 1949.
Sentinţa de faţă s-a citit de noi, grefierul Tribunalului, în prezenţa procurorului mi

litar, care a încunoştiinţat pe condamnaţi, că au drept de recurs, la Curtea Militară de 
Casare conf. art. 349-351 C.J.M. în termen de 2 zile.142 

Această dure s-a făcut în prezenţa gărzii sub arme.113

Procuror militar
Lt. col. mag. Mihăilescu Pascal

Grefier 
ss. indescifrabil

1,2 Inculpaţii au înaintat recurs cu nr. 25326 din 14 februarie 1950. Conform Decretului 
5/3.01.1963, pedepsele de M.S.U. aplicate lui Copaciu Constantin şi Gheorghiu C. Ion au fost co
mutate în câte 25 de ani muncă silnică. Prin Decretul nr. 411/24.03.1964, au fost graţiaţi de pedepse 
acuzaţii Copaciu Constantin şi Gheorghiu Cleante Ion.

143 A.M.R., Fond Tribunalul Militar Bucureşti, dosar nr. 1112-1349, f. 1-6.
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Capitolul VI

CAZUL VICEAMIRALULUI FUNDĂTEANU PREDA

123. Sentinţa nr. 1270 din 19 noiembrie 1953 în procesul francmasonilor

R.P.R.
Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti 
Dosar nr. 2449/193

Sentmţa nr. 1270

Astăzi 19 noiembrie 1953

Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti compus conform legii din:

Maior de justiţie: Mohor Rudolf - preşedinte
Maior Dobrin Vasile - asesori populari
Maior Imbru Octavian - asesori populari
Locotenent-colonel de Justiţie Alexandru Gheorghe - procuror militar
Grefier Bălan Ştefan - grefier şef

S-a întrunit în şedinţă publică cu respectarea dispoziţiunilor prevăzute de lege şi 
având cu toţii jurământul depus conform legii în scopul de a judeca pe:

1. Belu Constandn, născut la 21 mai 1888 în comuna Urlaţi, reg. Ploieşti, fiul lui 
Constantin şi Zina, cetăţean român, de profesiune inginer, fost administrator delegat al 
fostei Societăţi „Mica”, căsătorit, are un copil major, de origine socială mic burghez, fost 
membru al Partidului Social-Democrat, nu a mai fost judecat şi condamnat, cu uiumul 
domiciliu în Bucureşd, strada Biserica Albă nr. 5, în prezent arestat, învinuit pentru crimă 
de înaltă trădare, p.p. de art. 209 partea Il-a lit. e;

2. Ciupercescu Mircea, născut la 25 decembrie 1899 în Calafat, fiul lui Pompei şi 
Victoria, cetăţean român, de profesiune inginer, fost director comercial la C.F.R., căsă
torit, are un copil minor, de origine socială mic burghez, simpatizant al P.N.Ţ., nu a mai 
fost judecat şi condamnat, cu uldmul domiciliu în Bucureşti, strada Ştefan Furtună nr. 2, 
m prezent arestat, învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 c.p. şi delictul 
de uneldre contra ordinii sociale, p.p. de art. 209 partea Il-a lit. e;
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3. Artăreanu Mihai, născut la 18 august 1905 în Bucureşti, fiul lui Dimitrie şi Eugenia, 

cetăţean român, de profesiune avocat, fost director general al Societăţii petrolifere 
„Creditul Minier”, căsătorit, are un copil major, de origine socială mic burghez, fost mem
bru al Partidului Liberal, a mai fost Judecat şi condamnat la 2 ani închisoare corecţională 
pentru gestiune frauduloasă, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Mântuleasa nr. 12, 
în prezent arestat, învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

4. Brătăşanu Paul, născut la 28 mai 1898 în Craiova, fiul lui Alexandru şi Emilia, cetă
ţean român, de profesiune inginer, fost moşier - expropiat, căsătorit, are doi copii minori, 
de origine socială burgheză, simpatizant al P.N.Ţ, nu a mai fost judecat şi condamnat, cu 
ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul LV. Stalin nr. 59, în prezent arestat, învinuit pentru 
crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p. şi delictul de uneltire contra ordinii 
sociale p.p. de art. 209 partea 11-a lit. e c.p.;

5. Grigoriu George, născut la 30 noiembrie 1902 în Iaşi, fiul lui Constantin şi Adela, 
cetăţean român, de profesiune funcţionar, fost consilier la înalta Curte de Conturi, căsăto
rit, fără copii, de origine socială mic burghez, nu a făcut niciun fel de politică, nu a mai fost 
judecat şi condamnat, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada T. Aman nr. 42, în prezent 
arestat, învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p. şi delictul de 
uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 partea Il-a lit. e c.p.;

6. Cherchez Alfred, născut la 29 decembrie 1897 în Bucureşti, fiul lui Ştefan şi Maria, 
cetăţean român, de profesiune industriaş, de origine socială burgheză, fost simpatizant 
al Ligii Vlad Ţepeş, căsătorit, fără copii, nu a mai fost judecat şi condamnat, cu ultimul 
domiciliu în Bucureşti, strada Mihăileanu nr. 28, în prezent arestat, învinuit pentru crimă 
de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

7. Ştefănescu Constantin, născut la 25 februarie 1902 în comuna Cotu Cioarei-Buzău, 
fiul lui Ion şi Ioana, cetăţean român, de profesiune inginer, căsătorit, are un copil major 
şi unul minor, de origine socială mic burghez, nu a mai fost judecat şi condamnat, nu a 
făcut niciun fel de politică, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Vespasian nr. 44, în 
prezent arestat, învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

8. Vulpe Tiberiu, născut la 18 iulie 1906 în comuna Jadan-Timiş, fiul lui Nicolaeşi 
Veturia, cetăţean român, de profesiune inginer, căsătorit, fără copii, de origine socială mic 
burghez, nu a făcut niciun fel de politică, nu a mai fost judecat şi condamnat, cu ultimul 
domiciliu în Bucureşti, strada Maria Rosetti nr. 31, în prezent arestat, învinuit pentru 
crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

9. Atanasiu Cristea, născut la 25 decembrie 1892 în Bucureşti, fiul lui Pândele şi 
Atena, cetăţean român, de profesiune fost locotenent-colonel deblocat, divorţat, are un 
copil major, de origine socială muncitorească, simpatizant P.M.R., nu a mai fost judecat 
şi condamnat, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Sf Constantin nr. 26, în prezent 
arestat, învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

10. Popovici George Alexandru Virgil, născut la 21 noiembrie 1897 la Kiel-Germania, 
fiul lui Gheorghe şi Maria, cetăţean român, de profesiune inginer, căsătorit, are doi copii 
majori, de origine socială burgheză, nu a făcut niciun fel de politică până în anul 1920, 
de atunci membru P.N.L., nu a mai fost judecat şi condamnat, cu ultimul domiciliu în 
Bucureşti, strada Jaqies Eliass nr. 2, în prezent arestat, învinuit pentru crimă de înaltă 
trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;
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11. Vladimir Leonida, născut la 23 februarie 1895 în Bucureşti, fiul lui Motriz şi 

Charlotte, cetăţean român, de profesiune medic, căsătorit, are un copil major, de origine 
socială mic burgheză, nu a făcut niciun fel de politică, nu a mai fost judecat şi condamnat, 
cu ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul Republicii nr. 64, în prezent arestat, învinuit pen
tru delictul de instigare publică, p.p. de art. 327 al. 3 c.p.;

12. Popescu Nicolae, născut la 3 iunie 1891 în comuna Ploştina-Mehedinţi, fiul lui 
loan şi Constantina, cetăţean român, de profesiune arhitect, căsătorit, are un copil major, 
de origine socială ţăran mijlocaş, a mai fost judecat şi condamnat la amendă penală în anul 
1948, nu a făcut politică, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul 1 Mai nr. 9, în prezent 
arestat, învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

13. Fundăţeanu Preda, născut la 14 iulie 1890 în Râmnicu Vâlcea, fiul lui Constantin 
şi Elena, cetăţean român, de profesiune fost amiral şi adjutant regal, de origine socială 
mic burgheză, nu a făcut politică, căsătorit, are doi copii majori, nu a mai fost judecat şi 
condamnat, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada V. Lascăr nr. 6, în prezent arestat, 
învinuit pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 partea a Il-a lit. 
e c.p. şi delictul de instigare publică, p.p. de art. 327 al. 3 c.p.;

14. Bocheli Nubar, născut la 14 iulie 1905 în Istanbul, fiul lui Serope şi Sofia, cetăţean 
român, de profesiune funcţionar, de origine socială mic burgheză, necăsătorit, nu a făcut 
politică, nu a mai fost judecat şi condamnat, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada 
Batiştei nr. 1, în prezent arestat, învinuit pentru complicitate la crimă de înaltă trădare, 
p.p. de art. 121 c.p. combinat cu art. 190 şi 191 c.p.;

15. Cosac Şerban, născut la 13 mai 1915 în Brăila, fiul lui Dumitru şi Elisabeta, ce
tăţean român, de profesiune inginer, de origine socială mic burgheză, fost legionar, ne
căsătorit, a mai fost trimis în judecată pentru activitate legionară şi achitat, cu ultimul 
domiciliu în Bucureşti, strada Dristor nr. 63, în prezent arestat, învinuit pentru delictul 
de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 partea Il-a lit. f c.p.;

16. Votgberg Henry, născut la 26 martie 1890 în Brăila, fiul lui Carol şi Maria, cetă
ţean român, de profesiune fost consilier superior C.F.R., de origine socială mic burgheză, 
nu a făcut politică, căsătorit, fără copii, nu a mai fost judecat şi condamnat, cu ultimul do
miciliu în Bucureşti, b-dul N. Bălcescu nr. 35, în prezent arestat, învinuit pentru delictul 
de omisiunea denunţării p.p. de art. 228 c.p. comb. cu art. 209 partea a Il-a c.p. şi delictul 
de instigare publică, p.p. de art. 327 al. 3 c.p.;

17. Devechi Alexandru, născut la 11 decembrie 1895 în comuna Burdujeni-Botoşani, 
fiul lui Leopold şi Sidonia, cetăţean român, de profesiune pensionar C.F.R. şi scriitor, de 
origine socială burgheză, fost membru al P.N.Ţ., căsătorit, fără copii, nu a mai fost judecat 
şi condamnat, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Mihai Cornea nr. 83, în prezent 
arestat, învinuit pentru delictul de omisiunea denunţării p.p. de art. 228 c.p. comb. cu art. 
1 c.p. comb. cu art. 209 partea a Il-a c.p. de art. 327 al. 3 c.p.;

Acuzaţii s-au prezentat în instanţă asistaţi de apărătorii lor, după cum urmează:
Avocat Holban M. pentru acuzaţii Belu Constantin, Grigoriu George, Atanasiu 

Cristea, Bocheli Nubar şi Devechi Alexandru;
Avocat Berceanu S. Bernard, pentru acuzaţii Ciupercescu M. Cherchez, Popovici V. 

şi Popescu N.;
Avocat Pavelescu Ileana pentru acuzaţii Brătăşanu Paul, Vulpe T. şi Cosac Şerban;
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Avocat Dimulescu Constantin, pentru acuzaţii Artăreanu M., Ştefanescu C. Vladimir 

L, Fundăţeanu P. şi Votberg H.
Preşedintele conformându-se dispoziţiunilor art. 265 C.J.M. a stabilit identitatea acu

zaţilor care au dat datele personale arătate mai sus.
Martorii în cauză nu au fost propuşi de niciuna din părţi.
După aceasta s-a dat citire rechizitoriului şi pieselor din dosar, iar preşedintele a încu- 

noştinţat pe acuzaţi despre faptele ce li se pun în sarcină şi a procedat la luarea interoga
toriilor lor cu respectarea dispoziţiunilor 269 C.J.M., arătându-le dovezile şi cerându-le să 
spună tot ce este udl apărării, interogatorii ce s-au anexat apoi la dosarul cauzei.

Conf. dispoziţiei art. 270 C.J.M., interogatoriile acuzaţilor au fost luate separat, după 
care au fost introduşi în sala de şedinţă toţii acuzaţii, s-a dat citire tuturor răspunsurilor la 
interogatorii, astfel ca fiecare acuzat să aibă cunoştinţă de cele ce au declarat ceilalţi coacu- 
zaţi, după care s-au semnat de cei în drept.

S-a dat apoi cuvântul procurorului militar, care în rechizitoriul său oral a susţinut 
vinovăţia acuzaţilor, arătând pentru fiecare în parte faptele săvârşite şi încadrarea acestor 
fapte în textele de lege respective.

Procurorul militar, analizând faptele comise de acuzaţii Ştefanescu Constantin, Vulpe 
Tiberiu, Atanasiu Cristea şi Popescu Nicolae, cere schimbarea calificării din crimă de înaltă 
trădare în complicitate la crimă de înaltă trădare, adică să se schimbe calificarea din re
chizitoriul scris şi prevăzută în disp. art. 190 şi 191 c.p. în disp. art. 121 c.p. comb. cu art. 
190 şi 191 c.p.

Pentru toţi ceilalţi acuzaţi, procurorul militar menţine în rechizitoriul oral încadrarea 
din rechizitoriul scris, constată că faptele acuzaţilor întrunesc elementele constitutive ale 
infracţiunilor prevăzute de cele din texte de lege şi cere severa lor condamnare.

Apărarea, prin avocaţii Holban, Berceanu S. Bernard, Pavelescu şi Dimulescu C. a 
cerut instanţei ca atunci când va delibera asupra pedepselor ce urmează să le suporte 
acuzaţii, să aibă în vedere circumstanţele lor personale şi faptul că ei nu au reuşit să se 
integreze în noua mentalitate, ci au păstrat încă vechea mentalitate burgheză în care au 
crescut şi ale căror produse sunt.

După ce apărarea a avut ultimul cuvânt, preşedintele a întrebat pe fiecare acuzat dacă 
mai are ceva de adăugat în apărarea sa, iar după răspunsul negadv al acestora, a declarat 
dezbaterile închise.

Tribunalul s-a retras apoi în Camera de Consiliu spre a delibera asupra culpabilităţii 
şi aplicaţiunii pedepsei. Opiniunea judecătorilor s-a luat conform dispoziţiunilor art. 291- 
295 C.J.M. după care:

Tribunalul
Deliberând în secret, asupra acţiunii penale deschisă pentru rechizitoriul Procuraturii 

Militare Teritoriale Bucureşti cu nr. 1688 din 4 noiembrie 1953 în contra lui:
1. Belu Constantin, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Biserica Albă nr. 5, pen

tru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p. şi delictul de uneltire contra ordinii 
sociale p.p. de art. 209 partea a Il-a lit. e c.p.;

2. Ciuperceanu Mircea, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Ştefan Furtună nr. 2, 
învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p. şi delictul de uneltire 
contra ordinii sociale p.p. de art. 209 partea a Il-a lit. e c.p.;
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3. Artăreanu Mihai, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Măntuleasa nr. 12, învi

nuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 §i 191 c.p.;
4. Brătăşanu Paul, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul I.V. Stalin nr. 59, în pre

zent arestat, învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p. şi delictul 
de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 partea a Il-a lit. e c.p.;

5. Grigoriu George, cu uiumul domiciliu în Bucureşti, strada T. Aman nr. 42, învinuit 
pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p. şi delictul de uneltire contra 
ordinii sociale p.p. de art. 209 partea a Il-a lit. e c.p.;

6. Cherchez Alfred, cu uiumul domiciliu în Bucureşti, strada Mihăileanu nr. 28, învi
nuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

7. Ştefănescu Constantin, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Vespasian nr. 44, 
în prezent arestat, învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

8. Vulpe Tiberiu, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Maria Rosetti nr. 31, învi
nuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

9. Atanasiu Cristea, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Sf. Constantin nr. 26, 
învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

10. Popovici George Alexandru Virgil, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Jaqies 
Eliass nr. 2, învinuit pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

11. Vladimir Leonida, cu ultimul domiciliu în Bucureşd, b-dul Republicii nr. 64, în
vinuit pentru delictul de instigare publică, p.p. de art. 327 al. 3 c.p.;

12. Popescu Nicolae, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul 1 Mai nr. 9, învinuit 
pentru crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 190 şi 191 c.p.;

13. Fundăţeanu Preda, cu ultimul domiciliu în Bucureşd, strada V. Lascăr nr. 6, învi
nuit pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 partea Il-a lit. e c.p. 
şi delictul de instigare publică, p.p. de art. 327 al. 3 c.p.;

14. Bocheli Nubar, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Batiştei nr. 1, învinuit 
pentru complicitate la crimă de înaltă trădare, p.p. de art. 121 c.p. combinat cu art. 190 
şi 191 c.p.;

15. Cosac Şerban, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Dristor, nr. 63, învinuit 
pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 partea Il-a lit. f c.p.;

16. Votgberg Henry, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, b-dul N. Bălcescu nr. 35, învi
nuit pentru delictul de omisiunea denunţării p.p. de art. 228 c.p. comb. cu art. 1 c.p. comb. 
cu art. 209 partea a Il-a c.p. şi delictul de instigare publică, p.p. de art. 327 al. 3 c.p.;

17. Dovechi Alexandru, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, strada Mihai Cornea nr. 
83, învinuit pentru delictul de omisiunea denunţării p.p. de art. 228 c.p. comb. cu art. 1 
c.p. comb. cu art. 209 partea a Il-a c.p.

Având în vedere concluziunile orale ale procurorului militar şi susţinerile acuzaţilor 
făcute personal şi prin apărătorii lor, în faţa instanţei în şedinţă publică.

Având în vedere că din instrucţia orală urmată în cauză în şedinţă publică, cât şi din 
actele de la dosar care au- fost puse în discuţia părţilor în şedinţă publică, conform art. 131 
procedură penală se constată următoarele:

în fapt
Activitatea fiecărui acuzat se materializează astfel:
1. Belu Constantin a cunoscut în anul 1947, prin intermediul lui Popovici Gheorghe, 

pe colonelul Anderson de la Legaţia S.U.A. şi a trimis acestuia informaţii privind:
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- situaţia şi posibilitatea de transformare a unor uzine producătoare de armament 

din ţară, dându-i şi o schiţă a acestor uzine însoţită de un expozeu ce a fost tradus in limba 
engleză de Popovici Gh.;

- despre situaţia unor uzine metalurgice informaţii însoţite de o notă explicativă tra
dusă în limba engleză tot de Popovici Gh.;

- situaţia unor societăţi miniere producătoare de aur împreună cu două dări de sea
mă cu privire la activitatea acestor societăţi;

- schiţa unei regiuni miniere limitată pe o hartă a Statului Major General cu arătarea 
locurilor unde se găsesc zăcămintele argint, granit şi mică.

- despre producţia altor societăţi miniere şi a Sovrompetrolului, cu note explicative, 
traduse în limba engleză tot de Popovici Gh.;

- despre industria lemnului şi despre exportul acestuia;
- despre modul de aprovizionare cu materii prime a unor uzine metalurgice.
Toate aceste informaţii le-a dat colonelului Anderson, deoarece acesta îi ceruse ase

menea date de care avea nevoie ca să informeze guvernul S.UjA, pentru că acest guvern 
vroia să investească capital în industria ţării noastre, după ce situaţia polidcă de la noi se 
va schimba.

Acuzatul a obţinut aceste informaţii, pe de o parte, în calitatea ce o avea de director al 
unor uzine metalurgice, altele le-a obţinut de la coacuzatul Artăreanu.

Acuzatul a mai dat informaţiuni şi lui Bameş, membru al Misiunii Militare S.U.A, 
informaţii privind:

- pregătirile ce se făceau în vederea naţionalizării industriilor şi despre starea de spi
rit a moşierimii şi burgheziei cu privire la înfăptuirile guvernului din ţara noastră.

Acuzatul a avut de asemenea strânsă legătură cu agentul Inteligence Service-ului, 
Noradunghian, căruia i-a furnizat informaţiuni cu privire la;

- trupele sovietice aflate în oraşele din ţară;
- despre unele măsuri de pază luate în zonele de frontieră;
- despre construirea unor aeroporturi, indicând oraşele şi felul avioanelor;
- despre uzinele producătoare de armament;
- despre producţia unor uzine metalurgice;
- despre dotarea cu utilaj a unor şantiere navale.
De asemenea, cu ocazia sosirii în ţară a unei ziariste americane, acuzatul a mai furni

zat acestei ziariste informaţii privind;
- situaţia forestieră din Ardeal;
- situaţia unor căi ferate forestiere din regiunea de munte;
- situaţia industriei române, bogăţia în materii prime a subsolului ţării noastre şi 

posibilităţile de exploatare;
- situaţia P.C.R. şi măsurile luate în vederea consolidării lui.
Aceste informaţiuni acuzatul le-a furnizat ziaristei americane tot prin Noradun

ghian.
Acuzatul cunoştea foptul că toate informaţiile ce le dădea lui Noradunghian, acesta le 

trimitea guvernului englez.
Acuzatul a mai obţinut informaţii de la Vulpe l iberiu, informaţii privind industria 

ţării noastre, precum şi lista industriilor ce au fost naţionalizate, precum şi a utilajului cu 
care erau dotate în momentul naţionalizării.
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Acuzatul a mai luat parte la o serie de şedinţe împreună cu Kintescu George, 

Ciupercescu Mircea, Grigoriu George şi Brătăşanu Paul, şedinţe ce au avut loc în biroul 
lui Ciupercescu, la Dir. Gen. C.F.R. şi în care Kintescu George a cerut celorlalţi sprijin 
material pentru organizaţia contrarevoluţionară „Sumanele Negre”.

Acuzatul Belu Constandn, în urma hotărârii luate în acele şedinţe a strâns şi a dat 
lui Kintescu pentru organizaţia contrarevoluţionară „Sumanele Negre” suma de 60 mi
lioane lei.

Faptele de mai sus se dovedesc cu declaraţiile date de acuzat la cercetări, coroborate 
cu recunoaşterile lui în faţa instanţei şi cu declaraţiile celorlalţi coacuzaţi, aşa că instanţa 
reţine ca dovedite în sarcina sa aceste fepte.

2. Ciupercescu Mircea, face o călătorie în interes de serviciu în Turcia în anul 1943, 
in calitatea ce o avea ca director comercial al C.F.R.-ului, şi ia Istanbul ia legătura cu 
agentul britanic Ted Masterson, care i-a cerut să-i procure o serie de informaţii din do
meniul transporturilor din ţara noastră. Acuzatul acceptă această propunere, mai ales că 
Masterson îi promisese că după schimbarea regimului din ţara noastră, îl va face pe acuzat 
subsecretar de stat la Comunicaţii.

în vederea realizării scopului de a culege şi trimite informaţiile de care avea nevoie, 
Masterson îi dă acuzatului un chesdonar şi instrucţiuni cum să-l completeze şi îi comunica 
ca mijloc de comunicare, ziarele româneşti ce veneau în Turcia, în care să puncteze anu
mite litere, conform unui anumit cod, ce 1-au stabilit împreună. Pentru această operaţiune 
îi dă acuzatului două peniţe şi două sticluţe cu cerneală simpatică, învăţându-1 şi cum să 
le utilizeze.

Acuzatul reîntorcându-se la Bucureşti, comunică cele stabilite cu Masterson lui Sterie 
Enăchescu, care a fost de acord cu cele stabilite şi care i-a promis şi sprijinul lui.

în anul 1943, acuzatul trimite pe calea pe care o stabilise lui Masterson informaţiuni 
privind: lungimea reţelei CF din ţara noastră; numărul locomotivelor şi vagoanelor aflate 
in circulaţie; situaţia traficului faţă de anul 1938.

Sterie Enăchescu, după ce a aflat de Ia acuzat cele stabilite cu Masterson, comunică 
aceste lucruri lui Ilie Lazăr, fhintaş al P.N.Ţ., iar acesta le aduce la cunoştinţă lui luliu 
Maniu, care prin Ilie Lazăr, invită pe acuzat acasă la el, unde după unele discuţii ce au 
purtat în legătură cu cele petrecute la Istanbul, Maniu îi cere să mai vie odată pe la el, 
având să-i dea un mesagiu pentru a fi comunicat lui Masterson.

Acuzatul s-a prezentat din nou Ia Maniu, a luat mesagiul - care cuprindea cererea 
lui Maniu către anglo-americani să intensifice măsurile pentru crearea celui de-al doilea 
front, cel de-al doilea front să fie creat în Balcani, de unde armatele anglo-americane să 
elibereze România, înainte ca armatele U.R.S.S. să ajungă Ia graniţele noastre. în acelaşi 
mesagiu, Maniu mai cere relaţii asupra tratativelor ce le ducea Barbu Şdrbey la Cairo.

Acuzatul face apoi o a doua călătorie în Turcia şi îi comunică verbal lui Masterson in
formaţii privind numărul total al vagoanelor şi locomotivelor; traficul în km tone a trans
porturilor civile şi militare; numărul locomotivelor construite la Reşiţa şi Malaxa.

La plecarea din Turcia, acuzatul a primit din partea lui Masterson un mesagiu răspuns 
pentru Maniu, care cuprindea indicaţia pentru acesta să polarizeze în jurul său elementele 
burghezo-moşiereşti necompromise cu nemţii şi să ducă cu U.R.S.S. aceleaşi tratative care 
se duceau la Cairo, îi mai comunica că tratativele de la Cairo decurgeau mulţumitor.
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De asemenea, Masterson îi dă acuzatului un aparat de radio-emisie, precum şi cifrul 

şi instrucţiunile cum să fie folosit acest aparat pentru comunicarea mesagiilor.
După 23 august 1944, acuzatul reia legăturile cu Masterson, care venise în ţară, fă

când parte din misiunea britanică şi între anii 1945-1946 îi dă informaţii privind numărul 
de kilometri de reţea de cale ferată, în circulaţie; numărul restricţiilor pe calea ferată; 
efectele bombardamentelor anglo-americane asupra reţelei de cale ferată; situaţia lunară 
a lucrărilor de refacere a liniilor, tunelelor şi podurilor C.F.R.; situaţia capturilor, numă
rul total de vagoane predate la frontiera U.R.S.S., precum şi situaţia trofeelor-captură în 
tranzit pe C.F.R. spre staţiile de frontieră U.R.S.S.

Acuzatul are, de asemenea, strânse legături cu agentul Intelligence Service-ului 
Noradunghian, căruia îi dă informaţiuni privind staţiile de transbordare între liniile nor
male şi cele lungi, din interiorul ţării, dintre U.R.S.S. şi R.P.R.; despre numărul vagoa
nelor şi locomotivelor; despre rentabilitatea unui vagon închiriat de la U.R.S.S.; despre 
lărgirea liniilor normale şi despre schema de organizare a C.F.R.-ului.

Tot acuzatul comunică lui Noradunghian, pentru ziarista americană ce venise în ţară, 
informaţiuni privind situaţia C.F.; conductele de petrol; lungimea şoselelor şi căile navi
gabile.

Asemenea informaţiuni, acuzatul a mai dat lui Rancan, pentru ca acesta să le transmi
tă lui Malaxa, la New York lui Grasiani şi Belu, precum şi ataşatului comercial turc.

Acuzatul a ţinut ascuns la domiciliul lui, timp de 2 luni, pe legionarul fugar şi urmărit 
de autorităţi Cosac Şerban, deşi ştia că este urmărit.

în anii 1950 şi 1951 a furnizat lui Grigoriu informaţiuni privind: fabricarea capetelor 
de grenade la Uzina Metrom; existenţa unor trupe sovietice într-un oraş din provincie; 
care sunt produsele de la Malaxa şi modul lor de fabricare; proiectul de construire a unei 
conducte de gaz.

Acuzatul a luat parte la şedinţele ce se ţineau în biroul lui de la dir. gen. G.F. în care 
Kintescu a cerut să se dea sprijin organizaţiei contrarevoluţionare „Sumanele Negre” şi a 
fost de acord ca să fie sprijinită această organizaţie cu bani.

Faptele de mai sus se dovedesc cu declaraţiile date de acuzat la cercetări, coroborate 
cu recunoaşterile sale în faţa instanţei şi cu declaraţiile celorlalţi coinculpaţi, aşa că instanţa 
reţine ca dovedite în sarcina sa faptele pentru care a fost trimis în Judecată.

3. Artarfanu Mihai a dat informaţiuni privind industria petrolieră din R.P.R. lui 
Kazasian, North, Bonier şi lui Lorenzo Romani.

De asemenea, a dat dr. Antoniu, în anul 1951, informaţiuni privind: situaţia in
dustriei la 3 ani de la naţionalizare; situaţia soc. petrolifere naţionalizate sau preluate de 
Sovrompetrol şi ce drepturi au primit acţionarii; o situaţie a perspectivelor de viitor a in
dustriei petrolifere, în punerea bazei unei industrii chimice şi farmaceutice având ca ma
terie primă pentru prelucrarea ţiţeiului; studiile făcute de soc. petrolifere asupra obţinerii 
unor produse rentabile din ţiţei, arătând unele produse obţinute de rafinăria Brazi.

Acuzatul a mai dat informaţiuni privind industria petroliferă şi lui Noradunghian, 
deşi cunoştea că acesta este un agent al Intellingence Service-ului, lui Boniver Clemente 
de la legaţia Italiei şi lui Belu Constantin.

Faptele de mai sus se dovedesc cu declaraţiile date de acuzat la cercetări, coroborate 
cu recunoaşterile sale făcute în faţa instanţei şi declaraţiile coacuzaţilor, aşa că instanţa 
reţine ca dovedite faptele pentru care a fost trimis în Judecată.
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4. Brătăganu Paul a furnizat informaţii col. Stacy, col. Masterson şi generalului Gyer 

din partea Misiunii engleze, col. Anderson şi altor doi ofiţeri din partea Misiunii S.U.A. şi 
lui Raymond şi Prost, din partea Legaţiei Franţei, informaţii privind:

- caracterul şi modul de aplicare a reformei agrare;
- posibilităţile de exploatare a pădurilor şi felul în care se face exploatarea;
- prelevările ce se făceau în contul armistiţiului cu U.R.S.S., în domeniul producţiei 

industriale;
- măsurile luate de guvern în vederea consolidării şi măsurile luate împotriva bur

gheziei;
- situaţia economică a României după război;
- construirea unor fabrici de tractoare în România;
- existenţa trupelor sovietice în ţară şi contribuţia lor la creşterea sarcinilor economi

ce ale armistiţiului;
- studiul de proiectare a unui funicular într-o regiune din Ardeal;
- mărirea capacităţii de producţie a unor furnale de la unele uzine;
- proiecte şi investiţii în vederea măririi capacităţii de producţie a industriei româ

neşti;
- situaţia maşinilor capturate din Germania şi recondiţionarea lor în fabricile româ

neşti;
- despre existenţa trupelor sovietice în unele părţi ale ţării.
Acuzatul a luat, de asemenea, parte la şedinţele ce s-au ţinut în biroul coacuzatului 

Ciupercescu, unde Kintescu a cerut sprijinul acestora pentru organizaţia contrarevoluţio
nară „Sumanele Negre” şi au fost de acord să se acorde acest sprijin.

Faptele de mai sus se dovedesc cu declaraţiile date de acuzat la cercetări, coroborate 
cu recunoaşterile sale în instanţă şi declaraţiile celorlalţi coacuzaţi, aşa că instanţa reţine ca 
dovedite in sarcina sa faptele pentru care a fost trimis în judecată.

5. Grigoriu George a dat informaţii lui Lowell de la Misiunea S.U.A. şi Henry Prost 
de la Legaţia Franţei, privind producţia unor fabrici de textile; producţia unei industrii 
de maşini şi unelte; producţia de minereuri de plumb şi locul unde se află noi zăcăminte 
ce urmează a fi exploatate; transporturile; reforma agrară; industria forestieră, precum şi 
alte informaţiuni cu caracter economic şi politic.

Acuzatul a luat parte la şedinţele ce s-au ţinut la coacuzatul Ciupercescu pentru spri
jinirea organizaţiei contrarevoluţionare „Sumanele Negre” şi a fost de acord cu hotărârea 
ce s-a luat pentru ca această organizaţie să fie ajutată.

De asemenea, a recunoscut faptul că Ciupercescu îl ascundea în casa lui pe coacuzatul 
Cosac Şerban, legionar fugar, urmărit de autorităţi.

6. Cerchez Alfred a transmis lui Henry Prost, de la Legaţia Franţei, informaţiuni 
privind: situaţia industriei din România; producţia de bumbac şi mătase; schema de or
ganizare a Ministerului Transporturilor; demontarea şi montarea pe un alt traseu a unei 
conducte de petrol; existenţa unor bande înarmate în Munţii Muscelului şi ai Banatului.

Acuzatul a luat parte la şedinţele ce au avut loc în biroul lui Ciupercescu, unde s-a 
hotărât ajutarea cu bani a organizaţiei contrarevoluţionare „Sumanele Negre”, fiind de 
acord ca să se acorde acest sprijin.

7. Ştefănescu Constantin a furnizat coacuzatului Ciupercescu informaţiuni cu caracter 
economic şi politic, deşi cunoştea că acesta le foloseşte pentru a le transmite în străinătate.
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Aceste informaţiuni se refereau la organizarea Ministerului Transporturilor şi a in

stitutului de proiectări a acestuia; demontarea unei conducte de petrol de pe un traseu 
şi montarea ei pe un alt traseu; construirea unei hale de reparat vagoane în Banat; între
buinţarea vagoanelor platformă pentru transporturi militare; evacuarea unei părţi din 
populaţie dintr-o regiune a ţării şi mutarea ei într-o altă regiune; lucrări curente la C.F.R. 
şi Canalul Dunăre - Marea Neagră; dublarea unor linii de cale ferată; deplasările făcute 
de trupele sovietice pe calea ferată.

8. Vulpe Tiberiu a dat informaţiuni lui Popescu Niculae şi Belu Constantin, privind 
construirea de noi linii de cale ferată; racordul de linii între Curtea de Argeş - Râmnicu 
Vâlcea, oraşul Stalin - întorsura Buzăului; dublarea liniilor de cale ferată dintre Bacău 
- Bicsani, Bucureşti - Piteşti; mărirea capacităţii staţiilor noduri de cale ferată Piatra Olt, 
Piteşti, Sibiu; existenţa trupelor sovietice la Timişoara; dislocarea chiaburilor din zona de 
frontieră a Banatului; incidente la zona de frontieră cu Iugoslavia; industria naţionalizată 
şi dotarea ei cu maşini şi unelte în momentul naţionalizării.

9. Atanasiu Cristea, din însărcinarea lui Belu Constantin, a transmis col. Anderson 
de la Misiunea S.U.A. un plic în care se găsea schiţa fabricii Ucea, împreună cu o serie de 
informaţiuni de ordin economic şi politic, deşi cunoştea conţinutul plicului.

A ajutat pe coacuzaţii Belu Constantin şi Artăreanu Mihai să strângă informaţiuni pe 
care aceştia le furnizau Misiunilor S.U.A., Angliei şi Franţei.

10. Popovici George Alexandru Virgil a transmis col. Anderson, col. Powell, col. 
Franswort şi altora din cadrul Misiunii militare S.U.A. informaţiuni care priveau posturile 
de radio existente în ţara noastră, precum şi puterea lor de emisiune; industria cinemato
grafică din ţara noastră; unele manevre ale trupelor sovietice din ţara noastră; respectarea 
sau nerespectarea unor prevederi din convenţia de armistiţiu.

A ajutat pe coacuzatul Belu Constantin să transmită informaţiile ce le dădea, tradu- 
cându-i în limba engleză notele, explicaţiile sau memoriile ce însoţeau acele informaţii.

A transmis fiului său în S.U.A. o scrisoare în care-i dădea date despre naţionalizare şi 
îi cerea să-i aducă acele date la cunoştinţa guvernului S.U.A,

11. Vladimir Leonida a purtat împreună cu coacuzaţii Belu Constantin, Artăreanu 
Mihai, Atanasiu Cristea şi alţii, discuţii duşmănoase regimului din ţara noastră, ca urmare 
ascultării ştirilor ce le auzea la posturile de radio imperialiste.

Pentru mascarea întâlnirilor ce le avea cu ceilalţi, au hotărât ca în cazul când vor fi 
surprinşi de autorităţi, să declare că s-au strâns în vederea unei consfătuiri, al cărei obiec
tiv era acela de a determina pe prietenii lor să lupte activ pentru pace.

12. Popescu Nicolae a procurat pentru coacuzatul Belu Constantin de la coacuzatul 
Vulpe Tiberiu, o hartă a C.F.R., pe care acesta din urmă a transmis-o col. Anderson de la 
Misiunea S.U.A.

A prezentat apoi pe Vulpe Tiberiu lui Belu Constantin, pentru ca acesta să poată să 
obţină direct toate informaţiile de care avea nevoie, informaţii cei puteau fi date de Vulpe 
Tiberiu.

13. Fundăţeanu Preda a luat parte la şedinţele ce s-au ţinut în biroul lui Ciupercescu la 
Dir. Gen. C.F.R., unde s-a discutat ajutorarea organizaţiei contrarevoluţionare „Sumanele 
Negre” - a fost de acord cu ajutorarea acestei organizaţii cu bani.

A luat parte la discuţiile cu caracter duşmănos ce se duceau în casa lui Ciupercescu, 
luând parte activă la acele discuţii şi aducând injurii la adresa regimului din ţara noastră 
şi a conducătorilor ţării.
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14. Bocheli Nubar a ţinut legătura regulată între agentul Intelligence Service-ului, 

Noradunghian şi Legaţia engleză, transmiţând informaţiile ce le dădea Noradunghian.
A transmis o serie de informaţii cu caracter politic şi economic lui Y.O.W., şeful de 

cabinet al Iui Lowell.
A primit din partea lui Noradunghian pentru serviciile făcute diferite sume de bani, 

în dolari şi monede de aur.
15. Cosac Şerban, element legionar, primeşte propunerea ing. Puiu loan (judecat şi 

condamnat pentru activitate contrarevoluţionară), de a constitui o organizaţie contrare
voluţionară, în anul 1946.

A luat parte la diverse şedinţe în care s-a hotărât constituirea acestor organizaţii con
trarevoluţionare şi a primit misiunea de a se deplasa în Munţii Ciucaş pentru a studia 
posibilitatea de a se ascunde acolo organizaţia.

A executat această misiune, iar după arestarea ing. Puiu, a dispărut de la domiciliu, 
ascunzându-se in diverse locuri, pentru a nu 6 prins de autorităţi.

A cunoscut în casa lui Ciupercescu unde a stat ascuns cca două luni, pe Votegberg 
Henry şi Devechi Alexandru, cărora le-a spus că este fugar şi urmărit pentru activitatea sa 
contrarevoluţionară.

16. Votgterbeg Henry a cunoscut cu ocazia vizitelor ce le făcea lui Ciupercescu Mircea 
pe Costa Şerban, care i-a spus că este fugar şi urmărit de autorităţi pentru activitate con
trarevoluţionară dar nu a denunţat aceasta autorităţilor îndreptăţite.

A luat parte activă la discuţiile cu caracter duşmănos la adresa regimului şi conducă
torilor ţării noastre, ce aveau loc la Cipercescu Mircea acasă.

17. Devechi Alexandru a cunoscut în casa lui Ciupercescu Mircea pe legionarul Cosac 
Şerban, a aflat de la acesta că este fugar şi urmărit de autorităţi şi nu a denunţat aceasta 
autorităţilor în drept.

A luat parte acdvă la discuţiile ce se duceau la Cipercescu acasă, discuţii cu caracter duş
mănos regimului din ţara noastră, şi a adus injurii la adresa conducătorilor ţării noastre.

Faptele acuzaţilor se dovedesc cu declaraţiile date de ei la cercetări, coroborate cu 
recunoaşterile făcute de ei în faţa instanţei şi cu declaraţiile celorlalţi coacuzaţi, aşa că in
stanţa reţine în sarcina lor ca dovedite aceste fapte.

în drept
Având în vedere că prin rechizitoriul Procuraturii Militare Teritoriale Bucureşti cu 

nr. 1688 din 4 noiembrie 1953, s-a deschis acţiune penală, pentru crimă de înaltă trădare 
acuzaţiilor:

Belu Constantin, Ciupercescu Mircea, Cărtăreanu Mihai, Brătăşanu Paul, Grigoriu 
Gheorghe, Cerchez Alffed, Ştefanescu Constantin, Vulpe Tiberiu, Atanasiu Cristea, 
Popovici George şi Popescu Nicolae.

Având în vedere dispoziţiunile art. 190 c.p. care arată că acela care procură, transmite 
sau divulgă pe orice cale, în original sau în copie, în total sau în parte, fiece chiar incom
plet sau inexact, unui guvern străin, agenţilor săi sau oricărei altei persoane, fără calitatea 
de a lua cunoştinţă de ele, informaţiuni sau notiţe secrete interesând apărarea teritoriului, 
siguranţa statului, mobilizarea şi concentrarea armatei şi mobilizarea economică a terito
riului naţional, sau orice alte referinţe asupra obiectelor sau lucrărilor, care, în interesul 
apărării naţionale, nu trebuiesc divulgate, comite crima de înaltă trădare prin necredinţă 
§1 se pedepseşte cu muncă silnică pe viaţă.
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Având în vedere că art. 191 c.p. în dispoziţiunile sale arată că:
Cetăţeanul român care procură sau transmite pe orice cale, în original sau în copie, în 

total sau în parte, documentele, planurile sau scriptele menţionate în art. 190 inamicului 
sau agenţilor lui, ori unei puteri străine sau agenţilor acestora, sau care, având cunoştinţă 
de ele, le comunică acestora sau le publică ori reproduce, chiar parţial sau incomplet, co
mite crimă de înaltă trădare şi se pedepseşte cu muncă silnică pe viaţă.

Având în vedere activitatea dusă de acuzaţii: Belu Constantin, Ciupercescu Mircea, 
Cărtăreanu Mihai, Brătăşanu Paul, Grigoriu Gheorghe, Cerchez Alfred şi Popovici George 
aşa cum a fost pe larg arătată la expunerea în fapt, întrunesc elementele constitutive ale 
crimei de înaltă trădare, deoarece transmiterea către agenţii guvernelor S.U.A., Angliei, 
Franţei şi Italiei a unor informaţiuni cu caracter politic, economic şi militar privind ţara 
noastră constituie elementul material al acestei crime.

Faptul că acuzaţii au dus această activitate, cu voinţă şi cu bună ştiinţă, deşi cunoşteau 
că asemenea fapte sunt oprite şi pedepsite de lege, au prevăzut rezultatele socialmente 
periculoase ale faptelor lor, constituie elementul intenţional al crimei de înaltă trădare.

Având în vedere că aceste fapte sunt dovedite, urmează ca instanţa să reţină şi să sanc
ţioneze aceste fapte, potrivit dispoziţiunilor prevăzute de textele mai sus arătate.

Având în vedere că Ştefanescu Constantin, Vulpe Tiberiu, Atanasiu Cristea şi Popescu 
Nicolae au fost trimişi în judecată tot pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 190 şi 
191 c.p. însă din expunerea de fapt, întemeiată pe probele administrate în cauză, rezultă 
că activitatea lor a fost o activitate de a ajuta pe ceilalţi coacuzaţi în îndeplinirea actelor 
de trădare, instanţa socoate că cererea de schimbare a calificării formulată de procurorul 
militar este întemeiată, cu atât mai mult cu cât art. 121 c.p. prevede că: complice este acela 
care, cu intenţiune, înlesneşte, uşurează sau ajută comiterea unei crime sau delict.

Având în vedere că aceşti acuzaţi au ajutat pe ceilalţi Belu Constandn, Ciupercescu 
Mircea şi Cărtăreanu Mihai să culeagă şi să transmită informaţiuni privind activitatea sta
tului nostru agenţilor unor puteri străine, aşa cum s-a arătat pe larg în expunerea de fapt, 
faptele lor constituiesc elementul material al complicităţii la crimă de înaltă trădare.

Acuzaţii, având cunoştinţă de faptul că informaţiunile ce le dădeau celorlalţi coacuzaţi 
ajungeau în posesia unor agenţi ai unor puteri străine, totuşi cu voinţă şi cu ştiinţă au cules 
şi transmis aceste informaţiuni, deşi cunoşteau că asemenea fapte sunt oprite şi pedepsite 
de lege, şi şi-au dat seama de pericolul social al faptelor lor, constituie şi elementul inten
ţional al complicităţii ia crima de înaltă trădare, aşa că instanţa reţine în sarcina lor faptele 
de mai sus şi urmează să le sancţioneze potrivit dispoziţiunilor art. 121 c.p. comb. cu art. 
190 şi 191 c.p.

Având în vedere că acuzatului Bocheli Număr i s-a deschis acţiune penală pentru 
complicitate la crima de înaltă trădare, p.p. de art. 121 c.p. comb. cu art. 190 şi 191 c.p.

Având în vedere că acuzatul a ajutat pe Noradunghian să-şi ducă activitatea sa de tră
dare a ţării noastre, el hind un agent al Intelligence Service-ului, culegând informaţiuni 
pe care i le transmitea, şi făcând oficiul de curier între acesta şi Legaţia engleză, aşa cu s-a 
arătat pe larg, în expunerea de fapt.

Având în vedere că această activitate a acuzatului constituie elementul material al 
complicităţii la crima de înaltă trădare.

Având în vedere că acuzatul cunoştea activitatea trădătoare a lui Noradunghian, şti
ind că este în slujba guvernului englez, totuşi a cules informaţii pe care i le-a transmis şi a
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făcu oficiul de curier între Noradunghian §i Legaţia engleză, lucru pentru care a fost de 
altfel retribuit, rezultă că §i elementul intenţional al complicităţii la crima de înaltă trădare 
este întrunit, a§a că instanţa reţine în sarcina sa aceste fapte, care urmează a fi sancţionate 
conform prevederilor textelor de lege arătate.

Acuzaţilor Belu Constantin, Brătăşanu Paul, Grigoriu George, Cipercescu Mircea şi 
Fundăţeanu Preda li s-a mai deschis acţiune penală şi pentru delictul de uneltire contra 
ordinii sociale p.p. de art. 209 partea a Il-a lit. e c.p.

Având în vedere că art. 209 partea a Il-a lit. e. c.p. prevede că - consdtuie delictul de 
uneltire contra ordinii sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 3 la 7 ani, 
amendă şi interdicţie corecţională faptul de a ajuta în orice mod o asociaţiune din străi
nătate sau din ţară, care ar avea de scop să lupte contra ordinii economice sau sociale din 
România prin mijloacele arătate la lit. a şi c.

Având în vedere că acuzaţii au hotărât să ajute cu bani, dând şi suma de 60 milioane 
lei organizaţiei contrarevoluţionare „Sumanele Negre”, care organizaţie avea drept scop 
răsturnarea prin violenţă a actualei ordini sociale din R.P.R., că acesta constituie elementul 
material al delictului de uneltire contra ordinii sociale, p.p. de art. 209 partea a Il-a lit. e.

Având în vedere că acuzaţii au săvârşit aceste fapte cu voinţă şi cu bună ştiinţă deşi 
cunoşteau că asemenea fapte erau oprite şi pedepsite de lege că au prevăzut rezultatele 
socialmente periculoase ale faptelor lor, rezultă că şi elementul intenţional al acestui delict 
este întrunit, aşa că instanţa reţine în sarcina lor faptele de mai sus şi urmează ca ele să fie 
sancţionate, conform prevederilor art. 209 partea a Il-a lit. e c.p.

Având în vedere că inculpatului Cosac Şerban i s-a deschis acţiune penală pentru de
lictul de uneltire contra ordinii sociale, p.p. de art. 209 partea a Il-a lit. e. c.p.

Având în vedere că inculpatul în anul 1946 a primit propunerea ing. Puiu loan de a 
organiza o organizaţie contrarevoluţionară, cu scopul de a răsturna prin mijloace violente 
ordinea socială din R.P.R. că a primit misiunea de a se deplasa în Munţii Ciucaş, pentru a 
studia posibilităţile de cazare a acestei organizaţii, misiune ce a îndeplinit-o, fapta sa întru
neşte elementul material al delictului de uneldre contra ordinii sociale.

Având în vedere că această activitate, inculpatul a dus-o cu voinţă şi cu bună ştiinţă, 
deşi cunoştea că asemenea fapte sunt oprite şi pedepsite de lege, că a prevăzut rezultatele 
socialmente periculoase ale faptelor sale, rezultă că şi elementul intenţional al acestui de
lict este întrunit.

Având în vedere dispoziţiunile art. 209 partea a Il-a lit. f. c.p. care prevăd că - co
mite delictul de uneltire contra ordinii sociale şi se pedepseşte cu închisoare corecţională, 
amendă şi interdicţie corecţională, fapta de a se afilia sau deveni membru vreuneia din 
asociaţiile prevăzute la lit. b. şi c., rezultă că faptele inculpatului Cosac Şerban întrunesc 
elementele constitutive ale acestui delict, aşa că instanţa reţine în sarcina sa aceste fapte, 
care urmează a fi sancţionate conform prevederilor acestui text de lege.

Inculpaţilor Vogtberg Henry şi Devechi Alexandru li s-a deschis acţiune penală pen
tru delictul de omisiunea denunţării p.p. de art. 228 c.p. comb. cu art. 1 c.p. comb. cu art. 
209 partea a Il-a c.p.

Având în vedere că art. 228 c.p. prevede că acela care având cunoştinţă despre un 
complot sau despre pregătirea crimei prevăzută de art. 207, omite să denunţe aceasta 
când era timpul de a se împiedica consumarea faptului, comite delictul de misiunea de
nunţării complotului şi se pedepseşte cu închisoare corecţională de la 1 la 2 ani.
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Având în vedere art. 1 c.p. care prevede că legea penală are drept scop pedepsirea 

faptelor socialmente periculoase, şi că sunt socodte ca socialmente periculoase şi acţiunile 
sau omisiunile care aduc adngere structurii economice, sociale sau polidce ori siguranţei 
R.P.R.

Că prin acelaşi art. legea prevede că pot fi pedepsite faptele socialmente periculoase, 
chiar atunci când ele nu sunt expres cunoscute şi pedepsite de lege, limitele responsabili
tăţii determinându-se în acest caz potrivit dispoziţiunilor prescrise de lege pentru infrac- 
duni asemănătoare.
t

Având în vedere că fapta inculpaţilor de a fi cunoscut că Cosac Şerban este un legio
nar fugar urmărit de autorităţi pentru acdvitatea sa contrarevoluţionară, care se ascundea 
în casa lui Ciupercescu Mircea şi nu au denunţat aceasta autorităţilor in drept. Fapta lor 
întruneşte elementul material al omisiunii denunţării.

Inculpaţii comiţând această faptă, cu voinţă şi cu bună ştiinţă, deşi cunoşteau că ase
menea fapte erau oprite şi pedepsite de lege că au prevăzut rezultatele socialmente pe
riculoase ale faptei lor, rezultă că şi elementul intenţional al acestui delict este întrunit, 
aşa că instanţa reţine în sarcina lor acest fapt, pentru care urmează să aplice sancţiunea 
prevăzută de lege.

Inculpaţilor Vladimir Leonida, Fundăţeanu Preda, Vogtberg Henry şi Devechi 
Alexandru li s-a deschis acţiune penală pentru delictul de agitaţie publică, p.p. de art. 327 
alin. 3 C.P.

Având în vedere cp art. 327 al. 3 C.P. prevede că orice prin orice mijloace va între
prinde sau va încerca să întreprindă o acţiune împotriva formei de guvernământ demo
cratice, precum şi oricine prin orice mijloace va agita sau va încerca să facă agitaţiuni din 
care ar putea să rezulte un pericol pentru siguranţa statului se va pedepsi cu închisoare 
corecţională de la 5 la 10 ani.

Având în vedere faptele inculpaţilor, care au fost arătate pe larg în expunerea de fiipt, 
prin discuţiile lor duşmănoase la adresa regimului şi a conducătorilor R.P.R., ar fi putut 
avea drept rezultat un pericol pentru siguranţa statului, Aptele lor constituie elementul 
material al deliaului de agitaţie publică.

Săvârşind aceste fapte cu voinţă şi cu bună ştiinţă, deşi cunoşteau că asemenea fapte 
sunt oprite şi pedepsite de lege, că au prevăzut rezultatele socialmente periculoase ale 
faptelor lor, rezultă că şi elementul intenţional al acestui delict este întrunit, aşa că instanţa 
reţine în sarcina lor aceste fapte, care urmează a fi sancţionate potrivit prevederilor legii.

Tribunalul constată că în favoarea acuzaţilor Grigoriu George, Cerchez Alfred, 
Ştefanescu Constantin, Atanasiu Cristea, Popovici George, Vladimir Leonida, Popescu 
Nicolae, Vogtberg Henry, Devechi Alexandru şi Bocheli Nubar sunt circumstanţe atenu
ante, care rezultă din faptul că sunt infractori primari, din starea lor fizică şi din sincerita
tea cu care s-au prezentat în instanţă.

Tribunalul constată că în favoarea acuzaţilor Belu Constantin, Ciupercescu Mircea, 
Artăreanu Mihai, Brătăşanu Paul, Fundăţeanu Preda şi Cosac Şerban nu sunt circumstan
ţe atenuante.

Conform prevederilor art. 304 şi 463 C.J.M., acuzaţii vor suporta cheltuielile de jude
cată, iar din pedeapsa ce urmează a o executa li se va scădea timpul petrecut în detenţiune 
preventivă.
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Pentru aceste motive, Tribunalul, în unire cu concluziunile procurorului militar, cu 

unanimitate de voturi declară culpabili pentru crima de înaltă trădare p.p. de art. 190 
şi 191 c.p. pe Belu Constantin, Ciupercescu Mircea, Artăreanu Mihai, Brătăşanu Paul, 
Grigoriu George, Cerchez Alfred şi Popovici Gheorghe.

Pentru complicitate la crima de înaltă trădare p.p. de art. 121 c.p. comb. cu art. 190 
şi 191 c.p. pe Ştefanescu Constantin, Vulpe Tiberiu, Atanasiu Cristea, Popescu Niculae şi 
Bocheli Nubar.

Pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 partea a Il-a lite
ra e c.p. pe Belu Constantin, Ciupercescu Mircea, Brătăşanu Paul, Grigoriu George şi 
Fundăţeanu Preda.

Pentru delictul de agitaţie publică p.p. de mt. 327 al. 3 c.p. pe Vladimir Leonida, 
Fundăţeanu Preda, Vogtberg Henry şi Devechi Alexandru.

Pentru delictul de omisiunea denunţării p.p. de art. 228 c.p. comb. cu art. I c.p. 
comb. cu art. 209 partea a Il-a c.p. pe Vogtberg Henry şi Devechi Alexandru.

Pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 partea a Il-a lit. f, 
c.p. pe Cosac Şerban.

Cu unanimitate de voturi, constată că sunt circumstanţe atenuante în favoarea lui 
Grigoriu George, Cerchez Alfred, Ştefinescu Constantin, Atanasiu Cristea, Popovici 
George, Vladimir Leonida, Popescu Nicolae, Vogtberg Henry, Devechi Alexandru şi 
Bocheli Nubar şi că nu sunt circumstanţe atenuante in favoarea lui Belu Constantin, 
Ciupercescu Mircea, Artareanu Mihai, Brătăştmu Paul, Fundăţeanu Preda şi Cosac 
Şerban.

în consecinţă
Tribunalul 

în numele p>oporului 
hotărăşte

Cu unanimitate de voturi, făcând aplicaţiunea art. 190 c.p. art. 191 c.p. 209 partea a 
Il-a lit. c c.p. 304 şi 463 CJM; condamnă pe:

1. Belu Constantin, la muncă silnică pe viaţă, transformată conf. art. 31 c.p. în temniţă 
grea pe viaţă, 10 /zece/ ani degradare civică şi confiscarea averii personale, pentru crima 
de înaltă trădare.

II mai condamnă la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională şi 500 /cinci sute/ lei amendă 
pentru delictul de uneltire contra ordinii socicde.

Face aplicaţiunea art. 101 c.p. şi conform prevederilor acestui art. va executa temniţă 
grea pe viaţă, 10 /zece/ ani degradare civică, confiscarea averii personale şi 500 /cinci/ sute 
lei amendă.

îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli de judecată şi îi compută prevenţia 
de la 15 mai 1951.

2. Ciupercescu Mircea, la muncă silnică pe viaţă 10 /zece/ ani degradare civică şi con
fiscarea averii personale pentru crima de înaltă trădare.

îl mai condamnă ia 7 /şapte/ ani închisoare corecţională şi 500/cinci sute/ lei amendă 
pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale.
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Face aplicaţiunea art. 101 c.p., va executa temniţă grea pe viaţă, 10 /zece/ ani degra

dare civică, confiscarea averii personale şi 500 /cinci/ sute lei amendă.
îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli şi îi compută prevenţia de la 15 

decembrie 1951.
3. Brătăşanu Mircea, la muncă silnică pe viaţă, 10/zece/ ani degradare civică şi confis

carea averii personale pentru crima de înaltă trădare.
îl mai condamnă la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională şi 500 /cinci sute/ lei amendă 

pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale.
Face aplicaţiunea art. 101 c.p., va executa temniţă grea pe viaţă, 10 /zece/ ani degra

dare civică, confiscarea averii personale şi 500 /cinci/ sute lei amendă.
îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli şi îi compută prevenţia de la 7 mai 

1952.
4. Grigoriu George, la 20 /două zeci/ ani muncă silnică, 10 /zece/ ani degradare civică şi 

confiscarea averii personale, pentru crima de înaltă trădare, cu aplicaţiunea art. 157 c.p.
îl mai condamnă la 7 /şapte/ ani închisoare corecţională şi 500 /cinci sute/ lei amendă 

pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale.
Face aplicaţiunea art. 101 c.p., va executa temniţă grea pe viaţă, 20 /două zeci/ ani 

muncă silnică, 10 /zece/ ani degradare civică, confiscarea averii personale şi 500 /cinci/ sute 
lei amendă.

îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli şi îi compută prevenţia de la 15 
decembrie 1951.

5. Artareanu Mihai, la muncă silnică pe viaţă, 10 /zece/ ani degradare civică şi confis
carea averii personale pentru crima de înaltă trădare.

îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli şi îi compută prevenţia de la 19 
decembrie 1951.

6. Cerchez Alfred, la 20 /două zeci/ ani muncă silnică, 10 /zece/ ani degradare civică şi 
confiscarea averii personale, pentru crima de înaltă trădare, cu aplicaţiunea art. 157 c.p.

îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli şi îi compută prevenţia de la 21 
ianuarie 1952.

7. Popovici George, la 15 /cinsprezece/ ani muncă silnică, 10/zece/ ani degradare civi
că şi confiscarea averii personale, pentru crima de înaltă trădare.

îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli de judecată şi îi compută prevenţia 
de la 22 ianuarie 1952.

Cu unanimitate de voturi, făcând aplicaţiunea art. 121 c.p. comb. cu art. 190 şi 191 
c.p., art. 157 c.p. 304 şi 463 CJM, condamnă pe:

8. Ştefănescu Constantin, la 15 /cinsprezece/ ani muncă silnică, 10 /zece/ ani degrada
re civică şi confiscarea averii personale, pentru complicitate la crima de înaltă trădare.

îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli de Judecată şi îi compută prevenţia 
de la 11 decembrie 1951.

9. Vulpe Tiberiu, la 15 /cinsprezece/ ani muncă silnică, 10 /zece/ ani degradare civică 
şi confiscarea averii personale, pentru complicitate la crima de înaltă trădare.

îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli de Judecată şi îi compută prevenţia 
de la 17 aprilie 1952.

10. Popescu Niculae, la 10 /zece/ ani muncă silnică, 6 /şase/ ani degradare civică şi 
confiscarea averii personale, pentru complicitate la crima de înaltă trădare.
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îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli de judecată şi îi compută prevenţia 

de la 28 decembrie 1951.
11. Bocheli Nubar, la 10 /zece/ ani muncă silnică, 6 /şase/ ani degradare civică şi con

fiscarea averii personale, pentru complicitate la crima de înaltă trădare.
îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli de judecată şi îi compută prevenţia 

de la 19 decembrie 1951.
12. Atanasiu Cristea, la 15 /cinsprezece/ ani muncă silnică, transformată în temniţă 

grea conf. art. 31 c.p., 10 /zece/ ani degradare civică şi confiscarea averii personale, pentru 
complicitate la crima de înaltă trădare.

îl obligă să plătească 500 /cinci sute/ lei cheltuieli de judecată şi îi compută prevenţia 
de la 21 decembrie 1951.

Făcând aplicaţiunea art. 327 al 3 c.p. art. 157 c.p. 304 şi 463 C.J.M. condamnă pe:
13. Vladimir Leonida, la 2 / doi ani închisoare corecţională pentru delictul de agitaţie 

publică.
îl obligă să plătească 200 /două sute/ lei cheltuieli de judecată şi îi compută prevenţia 

de la 19 decembrie 1951.
Făcând aplicaţiunea art. 327 al 3 c.p. art. 157 c.p., art. 228 c.p. comb. cu art. 1 c.p. 

comb. cu art 209 partea a Il-a, art 304 şi 463 C.J.M. condamnă pe:
14. Votberg Henry, la 2 / doi ani închisoare corecţională pentru delictul de omisiunea 

denunţării şi la 2 / doi ani închisoare corecţională pentru delictul de agitaţie publică.
Face aplicaţiunea art. 101 c.p. va executa 2 / doi ani închisoare corecţională.
îl obligă să plătească 100 /una sută/ lei cheltuieli de judecată şi îi compută prevenţia 

de la 4 iulie 1952.
15. Devechi Alexandru, 2 / doi ani închisoare corecţională pentru delictul de agitaţie 

publică şi la 2 / doi ani închisoare corecţională pentru delictul de omisiunea denunţării.
Face aplicaţiunea art. 101 c.p. va executa 2 / doi ani închisoare corecţională.
îl obligă să plătească 100 /una sută/ lei cheltuieli de judecată şi îi compută prevenţia 

de la 4 iunie 1952.
Făcând aplicaţiunea art. 209 partea a Il-a lit. f. c.p., 304 şi 463 C.J.M., condamnă pe 

Cosac Şerban la 7/ ani închisoare corecţională, 5 cinci ani interdicţie corecţională şi 5/ cinci 
sute lei amendă, pentru delictul de uneltire contra ordinei sociale.

îl obligă să plătească 300 /trei sute/ lei cheltuieli de judecată şi îi compută prevenţia 
de la 26 decembrie 1951.

Făcând aplicaţiunea art. 209 partea a Il-a lit. e. c.p., art. 327 al. 3 c.p., 304 şi 463 
C.J.M., condamnă pe:

17. Fundăţeanu Preda, la 5/ ani închisoare corecţională, 3 trei ani interdicţie corecţio
nală şi 300/ trei sute lei amendă, pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale.

11 mai condamnă la 5/ ani închisoare corecţională pentru delictul de agitaţie publică.
Face aplicaţiunea art. 101 c.p. va executa 5 /cinci/ ani închisoare corecţională, 3 /trei/ 

ani interdicţie corecţională şi 300 /trei sute/ lei amendă.
II obligă să plătească 200 /două sute/ lei cheltuieli şi îi compută prevenţia de la 10 

august 1952.
Tribunalul reintrând apoi în şedinţă publică, preşedintele a dat citire dispozitivului 

de mai sus.
Cu drept de recurs.
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Dată şi citită în şedinţă publică, azi 19 noiembrie 1953.

Preşedinte 
Maior de justiţie 
(ss) indescifrabil

Grefier
(ss) indescifrabil

Proces-verbal

Asesori populari 
(ss) indescifrabil

Azi
Sentinţa de faţă s-a citit condamnaţilor de noi grefierul Tribunalului în prezenţa pro

curorului militar, care i-a încunoştiinţat pe condamnaţi că au drept de recurs la Trib. 
pentru Unităţile M.A.I. în termen de 4 zile.

Această citire s-a făcut în prezenţa gărzii sub arme.

Procuror militar

Grefier
(ss) indesifrabil
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Capitolul VII

CAZUL VICEAMIRALULUI KOSLINSKI GHEORGHE

124. 4 iulie 1945. Memoriul viceamiralului Gheorghe Koslinski prin care acesta reconfirmă că 
nu s-a identificat cu fostul regim

Memoriu

Subsemnatul viceamiral Gheorghe Koslinski.
Am fost numit subsecretar de stat la Marină pe la mijlocul lunii octombrie 1940, ca 

tehnician, fiind ofiţer activ de marină la acea epocă cu gradul de contraamiral.
Nu am făcut niciodată politică, de niciun fel, ci m-am ocupat tot timpul carierei numai 

de specialitatea mea.
Situaţia în care m-am găsit în acel regim dictatorial nu era deloc în acord cu convin

gerile mele. Ca fost adjutant al Regelui Ferdinand nu mă împăcăm cu adtudinea adoptată 
de regim faţă de Coroană, atitudine îndeobşte cunoscută, iar apropierea ce se căuta a se 
face de ţările cu regim similar din centrul Europei, nu era de natură a mă convinge că va 
putea fi de folos României în viitor. Nemulţumirile mele faţă de metodele regimului, care 
comprima iniţiativa şi-şi impunea numai vederile proprii, le-am împărtăşit chiar după 
primele săptămâni unora din prietenii şi membri ai familiei mele, arătându-le şi hotărârea 
mea de a părăsi postul ce-1 ocupam. De aceea, neputând ca ofiţer activ să fac un act brusc 
prin prezentarea unei demisii, ceea ce ar fi fost considerat atunci ca un refuz de serviciu 
comandat, am profitat de prima ocazie ce mi s-a ivit în luna decembrie 1940 - o suferinţă 
de boală mai veche cu caracter cronic şi ciclic - pentru a cere să fiu desărcinat.

Am fost concediat în mod brusc de conducătorul statului către finele lunii ianuarie 
1941, astfel că timpul în care am funcţionat la Subsecretariatul de Stat al Marinei a fost de 
circa 3 luni, înainte de începerea războiului.

Am preferat chiar să-mi sacrific cariera: ajunsesem la gradul şi situaţia care îmi per
miteau să pun în fine în serviciul armei pe care o iubeam atât de mult, experienţa şi cu
noştinţele mele.

In aceste condiţiuni şi consecvent cu ideea ce-mi făcusem că locul meu nu era în acel 
regim, am cerut imediat, pe baza cunoscutei mele afecţiuni în cercurile Marinei, mai întâi 
un concediu medical, după care am fost trecut în disponibilitate, iar în urmă am demisio
nat. Aceasta mi-a permis să nu particip în niciun fel la războiul nefast al României.
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După hotărârea ce am fost silit s-o iau din cauza împrejurărilor arătate mai sus, am 

stat deoparte.
Când actualii şefi militari, care mă cunosc §i desigur nu m-au identificat cu fostul re

gim, mTau înaintat la gradul de viceamiral în rezervă în iunie 1945, am interpretat că prin 
aceasta mi s-a acordat mângâierea morală pentru sacrificiul carierei mele.114

s/s Viceamiral adj. rezervă Gh. Koslinski 4 iulie 1945

125. 4 iulie 1945. Proces-verbal privind interogatoriul învinuitului Koslinski Gheorghe 

România
M inisterul J usdţiei 
Tribunalul Special
pentru Judecarea celor vinovaţi de dezastrul ţării 
Acuzatorul public Cab. I 
Dosarul nr. ...
1945

Proces-verbal 
din ziua de 4 iulie 1945 

Interogator

Numele învinuit: 
Etatea:
Religiunea:
Locul naşterii: 
Locuinţa:
Cetăţenia:
Ocupaţiunea:
Starea civilă: 
Numele părinţilor: 
Situaţiunea militară: 
Averea ce posedă:

- Koslinski Gheorghe 
-56
- ortodox
- Galaţi
- Bucureşti, strada Teodor Aman nr. 27, telefon 63530
- română
- pensionar militar
- căsătorit
- def. Emanoil, Alexandrina
- pensionar militar
- 13 pogoane teren arabil, judeţul Ilfov

Condamnat în trecut: - nu

După ce i s-a pus în vedere infracţiunile de care este învinuit, declară:
Am fost subsecretar de stat al Marinei în Cabinetul Antonescu din octombrie 1940 

până la sfârşitul lui ianuarie 1941, în total vreo 3 luni de zile.
Intrarea mea în acest Minister s-a petrecut în următoarele împrejurări: eram şef de 

Stat Major al Marinei când am fost anunţat de la Prezidenţia Consiliului de Miniştri, că 
urmează să fiu numit în postul de subsecretar de stat. Am cerut un răgaz de gândire, dar

141 Arhiva C.N.S.AS., Fond Penal, Dosar nr. 163, voi. 8, f. 74.
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înainte de a da răspunsul dacă accept sau nu, numirea mea a apărut în „Monitorul Oficial” 
§i am primit ordin să mă prezint să depun jurământul.

Imediat după intrarea mea la Subsecretariatul Marinei mi-am confirmat părerea pe care 
o aveam în privinţa regimului în care intrasem şi nemulţumirea mea se datora a trei cauze:

1. Modul nerespectuos cum regimul Antonescu se punea faţă de Coroană era de 
natură să mă Jignească profund pe mine care fusesem 5 ani de zile adjutantul Regelui 
Ferdinand.

2. Mi-am dat seama că se adânceşte o politică externă alături de Axă, care mă făcea să 
întrevăd timpuri foarte grele pentru România.

3. Atmosfera de violenţă care domnea regimul Antonescu, mai ales în această primă 
perioadă. Toate aceste motive m-au determinat să fac tot posibilul pentru a ieşi din acest 
guvern.

Pe de o parte, pentru că îmi era greu să suport climatul în care eram nevoit să activez 
şi, în al doilea rând, voiam să mă degajez de răspunderea pe care o incumba prezenţa mea 
într-un asemenea guvern.

Fiind militar activ, am evitat riscul de a-mi prezenta demisiunea şi atunci am invocat 
o boală de care suKr, arătându-i generalului Ion Antonescu că sunt nevoit a mă retrage 
din guvern.

Acest lucru l-am făcut în decembrie 1940, dar nu i s-a dat urmare decât în ianuarie 
1941, când, după rebeliune, am fost înlocuit pur şi simplu. Mai mult, pentru a mă degaja 
definitiv de politica în care guvernul român de atunci se angajase, imediat la ieşirea mea 
din Minister mi-am luat un concediu medical, următor căruia am fost pus în disponibili
tate, astfel că demisionând din armată nu am luat parte la operaţiunile războiului.

Personal, am considerat intrarea trupelor germane în ţară, sub denumirea de Misiune 
Militară, ca o încălcare a suveranităţii statului nostru, iar consecinţa acestui fapt socoteam 
că va fi o şi mai mare înglobare a politicii noastre faţă de Germania.

In timpul cât am funcţionat ca subsecretar de stat al Marinei nu am avut niciun fel 
de legătură cu Misiunea Militară Germană, întrucât aceasta lucra cu Gomandamentul 
Marinei şi Marele Stat Major, iar repercusiunea la Departamentul pe care-1 conduceam 
era aproape inexistentă, astfel că nu-mi aduc aminte decât de prezenţa în ţară a unor ba
terii de coastă germane.

Am luat foarte rar parte la Gonsiliile de Miniştri.
Luam parte la consiliile de coordonare militară în care se discutau foarte puţin ches

tiunile de Marină, aceasta având un plan de dotare mai dinainte stabilit.
Din dezbaterile la care am asistat la acest Consiliu se putea avea impresiunea că se 

pregăteşte un război împotriva Rusiei Sovietice, cu toate că logica mea refuza să admită 
o asemenea enormitate, pe care o consideram chiar de atunci ca o catastrofă atât pentru 
nemţi, cât şi pentru România.115

Acuzator public 
s/s indescifrabil

Viceamiral adj. regal 
s/s indescifrabil

'Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 163, voi. 8, f. 128-129.

www.ziuaconstanta.ro



446 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
126.10 mai 1946. Referat privind rezultatul descinderii în locuinţa viceamiralului Koslinski 

Gheorghe

Corpul Detectivilor 10 mai 1946

Referat

în conformitate cu dispoziţiunile primite de a efectua o descindere în locuinţa amira
lului Koslinski Gheorghe, cu domiciliul arătat în strada Teodor Aman nr. 27 §i a-1 ridica, 
fiind cerut la Tribunalul Poporului, raportez următoarele:

Transportându-ne în str. Teodor Aman nr. 27 împreună cu comisarul Bocşe Niculae 
şi Mărculescu Emil, am stabilit că amiralul Koslinski Gbeorghe s-a mutat de la această 
adresă în b-dul Lascăr Catargiu nr. 41, încă din toamna anului 1945.

Mergând la susnumita adresă, am stabilit că în adevăr susnumitul locuieşte în stra
da Lascăr Catargiu nr. 41, împreună cu soţia, doi copii ai săi şi soacra dânsului, anume 
Panaitescu Elena.

Amiralul Koslinski Gheorghe a plecat la moşia sa din comuna Aliceni-Sudiţi, jud. 
Buzău în seara zilei de 17 mai 1946 şi se va reîntoarce peste două zile, aceasta după decla
raţia doamnei Panaitescu Elena, soacra susnumitului.

S-a efectuat percheziţia domiciliară la locuinţa susnumitului, al cărui rezultat a fost 
negativ.

Am ridicat însă un memoriu scris la maşină şi semnat de Koslinski, prin care arată 
situaţia sa politică pe timpul dictaturii, o notă cu acelaşi conţinut, o notă cu diferite decrete 
legi pe timpul lui Antonescu şi patru cărţi de vizită cu numele de It.col. Rioşeanu, general 
Ion Antonescu, general şi doamna Antonescu şi Nicolae Mareş, acestea au fost ridicate cu 
scop informativ.

Se depune alături proces-verbal de efectuarea percheziţiei şi autorizaţia în baza cărui 
s-a făcut descinderea."6

Comisar 
s/s indescifrabil

127.18 mai 1946. Proces-verbal privind arestarea viceamiralului Gheorghe Koslinki şi trans
portarea acestuia la Spitalul închisorii Văcăreşti

Proces-verbal
Astăzi 18 mai 1946, orele 18.00

Noi, Bălăceanu Ştefan, comisar în Direcţiunea Generală a Poliţiei Corpul Detectivilor. 
Constatăm prin prezentul proces-verbal că astăzi, data şi ora de mai sus, în urma 

unor investigaţiuni am aflat că amiralul Koslinski Gheorghe se află internat în Sanatoriul 
Francez din Şoseaua Jianu, camera nr. 5, chiar în ziua de astăzi, pe la orele 7 dimineaţa, în 
momentul când noi îl căutam la o veche adresă a sa în str. Teodor Aman nr. 27.

I'16 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 163, voi. 8, f. 70.
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Transportându-ne la Sanatoriul Francez, în adevăr am găsit pe amiralul Koslinski 

Gheorghe internat în camera 5, spunând că suferă de ulcer stomacal, având în noaptea 
trecută o criză în urma căreia a vomitat sânge.

Conform instrucţiunilor primite de noi, am declarat arestat pe susnumitul, punând 
post fix pentru paza sa la camera nr. 5, pentru a nu dispare ca ulterior să-i facem formele 
respective pentru transportarea la Spitalul închisorii Văcăreşti cu avizul medicului res
pectiv.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal spre cele legale.147

s/s Comisar Bălăceanu Ştefan 
s/s indescifrabil

Asistent!

128.20 mai 1946. Ordonanţa Tribunalului Poporului privind instituirea inscripţiei ipotecare 
asupra întregii averi imobile §i înfiinţarea sechestrului asigurător asupra oricârii averi mobile, apar
ţinând ca proprietate bănuitului Koslinski Gheorghe

Tribunalul Poporului Cabinetul I

Ordonanţă

Noi, Dumitru Săracu, acuzator public.
Având în vedere dispoziţiunile Legii 312/1945, privitoare la urmărirea şi sancţionarea 

celor vinovaţi de dezastrul ţării şi a crimelor de război.
Văzând dispoziţiunile aceleeaşi legi cu privire la măsurile de asigurare ce urmează 

a se lua asupra averii personale a bănuiţilor, cum şi aceea aparţinând membrilor familiei 
acestora.

Văzând dispoziţiunile art. 120 şi 121 din Procedura Penală,
Ordonăm:

A se lua inscripţie ipotecară asupra întregii averi imobilă şi a se înfiinţa sechestru 
asigurător asupra oricărei averi mobilă, aparţinând ca proprietate, bănuitului Koslinski 
Gheorghe, contraamiral, fost subsecretar de stat la Marină, din Bucureşti, str. Teodor 
Aman nr. 27, aflat în cercetarea acestui Cabinet.

Se va scrie în acest sens domnului Prim Preşedinte al Tribunalului.
Dată în Cabinetul nostru, astăzi 20 mai 1946.148

Acuzator public 
Dumitru Săracu

129. 20 iulie 1946. Proces-verbal privind interogatoriul acuzatului Koslinski Gheorghe

Parchetul General de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti
Cabinetul IV Instrucţie pentru Instruirea celor vinovaţi de dezastrul ţării

147 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 163, voi. 8, f. 70. 
118 Arhiva C.N.S.A.S., Fond Penal, Dosar nr. 163, voi. 8, f. 134.
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Proces-verbal 

din ziua de 20 iulie 1946 
Interogator

Numele acuzatului - Koslinski Gheorghe
Etatea - 57 ani
Religiunea - ortodoxă
Locul naşterii - Galaţi
Cetăţenia - română
Ocupaţia - pensionar
Starea civilă - căsătorit
Avere de posedă - 13 pogoare loc arabil jud. Ilfov.
Situaţia militară - ofiţer în rezervă 
Condamnat în trecut - nu
După ce i s-a pus în vedere infracţiunea de care este acuzat, declară:
Menţin în totul cele declarate la interogatoriul ce mi s-a luat la Tribunalul Poporului in 

ziua de 4 iulie 1945. In dmpul când am funcţionat ca subsecretar de stat la Departamentul 
Marinei, am avut drept colaboratori următoarele persoane: comandor inginer Dimitriu 
Traian, avocatul OlivaTraian, actualmente funcfionar la Incop, general magistrat Stănescu 
care era şeful Contenciosului, subit. Călin Botez din Marină. Nu am putut lua parte la 
Consiliul de Miniştri la 18 septembrie 1940, întrucât la acea dată nu eram încă subsecretar 
de stat. Este adevărat însă că am luat parte la consiliile de colaborare militară convoca
te de către generalul Antonescu, la care lua parte şi şeful Marelui Stat Major, ministrul 
de Război, subsecretarul de stat al Aviaţiei şi ministrul subsecretar de stat al înzestrării 
Armatei, în care se discutau cbestiuni de organizare a armatei. Nu se dresau cu această 
ocaziune procese verbale, d fiecare lua notă de ceea ce îl interesa.

Nu am avut niciun amestec la elaborarea Legii nr. 867 din 4 decmbrie 1940, referi
toare la trecerea în patrimoniul statului a vaselor şi pludtoarelor aparţinând evreilor sau 
societăţilor evreieşd. Această lege a fost elaborată de Ministerul Jusdţiei şi trimisă numai la 
Subsecretariatul Marinei spre a fi contrasemnată de mine. Nu am nido cunoşdnţă despre 
vreo colaborare la Legea nr. 873 din 5 decembrie 1940, referitoare la statutul militar al 
evreilor şi de altfel această lege nu are nimic comun cu Subsecretariatul Marinei. Nu-rai 
amintesc dacă Legea din 5 decembrie 1940 referitor la rechiziţia vaselor a fost elaborată de 
Ministerul Justiţiei sau la Subsecretariatul Marinei. Nu-mi amintesc nimic despre Legea 
62 din 7 februarie 1940, când de fapt nid nu eram subsecretar de stat.

Citindu-i-se, stăruie şi semnează.

Procuror general 
s/s indescifrabil 
Grefier

Viceamiral (r) Gh. Koslinski 
s/s indescifrabil

Parchetul general de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti
Cabinetul IV Instrucţie pentru Instruirea celor vinovaţi de dezastrul ţării

Director 
s/s indescifrabil

Şeful Serviciului 
s/s indescifrabil
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130. 29 august 1946. Ordonanţa de clasare nr. 8 a învinuirii aduse bănuitului Koslinski 

Gheorghe

Parchetul General de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti
Cabinetul VI Instrucţie pentru Instruirea celor vinovaţi de dezastrul Ţării

Ordonanţa de clasare nr. 8 
1946 august 29

Noi, I. Popescu Copăceni, procuror la Parchetul General al Curţii de Apel, delegat 
la Cabinetul VI Instrucţie pentru cercetarea celor vinovaţi de dezastrul ţării şi crime de 
războiu.

Văzând că prin Ordonanţa din 10 aprilie 1946 a Tribunalului Poporului Cabinetul 
1, s-a dispus facerea de cercetări contra bănuitului Koslinski Gheorghe, fost subsecretar 
de stat la Ministerul Marinei, pe perioada 15 octombrie 1940-27 ianuarie 1941, pentru 
motivul că în acest timp ar fi săvârşit fapte ce intră în prevederile art. 1, alin. a şi b şi art. 2, 
alin. m şi o din Legea nr. 312/1941.

Având în vedere actele dosarului şi răspunsurile date de bănuit la interogatoriu ce i 
s-a luat;

Expunem următoarele:
Bănuitul contraamiral Koslinski Gheorghe la data de 15 octombrie 1940 funcţiona 

ca şef de Stat Major al Marinei şi la această dată, după cât se pare din ordinul generalu
lui Ion Antonescu, este trecut subsecretar de stat la Ministerul Marinei, zicem după cât 
se pare, cunoscută fiind greutatea cu care fostul preşedinte al Consiliului, generalul Ion 
Antonescu şi-a putut forma în acea vreme un Cabinet cu care să lucreze şi în această situa
ţie (de bună seamă că din ordin) bănuitul a fost adus subsecretar de stat în acelaşi Minister 
în care deţinea un post de conducere tehnic, tot atât de important ca şi cel ce i se oferea.

In această situaţie, a fost şi normal ca în ianuarie 1941, după rebeliunea legionară, 
când generalul Ion Antonescu şi-a reînnoit Cabinetul cu oameni devotaţi, bănuitul să fie 
desărcinat din demnitatea de subsecretar de staL

Evenimentele ce au urmat după aceasta au arătat cu suficienţă rolul şters ce-1 jucase 
bănuitul în guvern, căci nici în cariera sa militară nu a mai fost apoi chemat la niciun rol 
de răspundere în tot timpul guvernării Antonescu.

Având în vedere că o primă învinuire ce i se aduce învinuitului este aceea de a fi parti
cipat la Consiliul de Miniştri din 18 septembrie 1940 or, din examinarea stenogramei acelui 
Consiliu, se constată că bănuitul nu a luat parte la acest Consiliu şi de altfel nici nu putea lua 
parte, deoarece a fost numit subsecretar de stat după aceea, abia la 15 octombrie 1940.

Având în vedere că cea de-a doua învinuire este aceea de a fi elaborat legi cu caracter 
rasial şi anume Legea nr. 867 din 4 decembrie 1940, referitoare la trecerea în patrimoniul 
statului a vaselor şi pludtoarelor aparţinând evreilor sau societăţilor evreieşti. Legea nr. 
873 din 5 decembrie 1940 referitoare la statutul militar al evreilor şi Legea din 5 decem
brie 1940, referitoare la rechiziţiile vaselor însă, din examinarea acestor legi se poate ve
dea foarte uşor că ele nu-şi au paternitatea în Ministerul Marinei, ci în Ministerul Justiţiei, 
unde de fapt se elaborau toate legile în acea perioadă de timp, ori bănuitul nu a făcut 
altceva decât să le contrasemneze, deci nu poate fi vorba din partea sa de o activitate de 
elaborare a acestor legi.
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Pentru aceste motive, dispunem:
Clasarea învinuirii aduse bănuitului Koslinski Gheorghe, contraamiral, major, ro

mân, domiciliat în Bucureşti, str. Teodor Aman nr. 27, pentru infracţiuni prevăzute şi 
pedepsite de Legea 312/1945.

Desfiinţarea tuturor măsurilor de asigurare luate în baza legii asupra averii bănuitu
lui.

Dată citită în Cabinetul nostru astăzi 29 august 1946.M9

Procuror General 
I. Popescu Copăceni 
s/s indescifrabil

Grefier 
Elie Basiliu

131. 16 septembrie 1946. Ordonanţa de urmărire privind cercetarea învinuitului viceamiral 
Koslinski Gheorghe

Dosar nr. 2275/1946

Parchetul General al Curţii de Apel Bucureşti 
Cabinetul IV Instrucţie 
Ordonanţă de urmărire 

16 septembrie 1946

Noi, N. Stavrescu, procuror al Parchetului General al Curţii de Apel Bucureşti, având 
în vedere delegaţia - ordin dată de dl. procuror general din 16 septembrie 1946.

Văzând şi dispoziţia art. 8 din Legea nr. 312/1945, precum şi dispoziţiunile art. 3 din 
Legea nr. 455/1945 a Ministerului de Justiţie.

Având în vedere cercetările urmate în cauză cu privire la învinuitul amiral Koslinski 
Gheorghe, ce formează dosarul nr. 2275/1946 al Parchetului General al Curţii de Apel 
Bucureşti.

Văzând şi disp. art. ... din procedura penală.
Expunem următoarele:
Prin ordonanţa din 10 aprilie 1946 dată de dl. acuzator public loan Raiciu, s-a dispus 

cercetarea învinuitului amiral Koslinski Gheorghe, fost subsecretar de stat al Marinei în 
Cabinetul Ion Antonescu, pentru faptul că în această calitate a putut săvârşi infracţiuni din 
cele prevăzute şi sancţionate de Legea 312/1945.

Din cercetările urmate în cauză se stabileşte că învinuitul amiral Koslinski Gheorghe 
a funcţionat ca subsecretar de stat la Marină din octombrie 1940 până la sfârşitul lunii 
ianuarie 1941.

A luat parte la consiliile de coordonare militară şi după cum recunoaşte la interoga
toriul luat la 4 iulie 1945, din dezbaterile la care a asistat se putea avea impresiunea că se 
pregăteşte un război împotriva Rusiei Sovietice, iar pe de altă parte a edictat legi cu carac
ter rasial şi anume Legea 867 din 4 decembrie 1940, referitoare la trecerea în patrimoniul
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statului a vaselor şi plutitoarelor aparţinând evreilor sau societăţilor evreieşti şi Legea nr. 
873 din 5 decembrie 1940, referitoare la statutul militar al evreilor.

Având în vedere că din cele expuse mai sus se constată că amiralul Koslinski Gheorghe 
având o răspundere politică efectivă a luat parte la pregătirea intrării armatelor germane 
pe teritoriul ţării prin participarea sa la diferite consilii şi că a edictat legi din care se dedu
ce militarea pentru hitlerism, fapte prevăzute şi pedepsite de art. 1, alin. b şi al. n, precum 
şi de art. 3, alin. 1 din Legea 312 din 24 aprilie 1945.

Văzând şi dispoziţiunile legii cu privire la asigurarea ce urmează a se lua asupra averii 
personale a bănuitului şi aceea aparţinând familiei acestuia.

Decidem:
Este caz de urmărire contra contraamiralului Koslinski Gheorghe de 56 ani, cu do

miciliul în Bucureşti, str. Teodor Aman nr. 27, pentru faptele prevăzute şi pedepsite de 
art. 1, alin. b şi alin. n, precum şi art. 3, alin. 1 din Legea 312 din 24 aprilie 1945 pentru 
urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării şi pentru crime de război.

Se va lua inscripţie ipotecară asupra averii soţilor amiral Koslinski Gheorghe, din 
Bucureşti, str. Teodor Aman nr. 27 şi a 13 pogoane teren arabil în judeţul Ilfov.

Afacerea de competenţa Curţii de Apel Bucureşti, Secţia Criminală.
Dată la Parchetul General, azi 16 septembrie 1946.150

Procuror general 
s/s indescifrabil

132. 26 august 1948. Prbces-verbal privind interogatoriul învinuitului viceamiral Koslinski 
Gheorghe

Republica Populară Română
Parchetul Curţii din Bucureşti
Cabinetul............Cercetări Criminalii de Război

Proces-verbal 
din ziua de 26 august 1948

Interogator

Numele învinuitului: amiral Koslinski Gheorgbe
Etatea: 59 ani
Religiunea: ortodoxă
Locul naşterii: Galaţi, jud. Covurlui
Locuinţa: Bucureşti, str. B-dul Ana Ipătescu nr. 41
Cetăţenia: română
Ocupaţiunea: amiral - pensionar
Starea civilă: căsătorit, cu 1 copil
Avere ce posedă: 13 pogoane teren arabil în comuna Gutimani, jud. Ilfov şi valori: 

..România Petrolieră” 36 acţiuni (fără venituri), „Ripiceni” 300 acţiuni emis. 11/1924 plus 
300 acţiuni emis. IV/1943 optate (fără venit). Locuinţe ieftine: 50 acţiuni emis. 1942, 100
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acţiuni emis 11/1945, 150 emis. 1/194, 180 acţiuni emis. 11/1946 şi 960 acţiuni emis. 1/1947, 
toate aceste provenite din fracţionarea celor 50 acţiuni emis. 1942 prin optare (fără venit). 
Letea: 50 acţiuni iniţiale plus 100 acţiuni emisiune XVlll/1946 optate fără venit. Scrisuri 
funciare urbane Bucureşti, valoarea nominală de 3750 lei vechi.

Situaţia militară: amiral pensionar
Condamnat în trecut: nu
După ce i s-a pus în vedere infracţiunile de care este învinuit, declară:
Menţin declaraţia dată de mine la Tribunalul Poporului în ziua de 4 iunie 1945, in 

faţa domnului acuzator public Raiciu, precum şi declaraţia din 29 iulie 1946 dată în faţa 
domnului procuror Popescu-Copăceni de la Curtea de Apel Bucureşti şi menţionez şi de 
data aceasta că nu am luat parte la şedinţa Consiliului de Miniştri, în care s-ar fl discutat 
intrarea României în război alături de Germania.

Precizez că Subsecretariatul de Stat al Marinei condus de subsemnatul avea rolul tehnic 
şi nu se ocupa de partea operativă de război, acestea fiind în atribuţia Marelui Stat Major.

Cetindu-i-se, stăruie şi semnează propriu.151

Procuror general 
s/s indescifrabil

învinuit 
s/s indescifrabil

Grefier 
s/s indescifrabil

133. 6 septembrie 1948. Proces-verbal privind interogatoriul suplimentar al învinuitului vi
ceamiral Koslinski Gheorghe

Republica Populară Română 
Parchetul Curţii din Bucureşti
Cabinetul...........................Cercetări Criminalii de Război

Proces-verbal
din ziua de 6 septembrie 1948

Interogator supliment

Numele învinuitului: amiral Koslinski Gheorghe 
Etatea:
Religiunea:
Locul naşterii:
Locuinţa:
Getăţenia:
Ocupaţiunea:
Starea civilă:
Avere ce posedă:
Situaţia militară:
Condamnat în trecut:
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După ce i s-a pus în vedere infracţiunile de care este învinuit, declară:
în calitate de subsecretar de stat la Departamentul Marinei, instituţie cu caracter teh

nic, nu pot fi socotit că a§ fi avut vreo răspundere politică în timpul cât am avut acea func
ţiune, întrucât în regimul de dictatură al lui Antonescu, conducătorul statului conducea 
politică, fără să fiu întrebat şi eu vreodată.

întrucât am fost subsecretar de stat numai până la 24 ianuarie 1941, eu nu pot fi în
vinuit că am permis intrarea armatelor germane pe teritoriul ţării, dimpotrivă nici nu am 
luat parte la şedinţa vreunui consiliu de miniştri sau consiliu militar, când să se fi discutat 
în prezenţa mea intrarea armatelor germane în ţară. Pe mine nu m-a întrebat nimeni ni
ciodată dacă aprob sau nu aşa ceva. De abia azi ştiu că intrarea armatelor germane în ţară 
după plecarea mea de la Subsecretariatul de Stat al Marinei, iar misiunea de instrucţie a 
armatelor germane în ţara noastră a fost hotărâtă anterior guvernului Antonescu. Eu nu 
am avut nicio legătură cu misiunile germane.

în apărarea mea propun martori pe următorii:
Avocat Traian Oliva, str. Generai Anghelescu nr. 30, amiral N. Păiş, Văcăreşti, ingi

ner Gelles, Bulevardul Magheru nr. 27, amiral Steriopol, Parcul Jianu, str. W nr. 7, arma
torul Daniel, consul onorific al Olandei din Brăila, armatorul Hiot şi consilierul Radovan 
Sava de la Curtea Superioară.

Citindu-i-se, stăruie şi semnează propriu.132

Prim Procuror al Curţii 
s/s indescifrabil

învinuit 
s/s indescifrabil

Grefier 
s/s indescifrabil

134. 9 septembrie 1948. Proces-verbal privind audierea martorului contraamiral Steriopol 
Nicolae

Republica Populară Română 
Parchetul Curţii din Bucureşti
Cabinetul........................Cercetări Criminalii de Război

Proces-verbal

De audierea martorului - amiral Steriopol Nicolae
Audiat în ziua de: - 9 septembrie 1948
Martor propus de: - amiral Koslinski Gheorghe
Numele şi pronumele martorului: - Steriopol Nicolae
Etatea: - 49 ani
Locul naşterii: -Tulcea
Domiciliul: Bucureşti, Parcul Jianu str. W nr. 7 
Ocupaţia: - amiral pensionar 
Legătura cu învinuitul: - nu are
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După ce jură conform art. 147 din procedura penală, declară cele ce urmează:
Ştiu că amiralul Koslinski Gheorghe a nutrit toată viaţa sa sentimente ostile germani

lor. Când eram subdirector la Navigaţia Fluvială Română, îmi aduc aminte că dl. amiral 
Koslinski Gheorghe în calitatea sa de subsecretar de stat al Marinei ar fi contrasemnat un 
decret lege elaborat de Ministerul Justiţiei şi semnat de ministrul Justiţiei pentru rechiziţi
onarea vaselor evreieşti. El personal a avut totdeauna antipatie faţă de regimul dictatorial 
de atunci şi faţă şi de legile drastice. Nu am cunoştinţă dacă d-sa a luat parte la consilii de 
miniştri în care să se fi discutat asuprirea evreilor.

Cetindu-i-se, stăruie şi semnează propriu.153

Procuror general 
s/s indescifrabil

Martor 
s/s indescifrabil

Grefier 
s/s indescifrabil

135. 10 septembrie 1948. Proces-verbal de audiere a martorului Sava Radevan

Republica Populară Română
Parchetul Curţii din Bucureşti
Cabinetul...............Cercetări Criminalii de Război

Proces-verbal

de audierea martorului 
audiat în ziua de 
Martor propus de: 
Numele martorului: 
Etatea:
Locul naşterii: 
Domiciliul:
Ocupaţia:
Legătura cu învinuitul:

- Sava Radevan
- 10 septembrie 1948
- amiral Koslinski Gheorghe
- Sava Radevan
- 62 ani
- Craiova
- Bucureşti, str. Romană nr. 42
- consilier la Curtea Superioară
- nepot prin alianţă

După ce Jură conform art. 147 din procedura penală, declară cele ce urmează:
Când amiralul Koslinski Gheorghe a fost chemat ca subsecretar de stat la Marină 

l-am întrebat dacă a primit şi mi-a răspuns că el de fapt s-a opus arătând fostului mareşal 
Antonescu că era mai bine să rămână la serviciul pe care-1 avea la Marină - el fiind ofiţer 
activ nu s-ar pricepe la funcţiuni politice. La acest lucru i s-a răspuns că este un „ordin”. 
A trebuit deci să-l execute.

La vreo două luni după aceasta, a cerut să fie trimis în faţa comisiei medicale pentru 
o boală pe care o avea - efectiv un ulcer stomacal, boală care nu ar fi împiedicat să rămână 
în armată dacă nu intervenea această situaţie politică, care nu-i convenea.

Efectiv, după vreo 3 luni de zile, el a ieşit şi din minister şi din armată. în timpul câta 
stat subsecretar de stat, a încercat să îndepărteze din dispoziţiile care le transmitea tot ceea
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ce putea să aibă un caracter politic, neomenesc şi mai ales rasial. Că în urma unui ordin 
venit de la guvern pe care el ca subsecretar de stat n-a făcut decât să-l contrasemneze cum 
era obligat a făcut totuşi tot ce a putut ca să atenueze ordinul care privea sechestrarea va
selor mai multor armatori, între care erau şi câţiva evrei. Mi-a spus chiar numele câtorva 
evrei, reţin vreo trei pe care i-am cunoscut, şi anume: Pinkas, Chiotu şi Daniel, cărora le-a 
făcut servicii chiar oarecum peste ordinul primit liberându-le din acele vase.

Mi-a mai spus Koslinski că este foarte plictisit de însărcinarea ce i s-a dat şi că, cu toată 
dragostea ce ar avea să mai rămână în armată, va trebui să o părăsească pentru că numai 
aşa poate scăpa şi de funcţia polidcă de subsecretar de stat.

Că el, ca şi mine, socotea că intrarea noastră alături de Germania ar fi o nebunie şi 
de aceea demisia lui din armată a fost înainte ca guvernul să ordone intrarea în război în 
contra U.R.S.S., guvern din care nu a făcut parte.

Cum locuiam împreună în strada Grigore Alexandrescu nr. 82, casă care ne-a fost 
distrusă de bombardamentul ultim american, şi-a pierdut totul, vorbind cu el, cum am 
arătat mai sus, de câteva ori mi-a spus că-i este teamă de al gărzilor verzi, care nu-1 puteau 
suferi din cauza actelor sale şi în câteva nopţi am avut chiar pază la casa noastră.

Cât timp a fost subsecretar de stat, amiralul Koslinski mi-a spus că nu a primit niciun 
ordin de la germani şi nu ar fi admis ca germanii să-i dea vreun ordin direct.

Cetindu-i-se, stăruie şi semnează propriu.154

Procuror general 
s/s indescifrabil

Martor 
s/s indescifrabil

Grefier 
s/s indescifrabil

136, 19 ianuarie 1949. Decizia penală nr. 123 de condamnare a amiralilor Nicolae 
Păiş şi Gheorghe Koslinski

Dosar nr. 2.332/1948
Curtea Bucureşti Secţia IV-a Penală

Deciziune penală nr. 123

Şedinţa publică din 19 ianuarie 1949
Curtea compusă din domnii: I. V. Constantinescu, consilier; Constantin Găman, con

silier; Constantin Petre, asesor; Dumitru Dinu, asesor; Gavrilă Hotăranu, asesor; Costache 
Bâlcu, prim-procuror; Gheorghe Munteanu, grefier.

[...] Având în vedere că prin rechizitoriul Parchetului Curţii Bucureşti Cabinetul pen
tru cercetarea criminalilor de război, nr. 68 din 22 decembrie 1948, acuzaţii au fost tri
mişi în judecata acestei Curţi, pentru faptul de a fi săvârşit crime contra păcii după cum 
urmează:

[...] Gheorghe Potopeanu, Gheorghe Docan, Toma Ghiţulescu, Gheorghe Koslinski 
§1 Ion Sandu, prin aceea că intrând ca miniştri în guvernul antonescian s-au pus în slujba 
hitlerismului şi fascismului şi prin faptele lor personale au contribuit fie ia fascizarea ţării.
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fie la aservirea vieţii economice a acesteia - fapte prevăzute §i pedepsite de art. 2 lit. a §i 
art. 4 din Decretul nr. 207/1948; [...]

întrucât toţi acuzaţii de faţă au fost miniştri în guvernul Antonescu, ei urmează a răs
punde de faptele lor personale, făcute în această calitate, în măsura în care au contribuit la 
instaurarea polidcii rasiale în interiorul ţării, sau de agresiune şi jaf în exterior şi în special 
în contra Uniunii Sovietice.

Că aşadar, pentru a putea stabili vinovăţia fiecărui acuzat în parte, este necesar a se 
examina activitatea fiecăruia în timpul cât a fost ministru în acest guvern.

Gheorghe Koslinski
Având în vedere că acuzatul a fost ministru subsecretar de stat la Marină de la data de 

17 octombrie 1940 la 27 ianuarie 1941.
Că în această calitate, acuzatul a contrasemnat legi cu caracter net rasial, cum au fost 

Legea nr. 867/1940 pentru trecerea în patrimoniul statului a vaselor plutitoare aparţi
nând evreilor şi Legea nr. 873/1940 referitoare la statutul militar al evreilor.

Că prin aceste fapte acuzatul, contribuind la realizarea scopurilor politice urmărite de 
guvernul Ion Antonescu, s-a pus în slujba hitlerismului şi fascismului şi, prin urmare, se 
face vinovat de faptele prevăzute de art. 2 lit. a şi art. 4 din Decretul nr. 207/1948. [... ] 

Pentru aceste motive.
Redactate de domnul consilier Ion V. Constantinescu,
Ascultând şi concluziunile domnului prim-procuror, 
în numele legii.

Decide:

Condamnă pentru faptele prevăzute de art. 2 litera a şi c şi pedepsite de art. 4 din 
Decretul nr. 207/1948 cu aplicaţia art. 157 C.P. pe acuzaţii:

[...]
14. Koslinski Gheorghe, român, de ani 60, amiral pensionar, născut în Galaţi, Jud. 

Covurlui şi domiciliat în Bucureşti, Bd. Ana Ipătescu nr. 41, în prezent deţinut preventiv 
în Penitenciarul Văcăreşti, la 2 (doi) ani închisoare corecţională. [...]

Condamnă pe toţi acuzaţii de mai sus la degradare civică pe timp de 10 ani. 
în conformitate cu dispoziţiunile art. 64 C.P., comută în pedeapsa aplicată numiţilor 

acuzaţi timpul petrecut în prevenţie. în baza art. 4 al. 2 din Legea 207/1948 ordonă confis
carea averii acuzaţilor de mai sus în folosul statului. Obligă pe numiţii acuzaţi să plătească 
fiecare câte 2 000 (două mii) lei cheltuieli de procedură.135

153 în zilele de 11, 12, 15 şi 17 ianuarie 1949 a avut loc procesul a 17 foşti miniştri în guvernul 
Antonescu (al treilea lot). Instanţa de judecată a pronunţat 15 condamnări şi două achitări (Pom- 
piliu Nicolau şi Sandu Ion). Pe lângă cei cinci generali menţionaţi au mai fost condamnaţi: 1. Pană 
Aurelian, profesor universitar - 10 ani închisoare corecţională; 2. Petrovici Ion, profesor universitar 
- 10 ani temniţă grea; 4. Neagu Alexandru, în contumacie - 8 ani temniţă grea: 5. Nemoianu Petre, 
publicist - 5 ani închisoare corecţională; 8. Creţeanu Gheorghe în contumacie - 10 ani temniţă grea: 
9. Constantinescu Constant-Alexandru - 4 ani închisoare corecţională; 10. Negel Dumitru, în contu
macie - 10 ani temniţă grea; 12. Docan Gheorghe, fost magistrat - 5 ani temniţa grea; 13. Ghiţulescu 
Toma, inginer - 5 ani închisoare corecţională; 15. Constantinescu Constant-Atta - 5 ani închisoare 
corecţională. ASRI, fond „P”, dosar nr. 105.281, voi. 2, f. 154-166.
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Capitolul VIII

CAZUL COMANDORULUI MOCANU GHEORGHE

137. 26 august 1947. Declaraţia căpitan-comandorului Gheorghe Mocanu dată organe
lor de anchetă privind activitatea sa legată de Cercul Profesional Militar al Partidului Naţional 
Ţărănesc

Declaraţie

Subsemnatul cpt.-comandor Mocanu Gheorghe, domiciliat în Bucureşti, Şos. Panduri 
nr. 62, declar următoarele:

Sunt născut la Constanţa în anul 1905, luna noiembrie, ziua 9. Părinţii mei: Gheorghe 
Mocanu, funcţionar public, decedat în anul 1933; Angela, actualmente Ghica, domiciliată 
în corn. Ferdinand, jud. Constanţa. Am o soră, Elvira It.-col. Novasart, profesoară de liceu. 
Căsătorit prima oară cu Elisabeta (Theohari) Oprescu, divorţat. Doi copii, fete: Ioana, 19 
ani, studentă şi Maria, 17 ani, elevă. Căsătorit a doua oară cu Madeleine Nichifor, copil o 
fată de 2,5 ani.

Şcoala primară la Constanţa, la Liceul „Mircea cel Bătrân” (liceu real). In Şcoala 
Navală în anii 1922-1924. Primii trei ani de ofiţer ambarcat pe bricul „Mircea” (vechi), 
când am făcut Şcoala Specială. Din 1924 până în 1927 am fost fie ambarcat la Constanţa 
sau în voiaje de instrucţie, fie în oraşul Constanţa la unitate (şcoală). Voiaje de instrucţie 
în Marea Neagră, Egee, Mediterana şi Adriatica (1925). Căsătorit prima oară în 1927, apoi 
iarăşi ambarcat pe N.M.S. „Mărăşeşti”, ca ofiţer la bord un an. în anul 1928 la Baza Navală 
§i Divizia de Mare Constanţa. în anul 1929-1930 la Institutul Militar de Educaţie Fizică 
Bucureşti. în 1930 ofiţer de cadre la Şcoala Navală, după ce în 1928 fusesem avansat loco
tenent. în Şcoala Navală am fost ofiţer de clasă şi profesor.

în 1930 ambarcat pe N.M.S. „Constanţa” ca vas de instrucţie, având funcţia de in
structor pentru elevi Şcoala Navală - voiaj în Marea Egee şi Mediterana cu acest prilej. în 
toamna 1930 şi iarna 1930-1931 cu N.M.S. „Constanţa” la Fiume pentru recepţia subma
rinului „Delfinul”. Reîntors în ţară, continui ambarcarea pe N.M.S. „Constanţa” până în 
toamna 1932, când sunt ambarcat pe N.M.S. „Ferdinand” ca ofiţer cu navigaţia, apoi co
mandant secund, iar în 1934 ca ofiţer cu operaţiile la Escadrila de Distrugătoare, ambarcat 
pe aceeaşi navă. între timp, în 1933, luna martie, divorţasem.

în anul 1934, septembrie, debarc de pe distrugătorul „Regele Ferdinand” şi sunt mu
tat în Marele Stat Major, Secţia a Il-a, Biroul Cifru şi Marină. Rămas în această funcţiune
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până în 1936 toamna, când încep stagiile pentru Şcoala Superioară de Război, unde re
uşisem. Aceste stagii au fost executate la Apărarea Fixă Maritimă, submarinul „Delfinul", 
distrugătorul „Regina Maria”, Regimentul „Mihai Viteazul”, Şcoala de Trageri Artilerie 
Sadislav şi întreg anul 1937-1938 ca ofiţer cu operaţiile (avansat căpitan în 1937) pe N.M.S. 
„Regina Maria” la Escadrila de Distrugătoare. în ianuarie 1938 am participat ca ofiţer cu 
navigaţia la furtuna din Marea Neagră pe N.M.S. „Regina Maria”, cu voievodul Mihai 
plecat la Atena cu această navă. în mai 1938, nava intră în reparaţii la Malta, unde am 
rămas până în septembrie 1938.

în noiembrie 1938 încep cursurile Şcolii Superioare de Război, pe care le absolv în 
1940. în tot acest timp am stat în Bucureşti, locuind întâi în oraş şi apoi la Şcoala de Război. 
Am fost brevetat ofiţer de Stat Major în luna aprilie 1941 şi repartizat la Marele Stat Major, 
Statul Major al Marinei şi la Comandamentul Marinei Regale. în acelaşi timp, am fost nu
mit profesor la Şcoala Superioară de Război. La Comandamentul Marinei am îndeplinit 
funcţia de subşef al Diviziei Operaţiuni la începutul operaţiunilor din 1941, apoi şef al 
Biroului 2 până în aprilie 1942. în aprilie 1942 am luat comanda N.M.S. „Constanţa”, pe 
care am deţinut-o până în aprilie 1943. între timp, fusesem avansat locotenent-coman- 
dor. Din aprilie 1943 şi până în ianuarie 1944 am funcţionat la Subsecretariatul de Stat al 
Marinei, Biroul Studii. în octombrie 1943 m-am recăsătorit.

în ianuarie 1944 am fost numit ofiţer profesor în cadrele Şcolii Superioare de Război. 
La suspendarea cursurilor din mai 1944 am fost numit şef de stat major al Litoralului 
Maritim, unde am funcţionat până în decembrie 1944, dată la care am revenit profesor 
în cadrele Şcolii Superioare de Război. Am predat în mod continuu „Istoria maritimă”, 
„Tactica Generală Navală” şi „Strategia Maritimă”. în continuare am predat „Tactica 
Forţelor Maritime, Forţelor Fluviale şi Vaselor de Suprafaţă”. în aprilie 1945 am cerut 
şi obţinut să fiu trimis pe Frontul de Vest, unde am funcţionat la Armata I, ca ajutor al 
Biroului Operaţii.

M-am întors cu armata în vara lui 1945 şi am revenit la Şcoala Superioară de Război, 
ca profesor în cadre. Am funcţionat apoi ca profesor în cadre şi ca şef al Secţiei de Marină 
al Şcolii Superioare de Război până la trecerea în cadrul disponibil în august 1946. După 
această dată am rămas necontenit în oraşul Bucureşti.

Ca publicist, am scris la revistele de specialitate marină şi armată articole militare 
tehnice, tactice şi strategice încă de la gradul de locotenent. în 1939-1940 am scris 3-4 ar
ticole la „Timpul” (caracter naval) şi apoi regulat la „Facla”, până la suspendarea acestuia 
de către legionari. Am colaborat ulterior la „Revista Familiei” (1941-1944) şi la Dicţionarul 
Politic al „Curentului” (15-20 cuvinte cu caracter naval sau marinăresc geografic) şi la 
ziarul „Evenimentul”, cu acelaşi caracter militar: „Strategia Mării Negre” şi „Strategia 
Mediteranei”, pe care le-am pus în vânzare sau le-am împărţit. Am scris numeroase arti
cole de ordin naval şi marinăresc cu caracter strategic şi tactic în „România Militară”.

După trecerea în cadrul disponibil, am colaborat la ziarul „Dreptatea”, scriind cro
nica externă, regulat zilnic, director fiind Nicolae Carandino, pe care-1 cunoşteam de la 
„Dicţionarul Politic”. Pentru salariu eram trecut la Biroul Presei P.N.Ţ., spre a nu îngre- 
uia bugetul redacţiei. Acest Birou al Presei nu a putut niciodată funcţiona ca atare, din 
pricini administrative, tehnice şi de direcţie.

Relaţiile familiale, în cadrul familiei subsemnatului, în rândul colegilor şi al camarazi
lor din Marină - foarte puţin în cadrul Şcolii de Război şi aproape deloc cu ofiţeri sau fami-
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liile lor, din restul armatei: It.-col. Georgescu (unchiul soţiei), domiciliat în Bucureşti; col. 
(r) Ştefanescu Ion (unchiul subsemnatului), str. Vincenţiu Babeş, Bucureşti; contraamiral 
Roman Augustin, domiciliat în Bucureşti, str. General Mânu; cdor. Voinescu Victor, do
miciliat în Bucureşti, Şos. Panduri nr. 62; cpt.-cdor. Bănică Ion, domiciliat în Filantropiei, 
Bucureşti; cpt.-cdor. Tudor Popescu, domiciliat în Cotroceni; cpt.-cdor. Bercea Alexandru, 
domiciliat în Cotroceni; It.-col. Max Niculescu, domiciliat în Şos. Panduri nr. 62; It.-cdor. 
Petriman, domiciliat în Şos. Panduri nr. 62; cpt. (r) Puricescu Nicolae (Iară familia sa); 
It.-cdor. Cioroiu Mircea (fără familia sa).

Din P.N.Ţ. - relaţii de familie numai cu dl. Corneliu Coposu şi Nicolae Carandino. 
Cunoştinţe din P.N.Ţ. mai frecventate: dl. luliu Maniu; dl. Leucuţia; dl. Haţieganu Emil; 
dl. Penescu Nicolae (cu dificultăţi); dl. Lepădatu; dl. Ghiţă Pop; dl. Mihalache (mai puţin). 
Pe dnii general Negrei şi col. Stoika Ştefan i-am cunoscut trecător numai în anticamera 
dlui Maniu. Nu am fost înscris în P.N.Ţ. şi nu am făcut parte din Cercul Profesional 
Militar al P.N.Ţ. în februarie 1947 am participat la conducerea şi împărţirea darurilor 
americane în Moldova, jud. Iaşi, în cadrul Crucii Roşii. Nu m-am înscris după aceea ca 
membru al Crucii Roşii.156

/ss/ Căpitan-comandor Mocanu Gheorghe157

138.27 mai 1948. Sentinţa Tribunalului Militar Bucureşti în procesul conducătorilor Cercului 
Profesional Militar al Partidului Naţional Ţărănesc.

Dosar nr. 1861/1948
Republica Populară Română
Tribunalul Militar Bucureşti Secţia a Il-a

Sentinţa nr. 777 a Prezidiumului Republicii Populare Române

Şedinţa din ziua de 19 mai 1948.
Astăzi 19 mai 1948, Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia a Il-a, compus conf art. 9 

§i 10 C.J.M. din dnii: general maior magistrat dr. Alexandru Petrescu, prim preşedin
te; lt.-col. magistrat Moldoveanu Atanasie, membru; It.-col. Boeru loan, membru; It.-col. 
Constantinescu Dumitru, membru; maior Trăistaru Vasile, membru; lt.-col. Eftimie Călin, 
procuror militar; prim grefier Zorapapel Tateos, grefier de şedinţă. —

S-au întrunit în şedinţă publică cu respectarea dispoziţiunilor prevăzute de art. 19- 
22 C.J.M. şi având depus jurământul în forma depusă de lege, în scopul de a judeca 
procesul privitor pe acuzaţii: 1. general pensionar Negrei Gabriel din Bucureşti, str. 
Brezoianu nr. 7; 2. general pensionar Zorzor Vasile din Bucureşti, str. Căluşei nr. 33; 3. 
general pensionar Stoika Grigore din Bucureşti, str. Adrian nr. 4; 4. general pensionar 
Gheorghieş Alexandru din Bucureşti, str. Mântuleasa nr. 5; 5. maior C.D. Fetecău Gh. Ion 
din Bucureştii Noi, str. Castei nr. 77; 6. cpt.-cdor. C.D. Mocanu Gheorghe din Bucureşti, 
Şos. Panduri nr. 62; 7. plt. maj. pensionar Albu P. Gheorghe din Bucureşti, str. Radu de la

156 ASRI, Fond „P”. dosar nr. 10.718, voi. 1, f. 70-72.
107 „Procesul generalilor. Cercul profesional militar al Partidului Naţional Ţărănesc (1946- 

1948)." Documente, selecţia documentelor. Studiu introductiv şi Notă asupra ediţiei de dr. Corneliu 
Beldiman, Editura Vremea, Bucureşti, 2000, p. 133-134.

www.ziuaconstanta.ro



460 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
Afumaţi nr. 17, toţi şapte pentru crimele p. şi p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 210 şi 211 
C.P. comb. cu art. lOlşi 103 C.P.; 8. It.-cdor. C.D. Cioroiu Mircea din Bucureşti, Aleea Matei 
Corbescu nr. 8, pentru faptele de: sustracţiune p. şi p. de art. 505 al. II C.J.M., omisiunea 
denunţării complotului p. şi p. de art. 228 C.P. şi răspândirea de înscrisuri necenzurate p. §i 
p. de art. 1 şi 3 din Legea 124/1940; 9. It. invalid Vasiliu Paul Romeo din corn. Şendriceni, 
jud. Dorohoi, pentru fapta de omisiunea denunţării complotului p. şi p. de art. 228 C.P. 
[...]; 13. general C.D. Gheorghiu Ermil, pentru răspândire de înscrisuri necenzurate p. şi p. 
de art. 1 şi 3 din Legea 124/1940, comb. cu art. 25 C.P. şi cu D.L. 856/1938.

La apelul nominal făcut, acuzaţii s-au prezentat în instanţă, asistaţi de apărători, după 
cum urmează: general Negrei Gabriel şi general Gheorghiu Ermil de apărătorul lor din 
oficiu, dl. avocat Slavnicu Ştefan, numit de Colegiul Avocaţilor; general Negrei Gabriel, 
general Zorzor Vasile şi It.-cdor. Cioroiu Mircea de apărătorul lor din oficiu, dl. It.-col. 
Pomârleanu Dumitru, numit de dl. prim preşedinte; general Zorzor Vasile, It. Vasiliu Paul 
Romeo şi Spirescu Florica de dl. maior (r) Popescu lorgu, numit de dl. prim preşedinte; 
Ghiţulescu Dumitru de dl. avocat Aur Zaharescu, numit din oficiu de Colegiul Avocaţilor; 
general Stoika Grigore de dl. avocat Dumitrescu-Bolintin, numit din oficiu de Colegiul 
Avocaţilor; general Gheorghieş Alexandru şi maior Fetecău Ion de dl. col. (r) Dumitru 
Constandn, numit din oficiu de dl. prim preşedinte; cpt.-cdor. Mocanu Gheorghe şi plt. 
maj. Albu Gheorghe de dl. avocat Atanasie Constantinescu, numit din oficiu de dl. prim 
preşedinte; It. Vasiliu Paul Romeo, asistat de tatăl său, dl. avocat Vasiliu Alexandru, iar 
Spirescu Florica şi Ţincu Gonstantin de apărătorul lor ales, dl. avocat Dinca.

Dl. prim preşedinte, conformându-se dispoziţiunilor art. 286 C.J.M. a stabilit iden
titatea inculpaţilor, care au spus că se numesc: 1. Negrei Gabriel de 76 ani, născut în co
muna Mogoşeşti, jud. Iaşi, general de brigadă veteran, fiul lui Ion şi al Măriei, domiciliat 
în Bucureşti, str. Brezoianu nr. 7, et. 5, necondamnat până în prezent; 2. Gheorghieş 
Alexandru de 62 ani, născut în comuna Iaşi, Jud. Iaşi, fiul lui Nicolae (f) şi al Elenei, gene
ral în rezervă, domiciliat în Bucureşti, str. Mântuleasa nr. 5, necondamnat până în prezent; 
3. Stoika Grigore de 61 ani, născut în comuna Focşani, jud. Putna, fiul lui Nicolae (t) §i al 
Măriei (t), general în rezervă, domiciliat în Bucureşti, str. Adrian nr. 4, necondamnat până 
în prezent; 4. Zorzor Vasile de 58 ani, născut în comuna Olteniţa, jud. Ilfov, fiul lui Ştefan 
şi al Măriei, general în rezervă, domiciliat în Bucureşti, str. Căluşei nr. 33, necondamnat 
până în prezent [...]; 6. Fetecău Ion de 42 ani, născut în comuna Pleşcoi, jud. Buzău, fiul 
lui Gheorghe (t) şi al Adrianei, maior în rezervă, domiciliat în Bucureştii Noi, str. Oastei 
nr. 77, necondamnat până în prezent; 6. Gheorghiu Ermil de 52 ani, născut în comuna 
Botoşani, jud. Botoşani, fiul lui Fotie (t) şi al Ecaterinei (t), general în rezervă, domiciliat 
în Bucureşti, B-dul Dacia nr. 14, necondamnat până în prezent; 7. Cioroiu Mircea de 34 
ani, născut în Calafat, jud. Dolj, fiul lui Ştefan şi al Teodorei, It.-cdor. C.D., domiciliat în 
Bucureşti, Aleea Matei Corbescu nr. 8, necondamnat până în prezent; 8. Mocanu Gheorghe 
de 44 ani, născut în Constanţa, fiul lui Gheorghe şi al Angelei, cpt.-cdor. C.D., domiciliat în 
Bucureşti, str. Romană nr. 81, necondamnat până în prezent; 9. Albu Gheorghe de 37 ani, 
născut în comuna Preajba, jud. Vlaşca, fiul lui Petre şi al Nedelei, plt. maj. (r), domiciliat 
în Bucureşti, str. Radu de la Afumaţi nr. 14, necondamnat până în prezent [...]; 13. Vasiliu 
Paul Romeo de 27 ani, născut şi domiciliat în comuna Şendriceni, jud. Dorohoi, fiul lui 
Alexandru şi al Lizetei, It. invalid, necondamnat până în prezent.
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Grefierul a făcut apel martorilor propuşi în cauză, după cum urmează. Acuzarea n-a 

propus martori. Apărarea a propus următorii martori: col. (r) Dumitrescu Constantin, slt. 
(r) Walter Paul, cpt. Zaharia Marin, Mihăilescu M. Constantin, plt. (r) Stana Haralambie, 
col. (r) Pancu Gheorghe, propuşi de Albu Gheorghe; luliu Maniu, Ion Mihalache, Corneliu 
Coposu, col. Stoika Ştefan, comisar şef Sfetcovici, col. Pancu Gheorghe, general Barbu 
Vasile, col. Galin, col. Dumitrescu C., maior Popa, Aurel Dobrescu şi Bunescu, propuşi 
de Zorzor Vasile; col. (r) Spiridoneanu Ernest, plt. (r) Gancearuc Gheorghe, Corneliu 
Coposu, propuşi de Mocanu Gheorghe [...]; Gancearuc Gheorghe, col. (r) Spirodoneanu 
Ernest, Ion Gr. Cical, Teodor Matahon, dr. Vlad Haţieganu, propuşi de Vasiliu Paul 
Romeo; prof. dr. N.Gh. Lupu, Constantin Adam, Victor Gherasim, general Traian 
Grigorescu, preot Lazăr Niculescu, Emanoil Muşat, general Ştefan Burileanu, col. Stoika 
Ştefan, col. Al. Stătescu, preot Zamfir Popescu, general (r) Precup Victor, general Victor 
Dombrowski, Sicu Friedman, cpt. Zaharia Marin, Teodor Vasilache şi Al. Telei, propuşi 
de Stoika Grigore; Corneliu Coposu, prof. univ. Gheorghe Constantinescu, cpt. Zaharia 
Marin, lonescu Teodor, Zilber Strul, Amedeu Bădescu, general Radu Davidescu, prof 
Ion Hudiţă şi general Tanti Dumitrescu, propuşi de Negrei Gabriel [...]; luliu Maniu, Ion 
Mihalache, general de armată P. Dumitrescu, propuşi de Al. Gheorghieş. La apelul nomi
nal făcut au răspuns următorii martori: Pancu Gheorghe, Coposu Corneliu, Gancearuc 
Gheorghe, Matahon Teodor, Grinţescu Aurel, Radu Eugen, Ulani Nicolae, Victor de 
Moyo, Râul Danielopol, Ştefănescu Dumitru, Popovici Dumitru, Dragoş Cotlarciuc, 
Traian Grigorescu, Lazăr Niculescu, Emanoil Muşat, general Burileanu Ştefan, Friedman 
Sicu, Zamfir Popescu şi Petrescu Teodor.

Dl. prim preşedinte a întrebat părţile ce au de propus asupra martorilor lipsă. Dl. 
avocat Dumitrescu-Bolintin cere pentru general Stoika Grigore judecarea procesului, de
clarând că renunţă la martorii săi lipsă. Dl. avocat Constantinescu Atanasie declară că 
renunţă pentru plt. maj. Albu Gheorghe şi cpt.-cdor. Mocanu Gheorghe la martorii din 
provincie, rugând ca în cursul dezbaterilor să fie chemaţi din nou martorii din Capitală. 
Dl. apărător Pomârleanu Dumitru pentru generalii Negrei Gabriel, Zorzor Vasile şi 
It.-cdor. Cioroiu Mircea declară că nu renunţă la martorii lipsă [...] Dl. procuror militar 
arată că în acest dosar toţi inculpaţii sunt arestaţi, că se opune la amânarea procesului, că 
în ceea ce-1 priveşte nu are martori şi nu-şi însuşeşte niciun martor al apărării.

Tribunalul deliberând în secret şi având în vedere propunerile părţilor. Având în 
vedere că în acest dosar toţi inculpaţii sunt arestaţi. Că în interesul unei rapide soluţionări 
urmează a se păşi la judecată, iar martorii să fie din nou chemaţi în cursul dezbaterilor. 
Pentru aceste motive, cu unanimitate de voturi, uneşte incidentul cu fondul, dispunând, 
totodată, ca martorii prezenţi să se prezinte în ziua de 20 mai 1948, orele 16, iar martorii 
lipsă să fie din nou citaţi. După aceasta s-a dat citire de către grefier actului de acuzare şi 
pieselor din dosar, după care dl. prim preşedinte a suspendat dezbaterile procesului până 
mâine, 20 mai 1948, orele 8 dimineaţa conf. art. 310 C.J.M. Dată şi citită în şedinţă publică 
astăzi, 19 mai 1948.

Şedinţa din ziua de 20 mai 1948.
în ziua de 20 mai 1948 orele 8 dimineaţa, şedinţa publică fiind deschisă au fost intro

duşi inculpaţii, care s-au prezentat asistaţi de aceiaşi apărători ca în şedinţa precedentă. 
După ce dl. prim preşedinte a stabilit din nou identitatea inculpaţilor, le-a pus în vedere
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faptele ce li se pun în sarcină şi a procedat la luarea interogatoriilor lor, cu respectarea 
dispoziţiunilor prevăzute de lege. Potrivit dispoziţiunilor art. 292 C.J.M. s-a dispus intero
garea apărată a inculpaţilor. S-a luat apoi interogatoriul fiecărui inculpat în parte, s-au ci
tit răspunsurile date la interogator, semnându-se toate interogatoriile conform legii, după 
care au fost introduşi toţi inculpaţii, citindu-se din nou prezenţa tuturor, fiecare dintre 
inculpaţi având dreptul a întreba chestiunile ce-i interesau pe ceilalţi coinculpaţi, după 
care s-au ataşat la dosar. Terminându-se interogarea inculpaţilor, dl. prim preşedinte a 
suspendat dezbaterile procesului până după-masă, orele 16, pentru repausul judecători
lor şi inculpaţilor conf art. 310 C.J.M.

Astăzi, 20 mai 1948 orele 16, şedinţa publică fiind deschisă au fost introduşi inculpaţii, 
care s-au prezentat asistaţi de aceiaşi apărători ca în şedinţele precedente. După ce s-a sta
bilit din nou identitatea inculpaţilor, s-a procedat la ascultarea martorilor apărării propuşi 
în cauză, care au fost introduşi şi audiaţi pe rând, după ce mai întâi au depus Jurământul 
prev. de art. 191 C.J.M., îndeplinindu-se şi dispoziţiunile prevăzute de art. 194 C.J.M, Au 
fost audiaţi următorii martori: 1. Pancu Gheorghe de 51 ani, colonel pensionar şi publicist 
din Bucureşti, str. Viilor nr. 31; 2. Coposu Corneliu de 36 ani, ziarist din Bucureşti, Şos. 
Jianu nr. 73; 3. Gancearuc Gheorghe de 35 ani, adjutant sanitar din Bucureşti, Splaiul 
Independenţei nr. 21; 4. Matahon Teodor de 34 ani, inginer agronom din Bucureşti, str. 
Lisabona nr. 10 [...]; 13. Traian Grigorescu de 60 ani, general pensionar din Bucureşti, 
str. Puişor nr. 59; 15. Emanoil Muşat de 41 ani, funcţionar comercial din Bucureşti, str. 
Blanduziei nr. 6; 16. Burileanu Ştefan de 74 ani, general pensionar din Bucureşti, str. 
General Berthelot nr. 95; 17. Friedman Sicu de 47 ani, remizier Bursă din Bucureşti, str. 
Bravilor nr. 5; 18. Zamfir Popescu de 62 ani, preot din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 198; 
19. Petrescu Teodor de 31 ani, industriaş din Bucureşti, str. Baba Novac nr. 3.

înv. Zorzor Vasile a cerut să fie audiat ca informator dl. Aur Zaharescu, martor pro
pus în instanţă şi Tribunalul aprobând, a fost audiat avocatul Aur Zaharescu de 48 ani din 
Bucureşti, str. Romană nr. 112.

La orele 19.30, dl. prim preşedinte, conform art. 310 C.J.M. a suspendat dezbaterile 
procesului până mâine 21 mai 1948, orele 8 dimineaţa pentru repausul judecătorilor şi 
inculpaţilor. Dată şi citită în şedinţă publică astăzi, 20 mai 1948.

Şedinţa din ziua de 21 mai 1948.
în ziua de 21 mai 1948 orele 8 dimineaţa, şedinţa publică fiind deschisă au fost in

troduşi inculpaţii, care s-au prezentat asistaţi de aceiaşi apărători ca în şedinţa precedentă 
şi dl. prim preşedinte a stabilit din nou identitatea inculpaţilor. Nemaifiind martorii de 
audiat, dl. prim preşedinte a dat cuvântul dlui procuror militar pentru a susţine rechizito
riul. D-sa a arătat în ce constau faptele imputate inculpaţilor, analizându-le pentru fiecare 
inculpat în parte, după care, trecând la analiza în drept, arată că faptele imputate există, 
că elementele constitutive ale infracţiunilor sunt întrunite şi în concluziuni a cerut sancţi
onarea lor potrivit textelor imputate prin ordinul de trimitere direct în judecată, cerând 
ca instanţa să dozeze pedepsele în raport cu vinovăţia fiecăruia.

Dl. prim preşedinte a dat apoi cuvântul apărării. Dl. avocat Slavnicu Ştefan apără 
din oficiu pe general Negrei Gabriel şi pe general Gheorghiu Ermil. D-sa a arătat că, în 
ceea ce priveşte pe generalul Gheorghiu Ermil, acesta nu are nicio vină şi, deci, urmează 
să fie achitat. în ce priveşte pe generalul Negrei, arată că de asemenea, nu sunt probe de
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vinovăţie contra sa şi cere şi pentru acesta achitarea, în subsidiar o pedeapsă care să nu 
întreacă prevenţia, ţinându-se seama şi de faptul că înv. este bolnav şi bătrân. Dl. lt.-col. 
(r) Pomârleanu Dumitru apără din oficiu pe generalul Negrei Gabriel, generalul Zorzor 
Vasile şi It.-cdor. Cioroiu Mircea. D-sa susţine că în contra înv. Negrei şi Zorzor nu sunt 
probe de vinovăţie, în consecinţă cere achitarea lor de orice penalitate. în subsidiar cere o 
schimbare de calificare în art. 228 C.P. şi o pedeapsă care să nu întreacă detenţiunea pre
ventivă. Pentru înv. Cioroiu Mircea arată că nu există în sarcina sa delicte de sustracţiune 
şi nedenunţarea complotului, pentru care a cerut achitarea. în ceea ce priveşte delictul p. 
şi p. art. 1 şi 3 din Legea 124/1940, în principal a cerut achitarea, iar în subsidiar a cerut 
o pedeapsă care să nu întreacă prevenţia. Dl. maior (r) Popescu lorgu apără din oficiu pe 
înv. general Zorzor Vasile, It. Vasiliu Paul Romeo şi Florica Spirescu. D-sa a arătat trecutul 
generalului Zorzor, munca şi firea sa cinstită şi dreaptă. în ce priveşte încadrarea, se arată 
că nu sunt întrunite elementele niciunei infracţiuni şi, în consecinţă, cere achitarea. D-sa a 
arătat apoi că înv. Vasiliu Paul Romeo şi Spirescu Florica nu au nicio vină în acest proces 
şi a cerut, de asemenea, achitarea lor [...] Dl. avocat Dumitrescu-Bolintin apără din oficiu 
pe generalul Stoika Grigore; arată că înv. n-a săvârşit nimic din faptele imputate şi, în 
consecinţă, cere achitarea lui de orice penalitate. Dl. col. (r) Dumitru Gonstantin apără din 
oficiu pe general Gheorghieş Al. şi maior Fetecău Ion şi cere achitarea ambilor inculpaţi 
din lipsă de probe de culpabilitate. Dl. avocat Constantinescu Atanasie apără din oficiu pe 
cpt.-cdor Mocanu Gheorghe şi plt. maj. Albu Gheorghe. Pentru ambii, D-sa a arătat că nu 
există nicio probă de culpabilitate şi cere achitarea lor. Dl. avocat Vasiliu Alexandru apără 
pe înv. Vasiliu Paul Romeo; arată că fiul său nu a făcut nimic, nu a avut nicio cunoştinţă 
de complot. Din C.P.M. s-a retras, fiind bolnav, iar în comuna Şendriceni a dovedit că 
n-a făcut nimic altceva decât să-şi vadă de sănătate, dând tot concursul reprezentanţilor 
guvernului, astfel încât, bazat pe aceste considerente, cere achitarea [...].

Dl. procuror militar, având cuvântul în replică, arată că menţine acuzaţiunile şi se 
opune la schimbările de calificare cerute. Apărarea a rămas la primele concluziuni.

Tribunalul s-a retras în Camera de Consiliu pentru a delibera asupra incidentului 
unit cu fondul cu privire la martorii lipsă. Având în vedere că martorii lipsă ai apărării au 
fost citaţi din nou în cursul dezbaterilor. Având în vedere că aceşti martori nu au răspuns 
nici la această chemare, iar din corespondenţa venită cu ocazia noilor citări rezultă că la 
unii nu s-au indicat adresele exacte, alţii sunt plecaţi din Bucureşti pentru diverse intere
se, iar alţii plecaţi definitiv. Având în vedere că alţi martori propuşi au fost deja judecaţi 
şi condamnaţi în alte procese şi transportarea lor ar necesita un timp mai îndelungat. Gă, 
de asemenea, apărarea n-a indicat ce anume ar voi să dovedească cu fiecare martor, iar pe 
de altă parte, după cum s-a arătat la primele concluzii ale apărării, la majoritatea lor s-a 
renunţat de la început. Având în vedere că majoritatea martorilor nu sunt martori de fapt, 
ci de circumstanţă şi că, în concluziile uldme puse, apărarea nici în subsidiar n-a formulat 
vreo nouă cerere relativă la necesitatea aducerii vreunui martor. Gă, deci, aducerea altor 
martori în afară de cei audiaţi nu mai apare necesară, astfel încât Tribunalul, cu unani
mitate de voturi respinge incidentul unit cu fondul relativ la necesitatea aducerii unor 
martori ai apărării şi dispune continuarea dezbaterilor.

Dl. prim preşedinte a întrebat pe inculpaţi dacă mai au ceva nou de adăugat ca ultim 
cuvânt şi inculpaţii fiecare în parte au cerut verificarea actelor şi achitarea lor, deoare
ce nu au nicio vină în acest proces. Dl. prim preşedinte a declarat dezbaterile închise şi
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Tribunalul, având nevoie de dmp pentru verificarea actelor §i studiul dosarului a amânat 
pronunţarea pentru ziua de 25 mai 1948. Dată §i citită în şedinţă publică astăzi, 21 mai 
1948.

în ziua de 25 mai, neputându-se studia în întregime dosarul. Tribunalul a amânat 
pronunţarea pentru ziua de 27 mai 1948. Dată şi citită în şedinţă publică astăzi, 25 mai 
1948.

în ziua de 27 mai 1948, Tribunalul întrunindu-se conform art. 313 C.J.M. s-a re
tras în Camera de Consiliu pentru a delibera asupra culpabilităţii şi aplicaţiunii pedepsei. 
Opiniunea judecătorilor s-a luat conform art. 316-317 C.J.M., iar la aplicaţiunea pedepsei 
s-au avut în vedere dispoziţiunile din Cartea IV, Tidul I C.J.M.

Tribunalul, deliberând în conformitate cu art. 316 C.J.M. asupra acţiunii penale de 
trimitere direct în judecată nr. 1048 din 27 aprilie 1948 a dlui general comandant al 
Regiunii a Il-a Militară în contra: 1. general (r) Negrei Gabriel; 2. general (r) Zorzor 
Vasile; 3. general (r) Stoika Grigore; 4. general (r) Gheorghieş Alexandru; 5. maior C.D. 
Fetecău Gh. Ion; 6. cpt.-cdor C.D. Mocanu Gheorghe; 7. plt. maj. pensionar Albu P. 
Gheorgbe; 8. It.-cdor C.D. Cioroiu Mircea; 9. It. invalid Vasiliu Paul Romeo [...]; 13. ge
neral C.D. Gheorghiu Ermil, toţi din Bucureşd.

Având în vedere concluziunile orale ale Procurorului Militar, precum şi susţinerile 
inculpaţilor făcute personal şi prin apărătorii lor în faţa instanţei în şedinţă publică. Având 
în vedere că, din instrucţia orală, urmată în cauză în şedinţă publică, cât şi din actele de la 
dosar, care au fost puse la dispoziţia părţilor în şedinţă publică, conform art. 137 Pr. Pen. 
se constată următoarele: acţiunea criminală întreprinsă de luliu Maniu, Ion Mihalache şi 
ceilalţi fruntaşi ai fostului Partid Naţional Ţărănesc nu a fost pregădtă, organizată şi dusă 
numai în sânul comitetului de conducere al partidului şi al colaboratorilor săi din străină
tate, ci a fost difuzată şi la anumite elemente de încredere înmănuncheate într-o organiza
ţie militară a partidului, denumită „Cerc Profesional Militar”, deoarece şi aceste elemente 
erau instrumente principale într-un plan complex pentru formarea unei organizaţiuni 
subterane, prin care sperau să poată realiza lovitura de stat şi înlăturarea guvernului de- 
mocradc de la cârma ţării. Această acţiune criminală, rezultat al înţelegerii încheiate între 
împuterniciţii lui luliu Maniu şi reprezentanţii serviciului de spionaj al Statelor Unite ale 
Americii în cursul lunii septembrie 1946, trebuia să fie dusă cu multă băgare de seamă, 
scopul real al organizaţiei să fie cunoscut de cât mai puţini oameni de încredere, pentru ca 
indiscreţiunile comise să nu atingă vitalitatea ei, descoperind-o înainte de vreme.

în consecinţă, la 17 noiembrie 1946, din îndemnul lui luliu Maniu şi sub suprave
gherea directă a lui Ion Mihalache se înfiinţează organizaţia militară a Partidului Naţional 
Ţărănesc căreia, pentru a-i ascunde scopurile subversive, îi dau denumirea de „Cerc 
Profesional Militar”. Procesul-verbal al primei consfătuiri de constituire şi raportul preşe
dintelui adunării, general Gabriel Negrei, adresat lui Maniu, depuse la dosarul procesului 
Maniu, dovedesc că ceea ce s-a creat nu a fost „Cerc Profesional Militar”, ci o organizaţie 
militară politică cu ramificaţii în întreaga ţară, în sarcina căreia cădea menţinerea legătu
rii cu militarii, atât cu aceia trecuţi în rezervă, cât şi cu cei din serviciul activ al armatei şi 
ducerea unei acţiuni de dezagregare printre ei. De la venirea în fruntea lui a generalului 
Negrei, C.P.M. ia aspect politic de forţă; activitatea lui era dirijată spre acţiuni subversive, 
prin care se urmărea răsturnarea regimului actual, directivele venind de la luliu Maniu
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şi Ion Mihaiache. începând din anul 1947 se iau măsuri în vederea înfiinţării de comitete 
profesionale militare în toată ţara, dându-li-se o organizare militară, generalul Negrei 
căutând personal să numească pe şefii de organizaţii militare de la judeţe din ofiţerii pe 
care îi constata dânsul ca cei mai energici şi devotaţi, care să polarizeze în jurul lor oameni 
de încredere şi de acţiune, cu ajutorul cărora organizaţia militară din întreaga ţară putea 
fi uşor condusă şi folosită pentru executarea răsturnării guvernului prin forţă, în urma 
directivelor date de Maniu şi Mihaiache. în acelaşi scop, s-au luat măsuri pentru câştiga
rea de noi aderenţi în număr cât mai mare din rândurile militarilor activi, deblocaţi şi de 
rezervă. S-au dat dispoziţiuni pentru intensificarea propagandei în unităţile militare, cău
tând să se discrediteze regimul actual şi să se speculeze nemulţumirile din armată pentru 
a aţâţa spiritele împotriva regimului, făcându-se promisiuni de rectificări şi rechemări în 
activitate. Generalul Negrei invită la întrunirile săptămânale cât mai mulţi ofiţeri de la 
Cercul pensionarilor militari, chiar din cei ce nu erau membri, invitându-i să se înscrie 
ca membri aderenţi sau chiar numai simpatizanţi. La aceste întruniri erau invitaţi să vie 
şi subofiţerii activi. Membrii aşa-numitului Cerc Profesional Militar erau îndemnaţi de 
generalul Negrei şi figuri proeminente din partid să treacă la o activitate mai vie în teren 
şi conspirativă de la om la om. Urma să se creeze şi în unităţile militare, ca şi în fabrici, 
nuclee P.N.Ţ., puse sub conducerea unui şef, care trebuiau să aibă legătura cu Centrul, 
pentru a acţiona la ordine. Ion Mihaiache, cu ocazia conferinţei colonelului Stoika Ştefan 
despre organizarea armatei de mâine a îndemnat pe toţi membrii organizaţiei militare 
să-şi aibă, după modelul elveţian, pregătit echipamentul şi armamentul necesar, pentru a 
răspunde la chemare. Fiecare om urma să aibă raniţa şi arma în cui.

în vederea constituirii organismului militar de forţă. Ion Mihaiache a avut discuţii la 
domiciliu său cu diferiţi ofiţeri calificaţi, printre care generalul Gheorghieş, care a înaintat 
un „Plan de organizare” centralizat pe ţară a tuturor organizaţiilor militare. Tot ca urma
re a îndemnurilor lui Ion Mihaiache, generalul Grigore Stoika a alcătuit „Planul de orga
nizare a Armatei”, care a fost predat de colonelul Stoika Ştefan lui Serdici pentru Maniu. 
în şedinţele publice, colonelul Dumitrescu C., care făcea cronica politicii interne şi exter
ne, căuta să arate înăsprirea relaţiilor dintre U.R.S.S., pe de o parte şi anglo-americani, pe 
de altă parte, prezentând întărirea poziţiei englezilor şi americanilor şi slăbirea U.R.S.S. 
în şedinţele Cercului Profesional Militar se făceau declaraţii care provocau o atmosferă 
antisemită. Se urmărea obţinerea de informaţii interesând starea de spirit, activitatea or
ganelor E.C.P., precum şi procurarea de documente cu caracter secret interesând armata. 
Se urmărea eventualitatea unei crize politice pe plan internaţional sau declanşarea unui 
conflict armat între Marile Puteri, când urma să se treacă la acţiune pentru răsturnarea 
guvernului. O metodă pentru câştigarea membrilor militari era ca la cei deblocaţi să li se 
promită reintegrarea, iar la cei activi o avansare mai rapidă. Se spunea membrilor militari 
că regimul B.P.D. duce ţara de râpă şi trebuie răsturnat. Aceste lucruri se spuneau atât 
la şedinţele C.P.M., cât şi în manifestele care se răspândeau. Aceste manifeste erau aduse 
la şedinţele Cercului Profesional Militar şi împărţite apoi membrilor acestei organizaţii 
pentru a fi distribuite la unităţi. Se ţineau şedinţe restrânse la care au luat parte numai 
generalul Negrei, generalul Zorzor, generalul Stoika şi colonelul Stoika. Rapoartele aces
tei activităţi erau duse la Ion Mihaiache. Colonelul Stoika punea în vedere oamenilor de' 
la unităţi să se aducă documente originale sau copii de la unităţile respective, cerând ca
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aceste documente să i se dea lui în plic închis, nu în faţa publicului. Colonelul Stoika, în şe
dinţe spunea că Partidul Naţional Ţărănesc, pentru răsturnarea guvernului se sprijină pe 
anglo-americani. Arăta că la unităţi trebuie să se organizeze grupuri de ofiţeri şi subofiţeri, 
care să strângă în jurul lor cât mai multă trupă. Dădeau instrucţiuni la aceste grupe ca, în 
cazul unei răscoale contra guvernului, când vor primi ordin, să treacă la acţiune înăuntrul 
şi în afara unităţilor. înăuntrul unităţilor urmau să fie arestaţi ofiţerii şi subofiţerii ce erau 
de partea guvernului, iar în afara unităţilor urmau să fie ocupate instituţiunile publice.

Cpt.cdor. Mocanu Gheorghe este arătat de It.-cdor. Cioroiu Mircea şi maiorul Fetecău 
Ion că a făcut parte din C.P.M., rezultând, după cum spunea primul, că era conducă
torul resortului Marină din Secţia Militară P.N.Ţ. şi că-1 rugase să-i procure un buletin 
radio redactat de Ministerul Informaţiilor, să-i prezinte camarazi personali care ar fi dorit 
să activeze în P.N.Ţ., chestionându-1 de două ori dacă ştie ceva despre starea de spirit 
din Ministerul Aerului, precum şi ce atitudine au ofiţerii acestei instituţii faţă de P.N.Ţ., 
Mocanu spunându-i că P.N.Ţ. este organizat pentru acţiunea de răsturnare a guvernului, 
acţiune ce este inspirată de Maniu şi Mihalache; l-a prezentat pe Cioroiu acestora şi aceştia 
l-au invitat să activeze în P.N.Ţ., în legătură cu Secţia Militară pentru problemele de avia
ţie. Lt. Vasiliu Paul Romeo, care era membru al acestei organizaţii militare cu caracter con- 
spiradv, temându-se de urmări, întrucât şi-a dat seama de complotul ce se urzea, s-a retras 
din această organizaţie şi a refuzat propunerile ce i s-au făcut de a mai activa, chiar după 
ce a fost desfiinţat Cercul Profesional Militar, omiţând însă de a denunţa complotul.

Generalul Gheorghiu Ermil a lucrat împreună cu It.cdor. Cioroiu studiul relativ la ne
voia înfiinţării Ministerului Aerului şi Marinei, în care sunt tratate în mod general proble
mele aviaţiei militare şi civile. După cum reiese din declaraţiile It.-cdor av. Mircea Cioroiu, 
acest studiu are elemente care ar putea fi interpretate ca o critică nefavorabilă a politicii 
actualului regim din România în materie de organizare administrativă şi funcţionare a 
factorului aerian naţional; de asemenea, poate conţine şi elemente de îndemn pentru 
ameliorarea sau anularea angajamentelor luate de către stat sub imperiul Tratatului de 
Pace - declaraţia lui Mircea Cioroiu. Acest studiu, deşi n-a fost trecut pe la Cenzură, a fost 
predat lui Maniu şi Xitel Petrescu, fiind lucrat în mai multe exemplare.

Paralel cu urzirea acestui complot şi în scopul aducerii lui la îndeplinire, fruntaşii 
naţional-ţărănişti au recrutat funcţionari superiori din Ministerul Afacerilor Străine şi 
Ministerul Agriculturii, care au dat diferite informaţii şi acte secrete pentru a fi înaintate 
agenţilor spionajului anglo-american [...].

Referatul introductiv, după expunerea de mai sus, analizând faptele fiecărui inculpat, 
stabileşte următoarele:

1. general pensionar Negrei Gabriel a fost iniţiatorul şi conducătorul organizaţiei mi
litare subversive denumite Cercul Profesional Militar. A luat măsuri în vederea înfiinţării 
Cercurilor Profesionale Militare în toată ţara, dându-le organizare militară, numind per
sonal pe şefii de organizaţii militare din judeţe, pe ofiţerii pe care îi credea el ca fiind mai 
energici şi devotaţi în conducerea acţiunii pentru răsturnarea guvernului prin forţă. A 
prezidat şedinţa în care Ion Mihalache a îndemnat pe toţi membrii organizaţiei militare să 
aibă, după modelul elveţian, pregătit echipamentul şi armamentul necesar pentru a putea 
răspunde la chemare. A prezidat şedinţe restrânse de birou, când se luau hotărâri secrete;

2. general pensionar Zorzor Şt. Vasile a fost vicepreşedinte al Cercului Profesional 
Militar şi preşedinte al Secţiei juridice a numitului Cerc. A luat parte la toate şedinţele în
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care se pregăteau actele de violenţă, prin care urma să fie îndepărtat guvernul legal al ţă
rii. în calitate de vicepreşedinte al Cercului Profesional Militar a luat parte la consfătuirile 
restrânse cu caracter secret, în care se urzea lovitura de stat;

3. general pensionar Stoika Grigore a fost vicepreşedintele Cercului Profesional 
Militar. A luat parte la toate şedinţele în care se pregăteau actele de violenţă prin care 
urma să fie îndepărtat guvernul legal al ţării. în calitate de vicepreşedinte al Cercului 
Profesional Militar a luat parte la consfătuirile restrânse cu caracter secret în care se urzea 
lovitura de stat;

4. general pensionar Gheorghieş Alexandru a făcut şi predat lui Ion Mihalache Planul 
de organizare a Cercurilor Profesionale Militare pe ţară. A luat parte la şedinţele în care se 
pregăteau actele de violenţă prin care urma să fie îndepărtat guvernul legal al ţării. A fost 
de faţă când Ion Mihalache a îndemnat pe membrii organizaţiei militare să aibă pregătit 
echipamentul şi armamentul necesar pentru a putea răspunde la chemare;

5. maior pensionar Fetecău Gh. Ion a fost conducătorul Biroului Presei din Cercul 
Profesional Militar. A fost de faţă când în Cercul Profesional Militar se făcea o atmosferă 
ostilă U.R.S.S. A cunoscut tendinţa acestei organizaţii militare de a înlătura guvernul legal 
al ţării. A făcut parte din comitetul de conducere al Cercului Profesional Militar, aşa încât 
are toată responsabilitatea alături de ceilalţi conducători ai sus-numitei organizaţii pentru 
lovitura de stat ce se pregătea;

6. căpitan-comandor din Cadrul Disponibil Mocanu Gheorghe a fost conducătorul 
Secţiei Marină din Cercul Profesional Militar. Căuta să capete informaţii asupra atitudinii 
ofiţerilor din Ministerul Aerului şi alte instituţii de stat. Căuta să recruteze aderenţi pentru 
Cercul Profesional Militar. A cunoscut toate amănuntele planului urzit pentru organiza
rea loviturii de stat;

7. locotenent-comandor din Cadrul Disponibil Cioroiu Mircea a sustras acte apar
ţinând statului major şi altor unităţi militare. A cunoscut complotul ce se urzea şi nu l-a 
denunţat celor în drept. A întocmit un studiu privind necesitatea înfiinţării Ministerului 
Aerului şi Marinei, care conţinea elemente de îndemn pentru ameliorarea sau anularea 
angajamentelor luate de către stat sunt imperiul Tratatului de Pace, studiu care, deşi nu 
a fot trecut pe la Cenzură, a fost înmânat duşmanilor actualului regim democratic, luliu 
Maniu şi Titel Petrescu;

8. plutonier major pensionar Albu P. Gheorghe a făcut parte din comitetul de con
ducere al Cercului Profesional Militar. în această calitate, a luat parte la toate şedinţele 
în care se hotărau mijloacele violente necesare pentru aducerea la îndeplinire a loviturii 
de stat. A fost de faţă când colonelul Stoika Ştefan dădea instrucţiuni celor prezenţi ca, în 
cazul unei răscoale contra guvernului, să aresteze ofiţerii şi subofiţerii din unităţi care erau 
de partea guvernului, iar în afara unităţilor să ocupe instituţiunile publice;

9. locotenent invalid Vasiliu Paul Romeo fiind membru al Cercului Profesional 
Militar şi cunoscând complotul ce se urzea, nu l-a denunţat celor în drept [...];

13. general din Cadrul Disponibil Gheorghiu Ermil a întocmit, în colaborare cu 
It.-cdor. Cioroiu Mircea, studiul interesând necesitatea înfiinţării Ministerului Aerului şi 
Marinei, care conţine elemente de îndemn pentru ameliorarea sau anularea angajamen
telor luate de către stat sub imperiul Tratatului de Pace, studiu ce, deşi n-a fost trecut pe 
la Cenzură, a fost înaintat lui Maniu şi Titel Petrescu [...].

Fiind interogaţi în şedinţă publică, inculpaţii declară după cum urmează.
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1. General Negrei Gabriel arată că în 1931, ieşind la pensie, a intrat în partidul lui 

Lupu, care s-a unit apoi cu Partidul Ţărănist, el fiind şeful organizaţiei de Vaslui, iar 
din 1945 a rămas simplu membru de partid. Arată apoi că Centrul partidului, prin Ion 
Mihalache, şeful organizaţiei Capitalei a P.N.Ţ. a luat iniţiativa formării C.P.M. şi după 
octombrie 1946 a avut loc o adunare generală pentru a se alege un comitet definitiv, iar 
el, înscris în acest cerc chiar în ziua alegerilor, a prezidat şedinţa ca cel mai vârstnic, a can
didat şi a fost ales contra voinţei col. Stoika, care voia să se aleagă el. Arată că a continuat 
activitatea de abia începută, lucrând la 17 procese-verbale, până la arestare. Arată că în
ţelesese că organizaţia C.P.M. trebuie să fie pe ţară şi a cerut prin ziarul „Dreptatea” ca să 
se organizeze aceste cercuri. A fost însă oprit de Ion Mihalache, care i-a cerut să se ocupe 
numai de cel din Capitală, întrucât generalul Gheorghieş urma să se ocupe de organizarea 
C.P.M. pe ţară. Susţine că n-a avut nicio legătură cu C.P.M. din ţară. Arată că nu dădea în 
cadrul C.P.M. decât directivele generale, iar cu ocazia alegerilor a sfătuit pe tineri să stu
dieze legile ţării, pentru că votau pentru prima oară. în ce priveşte partea administrativă 
a C.P.M., arată că aceasta revenea col. Stoika. Recunoaşte că procesele-verbale de la nr. 34 
la 49 au fost făcute de dânsul. în procesul verbal nr. 47 arată că a făcut o dare de seamă 
generală, şedinţă la care invitase şi pe Ion Mihalache, care a vorbit, fiind preşedinte de 
onoare. Susţine că Mihalache a început să vorbească politică, ceea ce nu i-a plăcut, soco- 
tindu-1 pe acesta demagog. Nu recunoaşte că ar fi numit şefii de cercuri, de asemenea nu 
recunoaşte că ar fi ţinut şedinţe secrete. Arată că le-a intitulat astfel în mod greşit. Susţine, 
de asemenea, că în C.P.M. nu se făcea politică, că el era, de altfel, contra politicii, urmă
rind să facă din C.P.M. un fel de sindicat. în ce priveşte C.P.M., arată că acesta avea trei 
secţii; 1. Secţia de organizare şi tehnică, condusă de generalul Stoika şi sub controlul col. 
Stoika, vărul său; 2. Secţia de documentare, condusă de col. Stoika şi col. Dumitrescu; 3. 
Secţia juridică, condusă de generalul Zorzor. între secţii arată că nu era nimic secret, că 
lui luliu Maniu îi trimitea procesele-verbale să le citească, însă acesta nu i-a răspuns nici
odată nimic şi atât luliu Maniu, cât şi Ion Mihalache nu s-au amestecat niciodată, n-aveau 
încredere în el şi erau supăraţi pentru că se alesese în locul col. Stoika, pe care îl preferau. 
Mai arată că col. Stoika a venit la dânsul şi i-a spus că va face o conferinţă despre armata 
de mâine, pe care i-a programat-o şi acesta a ţinut-o fără să se remarce cu ceva în ea, după 
care i-a cerut să o trimită lui Maniu. Arată că a fost refuzat, deoarece nu era o lucrare nici 
măcar interesantă şi i-a cerut col. Stoika că, dacă vrea să-i fie prezentată lui Maniu această 
conferinţă, să facă o lucrare serioasă. Arată că col. Stoika nu i-a mai dat această conferinţă 
şi abia la anchetă a aflat că a dat-o, dar fără ştirea lui. Mai arată asupra acestei chestiuni 
că a aflat de la Stătescu că acea lucrare ar fi fost făcută de generalul Stoika şi col. Stoika. 
în ceea ce priveşte conferinţa col. Stoika, arată că nu avea nimic secret în ea şi putea fi 
chiar publicată. Cea pe care a dat-o lui Maniu n-o văzuse însă. înv. general Negrei arată 
că n-a fost niciodată la şedinţele ce a ţinut col. Stoika la „Metrom”. Cu generalul Stoika nu 
avea secrete, deoarece lucra cu col. Stoika peste capul lui. De generalul Zorzor arată că 
era vicepreşedinte şi şeful Secţiei juridice, că a luat parte la şedinţele plenare şi l-a pus în 
Comisiunea de studiere a chestiei deblocaţilor, dându-i însărcinarea să le scurteze iluziile, 
deoarece deblocările erau în cadrul Tratatului de Pace. Mai arată însă că nu se prea înţele
gea cu Zorzor pentru că acesta îl contrazicea mereu. Susţine că nu a cunoscut pe Cioroiu. 
De Mocanu ştie că era numit la Sectorul de Galben de Stoika, fapt ce-1 ştie din auzite. In 
orice caz, arată că Secţia Marinei nu luase fiinţă, iar cu Mocanu nu a discuta decât de câte-
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va ori. De It. Vasiliu arată că era un fel de membru auxiliar, care a demisionat apoi, fiind 
tuberculos, iar de maiorul Fetecău arată că era înscris provizoriu în Comitet de la început 
şi a fost înlocuit prin alegere cu cpt. Zaharia.

2. General Gheorghieş Alexandru arată că este membru în P.N.Ţ. din 1945, fără a 
avea vreo atribuţiune, iar după crearea C.P.M. a fost trecut acolo, dar fără nido calitate. 
Arată că, fiind informat că pe ţară nu există cercuri profesionale §i pentru că, de aseme
nea, era informat că P.N.Ţ. nu se pregătea să conducă treburile oştirii, a spus aceasta lui 
luliu Maniu, care l-a trimis la Mihalache şi acesta l-a întrebat dacă are vreun plan, plan pe 
care el l-a făcut şi l-a înmânat lui Horezu, în urmă pentru Mihalache. Arată, de asemenea, 
că la o plenară, generalul Negrei, vorbind de cercurile judeţene. Ion Mihalache i-a interzis 
să se ocupe de aceste cercuri şi i-a cerut să vadă numai de cercul din Capitală. înv. mai ara
tă că la darea de seamă a generalului Negrei şi după conferinţa col. Stoika având subiectul 
„Armata de mâine”, Mihalache a încheiat expunerile şi-a referit la organizarea armatei de 
mâine, propunând-o similară cu cea din Elveţia. Nu recunoaşte nimic în legătură cu vreo 
organizare a armatei şi arată că nu are nimic de răspuns în legătură cu această chestiune, 
în ce priveşte C.P.M., arată că nu făcea parte din acest centru, n-a luat parte la nido şe
dinţă de comitet şi a luat parte la prima şedinţă a alegerilor şi la una de dare de seamă, 
înv. mai arată că a vizat prompta pregătire a oştirii pentru ca, în caz de venire a P.N.Ţ. la 
putere, să fie pregătiţi şi să nu piardă dmp până se puneau la curent. De asemenea, arată 
că latura executivă în viitor a acestui plan de conducere centrală de partid a C.P.M.-urilor 
judeţene, inclusiv Capitala şi a pregădrii P.N.Ţ. în vederea conducerii treburilor oştirii o 
viza personal. Susţine că în C.P.M. n-a existat un resort al Marinei, n-a cunoscut pe co
mandorul Mocanu decât la închisoare şi din cele discutate acolo a aflat că acesta nu făcea 
parte organică din C.P.M. Bucureşti.

3. General Stoika Grigore arată că în 1937, părăsind oştirea s-a înscris în P.N.Ţ., fiind 
ales vicepreşedinte al C.P.M. şi şef al Condsiei organizare. Arată că a mai fost şi referent al 
Centrului de Studii al partidului, având însărcinarea pentru chestiunile tehnice în legătu
ră cu armata şi cu invenţiile. în ce priveşte planul de organizare al armatei, arată că era o 
ciornă, scrisă cu creionul pe hârtie maculatură, concepută în 1940, pe vremea nemţilor şi 
când intenţia lor era să ne dezarmeze. Susţine că, deoarece la partid era acuzat de inacti
vitate şi se ceruse excluderea lui, a spus aceasta col. Stoika Ştefan şi pentru că acesta ţinuse 
conferinţa „Armata de mâine”, i-a dat acea ciornă ca să se servească de ea în lucrarea ce 
voia s-o facă mai mare şi s-o publice, iar acesta i-a înapoiat-o după o săptămână, timp 
în care i-a dat-o şi lui Serdici. Susţine însă că dacă Serdici a dat-o mai departe Misiunii 
Americane nu ştie şi nici Serdici nu i-a spus-o. La C.P.M. arată că erau şedinţe plenare la 
care se ducea. Susţine că n-au fost şedinţe secrete şi, dacă în declaraţiile anterioare a men
ţionat aceasta, este pentru că i s-a cerut astfel de către anchetatori. Pe Cioroiu şi Mocanu 
arată că i-a cunoscut abia la închisoare. Susţine că nu are cunoştinţă că s-ar fi dat ordin 
ofiţerilor membri să sustragă acte referitoare la armată, nici n-a auzit că s-ar fi discutat aşa 
ceva. în preajma alegerilor susţine că Ion Mihalache le-a cerut să termine munca de birou 
§i să iasă pe teren, lucru ce îl cereau şi emisarii săi. Relativ la cele spuse de Ion Mihalache, 
după ce col. Stoika a conferenţiat despre armata de mâine, susţine că acesta a spus refe
ritor la această armată ca să fie organizată cam ca cea elveţiană, dar susţine că nu a auzit 
nimic de baricade. Mai susţine că nu a primit niciun manifest, că în teren nu se ducea, 
făcea parte din vechea conducere şi noua conducere nu-1 simpatiza. Arată că nu a auzit
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nimic de echipe, nuclee, cuiburi etc. Despre organizarea pe ţară arată că generalul Negrei 
a fost de părere să fie numiţi cei care erau cunoscuţi, dar, cum acesta nu era un procedeu 
democratic, s-au opus §i s-a renunţat la acest plan. Despre generalul Zorzor ştie că era ne
potul generalului Negrei, că el impulsiona activitatea în materie juridică şi tot el a sprijinit 
alegerea lui Negrei, fapt ce a dus de la început la producerea unei fisuri. Deoarece era pe 
faţă contra generalului Negrei, acesta şi generalul Zorzor se fereau de dânsul. Din această 
cauză arată că generalul Negrei nu a spus niciodată în faţa lui ceva din care să deducă că a 
dat vreo misiune cuiva. Susţine că nu a văzut la cerc ofiţeri activi şi nici nu cunoştea activi
tatea de pe teren. Arată că pe plt. maj. Albu l-a cunoscut la C.P.M., dar nu-şi aduce aminte 
să-l fi văzut la alegere. Ştie, de asemenea, că a fost vorba de excluderea acestuia pentru că 
nu venea la şedinţe şi că generalul Negrei numise chiar o comisie care să-l judece. Susţine 
că nu există resortul Marinei în C.P.M. Inculpatul arată că în 1947 a plecat din partid, 
trecând la Dr. Lupu, la care, de fapt, se înscrisese de la început. Inculpatul mai arată că nu 
susţine declaraţiile ce a dat în trecut şi cere să se ia act de declaraţiile ce le-a făcut astăzi. 
Nu arată însă motivul pentru care nu le mai menţine. Tot în şedinţă inculpatul prezintă o 
dovadă de la Partidul Ţărănesc Democrat Dr. N. Gh. Lupu, din care rezultă că generalul 
Stoika s-a înscris în anul 1936 în P.N.Ţ. prin Dr. Nicolae Lupu, pe atunci vicepreşedinte al 
partidului şi preşedintele Organizaţiei Capitalei. Adeverinţa mai arată că învinuitul a fost 
socotit întotdeauna ca simpatizant al Partidului Ţărănesc Democrat al Dr. N. Lupu până 
în luna mai 1947, când a cerut înscrierea în partidul condus astăzi de prof Dr. N. Gh. 
Lupu, înscriere care i-a fost admisă ulterior. Tot în şedinţă, inculpatul prezintă şi cartea de 
membru al Partidului Ţărănesc Democrat nr. 3140 din 5 septembrie 1947.

4. General Zorzor Vasile arată că era înscris în P.N.Ţ. cam din aprilie 1945, fără să 
aibă vreo calitate oficială sau însărcinare. La oficiul de studii al partidului a fost cooptat 
ca membru al Secţiei Juridice, al Secţiei Administrative şi al Secţiei de Studii Militare, 
în cadrul secţiilor juridică şi administrativă arată că a cooperat la Legea administrativă, 
încă pe când nu era înscris în partid şi în colaborare cu col. Bucur şi generalul Barbu au 
revăzut Legea Jandarmeriei. în ce priveşte C.P.M., arată că era prevăzut în statutul parti
dului încă din 1934-1935 sub numele de cercuri profesionale, funcţionând întâi ca secţie 
militară de studii sub preşedinţia col. Stoika, el luând cunoştinţă de acest cerc abia în iarna 
anului 1946, când s-a dus pe acolo, dar şedinţele erau foarte searbede şi a propus să se 
facă regulamentul de funcţionare ca cerc militar, conform statutului. în primăvara anului 
1946 arată că a fâcut regulamentul, iar C.P.M. a luat fiinţă în aprilie 1946. în toamnă s-a 
făcut prin ziarul „Dreptatea” o convocare a membrilor pentru a alege comitetul, în oc
tombrie s-a ales comitetul cu generalul Negrei ca preşedinte şi alţi 10 membri, organizare 
judeţeană arată că aproape nu a fost. Susţine că s-a cerut prin ziarul „Dreptatea" să se pro
cedeze la alegerea de comitete locale, dar n-au sosit rezultate decât pentru 3-4 comitete §i, 
în 1947, Ion Mihalache a spus că C.P.M. nu are voie să publice comunicate, ordin transmis 
de maiorul Fetecău. Susţine că niciodată nu s-a vizat în C.P.M. cooptarea de ofiţeri activi, 
căci partidul era contra ca armata să facă politică. Numai o dată, la o şedinţă a Secţiei mi
litare de studii, col. Stoika, în convorbirile cu cei din sală i-a lăsat impresia că l-ar interesa 
lucruri în legătură cu chestiunile militare, fapt ce l-a determinat să-l combată, spunându-i 
că, dacă-1 interesează aşa ceva, să se adreseze pe la „Monitoarele Oastei”, căci pe noi, arată 
înv., nu ne interesau lucrările M.St.M. De asemenea, arată că a fost surprins la anchetă 
când i s-a arătat un referat că a fost o secţie de informare, care însă n-a existat nici pe vre-
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mea când col. Stoika era preşedinte. Susţine că nu are cunoştinţă de echipe de şoc, care 
nu au existat în cadrul C.P.M. şi dacă au fost făcute de col. Stoika, declară că nu are nicio 
cunoştinţă. De asemenea, arată că nu au fost şedinţe secrete şi nici nu ştie în ce scop ar fi 
putut fi ţinute, căci astfel de şedinţe nu au existat. Mai arată că ofiţeri activi nu au fost în 
C.P.M., iar şedinţe de comitet au fost două, prima de constituire, iar a doua când s-a făcut 
regulamentul. în cadrul comitetului arată că s-a făcut biroul, compus din preşedinte şi vi
cepreşedinţi, iar întrunirile în cadrul acestui birou n-au avut niciodată un caracter secret. 
Inculpatul mai arată că, odată prin februarie sau martie 1947, col. Dumitrescu, făcând 
cronica radio, a avut impresia că s-a împins cam departe cu părerile personale în defavoa
rea U.R.S.S. Mai arată că nu a avut cunoştinţă de un plan de organizare al armatei, auzind 
prima oară de aşa ceva la anchetă. Despre plt. maj. Albu arată că făcea parte din comitet, 
la alegere însă nu a fost prezent. Mai arată că a auzit că Albu era bănuit că ar B agent al 
Siguranţei şi cineva şoptindu-i aceasta generalului Negrei, acesta ar fi propus excluderea 
sa. Pe Cioroiu şi Mocanu arată că nu i-a văzut niciodată la şedinţele C.P.M. Inculpatul mai 
arată că ceea ce l-a determinat să se înscrie în C.P.M. al P.N.Ţ. a fost dorinţa sa de a câştiga 
reintegrarea sa în armată, de unde fusese scos fără niciun motiv. La şedinţă, inculpatul a 
depus două memorii, prin care arată faptele ce i se pun în sarcină, felul cum le înlătură, 
precum şi arătarea trecutului său (voi. III, Anexa).

5. Cpt.-cdor Mocanu Gheorghe arată că a activat în P.N.Ţ. din toamna anului 1946, 
fără a fi membru înscris, ci ca funcţionar salariat al Biroului Presei, luând contact în cola
borarea de la ziarul „Dreptatea” cu directorul ziarului, că vizita pe luliu Maniu, care-i ex
punea punctele de vedere asupra politicii externe, aceasta pentru că se ocupa de politica 
externă. Pe Ion Mihalache arată că l-a văzut de două ori. Susţine că n-a activat niciodată 
în C.P.M., nici nu i s-a propus de cineva aceasta. Arată că n-a discutat cu Ion Mihalache 
ceva relativ la aşa ceva. De asemenea, nu a discutat cu cineva de o Secţie a Marinei. Susţine 
că nu a auzit ceva despre echipe de şoc cât a fost pe lângă acest partid, nici n-a cerut lui 
Cioroiu vreodată să-i dea buletine de rradioascultare. De asemenea, nu i s-a cerut de cine
va să sustragă arme şi nimeni nu i-a comunicat că ar fi primit un astfel de ordin. Declară 
că n-a asistat la conferinţa lui Ion Mihalache, unde era vorba de organizarea armatei şi la 
nicio altă conferinţă sau şedinţă a C.P.M. Relativ la căutarea de aderenţi, arată că nu i s-a 
cerut, nici nu a recrutat sau a adus pe cineva la C.P.M. Susţine că numai pe Cioroiu l-a 
prezentat odată lui Maniu şi Mihalache, conform dorinţei acestuia. în ceea ce priveşte in
formaţiile ce lipseau, arată că erau atacurile prin presă contra P.N.Ţ. şi aceasta era necesar 
să se ştie pentru a se putea răspunde de cei vizaţi.

6. Maior Fetecău Ion arată că a fost membru în P.N.Ţ., înscris în toamna anului 1946, 
înainte de alegeri, iar în cadrul partidului era membru fără nicio calitate. în C.P.M. a fost 
şeful Biroului Presei în 1947. Şedinţele arată că se ţineau săptămânal, luând parte la 14- 
15 şedinţe. Arată că nu ştie să fi fost instrucţiuni relative la procurarea de acte de la ofiţeri 
activi. N-a auzit pe col. Stoika Ştefan să ceară aşa ceva, nici n-a auzit de vreo organizare 
pe echipe de şoc. La alegeri arată că a fost cu alţi ofiţeri la Maniu acasă ca să-l însoţească 
la localul de vot. La Biroul Presei arată că a fost recomandat de generalul Zorzor şi a avut 
însărcinarea să facă legătura cu presa partidului şi să dea publicaţii rezumatul şedinţelor 
ţinute de C.P.M. în ce priveşte cronica politicii externe, arată că o făcea câteodată col. 
Dumitrescu şi acesta a făcut odată nişte afirmaţiuni în contra reprezentanţilor U.R.S.S. la 
discuţiile Tratatului de Pace, care se puteau interpreta ca nefavorabile prieteniei noastre
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cu U.R.S.S. §i dânsul protestând, generalul Negrei a cerut col. Dumitrescu ca pe viitor 
să-i prezinte D-sale mai întâi conferinţele la cenzură. Pe Cioroiu arată că l-a cunoscut la 
închisoare. De asemenea, arată că Mocanu n-a fost membru în C.P.M. şi nu l-a văzut acolo 
niciodată şi nu ştie de el decât că lucra la presa partidului. învinuitul, de asemenea, nu ştie 
să fi fost ia sediul C.P.M. ofiţeri activi.

t

7. Plt. maj. Albu Gheorghe arată că s-a înscris la P.N.Ţ. în mai 1946 şi în octombrie 
1946, când au fost alegerile C.P.M., a fost ales fără a fi fost prezent. Inculpatul mai arată 
că a participat la două şedinţe unde s-a vorbit de îmbunătăţirea situaţiei ofiţerilor şi subo
fiţerilor de rezervă în cazul venirii la putere a P.N.Ţ. Crede că alegerea sa s-a făcut numai 
pentru a figura acolo, fără însă a da directive. Susţine că n-a auzit de echipe de şoc, iar cele 
declarate anterior arată că le-a spus pentru că i s-a cerut, fiind bolnav cu 40 grade tem
peratură. Şedinţele la care a luat parte arată că erau publice, iar la şedinţele biroului nu a 
luat parte. Mai arată că la şedinţele la care a luat parte a fost vorba de propaganda electo
rală. Arată că de la ei nu s-a împărţit niciodată manifeste şi nici n-a văzut ofiţeri sau subo
fiţeri să vină să ia astfel de manifeste şi dacă se împărţeau între ei manifeste, acestea erau 
cenzurate. Inculpatul mai arată că unele din subiectele atinse în şedinţele din acea vreme 
era reintegrarea celor din C.D. şi Legea de înaintare a ofiţerilor şi subofiţerilor în caz de 
venire a P.N.Ţ. la putere. D e asemenea, susţine că a fost exclus din partid la propunerea 
generalului Negrei pentru inactivitate, fapt ce i-a fost comunicat la 1 decembrie 1946. La 
dosar, înv. mai depune un memoriu în care, de asemenea, îşi susţine nevinovăţia.

8. General Gheorghiu Ermil arată că nu a fost înscris în P.N.Ţ. şi nu a avut nicio le
gătură cu el. Arată că o singură dată a văzut pe Maniu şi Mihalache, că a făcut un studiu 
rezumativ intitulat: „Necesitatea reînfiinţării Subsecretariatului de Stat al Aerului”, în care 
îşi exprimă convingerile de nevoia de a exista un organ titular, care să concretizeze şi să con
ducă mijloacele aeriene române, ce ne-au fost lăsate prin Tratatul de Pace. Studiul cuprin
dea opinii personale ce nu conţineau nimic injurios şi a fost făcut în şase exemplare, din care 
unul a fost dat lui luliu Maniu, fără a fi fost trecut în prealabil pe la Cenzură, fapt pe care 
declară că nu l-a ştiut necesar, iar restul exemplarelor au rămas la Cioroiu, colaboratorul său 
şi la care s-au găsit. învinuitul arată apoi că It.-cdor Cioroiu, în preajma datei de 23 august 
1944 a fost ofiţer delegat al Statului Major al Aerului pe lângă Armata a Il-a pentru a ţine la 
curent Statul Major al Aerului cu mersul sau desfăşurarea operaţiunilor, misiuni de care s-a 
achitat elogios. Arată apoi că actele operative nu aveau legătură cu Statul Major al Aerului, 
ci cu M.St.M., Statul Major al Aerului interesându-se numai de actele ce erau în legătură cu 
aeronautica. Generalul Gheorghiu arată apoi că, într-adevăr, pe front a trimis pe It.-cdor 
Bălăianu pe lângă Armata a IV-a ca să-l informeze secret despre mersul operaţiunilor, iar 
actele operative se dirijau direct către Marele Gartier General şi nu aveau nicio legătură cu 
Statul Major al Aerului. înv., revenind la lucrarea sa, arată că ideea ce a avut-o cu It.-cdor 
Cioroiu a fost că ei vizau un organ tehnic care să se ocupe de organizarea aeronauticii, deci 
Subsecretariatul Aeronauticii îl vedeau ca un organ tehnic, iar deasupra să fie un Minister 
al Aerului şi Marinei, organ care să se ocupe de chestiunile în legătură directă cu guvernul. 
De asemenea, înv., într-o declaraţie din Anexă explică că prin fraza: „Când am încredinţat 
acest studiu It.-cdor Cioroiu am făcut-o arătându-i că nu vreau să păstrez la mine niciun act 
ce ar putea fi considerat subversiv” (declaraţie dată la 13 august 1947) a vrut să înţeleagă 
că a încredinţat acest studiu lui Cioroiu pentru ca acesta să-i dea un caracter de publicitate, 
pentru a nu fi găsit la ei la vreo eventuală percheziţie şi să i se dea altă interpretare.
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9. Lt.-cdor Cioroiu Mircea arată că la 17 august 1944 a fost trimis de comandamentul 

Aeronauticii cu misiunea de a raporta direct şi confidenţial situaţia M.U. care activau pe 
frontul Armatei a IlI-a cu postul de comandă la Galaţi, iar o misiune identică a primit co
mandorul Bălăianu, bun prieten al său, pentru frontul Armatei a IV-a la Iaşi. La înapoiere, 
Bălăianu i-a spus că posedă cu titlu particular documente care arătau în mod indubitabil 
necesitatea actului de la 23 august care se realizase şi că vrea să redacteze pe această bază 
un studiu pentru revista aeronauticii. După doi ani, Bălăianu a decedat în urma unui acci
dent de avion şi el, lichidându-i biroul, a păstrat mapa cu hârtii personale ale lui Bălăianu, 
gândindu-se să se hotărască ulterior ce să facă cu ele, aceste hârtii neavând nicio legătură 
directă sau indirectă cu Serviciul de Stat Major din Ministerul Aerului. în iunie 1946 arată 
că s-a îmbolnăvit şi a plecat cu forme legale la Carmen Sylva şi a revenit în octombrie 1946 
pentru că aflase că, între timp, fusese trecut în C.D. După aceasta a rugat pe un camarad, 
Predoiu, să-i aducă acasă mapele personale, pe care le-a depus în bibliotecă fără ca să le 
mai cerceteze şi care s-au găsit la percheziţie. Inculpatul depune la dosar un tabel cu ace
le acte găsite la dânsul şi arată că aceste acte nu le-a sustras, ci le avea de la un camarad 
ce le deţinea cu titlu particular. Aceste acte pot forma un act de acuzare contra fostului 
regim de până la 23 august 1944, ele însă nu i-au fost încredinţate în virtutea serviciului, 
pentru că nu aveau nicio legătură cu lucrările şi preocupările Statului Major al Aerului. 
De asemenea, arată că nu s-a folosit de ele, ignorându-le prezenţa. înv. Cioroiu arată apoi 
că n-a avut nicio legătură cu C.P.M., nici directă, nici indirectă, nici măcar întâmplătoare. 
Revine asupra celor arătate în declaraţia sa contra comandorului Mocanu şi susţine că 
niciodată n-a ştiut nimic de existenţa vreunui complot până la arestarea sa şi niciodată 
comandorul Mocanu nu i-a vorbit de aşa ceva. Relativ la Resortul Marinei arată că i-a 
vorbit hii Ion Mihalache, cerându-i colaborarea la C.P.M. pentru aviaţie şi spunându-i că 
pentru problemele de marină se ocupă amiralul Georgescu şi comandorul Mocanu. Arată 
însă că Mihalache, confruntat asupra acestei chestiuni, a recunoscut că poate s-a înşelat, 
crezând astfel atunci. înv. mai arată că, odată, Carandino, în prezenţa lui Mocanu şi a altor 
funcţionari ai Biroului Presei, a cerut să-i procure un buletin de radioascultare, rugăminte 
la care nimeni n-a dat curs şi a treia zi Carandino le-a comunicat că a obţinut singur acel 
buletin. înv. susţine că Mocanu nu-1 putea întreba date cu privire la camarazi, deoarece 
ştia că accesul său în minister nu era permis. Mai arată că Mihalache i-a făcut o invitaţie 
să se înscrie în C.P.M., dar susţine că i-a răspuns că se va informa şi pe urmă va vedea ce 
are de făcut. în ceea ce priveşte studiul făcut împreună cu generalul Gheorghiu, arată că 
acesta reprezenta o pledoarie pentru aducerea aviaţiei la necesităţile naţionale în cadrul 
Tratatului de Pace. Susţine că acest studiu s-a făcut, prin grija generalului Gheorghiu, 
prin dactilograful Popescu, în şase exemplare, din care unul a fost rupt imediat, fiind ilizi
bil, două le-a luat generalul Gheorghiu, iar restul le-a luat dânsul, din care unul l-a dat lui 
Titel Petrescu, fără a cere consimţământul generalului Gheorghiu. Susţine că nu l-au pre
zentat guvernului, fiind convins că el nu va fi luat în considerare şi că l-au făcut cu gândul 
ca el să fie publicat, când s-ar pune în discuţie acest lucru. Lui Titel Petrescu susţine că i l-a 
dat pentru a-1 studia, urmând a i-1 restitui. Inculpatul depune la dosar o notă cuprinzând 
ordinele, rapoartele şi telegramele găsite la percheziţie, rezumând conţinutul lor.

10. Lt. Vasiliu Paul Romeo susţine că n-a ştiut nimic despre complot, iar în P.N.Ţ. 
s-a înscris în februarie 1947, când şedinţele se răriseră şi unde a cunoscut pe generalul

www.ziuaconstanta.ro



474 Elita Marinei Regale Române în rezistenţa anticomunistă
Negrei. Arată că s-a retras în mai, fiind bolnav şi până la arestare n-a ştiut că se urzise un 
complot. După dizolvarea partidului în 1947 august-septembrie arată că a fost solicitat de 
lonescu Lucian să-i dea o listă de ofiţeri, deoarece se urmăreşte crearea unui nou partid, 
numit Partidul înfrăţirii Româneşti. Susţine că n-a dat nimic şi faptul că se tindea la în
fiinţarea unui nou partid nu i-a dat iarăşi nimic de bănuit, deoarece nu se gândea că se 
urmăreşte ceva ilegal [...].

Tot în şedinţă au fost audiaţi martorii, care au declarat după cum urmează:
1. Col. pensionar Pancu Gheorghe arată că a fost secretar în Comisia juridică, care a 

făcut un regulament de funcţionare al C.P.M. al P.N.Ţ., apoi un proiect de modificări la 
Legea poziţiei ofiţerilor. Legea înaintărilor în armată referitor la subofiţeri şi în urmă s-a 
întrerupt activitatea. Martorul mai arată că şedinţele erau publice şi se publicau în ziarul 
„Dreptatea”. Cunoaşte pe plt. maj. Albu, ştie că a făcut parte din comitet, reprezentând pe 
plutonieri; nu-i cunoaşte însărcinările, însă nu ştie să fi participat la ceva subversiv.

2. Coposu Comeliu arată că a cunoscut pe generalul Zorzor cam prin 1944, cu ocazia 
unei vizite pe care acesta a făcut lui luliu Maniu. Nu ştie cine l-a introdus, reţine însă că a 
avut o lungă convorbire cu Maniu, iar lui i-a spus că se înscrie în partid, deoarece urmă
reşte reintegrarea în armată. Despre generalul Zorzor arată că are o foarte bună părere, 
cu un frumos prestigiu în oştire, susţinător al calităţilor oştirii şi foarte bun Jurist. Pe co
mandorul Mocanu arată că îl cunoaşte din familie, că era funcţionar la Biroul Presei, iar pe 
statele de salariu pe luna iulie 1947 era trecut cu 6 milioane. Susţine că C.P.M. era statutar 
(art. 58), nu ştie de un resort al Marinei şi arată că Mocanu n-a fost în C.P.M. Martorul 
mai arată că-şi aminteşte că a fost o interdicţie pentru generalul Negrei să se ocupe de 
alte cercuri decât cel al Capitalei. Reţine că a primit de la acesta două plicuri fără să ştie ce 
conţineau şi mai ştie că s-au dat comunicate pe ţară ca rezultatele referitoare la constituirea 
C.P.M.-urilor pe ţară să vină la dl. Mihalache. Pe It. Vasiliu arată că nu-1 cunoaşte.

3. Adj. sanitar Ganceanic Gheorghe arată că a cunoscut pe comandorul Mocanu la 
închisoarea Văcăreşti. Nu l-a văzut la C.P.M. şi nu a făcut parte din acel cerc. Nu ştie dacă 
a existat o Secţie a Marinei în C.P.M. Nu ştie de ce a demisionat It. Vasiliu şi nu i-a spus 
nimic de vreun complot.

4. Matahon Teodor arată că este secretar de organizaţie de bază al P.M.R. în corn. 
Şendriceni, jud. Dorohoi. Ştie că It. Vasiliu a activat în A.R.L.U.S. până a fost arestat în 
ianuarie 1948, având tot timpul din partea lui o sinceră colaborare, atât la A.R.L.U.S., cât 
şi la Căminul de Cultură [...].

13. Avocatul Aur Zaharescu cunoaşte pe generalul Zorzor din 1924, pe când era co
misar regal la Constanţa. îl ştie ca pe un ofiţer priceput, cinstit şi stimat. Martorul arată că 
de câte ori a apelat la inculpat, acesta l-a servit, ajutându-1 chiar într-un proces comunist, 
intervenind la Preşedinţie, astfel încât îl cunoaşte cu sentimente democratice, iar la P.N.Ţ. 
s-a înscris pentru a fi reintegrat în armată.

14. Generalul (r) Traian Grigorescu cunoaşte pe generalul Stoika, cu care a fost coleg 
de şcoală şi camarad de oştire. îl ştie ca pe un element de ordine, disciplinat, cu frică de 
legi, de o cinste ireproşabilă şi foarte credincios, astfel încât nu-1 crede capabil de faptele 
ce i se pun în sarcină.

15. Preotul Lazăr Niculescu arată că a fost preşedintele Circumscripţiei 25 a fos
tei Organizaţii P.N.Ţ. Dr. Lupu şi arată că, la fel ca dânsul, generalul Stoika nu activa.
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Cunoaşte pe generalul Stoika ca pe un om foarte credincios, ajutând personal săracii din 
cartier, iar în ce priveşte polidca, ştie că nu avea nicio activitate.

16. Emanoil Muşat a fost secretarul Dr. Lupu şi ştie că, din mai 1947, generalul Stoika 
a fost înscris în acea organizaţie a Dr. Lupu şi nu-1 crede capabil de faptele ce i se pun în 
sarcină.

17. Generalul Burileanu Ştefan cunoaşte de multă vreme pe generalul Stoika, care 
i-a fost elev în Şcoala de Artilerie. îl ştie ca om liniştit şi ponderat în toate actele sale, astfel 
încât nu l-a crezut capabil niciodată de vreo insurecţie.

18. Friedman Sicu cunoaşte pe generalul Stoika ca un om cu fire democratică şi arată 
că în timpul regimului Antonescu l-a ajutat să-şi uşureze regimul, ajutând totodată şi pe 
ceilalţi coreligionari.

19. Preotul Zamfir Popescu arată că îl cunoaşte pe generalul Stoika şi ştie că construc
ţia firii sale este incapabilă de a merge în masele de oameni, de a le mişca şi a ie îndemna 
la ură unele contra altora. Ştie că înv. este om cinstit, religios şi nu are temperamentul ce 
instigă la ură contra claselor sociale.

20. Petrescu Teodor arată că de mic copil a fost ajutat de generalul Negrei, care l-a 
întreţinut şi în liceu. Ştie că generalul Negrei era un democrat convins, care stătea de vor
bă cu oricine; îl vizita zilnic pe generalul Negrei, cerând sfaturi în chestiuni matematice. 
Martorul îşi aminteşte că, într-o zi, fiind la generalul Negrei, au venit în vizită generalul 
Zorzor şi cpt. Zaharia şi cineva îi spunea generalului Negrei că bine a făcut că a oprif pe 
un ofiţer să mai vorbească contra ruşilor. Martorul mai ştie că în bloc erau evrei comunişti 
care se manifestau pe faţă, fără ca generalul Negrei a împuşcat în cadrul unor alegeri 
un legionar şi a botezat apoi opt copii; de asemenea, ştie că acesta a botezat şi o evreică. 
Totodată, martorul arată că, din discuţiile ce le avea cu generalul Negrei şi-a dat seama că 
acesta nu este antisemit şi este înţelegător faţă ce aceştia.

învinuiţilor din acest dosar li s-a deschis acţiune penală după cum urmează: I. ge
neral Negrei Gabriel, general Zorzor Vasile, general Stoika Grigore, general Gheorghieş 
Alexandru, maior Fetecău Gh. Ion, cpt-cdor Mocanu Gheorghe şi plt. maj. (r) Albu 
Gheorghe pentru crimele de complot întru răzvrătire şi insurecţie armată p. şi p. de art.
227 C.P. comb. cu art. 210 şi 211 C.P.; II. It.-cdor Cioroiu Mircea pentru delictele de 
sustracţiune p. şi p. de art. 505 C.J.M., omisiunea denunţării complotului p. şi p. de art.
228 C.P. şi răspândire de publicaţiuni necenzurate p. şi p. de art. 1 şi 3 Legea 124/1940; 
III. It. invalid Vasiliu Paul Romeo pentru delictul de omisiunea denunţării complotului 
p. şi p. de art. 228 C.P. [...]; V. general Gheorghiu Ermil pentru delictul de răspândire de 
înscrisuri necenzurate p. şi p. de art. 1 şi 3 din Legea 124/1940.

Trecând la analiza în drept a faptelor imputate inculpaţilor din prima categorie şi 
anume: general Negrei Gabriel, general Zorzor Vasile, general Stoika Grigore, general 
Gheorghieş Alexandru, maior Fetecău Gh. Ion, cpt.-cdor Mocanu Gheorghe şi plt. maj. 
(r) Albu Gheorghe, am văzut că la instrucţia orală urmată în şedinţele desfăşurate în faţa 
acestui Tribunal au negat faptele ce li se pun în sarcină, susţinând că niciunul nu are 
cunoştinţă de faptele imputate, că nu au făcut nimic care să justifice calificările puse în 
sarcina lor. Cele ce inculpaţii afirmă în şedinţă nu pot fi luate în considerare, deoarece 
sunt combătute de actele adunate contra lor, de propriile lor mărturisiri, cât şi de ară
tările ce au făcut unii contra altora, din care rezultă acţiunea lor conjugată cu a celor ce 
îl patronau şi pentru care lucrau cu scopul vădit al răzvrătirii ce voiau să provoace ca să
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răstoarne regimul democrat de la cârma ţării. Astfel, în Minuta din 18 septembrie 1946 se 
spune textual: „Noi putem construi o organizaţie tehnică, cu un scop politic ce ar putea fi 
mărturisit (şi care poate 6 transformată într-o organizaţie militară subterană) pentru cule
gerea informaţiilor. Ar trebui pentru aceasta să avem trei comitete: a. un comitet secret; b. 
un comitet public şi c. un comitet militar legat de primul.” Iar în Memorandum-ul din 30 
septembrie 1946 se spune textual: „Formarea unui comitet militar foarte restrâns pentru 
scopul de a furniza toate informaţiile cerute. Acest comitet va lucra absolut independent, 
fără a avea vreo legătură cu celelalte două, fără cunoaşterea scopului final. In momentul 
final, comitetul militar va fi pus în legătură cu comitetul secret, în scopul de a-i da tot spri
jinul în aplicarea conducerii acţiunii de rezistenţă.”

Spicuind apoi din dosarul nr. 5262/1947, voi. IV şi VIII, pe care inculpaţii au stăruit 
atât să le fie aduse şi puse la dispoziţie se constată, de asemenea, probe indubitabile ale 
vinovăţiei lor, astfel:

• generalul Gheorghieş Alexandru recunoaşte că a făcut parte din P.N.Ţ., grup 
C.P.M., de sub conducerea generalului Negrei, care a fost înainte sub conducerea col. 
Stoika şi că C.P.M. a luat fiinţă din ordinul P.N.Ţ., iar generalul Negrei era acela care 
ţinea legătura cu Mihalache, iar directivele necesare erau cunoscute de generalul Negrei. 
Generalul Gheorghieş mai arată că a refuzat invitaţia generalului Zorzor de a activa intens 
în C.P.M., pe considerentul că acolo se fac prostii, înţelegând prin aceasta că conducătorii 
organizaţiei depăşesc cadrul profesional. Tot generalul Gheorghieş arată că, din discuţiile 
ce le-a avut cu Mihalache i-a rămas impresia că se urmărea o cale revoluţionară a P.N.Ţ., 
iar din cele ce se discutau în cercurile profesionale de membrii de acolo, a căpătat impresia 
că se urmărea aceasta şi că era vorba de o acţiune subversivă. Mai departe şi-a dat seama 
că organizaţia militară C.P.M. lucrează subversiv şi ilegal după ce a ascultat conferinţa 
col. Stoika, .Armata de mâine” şi a lui I. Mihalache, care a vorbit de ţelurile imediate ale 
P.N.Ţ., făcând apel la acţiune şi la trecerea pe teren, exemplificând cu instrucţia elveţie
nilor, care îşi au permanent arma şi raniţa asupra lor. în ce priveşte credinţa că se tindea 
la o acţiune subversivă şi ilegală sub conducerea lui I. Mihalache, arată că i-a devenit 
convingere atunci când i s-a comunicat de I. Mihalache că arhiva C.P.M. trebuie ascunsă, 
fiind rugat să transmită aceasta generalului Negrei, dispoziţiune pe care recunoaşte, de 
asemenea, că a comunicat-o;

• generalul Zorzor Vasile afirmă cu certitudine că, de unde până la constituirea 
C.P.M., Secţia militară avea un caracter mai mult profesional, în special de la apariţia 
generalului Negrei ca preşedinte începe să se accentueze într-un ritm de accelerare, tre- 
cându-se de la caracteristica cercului de studii la organizaţia accentuat politică, după chiar 
afirmaţiile generalului Negrei, care a anunţat încă din prima audienţă a biroului comite
tului că a primit instrucţiuni în acest sens de la Maniu. Afirmaţia sa a fost categorică, în 
sensul că politica trebuie să fie în principal preocuparea cercului. Mai departe, generalul 
Zorzor arată că generalul Stoika Grigore, într-o împrejurare se arăta nemulţumit de ac
tivitatea organizaţiei profesionale militare şi în general a partidului, punând accentul că 
trebuie să încetăm sedentarismul şi să păşim la fapte şi realizări concrete şi nu la vorbe 
goale şi lucrări birocratice. Tot generalul Zorzor arată că atmosfera şi convingerea gene
rală în C.P.M., începând de la finele anului 1946 era că se duce o acţiune de răsturnare a 
regimului actual şi şi-a dat seama după ce a luat cunoştinţă şi s-a convins de faptele şi acte-
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le iniţiatorilor acestor acţiuni, că era o activitate dirijată spre acţiuni subversive. Acest scop 
se materializa prin toate măsurile ordonate şi toată activitatea desfăşurată de ot-ganele 
C.P.M., insuflată după cât vede prin exponenţii care primeau directive de la luliu Maniu 
şi Ion Mihalache. Aşa se explică că, începând din anul 1947, iau fiinţă organizaţiile C.P.M. 
pe ţară şi se stăruie să se înfiinţeze acolo unde nu existau. Tuturor li se dă o organizare 
militară. Arată că acţiuni violente nu se recomandau, se cerea însă să se lucreze cât mai 
intens pentru ca mesele să fie formate pentru orice eventualitate şi, astfel, pentru că nu se 
puteau face întruniri, fiind interzise, propaganda se ducea de la om la om. De asemenea, 
a auzit şi el pe 1. Mihalache spunând să aibă fiecare arma şi raniţa gata;

• generalul Stoika Grigore arată că la început, când s-a înfiinţat C.P.M. al P.N.Ţ., sco
pul lui era numai tehnic profesional; ulterior s-a deviat activitatea lui pe teren din ce îit ce 
mai politic, transformând C.P.M. într-un organism dinamic de forţă, a cărui activitate era 
dirijată spre acţiuni subversive, prin care se urmărea răsturnarea regimului actual, fapt ce 
a început la sfârşitul anului 1946, iar scopul era insuflat de Maniu şi Mihalache şi era mate
rializat prin măsurile ce se ordonau şi toată activitatea ce se desfăşura de organele C.P.M. 
Generalul Stoika recunoaşte că, urmare a îndemnurilor date de I. Mihalache, precum şi 
ale fruntaşilor P.N.Ţ. ce au conferenţiat la C.P.M. şi datorită ambianţei în care ne găseam 
din primăvara anului 1947, a alcătuit aşa-zisul plan de organizare a armatei, predat de col. 
Stoika lui Serdici pentru Maniu, care plan recunoaşte că are un caracter subversiv, însă a 
fost întocmit în vederile P.N.Ţ. după sugestiile lui Mihalache, planul urmărind eludarea 
Tratatului de Pace şi camuflarea efectivelor, a instrucţiei şi dotării, plan care era cerut 
pentru a fi aplicat imediat, chiar în timpul prezenţei trupelor ruse în ţară. Tot generalul 
Stoika mai arată că a luat parte la conferinţele C.P.M. şi a văzut că toate tindeau la o ac
ţiune subversivă, că era vorba de luptă pe teren şi pe sectoare, că în acest scop s-au luat 
măsuri, punându-se în vedere tuturor să meargă la circa respecUvă să înceapă acţiunea de 
forţă pentru răsturnarea regimului. Că, de asemenea, generalul Negrei alegea persoane 
hotărâte şi energice, care erau apoi prezentate lui I. Mihalache;

• maiorul Fetecău Ion şi plt. maj. Albu Gheorghe şi-au dat, de asemenea, seama 
că organizaţia militară a P.N.Ţ. reprezintă o forţă pentru partid, iar cpt.-cdor Mocanu 
Gheorghe, deşi se fereşte a arăta că a activat în P.N.Ţ. sau în C.P.M. este arătat de ceilalţi 
coinculpaţi şi.în special de It.-cdor Cioroiu Mircea ca fiind o fire foarte tăcută şi secretoasă, 
căreia însă nu-i scăpa nimic şi era în anturajul celor mai marcante personalităţi ale P.N.Ţ., 
el interesându-se direct de mersul tuturor organizaţiilor, culegând informaţii, încercând 
a aduce noi membri în P.N.Ţ., fiindu-i deschisă orice uşă, la orice şef al P.N.Ţ., în frunte 
cu Maniu şi Mihalache, ceva mai mult, prezentând acestora pe oricine îi inspira încredere. 
Aceste posibilităţi nu le are un simplu redactor, cum se intitulează, fie el şi de cronică ex
ternă, ci numai un iniţiat şi un om de încredere, deci un membru activ.

Toate aceste date, cum vedem, sunt luate din dosarele ce au făcut obiectul procesului 
luliu Maniu şi alţii, iar declaraţiile sunt scrise şi subscrise de învinuiţii susmenţionaţi sau 
date de aceiaşi învinuiţi în calitate de martori şi dacă astăzi pot contesta declaraţiile făcute 
la primele cercetări, invocând diverse presiuni morale, în faţa instrucţiei unde le-au dat 
sub prestare de jurământ nu mai pot invoca niciun fel de presiune, ele reprezentând pu
rul adevăr.

Având în vedere că pentru aceşti inculpaţi s-a deschis acţiune penală pentru crimele p. 
§i p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 210-211 C.P. Având în vedere că instanţa reţine în sar-
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cina inculpaţilor: general Negrei Gabriel, general Zorzor Vasile, general Stoika Grigore, 
general Gheorghieş Alexandru, maior Fetecău Gh. Ion, cpt.-cdor Mocanu Gheorghe §i 
plt. maj. Albu Gheorghe că au făcut parte din C.P.M. al P.N.Ţ., în care calitate au luat 
parte la conferinţele în care se instiga la înarmarea locuitorilor în scopul de a se provoca 
războiul civil în ţară pentru răsturnarea regimului democrat aflat la cârma ţării. Că, în 
această activitate a lor, fiecare astfel cum sunt arătaţi în referat, prin misiunile de conduce
re sau vizând posturi de conducere, ca generalul Gheorghieş, şi-au dat seama de scopurile 
organizaţiei ce deserveau, ca şi de rezultatele la care conducerea P.N.Ţ. tindea. Având 
în vedere că legea penală în redacţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P. dispune: 
art. 227 C.P., când două sau mai multe persoane, de comun acord au luat hotărârea de 
a săvârşi vreuna din crimele prevăzute de art. 184, 185, 186, 188, 204, 207, 210 şi 211 
comit complot; iar art. 210 C.P.: „acela care, în scopul de a provoca războiul civil în ţară 
înarmează pe locuitori sau îi instigă de a se înarma unii contra altora, ori de a săvârşi tâl
hării şi omoruri, oriunde pe teritoriul ţării, comit crima de răzvrătire”. Având în vedere 
că complotul pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 207 şi 210 se pedepseşte 
cu detenţiune riguroasă de la 3 la 5 ani şi degradare civică de la 2 la 3 ani, dacă nu a fost 
urmat de un act preparator, iar în caz contrar cu detenţiune riguroasă de la 8 la 10 ani şi 
degradare civică de la 3 la 5 ani.

Având în vedere că din cele arătate mai sus rezultă că inculpaţii de mai sus, de comun 
acord au luat hotărârea de a pregăti în cadrul P.N.Ţ., în Cercul Profesional Militar răzvră
tirea contra regimului democrat de la cârma ţării. Că acest fapt a fost analizat şi demon
strat mai sus, arătându-se vinovăţia fiecăruia şi faptul că cu toţii au activat urmărind acelaşi 
scop. Că niciunul dintre inculpaţi n-a fost străin de scopurile organizaţiei, ale cărei ţeluri 
le-au priceput imediat din conferinţele ce se ţineau şi care îi pregăteau pentru scopul final. 
Că astfel fiind, cu toţii apar culpabili şi urmează a fi sancţionaţi pentru crima p. şi p. de 
art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., neputându-se lua în considerare nici scuzele de ulti
mă oră invocate, nici mărturiile acelora ce n-au avut nimic comun cu faptele. Tribunalul 
acordând circumstanţe atenuante numai învinuiţilor maior Fetecău Ion şi plt. maj. Albu 
Gbeorghe, a căror activitate a fost mai redusă.

2. în ceea ce priveşte crima de complot cu insurecţie armată p. şi p. de art. 227 C.P. 
comb. cu art. 211 C.P., pusă în sarcina aceloraşi acuzaţi. Tribunalul constată că pentru 
existenţa acestei infracţiuni nu sunt întrunite elementele constitutive, deoarece nu se do
vedeşte că acuzaţii au luat hotărârea de a organiza trupe armate, n-au Kcut să se organi
zeze trupe armate, nici n-au procurat arme sau muniţiuni în scopul de a provoca insurec- 
ţiune contra puterii Statului şi astfel, acest fapt neputând fi stabilit în sarcina lor, acuzaţii 
menţionaţi mai sus urmează să fie achitaţi pentru acest fapt. Tuturor acestor acuzaţi de 
mai sus urmează a li se socoti din pedeapsă detenţiunea preventivă conf art. 488 C.J.M. şi 
conform crt. 326 C.J.M. urmează să suporte cheltuielile de judecată.

3, Având în vedere că înv. It.-cdor Cioroiu Mircea i se impută faptul că a sustras acte 
aparţinând Statului Major şi altor unităţi militare. Având în vedere că inculpatul a explicat 
cum s-a aflat în posesia acestor acte. Că, de asemenea, la dosar se află actele pretinse sus
trase şi la interogator s-a văzut ce cuprindeau acele acte. Având în vedere că legea prin art. 
505 C.J.M. pedepseşte fapta unui militar care delapidează, deturnează sau sustrage bani,
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efecte, titluri etc. care i-au fost încredinţate în virtutea însărcinării sale în administraţia 
militară sau care întrebuinţează sau trafică cu acte ce i-au fost încredinţate în virtutea unei 
însărcinări de serviciu. Văzând că învinuitul, prin deţinerea actelor menţionate nu se în
cadrează în niciuna din enumerările art. 505 acest fapt fiind mai mult o neglijenţă
a sa în a nu preda acele acte găsite în arhiva unui camarad decedat, care la rândul lui nu 
le sustrage, acte de care urmează să fie achitat.

4. înv. It.-cdor Cioroiu Mircea i se mai pune în sarcină faptul că ar fi cunoscut 
complotul ce se urzea şi nu l-a denunţat celor în drept. Din dezbaterile orale urmate în 
cauză am văzut că înv. It.-cdor Cioroiu Mircea n-a făcut parte din C.P.M. şi n-a frecven
tat reuniunile acestuia, iar singurul cu care a avut relaţii de prietenie a fost comandorul 
Mocanu. Având în vedere astfel că nu se susţine în sarcina sa că a avut cunoştinţă de exis
tenţa complotului ce se urzea de membrii C.P.M. Că, deci, fapta p. şi p. de art. 228 C.P. 
nu se poate susţine în sarcina sa, ca atare el urmează să fie achitat pentru acest fapt. Lt.- 
cdor Cioroiu Mircea şi generalul Gheorghiu Ermil au întocmit în colaborare un studiu 
în mai multe exemplare privind necesitatea înfiinţării Ministerului Aerului şi Marinei, 
care conţinea elemente de îndemn pentru ameliorarea sau anularea angajamentelor lu
ate de către Stat sub imperiul Tratatului de Pace, studiu care, deşi nu a fost trecut pe 
Cenzură, a fost înmânat un exemplar lui luliu Maniu, dat de generalul Gheorghiu şi un 
exemplar de Cioroiu lui Titel Petrescu. Ambii inculpaţi au recunoscut faptul imputat, 
Justificându-se: generalul Gheorghiu prin faptul că n-a ştiut că trebuie să-l dea Cenzurii, 
iar Cioroiu prin faptul că voia să le publice; recunoaşte ambii însă că, înainte de acel stu
diu să fi căpătat aprobarea cenzurii, a fost dat câte un exemplar celor doi şefi de partide, 
duşmani ai regimului democrat de astăzi. în afară de recunoaşterea inculpaţilor, faptul 
se dovedeşte prin găsirea celorlalte exemplare la Cioroiu cu ocazia percheziţiei. Scuza ce 
numiţii inculpaţi invocă nu îi poate absolvi de fapta lor. Având în vedere că, potrivit art. 
1 din Legea 124/1940: „nu va putea fi răspândită înainte de a primi aprobarea cenzurii 
nicio publicaţiune scrisă de mână, la maşină sau culeasă la tipografie. Este, deopotrivă, 
oprită răspândirea unor atare publicaţiuni de la om la om, afişare, expediere prin poştă 
sau în orice alt mod de transmisiune. Se exceptează publicaţiunile şi înştiinţările ofici
ale ale autorităţilor publice”. Având în vedere că din redacţiunea textului sus-indicat, 
infracţiunea imputată inculpaţilor apare evidentă, deoarece au redactat împreună un 
studiu care, prin conţinutul său, includea elemente de îndemn pentru ameliorarea sau 
anularea angajamentelor luate de Stat sub imperiul Tratatului de Pace, studiu care, fiind 
bătut la maşină în şase exemplare, a fost înmânat două exemplare lui luliu Maniu şi Titel 
Petrescu, care reprezentau la acea dată partidele reacţionare contra regimului democrat, 
iar restul le-a păstrat înv. Cioroiu. Având în vedere că inculpaţii nu au trecut acest studiu 
al lor prin cenzură şi scuza ce o invocă nu le poate veni în favoare, deoarece generalul 
Gheorghiu, care a afirmat că n-a ştiut, nu se poate pune la adăpostul neştiinţei, deoarece 
nmo censetur ignorare legeni şi, ceva mai mult, după cum rezultă dintr-o declaraţie a sa, pe 
care a contestat-o în şedinţă: „... că a dat copiile lui Cioroiu pentru a nu se găsi cu ocazia 
vreunei percheziţii ceva subversiv la el”, astfel încât şi-a dat seama că aflarea asupra sa 
a acelui studiu reprezintă ceva periculos. Cât priveşte pe înv. Cioroiu, redactor vechi la 
multe reviste, nici nu mai încape discuţia că avea cunoştinţă că orice scriere sau manus-
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cris trebuie să treacă pe la cenzură. Astfel că infracţiunea prevăzută de art. 1 din Legea 
124/1940 există în sarcina ambilor inculpaţi şi ei urmează să fie sancţionaţi potrivit art. 
3 din aceeaşi lege. Inculpaţii urmează să suporte cheltuielile ocazionate cu judecarea şi 
soluţionarea procesului conform art. 326 C.J.M. şi din pedeapsă să li se socotească deten
ţiunea preventivă conform art. 488 C.J.M.

5. Lt. invalid Vasiliu Paul Romeo i se impută faptul că, fiind membru al C.P.M. şi cu
noscând complotul ce se urzea, nu l-a denunţat celor în drept. Din dezbaterile procesului 
s-a văzut că înv. a făcut parte, într-adevăr, din C.P.M., din care însă s-a retras din cauză 
de boală, plecând în comuna sa natală, unde a dat tot concursul organelor democratice în 
munca de redresare a ţării. Tot din dezbateri şi actele dosarului am putut vedea şi s-a sta
bilit, de altfel, cu preciziune că cei ce au luat parte la şedinţe, audiind numai conferinţele 
şi-au putut da seama de cele ce se puneau la cale acolo. Având în vedere că art. 228 C.P. 
sancţionează pe acela care, având cunoştinţă despre un complot sau despre pregătirea 
uneia din crimele prevăzute de art. 204 şi 207, omite să denunţe acestea când era încă 
timp de a se împiedica consumarea faptelor. Având în vedere, deci, că înv., după cum am 
arătat mai sus, a avut cunoştinţă de complotul pus la cale de membrii C.P.M. din P.N.Ţ., 
însă a preferat să se retragă, fără însă a aduce la cunoşdnţă celor în drept cele ştiute. Că, 
astfel, fapta sa întruneşte în totul elementele constitutive ale delictului p. şi p. de art. 228 
C.P., ca atare urmează să fie condamnat cu acordarea de circumstanţe atenuante, potrivit 
art. 157 C.P., deoarece este bolnav de tuberculoză, boală contractată în timpul războiului 
şi pentru că, după retragerea sa din C.P.M. s-a încadrat în munca pentru redresarea ţării, 
alături de elementele democratice din comuna sa natală. învinuitul urmează a i se socoti 
detenţiunea prevenită din pedeapsă conform art. 488 C.J.M. şi conform art. 326 C.J.M. să 
suporte cheltuielile de Judecată [...].

Toate corpurile delicte urmează a fi confiscate conform art. 326 al. 2 C.J.M.
Pentru aceste motive Tribunalul, în unire cu concluziunile dl. procuror militar, cu 

unanimitate de voturi declară culpabili pe: general Negrei Gabriel, general Zorzor Vasile, 
general Stoika Grigore, general Gheorghieş Alexandru, maior Fetecău Gh. Ion, cpt.-cdor 
Mocanu Gheorghe şi plt. maj. (r) Albu Gheorghe pentru crima p. şi p. de art. 227 C.P. 
comb. cu art. 210 şi neculpabili pentru crima p. şi p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 211 
C.P. De asemenea, declară cu unanimitate de voturi că sunt circumstanţe atenuante în 
favoarea învinuiţilor maior Fetecău Ion şi plt. maj. Albu Gheorghe.

Cu unanimitate de voturi declară neculpabili pe Florica Spirescu pentru crima p. şi 
p. de art. 190 al. 1 C.P. şi delictul p. şi p. de art. 215 al. 1 C.P., pe It.-cdor Cioroiu Mircea 
pentru delictele p. şi p. de art. 505 C.J.M. şi art. 228 C.P.

Cu unanimitate de voturi declară culpabili pe It.-cdor Cioroiu Mircea şi general 
Gheorghiu Ermil pentru delictul p. şi p. de art. 1 şi 3 din Legea 124/1940, pe Ţincii 
Constantin şi Ghiţulescu Dumitru pentru delictul p. şi p. de art. 215 al. 1 C.P. şi pe lt. in
valid Vasiliu Paul Romeo pentru delictul p. şi p. art. 228 C.P. şi cu unanimitate de voturi 
declară că sunt circumstanţe atenuante în favoarea lt. invalid Vasiliu Paul Romeo.

în consecinţă Tribunalul, în numele legii hotărăşte:
Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P., 326, 488 C.J.M., cu unani

mitate de voturi condamnă pe generalul Negrei Gabriel la 7 (şapte) ani detenţiune rigu
roasă şi 3 (trei) ani degradare civică; pe generalul Zorzor Vasile, generalul Stoika Grigore
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şi generalul Gheorghieş Alexandru la câte 5 (cinci) ani detenţiune riguroasă, câte 3 (trei) 
ani degradare civică şi câte 1 000 (una mie) lei cheltuieli de judecată fiecare şi pe cpt.-cdor 
Mocanu Gheorghe la 7 (şapte) ani detenţiune riguroasă, 3 (trei) ani degradare civică şi 1 
000 (una mie) lei cheltuieli de judecată.

Făcând aplicaţiunea art. 227 C.P. comb. cu art. 210 C.P. comb. cu art. 157 C.P. art. 
326, 488 cu unanimitate de voturi condamnă pe maiorul Fetecău Ion şi plt. maj.
Albu Gheorghe la câte 3 (trei) ani detenţiune simplă şi câte 1 000 (una mie) lei cheltuieli 
de judecată fiecare.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Pr. Pen., cu unanimitate de voturi achită de orice pena
litate pe general Negrei Gabriel, general Zorzor Vasile, general Stoika Grigore, general 
Gheorghieş Alexandru, maior Fetecău Gh. Ion, cpt.-cdor Mocanu Gheorghe şi plt. maj. 
(r) Albu Gheorghe pentru crima p. şi p. de art. 227 C.P. comb. cu art. 211 C.P.

Se socoteşte în total detenţiunea preventivă, după cum urmează; general Negrei 
Gabriel de la data de 25 iulie 1947; general Zorzor Vasile de la data de 11 septembrie 1947; 
general Stoika Grigore de Ia data de 9 septembrie 1947; general Gheorghieş Alexandru 
de la data de 5 august 1947; maior Fetecău Gh. Ion de la data de 25 iulie 1947; cpL-cdor 
Mocanu Gheorghe de la data de 25 august 1947 şi plt. maj. (r) Albu Gheorghe de la data 
de 25 iulie 1947.

Făcând aplicaţiunea art. 4 Pr. Pen., cu unanimitate de voturi achită de orice penalita
te pe It.-cdor Cioroiu Mircea pentru delictele p. şi p. de art. 228 C.P. şi 505 C.J.M.

Făcând aplicaţiunea art. 1 şi 3 din Legea 124/1940, art. 326, 488 C.J.M., cu unanimi
tate de voturi condamnă pe It.-cdor Cioroiu Mircea la 10 (zece) luni închisoare corecţio- 
nală, 2 000 (două mii) lei amendă şi 1 000 (una mie) lei cheltuieli de judecată, cu socotirea 
prevenţiei de la data de 21 iulie 1947.

Făcând aplicaţiunea art. 228 C.P. comb. cu art. 157 C.P. art. 326, 488 C.J.M., cu una
nimitate de voturi condamnă pe It. invalid Vasiliu Paul Romeo la 4 (patru) luni închisoare 
corecţională şi 1 000 (una mie) lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţiei de la 20 
ianuarie 1948 [...].

Făcând aplicaţiunea art. 1 şi 3 din Legea 124/1940, art. 326, 488 C.J.M., cu unani
mitate de voturi condamnă pe generalul Gheorghiu Ermil la 9 (nouă) luni închisoare 
corecţională, 2 000 (două mii) lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţiei de la data 
de 6 august 1948.

Tribunalul reintrând apoi în şedinţă publică, dl. prim preşedinte, conform art. 321 
C.J.M. a dat citire dispozitivului de mai sus. Cu drept de recurs la Curtea Militară de 
Casare şi Justiţie conform art. 332 C.J.M. dată şi citită în şedinţă publică astăzi, 27 mai 
1948.

Dăm putere şi ordonăm tuturor agenţilor puterii publice de a executa această sen
tinţă tuturor procurorilor pentru a ei aducere Ia îndeplinire, comandanţilor şi ofiţerilor 
forţei publice a da ajutorul legalmente cerut. Spre credinţă prezenta sentinţă s-a semnat 
de noi.

Prim Preşedinte 
General maior magistrat 
/ss/ Dr. Al. Petrescu
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Proces-verbal

Astăzi 27 mai 1948.
Sentinţa de faţă s-a citit de noi, primul grefier al Tribunalului Militar Bucureşti Secţia 

a ll-a condamnaţilor. în prezenţa Procurorului Militar, care i-a incunoşunţat că legea le 
dă dreptul de recurs la Curtea Militară de Casare şi Justiţie conform art. 332 C.J.M. 

Citirea sentinţei s-a făcut in faţa trupei sub arme.138

Procuror Militar
/ss/ Lt. col. magistrat Eftimie Călin

,3'’ASRI, Fond „P”, dosar nr. 10.718, voi. 2. f. 150-165.
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Capitolul IX

CAZUL VICEAMIRALULUI PĂIŞ NICOLAE

139.18 mai 1946. Referai al Corpului Detectivilor din care rezultă că contraamiralul Nicolae 
Păi§, bolnav şi netransportabil, nu a fost ridicat de la domiciliu

Corpul Detectivilor 
18 mai 1946

Referat

în conformitate cu delegaţia primită de a proceda la efectuarea unei percheziţiuni do
miciliare, în baza autorizaţiei nr. 11703/1946 a Parchetului Militar al Comandamentului 
Militar al Capitalei, la locuinţa contraamiralului Păiş Nicolae din Bucureşti, Bulevardul 
Palatului Cotroceni nr. 45, am onoare a depune alăturatul proces-verbal, din care se con
stată că rezultatul a fost negadv.

Contraamiralul Păiş Nicolae, găsit la domiciliu, nu a putut fi ridicat şi transportat la 
Parchetul Militar al Comandamentului Militar al Capitalei pentru condnuarea cercetări
lor, fiind găsit bolnav în pat - început de paralizie - şi intransportabil.

Conform dispoziţiunilor verbale primite, a fost lăsat la domiciliu sub supraveghere, 
urmând a dispune.139

Comisar,
(ss) indescifrabil

140.19 ianuarie 1949. Extras din Decizia penală nr. 123 a Curţii Bucureşti, Secţia 4 Penală 
referitoare la condamnarea generalilor losif lacobici, Gheorghe Potopeanu, Radu Rosetti şi amirali
lor Gheorghe Koslinski şi Nicolae Păiş, participanţi la guvernarea mareşalului Ion Antonescu

Dosar nr. 2.332/1948
Curtea Bucureşd Secţia IV-a Penală

Deciziiine penală nr. 123

Şedinţa publică din 19 ianuarie 1949
Curtea compusă din domnii: I. V. Constandnescu, consilier; Constandn Găman, con

silier; Constantin Petre, asesor; Dumitru Dinu, asesor; Gavrilă Hotăranu, asesor; Costache 
Bâlcu, prim-procuror; Gheorghe Munteanu, grefier.

' ASRI, fond „P”, dosar nr. 40010, voi. 88, f. 68.
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[...] Având în vedere că prin rechizitoriul Parchetului Curţii Bucureşti Cabinetul pentru 

cercetarea criminalilor de război, nr. 68 din 22 decembrie 1948, acuzaţii au fost trimişi în 
judecata acestei Curţi, pentru faptul de a fi săvârşit crime contra păcii după cum urmează:

Aurelian Pană, loan Petrovici, losif lacobici. Alexandru Neagu, Petre Nemoianu, 
Nicolae Păiş şi Radu Rosetti, prin aceea că, intrând în guvernul antonescian, s-au pus 
în slujba hiderismului şi fascismului şi prin faptele lor proprii au contribuit he la fasci
zarea ţării, fie la aservirea vieţii economice a acesteia; iar în calitate de miniştri, având 
răspunderea politică efectivă, au contribuit la declararea şi continuarea războiului contra 
Uniunii Sovietice - fapte prevăzute şi pedepsite de art. 2 Ut. a şi c şi art. 4 din Decretul 
nr. 207/1948.

[... ] întrucât toţi acuzaţii de faţă au fost miniştri în guvernul Antonescu, ei urmează 
a răspunde de faptele lor personale, făcute în această calitate, în măsura în care au contri
buit la instaurarea politicii rasiale în interiorul ţării, sau de agresiune şi jaf in exterior şi in 
special în contra Uniunii Sovietice.

Că aşadar, pentru a putea stabili vinovăţia fiecărui acuzat în parte, este necesar a se 
examina activitatea fiecăruia în timpul cât a fost ministru în acest guvern.

Nicolae Păiş
Având în vedere că acuzatul a fost ministru subsecretar de stat ta Marină de la data de 

1 aprilie 1941 la 20 martie 1943.
Că, în această calitate, acuzatul a luat parte la mai multe şedinţe ale Consiliului de 

Miniştri în care, consecvent principiilor de care era animat, a susţinut colaborarea cu 
Germania hitleristă.

Că, pentru a învedera măsura în care era integrat în această politică, cităm urmă
toarea declaraţie făcută de acuzat în şedinţa Consiliului de Miniştri din 28 august 1942; 
„Eu am vorbit şi cu comandorul Alba şi cu comandorul Astman. Amândoi şi-au manifestat 
dragostea lor şi mi-au făgăduit tot concursul ca să putem aduce şi cereale şi minereuri din 
U.R.S.S. Pentru această operaţie, concursul gernianilor este complet asigurat.”

Că acuzatul, pe aceeaşi linie de colaborare a susţinut şi continuarea războiului contra 
Uniunii Sovietice, cerând marinarilor în ziua de 15 august 1941 prin „Cuvântul rostit 
către marinari”, cuvântare care a fost reprodusă şi în ziarul din 17 august 1941, să lupte 
contra bolşevismului pentru apărarea creştinătăţii.

Având în vedere că prin aceste fapte acuzatul, având răspundere politică, s-a pus în 
slujba hiderismului şi a contribuit la realizarea scopurilor politice susţinând totodată prin 
grai şi prin scris continuarea războiului contra Uniunii Sovietice - fapte ce se încadrează 
în art. 2, lit. a şi b şi, ca atare, urmează a fi pedepsit în conformitate cu art. 4 din Decretul 
207/1948.

Pentru aceste modve.
Redactate de domnul consilier Ion V. Constantinescu,
Ascultând şi concluziunile domnului prim-procuror,
în numele legii.

Decide:

Condamnă pentru faptele prevăzute de art. 2 litera a şi c şi pedepsite de art. 4 din 
Decretul nr. 207/1948 cu aplicaţia art. 157 C.P. pe acuzaţii:
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6. Păi§ Nicolae, român, de ani 63, amiral, pensionar, născut în Bucureşti şi domi

ciliat în Bucureşti, Bd. Profesor Dr. Marinescu nr. 45, în prezent deţinut preventiv în 
Penitenciarul Văcăreşti, să sufere 3 (trei) ani închisoare corecţională.

Condamnă pe toţi acuzaţii de mai sus la degradare civică pe timp de 10 ani. 
în conformitate cu dispoziţiunile art. 64 C.P., comută în pedeapsa aplicată numiţilor 

acuzaţi timpul petrecut în prevenţie. în baza art. 4 al. 2 din Legea 207/1948 ordonă confis
carea averii acuzaţilor de mai sus în folosul statului. Obligă pe numiţii acuzaţi să plătească 
fiecare câte 2 000 (două mii) lei cheltuieli de procedură.'60

160 în zilele de 11, 12, 15 şi 17 ianuarie 1949 a avut loc procesul a 17 foşti miniştri în guvernul 
Antonescu (al treilea lot). Instanţa de Judecată a pronunţat 15 condamnări şi două achitări (Pom- 
piliu Nicolau şi Sandu Ion). Pe lângă cei cinci generali menţionaţi au mai fost condamnaţi: 1. Pană 
Aurelian, profesor universitar - 10 ani închisoare corecţională; 2. Petrovici Ion, profesor universitar 
- 10 ani temniţă grea; 4. Neagu Alexandru, în contumacie - 8 ani temniţă grea: 5. Nemoianu Petre, 
publicist - 5 ani închisoare corecţională; 8. Creţeanu Gheorghe în contumacie - 10 ani temniţă grea: 
9. Constantinescu Constant-Alexandru - 4 ani închisoare corecţională; 10. Negel Dumitru, în contu
macie - 10 ani temniţă grea; 12. Docan Gheorghe, fost magistrat - 5 ani temniţa grea; 13. Ghiţulescu 
Ibma, inginer - 5 ani închisoare corecţională; 15. Constantinescu Constant-Atta - 5 ani închisoare 
corecţională. ASRl, fond „P”, dosar nr. 105.281, voi. 2, f. 154-166.
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Capitolul X

CAZUL COMANDORULUI PÂRÂIANU NICOLAE

141. Sentinţa nr. 200 din 26 februarie 1959

Tribunalul Militar Bucureşti 
Dosar nr. 198/1959

Sentinţa nr. 200
Astăzi 26 februarie 1959

Tribunalul Militar Bucureşti, compus conform legii din...
Cpt. de justiţie Andrei Dumitru - preşedinte
Căpitan Salanta Gheorghe - ases. popular
Căpitan Negru loan - ases. popular
Maior de Justiţie Ticea Teodor - proc. militar
a.c. Stoian Vasile - secretar

S-a întrunit în şedinţă publică, cu respectarea dispoziţiunilor legale, în scopul de a 
pronunţa hotărârea în cauza privitoare pe:

- civ. Tache Gheorghe, născut la 25 martie 1916, în corn. Cogealac, raionul Istria, 
regiunea Constanţa, fiul lui Gheorghe şi Valeria, de profesie medic, căsătorit, având un 
copil minor, avere personală nu are, stagiul militar satisfăcut, ctg. 1938, condamnat decla
ră că nu a mai fost, studii Facultatea de Medicină, originea socială funcţionar de stat, cu 
ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 88, raionul T. Vladimirescu, aparţine de 
C.M. al raion T. Vladimirescu, în prezent arestat la M.A.I. U.M. 0123/E Bucureşti;

- civ. Sârbulescu Gheorghe, născut la 13 octombrie 1902, în Baia de Aramă, regiu
nea Craiova, fiul lui Nicolae şi Maria, de profesie medic, căsătorit având doi copii minori, 
avere personală, posedă un apartament, stagiul militar satisfăcut ctg. 1924, condamnat 
declară că nu a mai fost, studii Facultatea de Medicină, originea socială muncitorească, cu 
ultimul domiciliu în Bucureşti, B-dul 6 Martie nr. 95, Raionul Lenin, aparţine de C.M. al 
raion Lenin, în prezent arestat la M.A.I. - U.M. 0123/E Bucureşti;

- civ. Medianu Ion, născut la 16 aprilie 1905, în comuna Jurjeni, raionul Feteşti, 
regiunea Constanţa, fiul lui Stan şi Maria, de profesie contabil, avere personală po.sedă
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dintr-un loc de casă de 600 m.p., căsătorit, neavând copii, stagiul militar satisfăcut ctg. 

1927, condamnat declară că nu a mai fost, studii licenţiat al Academiei Comerciale, origi
nea socială muncitorească, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, Intrarea Vasile Păun nr. 6, 
raionul Lenin, aparţine de C.M. al raion Lenin, în prezent arestat la M.A.I.-U.M. 0123/E 
Bucureşti;

- civ. Bazavan Gheorghe, născut la 30 aprilie 1903, în Turnu Severin, regiunea 
Craiova, fiul lui Gheorghe şi Lepădata, de profesie medic, căsătorit, având un copil, avere 
personală nu are, stagiul militar satisfăcut ctg. 1927, condamnat a fost in anul 1949 de 
Trib. Mii. Bucureşti la un an închisoare corecţională, pentru delictul de uneltire contra 
ordinii sociale, studii are Facultatea de Medicină, originea socială funcţionar de stat, cu 
uldmul domiciliu în Bucureşti, str. Mătăsari nr. 36, raionul 23 August, aparţine de Comis. 
Mii. al Raion 23 August, în prezent arestat la M.A.I. - U.M. 0123/E Bucureşti;

- civ. Pârâianu Nicolae, născut la 08 ianuarie 1904, în Târgu Jiu, regiunea Craiova, 
fiul natural al Măriei, profesor universitar, căsătorit, având trei copii, avere personală nu 
are, stagiul militar satisfăcut ctg. 1926, condamnat declară că nu a mai fost, studii doctora
tul în inginerie navală şi mecanică, originea socială muncitorească, cu ultimul domiciliu in 
Bucureşti, str. Vlădescu nr. 9, raionul I.V. Stalin, aparţine de C.M. al raionului I.V. Stalin, 
în prezent arestat la U.M. 0123/E Bucureşd;

- civ. Pop Eugen, născut la 05 noiembrie 1910, în comuna Petrea, raionul Satu Mare, 
regiunea Baia Mare, fiul lui Anton şi Varvara, de profesie secretar la A.C.A., fost comerci
ant, căsătorit, având un copil, ca avere personală posedă Vi dintr-un apartament, stagiul 
militar sadsfăcut ctg. 1931, condamnat declară că nu a mai fost, studii licenţiat in drept, 
originea socială ţărani săraci, cu ultimul domiciliu în Bucureşd, str. Ilfov nr. I, raionul V.I. 
Lenin, aparţine de Comisariatul Militar al raionului Leniii, in prezent arestat la M.AI. 
U.M. 0123/E Bucureşti;

- toţi învinuiţii pentru crima de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pct. l 
C.P.;

- civ. Antonescu Nicolae, născut la 22 martie 1913, în Brăila, regiunea Galaţi, fiul lui 
Bonifaciu şi Alexandrina, de profesie comerciant iaurtgiu, căsătorit, nevând copii, avere per
sonală posedă o casă împreună cu soţia, stagiul militar satisfăcut, ctg. 1935, condamnat de
clară că nu a mai fost, are 4 cl. liceu, originea socială muncitorească, cu ultimul domiciliu în 
Bucureşd, str. Spiru Haret nr. 1, raionul Gheorghe Gheorghiu Dej, aparţine de Comis. Mii. 
al raion Gheorghe Gheorghiu Dej, în prezent arestat la MAI. - U.M. 0123/E Bucureşd;

- învinuit pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pct. 2 lit. 
b C.P. - ale cărui dezbateri în fond au avut loc în şedinţa publică de la 24 februarie 1959, 
când concluziunile părţilor şi ultimul cuvânt al inculpaţilor au fost trecute la încheierea 
dată din prezenta sentinţă, părţile punând următoarele concluzii:

Procurorul militar a cerut condamnarea primilor şase inculpaţi pentru crima de unel
tire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pct. 1 C.P. cu confiscarea totală a averii persona
le dar pentru ultimul inculpat a cerut condamnarea lui pentru delictul de uneltire contra 
ordinii sociale p.p. de art. 209 pct. 1 lit. b alin. 1 C.P. cu confiscarea averii personale.

Apărarea pentru inculpatul Bazavan Gheorghe a cerut achitarea de orice penalitate, 
pentru crima de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pct. l C.P. şi în subsidiar 
să se vadă dacă faptele sale s-ar încadra în delictul p.p. de art. 209 pct. 2 lit. b C.P., cu 
arătarea că nici aceste infracţiuni nu s-ar putea reţine.

www.ziuaconstanta.ro



MARIAN MOŞNEAGU 489
Apărarea pentru inculpatul Sârbulescu Gheorghe a cerut achitare de orice penalitate 

pentru faptul imputat, cerând să se vadă dacă faptele sale nu s-ar încadra în delictul de 
omisiunea denunţării p.p. de art. 228 C.P.

Apărarea pentru inculpatul Medianu Ion, a cerut achitarea de orice penalitate pentru 
crima p.p. de art. 209 pct. 1 C.P., susţinând că faptele sale nu se încadrează nici în delictul 
p.p. de art. 209 pct. 2 lit. 1 C.P.

Apărarea pentru inculpatul Pârâianu Nicolae, cerând în principal achitarea de orice 
penalitate, iar în subsidiar dacă se contată că a comis vreo faptă, să fie pedepsit cu o pe
deapsă corespunzătoare.

Apărarea pentru inculpatul Pop Eugen a cerut achitarea de orice penalitate pentru 
faptul imputat, în principal iar cu totul în subsidiar schimbarea calificării în delictul p.p. 
de art. 209 pct. 2 lit. b C.P., iar

Apărarea pentru inculpatul Antonescu Nicolae a cerut achitarea de orice penalitate 
pentru fapta imputată, fiind complet nevinovat.

Inculpaţii în ultimul cuvânt, au declarat după cum urmează:
- Tache Gheorghe a cerut să i se acorde circumstanţe atenuante §i o minimă pedeapsă;
- Sârbulescu Gheorghe, să rămână la aprecierea instanţei asupra aplicaţiunii pedep

sei, cerând ca aceasta să fie justă şi dreaptă;
- Medianu Ion, a cerut ca la gradarea pedepsei să se aibă în vedere că este suferind, 

că a muncit cinstit şi conştiincios, pentru care a fost evidenţiat;
- Bazavan Gheorghe a cerut să i se dea posibilitatea să muncească şi să se ţină seama 

că este suferind şi să i se acorde circumstanţe atenuante;
- Pârâianu Nicolae a cerut o soluţie Justă;
- Pop Eugen a cerut să se aibă în vedere că nu a mai fost pedepsit şi să i se aplice o 

pedeapsă Justă, iar
-Antonescu Nicolae, a susţinut că este o victimă a unchiului său.

Tribunalul

Deliberând în conformitate cu art. 294 C.J.M.;
Asupra concluziunilor de învinuire din 20 ianuarie 1959, ale M.A.I. Direcţia de 

Anchete Penale, date împotriva civ. Tache Gheorghe, Sârbulescu Gheorghe, Medianu 
Ion, Bazavan Gheorghe, Pârâianu Nicolae şi Pop Eugen, învinuiţi pentru crima de unel
tire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pct. 1 G.P. şi civ. Antonescu Nicolae, învinuit 
pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pct. 2 lit. b al. 1 C.P.

Având în vedere concluziunile orale ale procurorului militar, precum şi susţinerile 
inculpaţilor făcute personal şi prin apărătorii lor, în faţa instanţei, în şedinţa publică;

Având în vedere că din instrucţia orală urmată în cauză, precum şi din actele de la 
dosar, care au fost puse în discuţia părţilor, în şedinţă publică, se constată următoarele:

în fapt:
Elementele din cauza de faţă, unii dintre ei foşti legionari, şi anume: Tache Gheorghe, 

Sârbulescu Gheorghe şi Medianu Ion, alţii ca Bazavan Gheorghe şi Pârâianu Nicolae, foşti 
simpatizanţi legionari, şi-au reluat activitatea subversivă pe linie legionară, care s-a mate
rializat în organizarea ajutorului legionar, desfăşurarea unei intense activităţi de agitaţie
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contrarevoluţionară §i stabilirea unor legături cu alţi legionari, în scopul desfăşurării unei 
activităţi contrarevoluţionare cu caracter legionar.

O altă parte dintre inculpaţi şi anume Pop Eugen şi Antonescu Nicolae, deşi nu au 
fost legionari, totuşi au întreprins acţiuni în favoarea comandantului legionar Ibrăileanu 
Aurel, pe care l-au sprijinit din punct de vedere material, în scopul de a-i menţine moralul 
legionar pentru ca acesta să-şi poată continua activitatea subversivă pe linie legionară.

Activitatea infracţională a fiecărui inculpat în parte se materializează după cum ur
mează:

1. Tache Gheorghe, în anul 1940 a făcut parte din organizaţia legionară fiind recrutat 
în această organizaţie de către şeful unităţii legionare a studenţilor medicinişti din Sibiu, 
Cristea Octavian. în această perioadă conducerea centrului legionar studenţesc din Sibiu 
i-a încredinţat inculpatului administrarea căminului şi cantinei studenţeşti legionare.

Tot in această perioadă, a participat şi la acţiuni propagandistice legionare, organiza
te de unitatea legionară din care făcea parte.

După 23 august 1944, inculpatul Tache Gheorghe şi-a reluat activitatea legionară 
prin întâlniri organizate cu o serie de elemente legionare, ca lamandi Ştefan şi lonescu 
Lungu Al. Emanoil, cu care a purtat discuţii duşmănoase regimului democrat popular din 
R.P.R. organizând totodată şi ajutorul legionar.

De menţionat este că întâlnirile cu cei sus menţionaţi au avut loc în cursul anilor 1948 
- 1950. Cu aceştia s-a întâlnit şi ulterior.

în cursul anului 1956 inculpatul luând legătură cu legionarul lacobescu Ştefan i-a 
acordat acestuia ajutor legionar împreună cu lamandi Ştefan, constând în aceea că i-a 
intermediat găsirea unei surse de venituri materiale. De asemenea lui lacobescu Ştefan i-a 
dat şi tratament medical gratuit.

Prin intermediul lui lamandi Ştefan inculpatul a luat legătura cu legionarul Grecu 
Gheorghe, căruia i-a acordat ajutor legionar constând în tratamente medicale gratuite.

Cu legionarul Ibrăileanu Aurel, inculpatul Tache Gheorghe a intrat în legătură în 
anul 1956, întâlnindu-se cu acesta la domiciliul său, unde au avut discuţii cu conţinut 
legionar.

Astfel, în discuţiile avute cu Ibrăileanu Aurel, inculpatul l-a informat pe acesta des
pre faptul că Marin Aurel a luat legătura la Paris cu centrul legionar din străinătate, de 
unde a primit instrucţiuni cu privire la organizarea activităţii legionare în ţară. Au mai 
purtat discuţii şi în legătură cu comandantul legionar Demetrescu Radu Gyr, ulterior 
Ibrăileanu Aurel aducându-i lui Tache Gheorghe să citească una din scrierile legionarului 
Demetrescu Radu Gyr.

Lui Ibrăileanu Aurel inculpatul i-a dat ajutor legionar constând în bani şi tratament 
medical gratuit.

Faptele aşa cum au fost reţinute mai sus, se dovedesc cu recunoaşterile integrale ale 
inculpatului de la anchetă (f 12-108 voi. I), cu recunoaşterile sale parţiale din faţa tribuna
lului (f. 41- 42 voi. III), coroborate cu declaraţiile martorilor Ibrăileanu Aurel (f. 108-112 
voi. I, 51-52 voi. III), Grecu Gheorghe (f. 118-119 voi I, 54 voi. III), lacobescu Ştefan 
(f. 120-122 voi. I, 55. voi. III), de Ia anchetă şi din faţa instanţei, precum şi cu declaraţiile 
de la cercetări ale martorului lamandi Ştefan (f. 123-124 voi. I).

Cu privire la susţinerea inculpatului, că n-ar fi fost înscris în organizaţia legionară, 
pe care a făcut-o în faţa instanţei, tribunalul o consideră nesinceră şi astfel o respinge în-
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trucât inculpatul a arătat cu ocazia cercetărilor cu lux de amănunte, activitatea sa în cadrul 
organizaţiei legionare din anul 1940 pe de o parte, iar pe altă parte la anchetă martorul 
Grecu Gheorghe a arătat despre Tache Gheorghe că l-a cunoscut în perioada guvernării 
legionare ca legionar, declaraţie pe care §i-a menţinut-o în faţa tribunalului.

De menţionat este că acest martor in faţa tribunalului a încercat să arate că în anul 
1940 nu a cunoscut pe Tache Gh. ci o persoană cu numele de Tache care probabil era 
fratele său care era legionar.

Mai menţionează că prima dată l-a cunoscut pe Tache Gh. în anul 1954.
Aceste susţineri ale martorului Grecu Gheorghe, nu pot fi luate în consideraţie de tri

bunal deoarece, iniţial martorul şi-a menţinut în faţa instanţei declaraţiile date la anchetă, 
din care rezultă cu prisosinţă că acesta în anul 1940 l-a cunoscut pe Tache Gheorghe şi nu 
pe fratele său, iar în anul 1954 când l-a revăzut s-au recunoscut.

Astfel fiind tribunalul constată din probele administrate în cauză că inculpatul a fost 
încadrat în organizaţia legionară în anul 1940.

!n ce priveşte susţinerea inculpatului Tache Gheorghe, că tratamentul aplicat lui 
lacobescu Ştefan nu ar fi fost gratuit întrucât aparatul de electro-cardiografie de la Spitalul 
CFR Witing, iar soţia acestuia i-ar fi montat un pulovăr pentru acest tratament, fapt de altfel 
confirmat şi de martorul lacobescu Ştefan, tribunalul constată că ceea ce a făcut lacobescu 
Ştefan pentru Tache Gheorghe nu poate consdtui echivalentul tratamentului medical fă
cut lui lacobescu Ştefan care a durat cam o lună şi ceva de zile, aşa cum arată inculpatul.

Referitor la susţinerea inculpatului din faţa tribunalului, că pentru tratamentul me
dical aplicat soţiei lui Grecu Gheorghe a primit suma de 25 lei de la cumnata lui Grecu, 
tribunalul constată că această susţinere este infirmată de cele arătate de Grecu Gheorghe, 
care declară că Tache Gh. procedând la consultarea sa, a soţiei sale şi a copilillui sâu, nu a 
primit niciun ban de la el drept onorar.

Prin concluziile de învinuire s-au mai reţinut în sarcina inculpatului faptul că în anul 
1953, fiind în posesia unei fiţuici cu conţinut calomnios împotriva regimului democrat- 
popular din R.P.R., a difuzat-o legionarului lonescu Lungu A. Emanoil şi altora.

Având în vedere că deşi inculpatul la anchetă a recunoscut această faptă, în faţa tribu
nalului a retractat declaraţia de la anchetă.

Că faţă de această situaţie, în cauză existând numai declaraţia de la anchetă a incul
patului, care nu se mai coroborează cu alte probe ale dosarului, instanţa nu-i reţine în 
sarcină fapta de mai sus.

2. Sârbulescu Gheorghe s-a încadrat în organizaţia legionară încă din anul 1936, du
când activitate în partidul legionar „Totul pentru ţară”.

în perioada 1940-1941, în timpul guvernării legionare a avut funcţia de subdirector 
medical al Direcţiei Medicale a Asigurării Sociale, desfaşurându-şi acuvitatea legionară în 
cadrul cuibului denumit „Traian Brăileanu".

în decursul anilor 1951-1954 fiind deţinut, a cunoscut cu această ocazie o serie de 
elemente legionare ca Ibrăileanu Aurel, Atanasiu Constantin, Clonaru Victor, Barbu 
Alexandru şi alţii.

în cursul anului 1956 a avut legături cu legionarul Anastasescu Ştefan, legionarul 
Vasile Veniamin şi Firmilian Marina, Anastasescu Ştefan prezentându-1 pe Sârbulescu 
Gheorghe lui Nicolae Vasile Veniamin ca un bun legionar şi ca un om de nădejde al or
ganizaţiei legionare.
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Tot în anul 1956, inculpatul Sârbulescu Gheorghe a fost vizitat la domiciliu de către 

legionarul Dinescu Ştefan din Constanţa, despre care ştia că a fost legionar şi că a fost 
condamnat pentru activitate legionară.

Cu ocazia acestor întâlniri, Dinescu Ştefan i-a spus lui Sârbulescu Gheorghe că legio
narii din Constanţa sunt organizaţi şi desfăşoară activitate legionară, cerându-i să-l pună 
în legătură cu comandantul legionar pe ţară, pentru a primi instrucţiuni.

Inculpatul luând cunoştinţă de cele spuse de Dinescu Ştefan, i-a spus să-şi vadă de 
treabă, recomandându-i ca pe viitor să fie mai prudent, la care Dinescu i-a răspuns că o 
să mai vorbească ei când Sârbulescu Gheorghe va veni la Constanţa.

în cursul anilor 1956-1958, inculpatul a reluat legăturile cu legionarii Atanasiu 
Constantin, Ibrăileanu Aurel, Clonaru Victor, Nacu Ion şi alţii, acordându-le ajutor legio
nar constând în tratamente medicale gratuite, lui Ibrăileanu Aurel dându-i şi bani.

în luna august 1956 a cunoscut pe comandantul legionar Demetrescu Radu Gyr, care 
ieşise din închisoare şi pe care l-a vizitat la domiciliu, făcându-i o consultaţie gratuită.

Interogat la anchetă (f. 138-178), inculpatul recunoaşte faptele ce i se impută.
La interogatoriul luat în faţa tribunalului (f. 43-44 voi. III) recunoaşte faptele puse 

în sarcina sa, cu menţiunea că Dinescu Ştefan l-ar fi întrebat dacă ştie că s-a eliberat din 
închisoare legionarul Ilie Niculescu, care fusese reţinut la Penitenciarul Aiud şi că ei, îm
preună cu alţi băieţi de la Constanţa, ar vrea să-l vadă pe Ilie Niculescu. Mai arată că i-a 
răspuns de ce nu îşi vede de treabă că nu s-a săturat de puşcărie şi să fie prudent că are 
s-o păţească din nou. Menţionează că Nacu Ion i-a plătit vizitele medicale şi operaţia pe 
care i le-a făcut.

Atât la anchetă cât şi în faţa tribunalului, martorii Ibrăileanu Aurel (f. 193-194 voi. I, 
51-52 voi. III) şi Demetrescu Radu Gyr (f. 315-316, voi. I, 53 voi. III) confirmă activitatea 
infracţională desfăşurată de Sârbulescu Gheorghe, în legătură cu aceşti martori.

Şi martorii Atanasiu Constantin (f. 185-186, 192 voi. I), Nacu Ion (f. 189-191 voi. I), 
Dinescu Ştefan (f. 179-184 voi. I) şi Nicolae Vasile Veniamin (f. 200-201 voi. I) confirmă 
faptele imputate inculpatului.

în ceea ce priveşte rectificarea pe care o face inculpatul în faţa tribunalului cu pri
vire la discuţiile pe care le-a avut cu Dinescu Ştefan, atunci când s-au întâlnit, tribunalul 
apreciază ca sincere în totalitatea lor declaraţiile făcute de inculpat la anchetă cu privi
re la această împrejurare, întrucât acestea se coroborează pe deplin cu declaraţiile de la 
anchetă ale martorului Dinescu Ştefan. Cele arătate de inculpat în faţa tribunalului apar 
ca singulare, necoroborându-se cu alte probe, pentru ca astfel să poată face convingerea 
instanţei să sunt expresiunea adevărului şi în consecinţă nu pot fi luate în consideraţie.

Cu privire la susţinerea inculpatului că Nacu Ion i-ar fi plătit operaţia şi vizitele me
dicale făcute, tribunalul constată că Nacu Ion în declaraţia făcută la anchetă infirmă cele 
arătate de inculpatul Sârbulescu Gheorghe.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa reţine ca dovedite în sarcina inculpatului 
Sârbulescu Gheorghe faptele ce i se impută.

3. Medianu Ion s-a încadrat în organizaţia legionară în anul 1937, activând în clubul 
„Ilfov”.

în anul 1940 a deţinut funcţia de şef al cuibului „Crez de generaţie”, recrutând şi alte 
elemente în cadrul organizaţiei legionare.
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Prin intermediul legionarului Vrânceanu Constantin, în luna noiembrie 1940 a de

venit proprietarul unui magazin de galanterie de pe strada Lipscani care aparţinea unui 
evreu, anume Poloschi lacob. De menţionat este că acest magazin a fost denumit „Cuibul 
nostru” iar inaugurarea lui s-a făcut în spirit legionar, cu această ocazie participând o serie 
de elemente din conducerea organizaţiei legionare (f. 3-4 voi. II).

Fiind internat în anul 1945 în lagărul de la Caracal pentru activitatea sa legionară, 
a cunoscut acolo mai mulţi legionari, printre care şi pe comandantul legionar Ibrăileanu 
Aurel, cu care s-a revăzut şi după eliberarea lor din lagăr.

Astfel, începând din anul 1946, Medianu Ion a fost vizitat la domiciliu de Ibrăileanu 
Aurel, cu care ocazie inculpatul l-a ajutat din punct de vedere material pentru a-i menţine 
moralul său legionar.

Iniţial, inculpatul Medianu Ion i-a dat lui Ibrăileanu Aurel spre vânzare o serie de 
obiecte de galanterie, ce-i rămăsese de la fostul său magazin, din vânzarea cărora Ibrăileanu 
Aurel avea un comision de 10%.

Din anul 1948, Medianu Ion devenind asociat la un magazin lacto-alimentar cu nepo
tul său Antonescu Nicolae, nu s-a mai ocupat cu vânzarea acelor obiecte de galanterie.

Faţă de această situaţie, în perioada 1948-1950, ajutorul dat legionarului Ibrăileanu 
Aurel de către inculpat s-a materializat în diverse sume de bani.

în cursul anilor 1950-1956 inculpatul Medianu Ion nu a mai avut legături cu legiona
rul Ibrăileanu Aurel, întrucât acesta fusese arestat.

în perioada sus menţionată, inculpatul s-a încadrat la Sanepid Bucureşti.
După eliberarea din închisoare a lui Ibrăileanu Aurel, acesta s-a întâlnit din nou cu 

inculpatul Medianu, cu care a discutat despre locurile de detenţie pe unde Ibrăileanu a 
trecut, discuţiile acestea având un conţinut ostil regimului democrat-popular din R.P.R.

în cadrul legăturilor sale din această perioadă, pe care inculpatul le-a avut cu 
Ibrăileanu Aurel, l-a ajutat pe acesta cu bani.

De asemenea, a luat legătura cu nepotul său Antonescu Nicolae, în toamna anului 
1956, arătându-i situaţia legionarului Ibrăileanu Aurel, căruia în urma acestui fapt i s-a 
dat ajutor constând în sume cu bani de Antonescu Nicolae.

în perioada 1950-1956 când a lucrat la Sanepid, inculpatul Medianu Ion a întreţinut 
legături cu legionarul Bălan Victor, funcţionar la aceeaşi instituţie, împreună cu care s-a 
manifestat duşmănos regimului R.P.R., preconizând schimbarea acestuia.

Interogat la anchetă (f. 216-254 voi I), inculpatul recunoaşte în întregime faptele ce 
i se impută.

La interogatoriul luat în faţa tribunalului (f 45 voi. III) declară în sensul celor arătate 
la anchetă, cu menţiunea că în perioada cât a lucrat la Sanepid niciodată nu s-a manifestat 
ostil la adresa regimului democrat din R.P.R.

Faptele inculpatului, aşa cum au fost reţinute mai sus, sunt confirmate şi de coin- 
culpatul Antonescu Nicolae, atât la anchetă cât şi în faţa instanţei, precum şi de martorii 
Ibrăileanu Aurel (f. 255-258 voi I, f. 51-52 voi III), Hedving Wilhelm (f. 259-261 voi. I, f. 
57 voi. III), Stănescu Ecaterina (f 269-273 voi. 1, f. 58 voi. III), Petrescu Valeriu (f 274- 
278 voi. I, f. 59 voi. III) şi Zamfirescu Lia (f. 279-283 voi I. f. 60 voi. III), de la cercetări şi 
din faţa tribunalului.
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Cu privire la susţinerea inculpatului că în perioada cât a lucrat la Sanepid niciodată 

nu s-a manifestat osul faţă de regimul din R.P.R., tribunalul respinge această susţinere ca 
nesinceră, întrucât din declaraţiile date la anchetă de inculpat, coroborate cu declaraţiile 
martorilor Stănescu Ecaterina, Petrescu Valeriu şi Zamfîrescu Lia, rezultă cu prisosinţă 
acdvitatea infracţională desfăşurată de inculpat la Sanepid.

Astfel fiind, instanţa reţine ca dovedite în sarcina inculpatului Medianu Ion faptele 
ce i se impută.

4. Bazavan Gheorghe în anul 1940 a desfăşurat activitate legionară, în special pe linia 
ajutorului legionar.

După 23 august 1944, continuând activitatea sa pe linia ajutorului legionar, în anul 
1949 a fost condamnat pentru aceasta la un an închisoare corecţională.

în perioada deţinerii sale în închisoare, inculpatul a cunoscut mai multe elemente 
legionare, cu care a întreţinut legături şi după eliberarea din închisoare.

în cursul anilor 1956-1958 a întreţinut legături cu legionarii: Ibrăileanu Aurel, pe 
care l-a ajutat cu diverse sume de bani, cu Zisu Constantin, căruia i-a dat obiecte de îm
brăcăminte şi cu comandantul legionar Demetrescu Radu Gyr, căruia i-a făcut mai multe 
vizite la domiciliu, acordându-i tratament medical gratuit atât lui cât şi familiei sale, aju- 
tându-1 pe acesta şi cu sume de bani.

Scopul activităţii infracţionale desfăşurată de inculpat a fost de a menţine moralul 
elementelor legionare, pe care le-a ajutat pentru a-şi putea desfăşura activitatea lor con
trarevoluţionară.

Atât la anchetă (f 299-314 voi. I), cât şi în faţa tribunalului (f 46 voi. III), inculpatul 
recunoaşte faptele imputate, recunoaşterile sale coroborându-se cu declaraţiile martorilor 
Ibrăileanu Aurel (f 317-322 voi. I, f 51-53 voi. III) şi Demetrescu Radu Gyr (f 315-316 
voi. I, f 53 voi. III), de la cercetări şi din faţa instanţei.

Astfel fiind, instanţa reţine ca dovedite în sarcina inculpatului faptele ce i se impută.
5. Pârâianu Nicolae, înainte de 23 august 1944, făcând parte din Marina Militară şi 

fiind în oraşul Galaţi, a avut legături apropiate cu legionarii Vasilache Solon şi Ibrăileanu 
Aurel, conducători ai organizaţiei legionare din acel oraş.

în perioada guvernării legionare din 1940-1941, lucrând la Şantierele Navale Galaţi 
şi fiind simpatizant al organizaţiei legionare, a fost numit de conducerea legionară a şan
tierelor în forul superior legionar al acestor şantiere ce judeca cazurile de desfacerea con
tractelor de muncă a persoanelor considerate indezirabile pentru organizaţia legionară.

De menţionat este că după rebeliunea legionară din anul 1941 a fost scos din cadrele 
Marinei Militare pentru faptul că a deţinut la domiciliul său unele materiale cu conţinut 
legionar.

Ulterior fiind reprimit în Marina Militară, prin intervenţii a activat până în anul 1945, 
când a ieşit în rezervă.

După 23 august 1944 a continuat să întreţină legături cu Vasile Solon, iar începând 
din anul 1956 reluându-şi legăturile atât cu Ibrăileanu Aurel cât şi cu Vasilache Solon, 
întrucât aceştia abia se eliberaseră din închisoare, a luat cunoştinţă despre faptul că ambii 
au fost arestaţi şi condamnaţi pentru activitatea lor legionară din trecut, precum şi despre 
locurile de deţinere pe unde au fost.

Primul cu care a luat legătura a fost Vasilache Solon, după care s-a întâlnit şi cu 
Ibrăileanu Aurel, pe care l-a ajutat din punct de vedere material cu diverse sume de bani.
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în primăvara anului 1957, inculpatul a organizat o întâlnire la domiciliul său între 

legionarii Vasilache Solon şi Ibrăileanu Aurel, primul solicitând aceasta, cu care ocazie 
s-au purtat discuţii cu caracter legionar.

Ca o dovadă că legăturile inculpatului Pârâianu Nicolae cu legionarul Vasilache Solon 
sunt vechi, este faptul că înainte de 1940, Solon Vasilache i-a dat lui Pârâianu Nicolae car
tea intitulată „Puncte cardinale în haos” de Nichifor Crainic, care are un conţinut contra
revoluţionar, fiind găsită la domiciliul inculpatului cu ocazia percheziţiei efectuate.

Situându-se pe aceeaşi poziţie duşmănoasă regimului din R.P.R., inculpatul, în acti
vitatea lui didactică de la Institutul Tehnic din Galaţi, a avut manifestări ostile orânduirii 
democrat-populare din ţara noastră.

Interogat la anchetă (f. 336-379), inculpatul recunoaşte faptele imputate.
în faţa tribunalului (f. 47-48, voi. III), inculpatul declară în sensul celor arătate la 

cercetări, cu menţiunea că nu a fost legionar şi nici simpatizant legionar şi nici nu a purtat 
discuţii împotriva guvernului R.P.R.

Martorii audiaţi în cauză şi anume Ibrăileanu Aurel (f. 380-381, voi. I, 51-52, voi. 
III), Vasilache Solon (f. 392-393, voi. I, 61, voi. III), atât la anchetă cât şi în faţa instanţei, 
confirmă faptele ce s-au reţinut în sarcina inculpatului cu privire la legăturile dintre acesta 
şi martori.

La anchetă, martorii Costică Alexandru (f. 389-390, voi. 1) şi Guţu Alexandru (f. 391, 
voi. I) dau declaraţii despre activitatea infracţională desfăşurată de inculpat la Institutul 
Tehnic din Galaţi.

în ce priveşte susţinerile făcute de inculpat în faţa tribunalului că nu ar fi fost legionar 
şi nici simpadzant legionar, tribunalul le apreciază nesincere întrucât din declaraţiile de 
anchetă date de inculpat rezultă cu prisosinţă că acesta a fost simpatizant legionar, retrac
tarea făcută în faţa instanţei neputând fi luată în consideraţie de tribunal, atât ump cât nu 
justifică în mod temeinic această retractare.

Referitor la cele arătate de inculpat la interogatoriul din instanţă, că nu ar fi purtat 
discuţii împotriva guvernului R.P.R., tribunalul constată că din declaraţiile date la anche
tă de inculpat (f. 373-374, voi. I), care se coroborează cu declaraţiile martorilor Costică 
Alexandru şi Guţu Alexandru, rezultă că inculpatul a avut manifestări ostile regimului din 
R.P.R.

Faţă de probele administrate în cauză, care au fost analizate mai sus, tribunalul reţine 
în sarcina inculpatului faptele ce i se impută.

6. Pop Eugen, în perioada 1940-1941, în timpul guvernării legionare, a avut funcţia 
de comisar de românizare la întreprinderea .Auxiliara” din Bucureşti.

în anul 1945 a fost internat în lagărul de la Caracal pentru că a avut funcţia sus men
ţionată, unde a fost deţinut timp de 7 luni.

în timpul deţinerii sale, a cunoscut în lagăr o serie de elemente legionare, care după 
ce s-au eliberat l-au vizitat la magazinul său din strada Şelari nr. 3-5.

Printre cei care i-au făcut vizite a fost şi comandantul legionar Ibrăileanu Aurel, căru
ia în perioada anilor 1946-1949 cât şi în perioada 1956-1957 i-a dat diverse sume de bani, 
sub formă de ajutor legionar în scopul de a-i menţine moralul legionar a lui Ibrăileanu 
Aurel, pentru ca acesta să-şi poată desfăşura activitatea sa contrarevoluţionară.

La percheziţia domiciliară efectuată la locuinţa inculpatului s-a găsit o maşină de scris 
marca „Continental” seria R198.296 pe care Pop Eugen a deţinut-o în mod ilegal, la care
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inculpatul a scris unele fiţuici cu conţinut contrarevoluţionar mascat sub aspect religios, 
care de asemenea s-au găsit la percheziţia domiciliului.

Efectuându-se în cauză o expertiză grafică (f. 12-17, voi. II) s-a stabilit că fiţuicile con
trarevoluţionare sunt scrise la maşina marca „Continental” seria R198.296.

Interogat la anchetă (f. 405-433, voi. I) cât şi în faţa tribunalului (f. 49, voi. II), incul
patul recunoaşte faptele imputate, cu menţiunea că acele fiţuici găsite la domiciliul său nu 
au caracter contrarevoluţionar.

Caracterul contrarevoluţionar al acestor fiţuici, care se găsesc la f 19-22, voi. II, re
zultă însă în mod neîndoielnic din conţinutul acestora.

Martorii Ibrăileanu Aurel (f. 255-258, voi. I, 51-52, voi. III), Bercovici Cecilia (f. 434- 
435, voi. I, 63, voi. III) şi Herdan Gabriel (f 436-438, voi. I, 62, voi. III), atât la anchetă 
cât şi în faţa tribunalului confirmă faptele imputate inculpatului.

Având în vedere recunoaşterile inculpatului, care se coroborează cu declaraţiile mar
torilor audiaţi în cauză, precum şi cu fiţuicile cu caracter contrarevoluţionar scrise de 
inculpat şi deţinute de acesta la domiciliul său, instanţa reţine ca dovedite în sarcina lui 
Pop Eugen faptele ce i se impută.

7. Antonescu Nicolae, înainte de 1950 a fost asociat cu unchiul său, legionarul Medianu 
loan la un magazin de produse lacto-alimentare in Piaţa Amzei. De menţionat este că 
inculpatul a recunoscut faptul că unchiul său a fost legionar, prin intermediul acestuia 
cunoscând în 1946 pe legionarul Ibrăileanu Aurel.

De asemenea, a cunoscut că Medianu Ion are legături cu Ibrăileanu Aurel, despre 
care ştia că fusese primar în Galaţi în perioada guvernării legionare.

După eliberarea din închisoare a legionarului Ibrăileanu Aurel din anul 1956, incul
patul l-a ajutat pe acesta în trei rânduri cu sume de bani, câte 25 lei de fiecare dată. Cu 
privire la acest ajutor, inculpatul Antonescu Nicolae a fost vizitat de Medianu Ion, care i-a 
expus situaţia legionarului Ibrăileanu Aurel, solicitându-i să-l sprijine materialiceşte, fapt 
cu care inculpatul a fost de acord, dându-i sumele de mai sus.

Atât la anchetă (f. 454, 479, voi. I) cât şi în faţa tribunalului (f. 50, voi. III) recunoaşte 
fapta ce i se impută.

Recunoaşterile sale se coroborează cu declaraţiile coinculpatului Medianu Ion de la 
anchetă (f. 480-481, voi. I) şi din faţa instanţei (f. 45, voi. III), precum şi cu declaraţiile 
martorilor Ibrăileanu Aurel (f. 255-258, voi. I, 51-52, voi. III) şi Hedvig Wilhelm (f 482- 
483, voi. I, 57, voi. III), de la cercetări şi din faţa tribunalului.

Că inculpatul Antonescu Nicolae şi-a dat seama că legăturile dintre Medianu Ion 
şi Ibrăileanu Aurel sunt subversive pe linie legionară, rezultă din împrejurarea că la un 
moment dat Antonescu Nicolae şi-a manifestat teama de a nu suferi şi el consecinţe de pe 
urma legăturilor subversive ce le întreţinea cu Ibrăileanu Aurel.

Cele de mai sus rezultă din declaraţiile inculpatului Antonescu Nicolae, ale coinculpa
tului Medianu Ion şi ale martorilor Ibrăileanu Aurel şi Hedvig Wilhelm.

Astfel fiind, instanţa decide ca dovedită în sarcina inculpatului Antonescu Nicolae 
fapta ce i se impută.

în ce priveşte declaraţia martorului Lungu Ştefan, făcută în faţa tribunalului (f 69, 
voi. III), în apărarea inculpatului Tache Gheorghe, precum şi declaraţiile depuse de apă
rare la dosar (f. 97-103, voi. III) şi actul de la f. 104, voi. III, tot pentru inculpatul Tache 
Gheorghe, acestea nu-1 pot disculpa pe Tache Gheorghe de faptele ce i se impută.
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De asemenea, nici actele depuse în copii la dosar pentru inculpatul Medianu Ion de 

către apărare (f. 103-117, voi. III) nu-1 pot apăra de răspundere penală pe Medianu Ion, 
pentru faptele reţinute în sarcina sa.

în drept
Inculpaţii Tache Gheorghe, Sârbulescu Gheorghe, Medianu Ion, Bazavan Gheorghe 

şi Pârâianu Nicolae au fost trimişi în judecată pentru crima de uneltire contra ordinii so
ciale p.p. de art. 209 pct. 1 C.P.

Considerând că din cele reţinute la expunerea faptică rezultă culpabilitatea inculpa
ţilor şi că elementele constitutive ale infracţiunii sus menţionate sunt înrudite, existând 
latura obiectivă a infracţiunii, constând în aceea că inculpaţii Tache Gheorghe, Sârbulescu 
Gheorghe şi Medianu Ion, foşti legionari, Bazavan Gheorghe şi Pârâianu Nicolae foşti 
simpatizanţi legionari, şi-au reluat activitatea subversivă pe linie legionară în cursul anilor 
1948-1958, aşa cum s-a arătat pentru fiecare inculpat în parte, în stare de fapt, întâlnindu- 
se în mod organizat, acordând totodată ajutor legionar unor elemente legionare, Tache 
Gheorghe şi Pârâianu Nicolae purtând discuţii cu caracter legionar, în plus Pârâianu 
Nicolae având şi alte manifestări ostile la adresa regimului democrat - popular din R.P.R., 
în acest sens manifestându-se şi Medianu Ion, activitatea lor având astfel un caracter orga
nizat, este îndeplinită latura obiectivă a crimei de uneltire contra ordinii sociale.

Există şi latura subiectivă a infracţiunii, prin aceea că inculpaţii voit şi conştient au 
comis faptele, ştiind că asemenea fapte sunt interzise şi sancţionate de lege, dorind pro
ducerea urmărilor socialmente periculoase ale faptelor comise, totuşi săvârşindu-le le-au 
acceptat şi consecinţele legale.

Inculpatul Pop Eugen a fost trimis în judecată pentru crima de uneltire contra ordinii 
sociale, p.p. de art. 209 pct. 1 C.P.

Având în vedere că din probele administrate în cauză a rezultat că inculpatul nu a 
fost în trecut legionar şi nici simpatizant legionar, că funcţia de comisar de românizare pe 
timpul guvernării legionare a ocupat-o dat fiind faptul că fusese refugiat din Ardealul de 
Nord;

Că astfel fiind, activitatea de ajutorare a legionarului Ibrăileanu Aurel, în perioada 
anilor 1946-1949 şi 1956-1957, nu poate fi considerată ca o reluare a activităţii legionare, 
întrucât aşa cum s-a arătat, acesta în trecut nu a fost legionar şi nici simpatizant legionar;

Că însă, prin această activitate inculpatul a întreprins o acţiune în favoarea unui mem
bru al organizaţiei legionare, Ibrăileanu Aurel, ajutându-1 pe acesta cu bani.

Faţă de cele expuse mai sus. Tribunalul cu respectarea disp. art. 292 C.J.M. schimbă 
calificarea din crimă de uneltire contra ordinii sociale, p.p. de art. 209 pct. 1 C.P. în delic
tul de uneltire contra ordinii sociale, p.p. de art. 209 pct. 2 lit. b C.P.

Elementele constitutive ale acestei infracţiuni sunt întrunite în ce priveşte pe inculpat, 
existând latura obiectivă a infracţiunii, constând în aceea că inculpatul Pop Eugen în pe
rioada 1946-1949 şi 1956-1957 a ajutat cu diverse sume de bani pe comandantul legionar 
Ibrăileanu Aurel, pentru a-i menţine moralul legionar al acestuia, în vederea desfăşurării 
activităţii subversive pe linie legionară.

Există şi latura subiectivă a infracţiunii, prin aceea că inculpatul cu ştiinţă şi voinţă 
a comis faptul, conştient fiind că asemenea fapte sunt oprite şi pedepsite de lege, dorind 
producerea urmărilor socialmente periculoase ale faptei comise, totuşi săvârşind-o i-a ac
ceptat şi urmările.
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Inculpatul Antonescu Nicolae a fost trimis în judecată pentru delictul de uneltire 

contra ordinii sociale, p.p. de art. 209 pct. 2 lit. b C.P.
Având în vedere că din cele reţinute la starea de fapt rezultă culpabilitatea inculpa

tului şi că elementele constitutive ale infracţiunii susmenţionate sunt înrudite, existând 
latura obiectivă a infracţiunii constând în aceea că inculpatul în cursul 1956 a ajutat în 
trei rânduri cu suma de 25 lei de fiecare dată, pe comandantul legionar Ibrăileanu Aurel, 
despre care ştia că întreţine legături subversive pe linie legionară cu Medianu Ion.

Există şi latura subiectivă a infracţiunii, prin aceea că inculpatul voit şi conştient a 
săvârşit fapta, ştiind că asemenea fapte sunt interzise şi sancţionate de lege, dorind pro
ducerea urmărilor socialmente periculoase ale faptei săvârşite, totuşi prin comiterea ei i-a 
acceptat si consecinţele legale.

Văzând şi disp. art. 25 pct. 6 C.P., 30 urm. C. familiei care urmează a se aplica în 
speţă.

Cheltuielile de judecată vor fi suportate de inculpaţi conform art. 304 C.J.M.
De asemenea, urmează a li se socoti în întregime detenţiunea preventivă conform art. 

463 C.J.M.
în ce priveşte cererea de schimbare de calificare solicitată de apărare pentru inculpa

tul Sârbulescu Gheorghe din crima de unelure contra ordinii sociale, p.p. de art. 209 pct. 
1 C.P. în delictul de omisiune a denunţării, p.p. de art. 228 C.P.;

Având în vedere că activitatea infracţională desfăşurată de inculpatul Sârbulescu 
Gheorghe nu s-a rezumat numai la faptul de a fi luat cunoştinţă despre existenţa unei or
ganizaţii contrarevoluţionare, ci s-a întâlnit în mod organizat cu elemente legionare acor
dând totodată ajutor legionar acestora, activitatea sa infracţională constituind o reluare a 
activităţii legionare din trecut, încadrându-se în disp. art. 209 pct. 1 G.P.

Astfel fiind, instanţa respinge ca neîntemeiată schimbarea de calificare solicitată de 
apărare.

Cu privire la schimbarea de calificare solicitată de apărare pentru inculpatul Pârâianu 
Nicolae, din crima de uneltire contra ordinii sociale, p.p. de art. 209 pct. 1 C.P. în delictele 
p.p. de art. 209 pct. 2 lit. a C.P. şi 209 pct. 2 lit. b C.P.

Având în vedere că Pârâianu Nicolae, fost simpatizant legionar şi-a reluat activitatea 
pe linie legionară, prin întâlniri organizate cu legionarii Ibrăileanu Aurel şi Vasilache 
Solon, cu care ocazie s-au purtat discuţii cu caracter legionar, că a organizat o întâlnire 
la domiciliul său între Ibrăileanu Aurel şi Vasilache Solon, ajutând totodată cu bani pe 
Ibrăileanu Aurel;

Că inculpatul a avut şi manifestări ostile regimului democrat-popular din R.P.R.;
Că toată această activitate se încadrează în disp. art. 209 pct. 1 C.P., neputând fi vorba 

în speţă de calificarea pusă în discuţie de apărare pe care Tribunalul o respinge ca neîn
temeiată.

Pentru aceste motive, tribunalul în unire parţială cu concluziunile procurorului mili
tar, cu unanimitate de voturi declară culpabili pe: Tache Gheorghe, Sârbulescu Gheorghe, 
Medianu Ion, Bazavan Gheorghe şi Pârâianu Nicolae, pentru crima de uneltire contra or
dinii sociale, p.p. de art. 209 pct. 1 C.P., şi pe Pop Eugen pentru delictul de uneltire contra 
ordinii sociale, p.p. de art. 209 pct. 2 lit. b C.P., prin schimbare de calificare din crima de 
uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pct. 1 C.P., iar pe Antonescu Nicolae pentru 
delictul de uneltire contra ordinii sociale p.p. de art. 209 pct. 2 lit. b G.P.
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Având în vedere că există circumstanţe atenuante în favoarea inculpaţilor.
în consecinţă.

Tribunalul 
în numele poporului 

Hotărăşte
Cu unanimitate de voturi, făcând aplicaţiunea art. 209 pct. 1 C.P., art. 304 şi 463 

condamnă pe civ. Tache Gheorghe la 20 (douăzeci) ani muncă silnică şi 8 (opt) ani 
degradare civică, pentru crima de uneltire contra ordinii sociale.

Conform art. 25 pct. 6 C.P., art. 30 şi urm. Cod. familiei, dispune confiscarea totală a 
averii personale a condamnatului.

îl obligă să plătească statului 500 (cinci sute) lei cheltuieli de judecată. îi compută 
detenţia preventivă de la 4 septembrie 1958.

Făcând aplicaţiunea art. 209 pct. 1 C.P., art. 304 şi 463 C.J.M. îi condamnă pe civ. 
Sârbulescu Gheorghe şi civ. Medianu Ion la câte 18 (optsprezece) ani muncă silnică şi Câte 
7 (şapte) ani degradare civică, pentru crima de uneltire contra ordinii sociale^

în baza art. 25 pct. 6 C.P. şi art. 30 şi urm. C. familiei, se dispune cobBscarea totală a 
averii personale a condamnaţilor.

îi obligă să plătească statului 500 (cinci sute) lei cheltuieli de judecată.
Compută detenţia preventivă pentru Sârbulescu Gheorghe de la 26 iulie 1958( iar 

pentru Medianu Ion de la 17 noiembrie 1958.
Făcând aplicaţiunea art. 209 pct. 1 C.P., art. 304 şi 463 C.J.M. îi condamnă pe civ. 

Bazavan Gheorghe şi civ. Pârâianu Nicolae la câte 16 (şaisprezece) ani muncă silnică şi câte 
6 (şase) ani degradare civică, pentru crima de uneltire contra ordinii sociale.

Conform art. 25 pct. 6 C.P., art. 30 şi urm. Cod. familiei, dispune confiscarea totală a 
averii personale a condamnaţilor.

îi obligă să plătească statului 500 (cinci sute) lei cheltuieli de judecată.
Compută detenţia preventivă pentru ambii de la 24 septembrie 1958.
Făcând aplicaţiunea art. 292 C.J.M., art. 209 pct. 2 lit. b C.P., art. 304 şi 463 C.J.M. îl 

condamnă pe civ. Pop Eugen la 8 (opt) ani închisoare corecţională şi 4 (patru) ani inter
dicţie corecţională, cu suspendarea exerciţiului drepturilor prev. de art. 58 pct. 2-5 C.P., 
pentru delictul de uneltire contra ordinii sociale, prin schimbarea de calificare din crima 
de uneltire contra ordinii sociale, p.p. de art. 209 pct. 1 C.P.

Conform art. 25 pct. 6 C.P. 30 şi urm. C. familiei, se dispune confiscarea totală a averii 
personale a condamnatului.

îl obligă să plătească statului 500 (cinci sute) lei cheltuieli de judecată.
îi compută detenţia preventivă de la 24 septembrie 1958.
Făcând aplicaţiunea art. art. 209 pct. 2 lit. b C.P., art. 304 şi 463 C.J.M. îl condamnă 

pe civ. Antonescu Nicolae la 6 (şase) ani închisoare corecţională şi 3 (trei) ani interdicţie 
corecţională, cu suspendarea exerciţiului drepturilor prev. de art. 58 pct. 2-5 C.P., pentru 
delictul de uneltire contra ordinii sociale.

Conform art. 25 pct. 6 C.P. 30 şi urm. Cod. familiei, dispune confiscarea totală a averii 
personale a condamnatului.

îl obligă să plătească statului 500 (cinci sute) lei cheltuieli de judecată.
Se compută detenţia preventivă de la 24 septembrie 1958.
Cu drept de recurs.
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Cpt. s/s 
Ases. Populari 

Cpt. s/s

Dată şi citită in şedinţă publică astăzi 26 februarie 1959.

Preşedinte 
Cpt. de justiţie 
s/s Andrei Dumitru

Secretar s/s 

România
Curtea Supremă de Justiţie 

Secţia Penală

142. 9 iulie 1996. Minuta Deciziei nr. 1736

Dosar nr. 1123/1996

Şedinţa publică de la 9 iulie 1996 
în numele legii 

Decide:

Admite recursul în anulare declarat de procurorul general împotriva Sentinţei nr. 
200 din 26 februarie 1959 a Tribunalului Militar Bucureşti şi Deciziei nr. 1267 din 18 mai 
1959 a Tribunalului Militar al Regiunii a Il-a Militare - Colegiul de recurs, privind pe 
inculpaţii Tache Gheorghe, Sârbulescu Gheorghe, Bazavan Gheorghe, Pârâianu Nicolae 
şi Antonescu Nicolae.

Casează sus menţionatele hotărâri.
în baza art. 11 pct. 2 lit. „e” şi art. 10 lit „d” Cod procedură penală achită pe inculpa

ţii Tache Gheorghe, Sârbulescu Gheorghe, Bazavan Gheorghe, Pârâianu Nicolae pentru 
infracţiunea de uneltire contra ordinii sociale prevăzute de art. 209 pct. 1 Cod Penal an
terior, iar pe inculpatul Antonescu Nicolae pentru infracţiunea de uneltire contra ordinii 
sociale prevăzută de art. 209 pct. 2 lit. „b” din acelaşi cod.

înlătură pedeapsa complementară a confiscării averii aplicată tuturor inculpaţilor.
Onorariul în sumă de 250 000 (câte 50 000 lei pentru fiecare inculpat) cuvenit apără

torului din oficiu se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 9 iulie 1996.
Baza: Adresa Tribunalului Militar Bucureşti nr. 655 din 17.07.1996, înregistrată la 

nr. T.228/2 din 07.05.1996.
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Capitolul XI 

FIŞE BIOGRAFICE

CĂPITANUL ING, ANCA N, ŞTEFAN

S-a născut la 28 nov. 1915 în comuna Albeşti, jud. 
Argeş.

A absolvit Liceul „Mihai Viteazul” Bucureşti (1929), 
Şcoala Navală, Secţia Mecanică (1939), Politehnica (1936).

A activat ca ofiţer la Serviciul Tehnic la Detaşamentul 
Maritim nr. 1 Sulina (19 iul. 1939-15 mart. 1941), şeful 
Atelierului Mecanic la Regimentul de Geniu al Marinei (16 
mart.-12 sept. 1941), şef'mecanic şi cu adjutantura la bordul 
crucişătorului auxiliar „Dacia” (1 dec. 1941-16 iul. 1942), 
ofiţer la Serviciul Tehnic al Diviziei de Mare (27 iul.-25 apr. 
1943), şef al Serviciului Motoare Electricitate pe distrugătorul 
„Mărăşti” (25 apr.-15 oct. 1943), ajutor al şefului Serviciului 

Tehnic în Comandamentul Forţelor Fluviale (17 apr. 1944-10 apr. 1945). între 10 apr.-13 
sept. 1945 ofiţerul a fost în rezervă. La 13 sept. 1945 a fost reactivat şi repartizat la Direcţia 
Construcţiilor Navale din Ministerul Aerului şi Marinei (13 sept. 1945-2 nov. 1946).

La 2 nov. 1946 a fost trecut în cadrul disponibil iar la 18 sept. 1947 a fost trecut în 
rezervă.

Ulterior a activat ca tehnician la firma „Ing. Nicolae Cristea” (1947-1948), Comisia 
de Stat a Standardizării (1949-1950) şi referent tehnic la Ministerul Energiei Electrice 
(1950-?).

CĂPITANUL APOSTOLESCU GRIGORE-EMIL

S-a născut la 5 iul. 1916 la Iaşi.
A absolvit Liceul teoretic Iaşi (1927), Şcoala Navală 

(1937), Şcoala de Aplicaţie (1940), Şcoala ofiţeri torpilbri 
(1941), Şcoala de comandanţi de vedete torpiloare (1942).

A activat ca ajutor al ofiţerului cu dmonieria pe monito
rul „Brătianu” (iul.-nov. 1937), ofiţer instructor la Depozitele 
Maritime de Echipaje şi Materiale Constanţa (nov. 1937-mai 
1938), ajutor al ofiţerului cu ardleria tunurile de 47 mm şi 
mitraliera 6,5 mm pe monitorul „Kogălniceanu” (mai-oct. 
1938), ofiţer secund pe canoniera „Sdhi” (iun.-nov. 1940), 
ajutor la Biroul 2 şi 3 şi ofiţer cu cifrul la Detaşamentul
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Maritim nr. 2 Constanţa (nov. 1940-iun. 1941), ajutor al ofiţerului cu artileria §i ofiţer cu 
artileria A.A. pe distrugătorul „Regina Maria” (mai-nov. 1941), comandant vedetă torpi
loare în construcţie la Grupul Submarine şi Vedete Torpiloare, trimis pentru specializare 
la Şcoala din Germania (nov. 1941-iun. 1942), comandant vedetă torpiloare la Centrul 
de Instrucţie Submarine şi Vedete Torpiloare Constanţa (iun. 1942-nov. 1944), coman
dantul vedetei torpiloare nr. 5 „Vântul” şi ofiţer cu navigaţia şi transmisiunile în cadrul 
Escadrilei de Vedete Torpiloare (1 nov. 1942-8 mai 1943, 16 iul. 1943-24 aug. 1944), 
ofiţer secund pe canoniera „Dumitrescu” (8 mai-19 iun. 1943), ofiţer cu navigaţia pe dis
trugătorul „Mărăşeşti” (23 iun.-11 iul. 1943), detaşat cu vedeta torpiloare nr. 4 la Sulina, 
sub ordinele Comandamentului sovietic (27 aug.-nov. 1944), subdirectorul Oficiului 
Hidrografic Bucureşti (nov. 1944-ian. 1945), detaşat la Direcţia Construcţiilor Navale, 
Serviciul Capturi (24 aug.-12 dec. 1944), comandant de companie trupă S.S.M. (8 apr.-4 
iun. 1945), ajutor, respectiv şeful Biroului Istoric şi jurnale de operaţii la Statul Major al 
Marinei (ian. 1945-19 apr. 1946), şeful Biroului Mobilizării la D.M.E.M. Constanţa (25 
mai 1946-aug. 1947).

La 30 aug. 1947 a fost trecut în rezervă.
Ulterior a activat la întreprinderea de Construcţii Hidrotehnice.

CĂPITAN-COMANDORUL BĂNICĂ lOAN

S-a născut la 6 apr. 1909 la Mizil, jud. Prahova.
A absolvit Liceul Militar „Mănăstirea Dealului” (1922), 

Şcoala Navală (1924), Şcoala Specială (1926) şi Şcoala 
Superioară de Război (1936).

A activat ca ofiţer ca ofiţer de clasă la Şcoala de Mecanici 
şi Electricieni (1 aug. 1924-1925), secund pe vedeta fluvială 
de siguranţă nr. 1 (25 apr.-oct. 1925), ofiţer la bordul monito
rului „Catargiu” (mai 1926-mai 1927), ajutor al ofiţerului cu 
artileria la bordul canonierei „Ghiculescu” la Divizia de Mare 
(mai-oct. 1927), ofiţer la bordul distrugătorului „Mărăşti” 
(oct. 1927-1 mai 1928), profesor de navigaţie, geometrie şi fi
zică la Şcoala Navală (oct. 1928-20 oct. 1930), ofiţer la bordul 

distrugătorului „Mărăşeşti” din Divizia de Mare (1 nov. 1930-1 mai 1931), ofiţer la bordul 
distrugătorului „Mărăşti” (23 dec. 1931-12 oct. 1932), adjutant al comandantului Marinei 
(12 oct. 1932-20 oct. 1933), ofiţer stagiar Statul Major (nov. 1937-nov. 1938), instructor la 
Şcoala Superioară de Război (nov. 1938-mai 1940), şeful Secţiei a Il-a Informaţii în Statul 
Major al Marinei (12 feb.-7 mai 1941), comandantul monitorului „Ardeal” (mai-nov. 1940, 
mai-nov. 1941), şef Secţie în St.M.M. (nov. 1940-mai 1941, iun. 1942-aug. 1946), şeful 
Biroului Operaţii la comandamentul Diviziei de Dunăre (nov. 1941-ian. 1942), profesor 
de tactică navală la Secţia Marinei la Şcoala Superioară de Război (ian.-iun. 1942), şeful 
Biroului II din Serviciul Secretariatului General (12 iun.-15 apr. 1943), şeful Biroului 
Marinei Gomerciale din Serviciul Secretariatului General (15 apr. 1943-1944), şeful 
Serviciului Secretariatului General (1944-16 mart. 1945), şeful Secţiei I în cadrul Statului 
Major al Marinei (16 mart. 1945-9 aug. 1946).
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La 9 aug. 1946 a fost trecut în cadrul disponibil iar la 9 aug. 1947 a fost trecut în 

rezervă.
Ulterior a activat ca funcţionar la Compania de Transporturi şi Comerţ (1946-feb. 

1950), referent tehnic de specialitate la Institutul de Proiectări Construcţii Navale (dec. 
1950-1 nov. 1951), topometru la I.P.C.S. (1 oct. 1951-1 ian. 1952), hidrometru la Direcţia 
Generală a Canalului Dunăre - Marea Neagră (1 mai-8 iul. 1952), topometru la ridicarea 
în plan a municipiului Bucureşti (1 aug.-l oct. 1952) şi inginer proiectant topometru la 
Institutul de Proiectări al Industriei Alimentare (15 dec. 1952-1957).

AMIRALUL BARBUNEANU PETRE

S-a născut la 16 dec. 1881 în satul Zvorsca, plasa Oltul de 
Jos-Bălţi, judeţul Romanaţi.

A absolvit Şcoala primară, trei clase gimnaziale la Caracal, 
la Gimnaziul clasic „loniţă Asan” (1895), Şcoala Fiilor de 
Militari Craiova (1897) şi Şcoala Navală din Fiume (1902). A 
efectuat un stagiu de practică în Flota austro-ungară pe nava- 
şcoală „Saida”, precum şi pe alte nave din Marea Mediterană 
(septembrie 1903).

A activat la Apărările sub Apă, pe nave port-mine şi torpi
loare din cadrul Diviziei de Dunăre Galaţi (1 iul. 1902-1904). 
în 1904 a fost numit comandantul şalupei torpiloare „Vedea”, 
cu care a executat patrulări între Galaţi şi Isaccea, cu urcări 

dese şi pe râul Prut, până la circa 3 km de portul Comisiei Mixte a Prutului.
în 1907 a fost ambarcat pe bricul „Mircea”, în calitate de profesor la Şcoala Navală, 

în anul 1908 a fost comandantul vedetei „Lt. Călinescu”, care a făcut parte din escorta 
yachtului regal „Ştefan cel Mare”, cu care regele Carol I a întreprins, împreună cu familia 
regală, călătoria de la Giurgiu, Galaţi la Sulina şi retur.

în perioada 1909-1911 a fost comandantul primelor Staţiuni de Telegrafie fără 
Sârmă instalate la Cernavodă, Călăraşi şi Giurgiu.

La 1 apr. 1911a fost mutat la Institutul Geografic al Armatei pentru lucrări de astro
nomie şi geodezie.

La începutul lunii dec. 1911 a fost trimis de către Ministerul de Război, pentru 30 
de zile, în Franţa, împreună cu Gheorghe Koslinski, pentru a asista la probele unui sub
marin tip „Laubeuf’, construit pentru Peru, în vederea achiziţionării unui submersibil 
pentru Marina Militară.

în ian. 1914, a făcut parte dintr-o altă comisie care s-a deplasat în Germania, Franţa 
şi Italia, cu misiunea să viziteze şantierele navale militare ale acestora, în vederea alegerii 
celui mai bun tip de submarin pentru Marina Română.

La 1 apr. 1912 a revenit la Divizia de Dunăre, unde a lucrat în continuare în cadrul 
Apărărilor sub Apă, în calitate de comandant al Grupului Portmine şi Torpiloare.

între 20 iun.-31 aug. 1913 a fost mobilizat, executând barajele de mine de la 
Olteniţa.

în primăvara anului 1913 a fost solicitat pentru a pescui mine marine semnalate în 
apele teritoriale româneşti, care periclitau activitatea navelor noastre comerciale. Astfel,
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prin Ordinul C.M.M. nr. 352 telegrafic, la 6 mart. 1913 a fost trimis cu vaporul „Dacia” la 
Cavarna, unde a dezamorsat o mină, iar la 17 mart. acelaşi an, a dezamorsat o altă mină 
pescuită în dreptul Capului Ecrene.

între 1 oct. 1913-1 iul. 1914 a deţinut funcţia de secund al navei-şcoală „Mircca”, în 
cadrul Diviziei de Mare, de unde a revenit la Divizia de Dunăre, în calitate de comandant 
al torpilorului „Năluca” şi al Grupului de Torpiloare.

în uldma decadă a lunii iul. 1916 a fost chemat de şeful Apărărilor sub Apă pentru a 
fi anunţat de misiunea la care urma să pardcipe în prima zi de mobilizare, respectiv torpi
larea unor nave austro-ungare aflate în faţa portului Rusciuc de către şalupele româneşti 
„Rândunica”, „Bujorescu” şi „Cătina”. Pe dmpul acestei incursiuni, desfăşurate în seara 
zilei de 14 aug. 1916, a comandat şalupa „Bujorescu”, armată cu două tuburi lanstorpile, 
scufundând tot materialul plutitor din portul Giurgiu, respectiv 68 de remorchere, şle
puri şi tancuri.

Pe timpul campaniei de război a acdvat în cadrul Apărărilor sub Apă, în calitate de 
comandant al Grupului de Vase port-mine.

Conform Î.D.R. nr. 1240/1918, la 1 iun. 1918 a preluat comanda monitorului „Mihail 
Kogălniceanu”. în luna octombrie 1919 a primit misiunea să conducă un grup de două 
monitoare, având pavilionul de comandă pe canoniera „Oltul”, până laTurnu Severin iar 
la înapoiere să execute o şedinţă de tragere indirectă cu cele două monitoare, în regiunea 
Hârşovei. A trecut cu canoniera „Oltul” prin canalul de navigaţie de la Porţile de Fier, 
timp de o oră, pe un traseu de 1800 metri, fiind prima navă de luptă românească care a 
tranzitat canalul cu maşina proprie.

La 20 aug. 1919a fost numit şef de stat major la Divizia de Dunăre.
Prin decret al ministrului de Război, începând cu 1 iun. 1920 i s-a încredinţat funcţia 

de comisar al guvernului pe lângă Tribunalul de Prize Maritime. în vara anului 1920 a 
condus Apărările Regionale, unitate nou înfiinţată după Primul Război Mondial, iar la 8 
nov. 1920 a preluat comanda Escadrei de Dunăre.

în cursul anului 1922 a fost numit comandantul Depozitelor Marinei şi apoi direc
torul Arsenalului Marinei. Tot în cursul acestui an a fost numit membru al Comitetului 
Consultativ al Marinei, iar prin decizie ministerială i s-a atribuit calitatea de ofiţer inspec
tor de specialitate pentru mine, torpile şi instrucţia acestor specialişti.

La 10 iul. 1924 a fost numit comandantul Şcolii Navale, introducând organizări noi 
după modelul instituţiilor similare din Livorno şi Brest.

La 1 oct. 1926 a preluat comanda Bazei Navale Maritime, în 1927 încredinţându-i-se 
şi comanda Corpului Depozitelor Maritime. Conform noii ordine de bătaie a Diviziei de 
Mare, la 1 oct. 1928 a revenit la comanda Şcolii Navale Constanţa.

în nov. 1931 i s-a încredinţat comanda Diviziei de Dunăre.
Prin noua ordine de bătaie, la 1 nov. 1933 a preluat comanda Diviziei de Mare.
începând cu 1 nov. 1934 a fost numit directorul Direcţiei Marinei în Ministerul 

Aerului şi Marinei, iar la 2 nov. 1937 a preluat comanda Marinei.
A fost unul din fondatorii Şantierului Naval Militar Calaţi.
Nefiind pe placul regimului instaurat în ţară după 6 sept. 1940, s-a numărat prin

tre cei 11 generali români „care au săvârşit acte grave” scoşi din cadrele active, conform 
Decretului-lege nr. 3094/1940.
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Prin Ordinul S.S.M. nr. 246A/1942, dat pe Marină prin O.Z. nr. 47/1942, la 15 apr. 

1942 a fost înscris în controalele ofiţerilor de rezervă.
O dată cu instaurarea guvernului condus de dr. Petru Groza, prin Ordinul nr. 15805 

din 20 mart. 1945, respectiv O.Z. nr. 915/1945, începând cu data de 27 mart. 1945 a fost 
încadrat în funcţia de ministru subsecretar de stat al Marinei.

Prin O.G. nr. 137/1945, dat pe O.Z. nr. 615/1945, la 12 dec. 1945 a fost şters din con
troale şi vărsat Centrului Teritorial Bucureşti.

A decedat la 20 sept. 1979 în Bucureşti, fiind înmormântat cu onoruri militare la 
Cimitirul militar „Ghencea” din Capitală.

CĂPITAN-COMANDORUL BLEZU I. CONSTANTIN

S-a născut la 13 oct. 1908 la Craiova.
A absolvit Liceul teoretic „Mircea cel Bătrân” Constanţa 

(1935), Şcoala de Submaiştri de Marină (1930), Şcoala Navală 
(1938), Şcoala Specială, Secţia Mecanici (1940).

A activat ca maistru stagiar pe distrugătorul „Mărăşti” 
(nov. 1930-sept. 1935), şeful compartimentului Căldări 
pe distrugătorul „Mărăşti” (iul.-oct. 1938), ofiţer de clasă 
şi profesor la Şcoala Submaiştri de Marină (oct. 1938-oct. 
1939), ajutor director studii şi comandant de pluton la 
Şcoala de Specialităţi a Marinei (oct. 1940-mai 1941), aju
tor director studii şi şeful Atelierului Mecanic la Şcoala de 
Specialităţi a Marinei (mai-iul. 1941), servicii de învăţământ 

şi administraţie la Şcoala de Specialităţi a Marinei (iul.-oct. 1941), ofiţer cu adjutantura 
şi comandant de pluton elevi la Şcoala de Specialităţi a Marinei (oct. 1941-mai 1942), 
înlocuitorul comandantului la Şcoala de Specialităţi a Marinei (mai-oct. 1942), profe
sor şi ajutor director de studii la Şcoala de Specialităţi a Marinei (oct. 1942-iun. 1943), 
Serviciul Căldări pe distrugătorul „Regina Maria” (iun.-sept. 1943), înlocuitor al şefului 
mecanic pe distrugătorul „Regina Maria” (sept.-oct. 1943), profesor Maşini la Şcoala de 
Specialităţi (oct. 1943-apr. 1944), şef mecanic pe distrugătorul „Mărăşeşti” (apr.-sept. 
1944), instructor echipaje şi ofiţer cu popota la Detaşamentul Maritim Periş (sept.-dec. 
1944), ofiţer în Biroul Regulamente din S.S.M. (dec. 1944-ian. 1945), şeful Biroului 
Tehnic în St.M.M. (ian. 1945-sept. 1946), şeful Biroului Materiale la Serviciul Materiale 
Aero-Marină (sept. 1946-febr. 1947), şeful Biroului Materiale la Direcţia înzestrare 
a Marinei (febr.-oct. 1947), şeful Biroului Planificare la Spatele C.M.M. (oct. 1947- 
feb. 1951), şeful Secţiei a X-a în statul major al C.M.M. (feb.-iul. 1951), şeful Secţiei 
Planificare, înzestrare. Mobilizare în C.M.M. (iul. 1951-apr. 1954), şeful Secţiei Ofiţeri 
tehnici la Facultatea de Marină (apr.-iun. 1954), şeful Biroului Marină în Secţia Control 
§i îndrumare Tehnică din Direcţia Tehnică Comenzi şi Fabricaţii (iun.-dec. 1954), loc
ţiitor al şefului Secţiei Marină din Direcţia Tehnică Comenzi şi Fabricaţii din C.M.M. 
(dec. 1954-1 dec. 1955).

La 1 dec. 1955 a fost trecut în rezervă conform H.C.M. referitor la reducerea efecti
velor Forţelor Armate şi Ordinului M.F.A. nr. MC 02600 din 22 nov. 1955.
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LOCOTENENT-COMANDORUL BORŞ T. DUMITRU

S-a născut Ia 7 oct. 1898, în comuna Talpa, jud. Neamţ.
A absolvit Liceul „Petru Rare§” Piatra Neamţ (1908), Şcoala de Artilerie, Geniu şi 

Marină (1910), Şcoala de Aplicaţie (1918).
A activat detaşat la Divizia de Mare, însărcinat cu artileria mică şi ajutor la cart pe 

crucişătorul „Elisabeta” (1 iul. 1910-1 apr. 1911), ca însărcinat cu Serviciul timonieriei, 
respectiv şef al Serviciului artilerie pe monitorul „I.C. Brătianu” (1 apr. 1911-1 ian. 1917), 
comandantul vedetei „Mihail Romano” (1 ian. 1917-1 iun. 1918), comandantul militar 
al portului Reni la Comandamentul Marinei Militare (1918-1920), Arsenalul Marinei 
(1920-?).

LOCOTENENT-COMANDORUL BRANZEA L lOAN

S-a născut la 2 iul. 1912 în comuna Mircea Vodă, Jud. 
Constanţa.

A absolvit Liceul teoretic „Papiu Ilarian" Târgu Mureş 
(1934), Şcoala Navală (1937), Şcoala de Aplicaţie (1940) şi 
Cursul de perfecţionare căpitani (1948).

A acdvat ca ajutor la serviciul artilerie 120 mm pe moni
torul „Bucovina” (1 iul.-l nov. 1937), ajutor Birou Mobilizare 
la Depozitele Maridme de Echipaje (1-24 nov. 1924), ambar- 
cat pe „Alba lulia” (24 nov. 1937-1 ian. 1938), instructor re
cruţi la Depozitele Maridme de Echipaje (1 ian.-19 mai 1938), 
ajutor serviciul ardlerie 120 mm pe monitorul „Catargiu” (19 
mai-24 oct. 1938), secund, respecdv comandant Secţie Dragaj 

la Gruparea Arme sub Apă nr. 4 Turnu Severin (15 apr. 1940-12 iun. 1941), secund, re
specdv şefiil Secţiei Mine din Gruparea Arme sub Apă nr. 3 (12 iun. 1941-15 apr. 1943), 
comandantul Bateriei de 120 mm la Regimentul Ardlerie de Coastă Sulina (15 apr.-15 
oct. 1943), ofiţer cu torpilele şi A.SA. pe distrugătorul „Regele Ferdinand” (15 oct. 1943-5 
sept. 1944), ajutor ofiţer cu administraţia la Detaşamentul Maritim Periş (15 sept.-8 nov. 
1944), ajutor, respecdv şeful Biroului Regulamente şi Şcoli la S.S.M. (8 nov. 1944-15 ian. 
1947), şeful Secţiei A.S.A. din Serviciul A.M.T. al Direcţiei înzestrării Marinei din M.AN. 
(15 ian. 1947-5 mai 1949), ofiţer cu instrucţia la Baza Maridmă (5 mai-15 sept. 1949), 
comandantul Comnadamentului Militar Constanţa (15 sept.-17 nov. 1949), şeful Biroului 
Pregădre de luptă la Comandamentul Forţelor Maritime (17 nov. 1949-P), şeful Biroului 
Exploatare Reparaţii la Secţia Mine-Torpile din C.M.M. (25 iul. 1957-?).

CĂPITANUL BUCUR N. VIRGIL

S-a născut la 4 sept. 1918 la laşi.
A absolvit Liceul Militar Iaşi (1937), Şcoala Navală (1939), Şcoala de Aplicaţie (1943), 

Şcoala Navală Brest-Franţa (1939) şi Şcoala de Submarine Gotenhafen-Cermania (1941), 
Facultatea de Drept Bucureşti (1947).
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A activat ca ofiţer cu adjutantura ajutor la Serviciul 

Arme sub Apă la bordul distrugătorului „Mărăşti" (1 mai-12 
aug. 1940), ofiţer cu adjutantura §i ajutor al ofiţerului cu 
operaţiile şi instrucţia pe nava-şcoală „Constanţa” din 
cadrul comandamentului Forţelor Navale Maritime (12 
aug.-SlocL 1940,26aug.-19ocL 1941,1 dec. 1941-12mait. 
1942), comandant de pluton elevi, ofiţer de clasă, profe
sor de geometrie şi ofiţer cu A.P. la Şcoala de Specialităţi 
a Marinei (6 dec. 1940-12 mai 1941), ofiţer centralist pe 
distrugătorul „Regina Maria” (12 mai-26 aug. 1941), în 
statul major al F.N.M. (30 iul.-31 oct. 1941), în echipajul 
de rezervă al submarinului „Delfinul” (12 mart.-19 mai 

1942), Escadrila 1 Submarine (19 mai-31 oct. 1942), pe submarinul „Rechinul” (29 
apr.-2 dec. 1943,10-22 aug. 1944), comandantul submarinului ex-italian C.B. nr. 6 din 
Escadrila 2 Submarine (2 dec. 1943-lOaug. 1944), şef al Biroului Legi, Regulamente şi 
Carnete C.F.R. la Serviciul Personal din S.S.M. (27 oct. 1944-2 mai 1945), Biroul Şcoli, 
ajutor, respectiv şeful Secţiei a IlI-ă a S.S.M. (2 mai 1945-1 oct. 1946), şeful Biroului 
Maiştri din Secţia Marină a Direcţiei Personal din Ministerul de Război (1 oct. 1946-1 
nov. 1947), şef al Subbiroului Jurnal Istoric din Biroul 3 al C.M.M. (1 iul.-15 oct. 
1948), ajutor la Biroul Şcoli în Secţia Instrucţie a C.M.M. (27 apr.-25 iul. 1951), şeful 
Biroului Pregătire de Luptă la Spatele C.M.M. (25 iul.-lO sept. 1951).

La 1 sept. 1947 a fost trecut în rezervă. La 29 iun. 1948 a fost rechemat în 
cadrele active iar la 10 sept. 1951 a fost trecut în rezervă.

A colaborat la „Revista Marinei” şi „Revista sergenţilor cartnici”.

LOCOTENENT-COMANDORUL BUJENIŢĂ M. MIHAIL

S-a născut la 12 oct. 1914, la Bârlad.
A absolvit Liceul din Durostor-Silistra (1932), 

Institutul de Fizică-Matematică din Bucureşti, pe care 
l-a abandonat în anul 1935 în favoarea Şcolii Navale 
(1938), Şcoala de Aplicaţie (1940), Academia Militară 
(1948).

A activat la Depozitele Fluviale de Echipaje şi 
Materiale (1 iul. 1938-1 apr. 1941), a fost profe
sor la Şcoala Navală, mutată temporar la Zimnicea şi 
Turnu-Măgurele (1 apr. 1941-24 ian. 1942), a lucrat 
în Depozitele Maritime (24 ian.-l oct. 1942), la S.S.M. 
(1 oct. 1942-1 oct. 1943), Comandamentul Forţelor 

Maritime (1 oct. 1943-1 aug. 1945), ambarcat la bordul distrugătorului Regina Maria, 
apoi profesor cadre şi ajutorul directorului de studii la Şcoala Navală, unde a pre
dat cursuri de Navigaţie şi Manevre şi de Istoria războaielor navale (1 aug. 1945-7 
apr. 1947), comandantul torpilorului Zborul (7 apr.-l sept. 1947), detaşat la Şcoala 
Superioară de Război (1 sept. 1947-27 iun. 1949), Apărarea Litoralului Maritim (27 
iun.-16 iul. 1949), C.M.M. Bucureşti (16 iul. 1949-21 iun. 1951), şef Birou Studii şi 
Regulamente (21 iun. 1951-?), profesor la Şcoala Navală.
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După ce a fost trecut în rezervă, o perioadă a lucrat ca muncitor în cadrul Cooperativei 

„Cartonajul” Bucureşti, apoi ca proiectant la Institutul de Proiectări Navale Bucureşti.
în 1957, după mutarea Institutului la Galaţi, a lucrat câteva luni ca muncitor, apoi ca 

traducător, respectiv proiectant la I.P.C.M. Bucureşti.
în 1969, după echivalarea studiilor militare, a fost promovat inginer principal în ca

drul Departamentului Transporturilor Navale. S-a ocupat de organizarea şi actualizarea 
Registrului Naval Român.

CĂPITANUL BOTEZ E. CALIN-ADAM

S-a născut la 25 iun. 1909 la Bucureşti.
A absolvit la 15 oct. 1931 Facultatea de Chimie industri

ală, după efectuarea stagiului militar a fost avansat subloco
tenent în rezervă. La 1 mart. 1934 a fost chemat temporar în 
rândul cadrelor active.

Cunoscător al limbilor germană, engleză, italiană, france
ză şi portugheză, a fost apreciat ca atare şi încadrat la M.A.M., 
ca aghiotant al viceamiralului ing. Eugeniu Roşea. După o 
specializare în Germania, în 1941 a fost numit comandantul 
vedetei torpiloare Viforul.

în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a comandat 
trei vedete. Ulterior, a fost transferat Ia C.M.R., ca aghiotant 

al contraamiralului Nicolae Păiş, respectiv la Ministerul de Externe, de unde a fost trimis 
ataşat militar al României la Lisabona (1944-1947).

în urma dispoziţiei Anei Pauker prin care cerea „să cureţe tot ministerul de elemen
tele vechi”, a fost rechemat în ţară. în 1951 a fost arestat şi trimis la Canal, la Poarta Albă. 
Pentru a preîntâmpina un accident colectiv, a sărit să frâneze o garnitură de tren scăpată 
de sub control. în urma acestei intervenţii s-a ales cu un picior mutilat.

în 1956 a fost eliberat, lucrând o perioadă la Ministerul Comunicaţiilor. S-a implicat 
activ în desfăşurarea diferitelor regate cu vele, pe care le-a organizat pe Lacul Herăstrău 
sau la Mamaia.

A colaborat la revista „Marea Noastră” şi a lăsat în manuscris romanul „Răscruci la 
Ocean”. în 1939 a publicat, împreună cu locotenentul Constantin Copaciu, „Abecedarul 
Marinarului. Manual de iniţiere marinărească”, în care grafica este semnată de locote
nentul Ion Zaharia şi de soţia sa, Cecilia Frederica (Lita) Storck, fiica artiştilor plastici 
Frederick şi Cecilia Cuţescu Storck.

Bolnav de inimă, s-a stins din viaţă în 1962, fiind înmormântat în cripta părinţilor şi 
bunicilor săi din cimitirul „Bellu”, Bucureşti.

ING. CARANFIL G. NICOLAE

S-a născut la 8 oct. 1893 la Galaţi.
A absolvit Liceul „Vasile Alecsandri” Galaţi (1911), Şcoala Naţională de Poduri şi 

Şosele Bucureşti, Ecole de G^nie Civil a Universităţii din Grand (Belgia), cursuri postuni
versitare la Cambridge (Anglia).
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La 1 oct. 1914 a fost încorporat ca soldat la Regimentul 2 

Artilerie Galaţi din cadrul Diviziei „Grigore Mânu”. Ulterior 
a fost avansat brigadier (24 ian. 1916), sergent (10 mai 1916), 
plutonier (1 iul. 1916), sublocotenent în rezervă (1 oct. 1916 - 
Î.D. nr. 3150/1916), locotenent în rezervă (1 sept. 1917 - Î.D. 
nr. 345/1917) şi căpitan în rezervă (10 mai 1936 - Î.D. nr. 
1044/1936).

în perioada 1 iul. 1918 - 28 febr. 1919 a fost chemat 
temporar în activitate de serviciu în cadrele Regimentului 2 
Artilerie, ca ajutor al comandantului unităţii, colonelul Gabriel 
Negrei (Î.D. nr. 1622 din 30 iun. 1918 şi Î.D. nr. 567 din 
7 febr. 1919). Pentru scurt dmp (sfârşitul anului 1918-sept. 

1919) a făcut parte din Misiunea Militară română din Franţa, condusă de generalul Vasile 
Rudeanu. A făcut parte din Secţiunea I Tehnică civilă a Misiunii, respectiva secţiune ocu- 
pându-se de comenzi de materii prime, materiale tehnice şi maşini de tot felul, tracţiune, 
automobile, diverse, precum şi de stabilirea de contracte, caiete de sarcini, recepţii, amba
laj, expediţie la porturile de ambarcare. La sfârşitul anului 1918 şi începutul anului 1919 
N. Caranfil, împreună cu ceilalţi ingineri din comisie, s-a dovedit a fi „din toate punctele 
de vedere colaboratori ireproşabili”.

A rămas la Paris până la sfârşitul anului 1920, ca membru al Comisiei Militare condu
se de generalul Traian Pascal, care s-a ocupat de lichidarea financiară a aprovizionărilor 
făcute de Misiunea Militară Rudeanu şi de aprovizionarea materială a armatei între anii 
1919 şi 1924.

întors în ţară, a fost atras de iniţiativa inginerului Dimitrie Leonida privind electri
ficarea ţării, care a înfiinţat în acest scop Societatea „Electrica”, la care Nicolae Caranfil a 
fost director între anii 1922-1929, când a pus bazele industriei de maşini electrice la Cluj 
şi Timişoara.

Prin Decizia Ministerială nr. 947, la 7 nov. 1924 a fost pus la dispoziţia Inspectoratului 
General til Aeronauticii. Prin Decizia Ministerială nr. 1458/1932, la 1 oct. 1932 a fost tre
cut în evidenţa Comandamentului Forţelor Aeriene, iar prin Decizia Ministerială nr. 
1023/1935, la Regimentul 1 Apărare contra Aeronavelor.

A fost numit director general al Societăţii Generale de Gaz şi Electricitate Bucureşti 
(1930) si Uzinele Comunale Bucureşd (U.C.B.) şi a reuşit ca acestea să realizeze dorinţele 
populaţiei şi municipalităţii.

în decurs de un deceniu, a extins reţeaua de iluminat electric stradal pe o lungime de 
285 km, facilitând şi racordarea locuinţelor la reţeaua de distribuţie electrică. Pentru a sti
mula populaţia să utilizeze energia electrică în locuinţe, a înfiinţat organizaţia „Totelectric” 
§i societatea comercială „Electrogaz”, care vindea aparate electrice de uz casnic. în aceeaşi 
idee, a introdus tarife diferenţiate pentru iluminat şi pentru utilizarea aparaturii elec- 
trocasnice care erau mai ieftine. Marile fabrici aveau centrale proprii pentru produce
rea energiei electrice, nerentabile şi neraţionale. Nicolae Caranfil a negociat furnizarea 
energiei electrice către industrie prin reţeaua S.G.G.E., reuşind să îl convingă chiar pe 
N. Malaxa. Pentru aprovizionarea cu electricitate a uzinelor Malaxa, a construit staţia 
electrică Titan. Prin cele două centrale care alimentau Capitala cu electricitate - Filaret şi 
Grozăveşti - oraşul se situa în acest sens la nivel mondial.
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Odată cu preluarea conducerii S.G.G.E., N. Garanfil a început să acţioneze pentru 

alimentarea Gapitalei cu gaze naturale, care să fie folosite la consumul menajer şi indus
trial, acţiune continuată după 1940, când aprovizionarea cu gaze se facea din zăcămintele 
existente în Transilvania.

O atenţie deosebită în cadrul preocupărilor lui N. Garanfil a fost aprovizionarea cu 
apă a populaţiei şi pentru a asigura un consum de 250 litri/zi locuitor, faţă de 160 l/zi 
în 1930. Sursa principală de apă era râul Dâmboviţa, a cărui apă era captată şi filtrată 
la Arcuda, localitate situată la 15 km de Bucureşti. Această sursă era completată cu ape 
subterane de la Ulmi, Slobozia, Glinceni şi Bragadiru. A identificat şi pus în funcţiune ca 
sursă de aprovizionare a Capitalei Argeşul, ale cărui ape de suprafaţă erau transformate 
în ape potabile într-o uzină instalată în comuna Roşu. Pentru ca în cazul avariilor să nu se 
întrerupă aprovizionarea cu apă, s-a prevăzut o reţea de puţuri adânci de 160-230 metri, 
amplasate pe teritoriul oraşului.

Printre realizările sale se pot cita regularizarea râului Dâmboviţa şi modernizarea 
salubrităţii oraşului, realizată prin U.C.B., care a introdus cutiile metalice cu capac pentru 
strângerea resturilor menajere şi transportul cu autocamioane de construcţie specială. 
Sistematizarea bălţilor din jurul Capitalei, proiectată de N. Garanfil, a fost ratificată de 
Consiliul General al municipiului Bucureşti în şedinţa din 21 oct. 1932. Astfel au fost siste
matizate lacurile Băneasa, Herăstrău, Floreasca-Tei, Fundeni, Pantelimon şi Cernica, pe o 
suprafaţă de 1330 ha, având o capacitate de 29 milioane m.c. de apă.

La 2 mai 1935, a fost instalat ca subsecretar al Aerului, în localul Subsecretariatului 
de Stat al Aerului, de către antecesorul său, inginerul Radu Irimescu. La eveniment au 
participat comandanţii de escadre, unităţi şi şcoli din Bucureşti, precum şi comandantul 
Şcolilor şi Centrului de Instrucţie al Aeronauticii.

La 1 ian. 1937 şi-a dat demisia, la 10 iân. conducerea Ministerului Aerului şi Marinei 
fiind preluată de ing. Radu Irimescu.

Prin înaltul Decret Regal, la 15 aug. 1937, cu prilejul Zilei Marinei Române, i s-a 
conferit însemnul „Medalia Maritimă" clasa I Navigant.

A publicat numeroase articole în Buletinele AGIR, precum Energia electrică mena
jeră (1938), Amenajarea hidraulică a regiunii Bucureşti, De la munţi la Dunăre (1940), O 
politică a oraşelor (1940) ş.a.

A fost membru al Societăţii Inginerilor Civili din Franţa, al Consiliului Uniunii 
Internaţionale a Procuratorilor de Energie Electrică şi a fost ales membru corespondent 
al Academiei Române în 1940.

A încetat din viaţă la 22 apr. 1978, la New York.

CĂPITANUL CIOROIANU M. RADU-MIHAI

S-a născut la 17 mart. 1919 la Bucureşti.
A absolvit Liceul teoretic Bucureşti (1929), Şcoala Navală Constanţa (1940), Şcoala de 

Aplicaţie (1943).
A activat ca ofiţer de cart, cu artileria, cu detaliu şi adjutantura la bordul torpilorului 

„Năluca” aflat în reparaţii în Ş.N. Galaţi (2 mai-9 iun. 1940, 13 iul.-dec. 1940), ofiţer la 
bordul canonierei „Lepri” (9 iun.-13 iul. 1940), adjutant la Comenduirea Pieţii Constanţa
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(dec. 1940-mart. 1941), ofiţer la bordul distrugătorului 
„Regele Ferdinand” (mart.-iun. 1941), ofiţer cu centrala de 
artilerie (iun. 1941-mart. 1942), respectiv ofiţer cu transmi
siunile (mart.-nov. 1943) la bordul distrugătorului „Mărăşti”, 
comandantul Companiei trupă la Comandamentul Marinei 
Bucureşd (martie-septembrie 1942), adjutant la Cabinetul 
S.S.M. (nov. 1943-dec. 1946), ajutor şef Birou 3 Şcoli la 
Inspectoratul Marinei Bucureşti (dec. 1946-mai 1947).

La 31 mai 1947 a fost trecut în cadrul disponibil iar la 18 
aug. 1947 în rezervă.

Ulterior a activat ca tehnician la Direcţia Cadastru a 
Ministerului Agriculturii (oct. 1948-aug. 1954), inginer pro

iectant la Institutul de Studii şi Prospecţiuni Bucureşti (dec. 1954-28 dec. 1956) şi subin- 
giner topometru la Institutul de Cercetare-Proiectare-Documentare pentru Industria 
Lianţilor şi Azbocimentului.

LOCOTENENTUL CIURCU GH. NICOLAE

S-a născut la 4 mart. 1914 la Braşov.
A absolvit Liceul „Dr. loan Meşota” Braşov (1932), Şcoala Navală (1938), Şcoala de 

Aplicaţie (1939).
A activat ambarcat pe monitorul „Catargiu” (1938), Depozitele Fluviale (1938), mo

nitorul „Brătianu”, Depozitele Fluviale, comandantul dragorului „B” la Sectorul Maritim 
nr. 2 Constanţa, distrugătorul „Regina Maria”, comandantul Flotilei de Dragaj Fluvial, 
ofiţer cu artileria la Secţia Artilerie Plutitoare nr. 1 Sulina (1941), Detaşamentul Maritim 
nr. 2 (1941), adjutant la Regimentul Artilerie Marină, comandantul Flotilei de Siguranţă 
Odessa, ofiţer cu navigaţia pe distrugătorul „Mărăşti”, secund pe torpilorul „Năluca”, 
ofiţer secund pe submarinele „Rechinul” şi „Marsuinul”, Serviciul A.M.G.T. din S.S.M., 
comandantul Grupului de Dragaj Turnu Severin, ofiţer secund la Flotila Apărării sub 
Apă din Comandamentul Forţelor Fluviale (1947), comandantul Secţiei Vedete Fluviale 
(1948).

La 25 oct. 1941 a fost rănit la Oceacov Bug, intrarea în Canalul Berezan, în urma 
săririi în aer a dragorului „B”, lovit de o mină în timpul misiunii.

A executat 3 ani şi 15 zile pe frontul de Est şi 2 ani şi 7 luni pe frontul de Vest, până 
la 5 aug. 1947.

A fost îndepărtat din cadrele acdve ale armatei prin aplicarea art. 48 din L.I.A. Decret 
nr. 1010 din 11.10.1949.

COMANDORUL CONDEESCU E. DUMITRU

S-a născut la 24 mart. 1902 la Bucureşti.
A absolvit Şcoala Navală (1922), Şcoala de Aplicaţie (1924), Şcoala de Gaze (1927), 

Cursul Specializare Ardlerie (1924).
A activat la Divizia de Dunăre (1 iul.-l aug. 1922), ajutor al ofiţerului cu ardleria şi 

manevrele (1 aug.-28 oct. 1922), respectiv însărcinat cu Serviciul de Dragaj (2 iun. 1924-
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27 april. 1925) pe canoniera „Cpt. Dumitrescu”, însărcinai 
cu instrucţia recruţilor la Ţiglina la Divizia de Dunăre (28 
oct. 1922-17 iun. 1923), însărcinat cu manevrele pe torpilo
rul „Vârtejul” (17 iun.-l oct. 1923), şeful tunurilor de 47 mm 
(27 apr.-l 1 oct. 1925), însărcinat ca ajutor al directorului de 
tir şi cu instrucţia tunurilor de 120 mm (1 apr. 1926-7 apr. 
1927) pe monitorul „Catargiu”, detaşat Comenduirea Pieţii 
Galaţi (11 oct. 1925-1 apr. 1926), la Serviciul Mobilizării şi 
comandantul companiei a IlI-a de recfuţi la Depozitele Bazei 
Navale Fluviale (7 apr. 1927-1 mai 1928), secund şi ajutor 
la Apărarea Fixă Fluvială (1 mai 1928-1 nov. 1929), ofiţer 
cu detaliul, respectiv ofiţer cu manevrele pe distrugătorul 

„Mărăşeşti” (1 nov. 1929-4 mai 1930), canoniera „Lepri" (4-26 mai 1930), comandantul 
navei „Stoicescu” la Apărarea Fixă Maridmă (1 nov. 1930-1 mai 1931), ajutorul coman
dantului Corpul Echipajelor Maritime (1 mai 1931-1 mai 1932, 22 feb.-l mai 1932), ofiţer 
secund pe canoniera „Dumitrescu” (1 nov. 1931-22 feb. 1932), şeful Biroului Personalului 
şi şef al Serviciului Gaze la Comandamentul Diviziei de Mare (1 mai 1932-28 apr. 1933), 
ajutor la C.M.M. (29 apr. 1933-27 apr. 1934), comandamentul Diviziei de Mare (27 apr. 
1934-1 oct. 1937), director de tir, respectiv ofiţer secund pe distrugătorul „Regina Maria” 
(1 oct. 1937-26 apr. 1939), comandantul monitorului „I.C. Brătianu” (26 apr.-l oct. 1939), 
şeful Serviciului Artilerie, Mine şi Gaze din C.M.R. (1 oct. 1939-1 nov. 1942), coman
dantul torpilorului „Năluca” (1 nov. 1942-?), locţiitorul comandantului distrugătorului 
„Mărăşeşti” (? -20 apr. 1943), comandantul monitorului „Ardeal”, comandantul Grupului 
Fluvial de Luptă şi comandantul Sectorului Vâlcov (20 apr.-l nov. 1943), şeful Serviciului 
Personal din S.S.M. (1 nov. 1943-17 dec. 1944), ajutor la Secţia a Vl-a Transporturi din 
Statul Major al Marinei (17 dec. 1944-7 mai 1948).

CAPITAN-COMANDORUL COPACIU N. CONSTANTIN

S-a născut la 27 feb. 1910 la Ploieşti.
A absolvit şcoala primară la Constanţa, Liceul „Mircea cel 

Bătrân” Constanţa (1929), Şcoala Normală Superioară din 
Paris (1929-1930, de unde s-a retras, din cauza sănătăţii pre
care a tatălui său). Şcoala Navală Constanţa (1932), Şcoala de 
Aplicaţie (1934).

A activat la Baza Navală Maritimă, Şcoala de Cadre, ofi
ţer la Biroul Mobilizării (1 sept.-7 dec. 1934), comandant de 
pluton la Batalionul de Recruţi (7 dec. 1934-19 mai 1935), 
ofiţer cu bărcile şi ambarcaţiunile, respectiv şeful Serviciului 
T.F.S. pe N.M.S. Constanţa (19 mai 1934-5 iul. 1936), şe
ful Secţiei Radiometeorologie la Serviciul Hidrografic (5 iul. 

1936-14 iun. 1937), ofiţer hidrograf, respectiv şef al lucrărilor de sondaje cu ambarcaţi
unile la bordul N.M.S. Ghiculescu (14 iun.-20 sept. 1937), Serviciul Hidrografic Maritim 
(20 sept.-l nov. 1937), Biroul de Studii Hidrografice de pe lângă Subdirecţia Hidrografică 
a Oficiului Hidrografic şi Aerofotogrametric din cadrul Ministerului Aerului şi Marinei (1
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nov. 1937-1 iul. 1938), ofiţer cu Navigaţia §i ofiţer cu lucrările hidrografice pe N.M.S. 
„Locotenent cdor. Stihi (1 iul. 1938-1 apr. 1939), ofiţer cu Navigaţia şi ofiţer şef al echipei 
de lucrări cu şalupa pe N.M.S. CPT. Dumitrescu (1 apr. 1939-1 apr. 1940), şef al Secţiei 
Hidrografice şi subdirector al Oficiului Hidrografic şi Aerofotogrametric din M.A.M. (1 
apr. 1940-1 apr. 1943), şef al Secţiei Navigaţie şi Hidrografie şi ajutor al şefului Oficiului 
Hidrografic din S.S.M. (până la 1 aug. 1944), detaşat ca expert hidrograf al Ministerului de 
Externe, membru supleant în delegaţia României pe lângă Comisia Europeană a Dunării 
de la Viena (1 aug.-27 aug. 1944), prizonier de război (27 aug. 1944-21 nov. 1945), ajutor 
al şefului Oficiului Hidrografic (21 nov. 1945-9 aug. 1946), şeful Oficiului Hidrografic 
din S.S.M. (9 aug. 1946-1 ian. 1947), şeful Oficiului Hidrografic din C.M.R. (1 ian.-28 
iul. 1947), ajutor la Biroul Marină din Direcţia Instrucţiei în Armată din M.A.N. (1 nov. 
1947-2 apr. 1948), comandantul Grupării Depozite Marină (3 apr.-30 sept. 1948), şeful 
Serviciului Hidrografic (1 aug.-30 sept. 1948), detaşat pe lângă Comisia Mixtă Sovieto- 
Română pentru fixarea graniţei în sectorul de la vărsarea Prutului până la Marea Neagră 
(1 oct. 1948-7 mart. 1949).

în perioada 1937-1938 a executat lucrări în zona Cap Ecrene-Balcic-Cavarna-Cap 
Caliacra cu canoniera „Lt. cdor. Lepri’’.

în perioada 1938-1939 a participat la campania hidrografică pentru sondarea raio
nului Cap Caliacra-Vama Veche, cu canoniera Cpt. Dumitrescu. A executat lucrări de 
hidrografie în ape minate şi sub bombardamentul aerian inamic. între 21 iun.-7 sept. 
1941 a realizat lucrări de topohidrografie în regiunea Mangalia-Tuzla pentru determi
narea bateriilor de coastă din regiune şi lucrări de hidrografie pe mare, între Constanţa 
şi Cetatea Albă, pentru identificarea coordonatelor balizelor şi a semnalelor ajutătoare 
pentru navigaţie.

între 19 apr.-l7 mai 1942 a participat la reorganizarea reţelei de faruri de pe coasta 
Basarabiei şi Transnistriei cu diferite ambarcaţiuni în zone minate.

în perioada 10 aug.-9 sept. 1942, îmbarcat cu toată Secţia Hidrografică pe N.M.S. 
Smârdan, care a sărit în aer pe mine magnetice, a participat la balizarea şi sondarea gurii 
Braţului Patapov, împreună cu Secţiile Hidrografice Maritime şi Fluviale.

A executat între 10-23 sept. 1943 compensarea busolelor navelor de la limanul 
Nistrului şi lucrări la Budaki Cordon, iar între 22 nov.-4 dec. 1943 s-a ocupat de cele afla
te în portul Odessa. Cu această ocazie a executat 5 luni şi 10 zile de stagiu pe front.

Refuzând să semneze, în calitate de reprezentant al României în Comisia Mixtă Româno- 
Sovietică pentru delimitarea frontierelor pe Prut, Dunăre şi Marea Neagră, harta întocmi
tă abuziv de soviedci, la 7 mart. 1949 a fost arestat şi condamnat de Tribunalul Militar 
Bucureşti la muncă silnică pe viaţă şi degradare militară pentru „crimă de înaltă trădare".

Până în 1964 şi-a petrecut viaţa în beciurile Serviciului de Informaţii al Armatei şi 
ale Ministerului de Interne, precum şi în închisorile de la Jilava, Malmaison, Piteşti, Baia 
Sprie, Dej, Gherla, Aiud, Râmnicul Sărat şi Sighet.

în baza art. 7 din Decretul nr. 5/1963 i s-a redus pedeapsa la 25 de ani de muncă 
silnică. A ieşit din închisoare la 30 iul. 1964, în baza Decretului nr. 411/1964, la vârsta de 
54 de ani.

A fost angajat la Institutul Geografic al Academiei Române.
în luna mai 1965 s-a pensionat.
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în perioada 1965-1968 a activat la Centrul de Documentare al Academiei, la Muzeul 

„Frederick Storck” şi la Consiliul Naţional Român pentru Ştiinţă.
La solicitarea prinţului de Monaco, în 1968 a emigrat, stabilindu-se, împreună cu 

soţia, la Monte Carlo, unde a fost angajat la Biroul Hidrografic Internaţional, ulterior 
devenind membru al Societăţii Europene de Geografie, precum şi al Societăţii pentru 
Cercetări Marine din Londra.

A făcut parte din Comisia Oceanografică Interguvernamentală UNESCO şi a par
ticipat la cercetările oceanografice întreprinse în cadrul proiectului „Future of Ocean 
Research”, creat de „Scientific Comitee of Ocean Research”.

în 1965 şi-a redobândit calitatea de membru în C.I.D. din Viena şi a fost primit 
în Uniunea Geofizică din Washington şi în Asociaţia Internaţională a Geodeziei din 
Copenhaga.

în 1933 a participat la aniversarea Ligii Navale Poloneze, devenind membru al 
acesteia. A fost expert oceanografie şi senior ştiinţific al Asociaţiei Oceanice Europene 
din Monaco, membru activ al „Challenger Society for Marine Science” din Londra, 
„American Geophysical Society”, „European Geophysical Society”, „European Space 
Agency”, „Comission Internationale du Danube” şi „American Geophysical Union” din 
Washington.

împreună cu căpitanul Mircea lonescu a întocmit prima planşă a hărţii „Baia Balcic”, 
pe care a tipărit-o în 50 de exemplare la Serviciul Geografic al Armatei, aceasta fiind a 
doua hartă de concepţie românească, după celebra hartă „Cătuneanu”.

Participând la expediţii întreprinse în Marea Nordului, Marea Mediterană, oceanele 
Indian, Pacific, Atlantic şi îngheţat, fiind ambarCat pe nava oceanografică germană Meteor 
(1968), respectiv Thalassa (1969), a întocmit, în colectiv, o hartă a Mării Mediterane, edi
tată de „Technische Hohschule” din Miinchen.

A participat la numeroase manifestări ştiinţifice şi congrese internaţionale de geofizică 
de la Viena şi Paris, întocmind 17 lucrări de specialitate, printre care „Garacteristicile coas
tei Venezuelei”, „China în oceanografia mondială”, „Geologia Oceanului Arctic”, „Studii 
asupra poluării marine”, „Oceanografia Golfului Oman”, „Energia valurilor”, „Noi tipuri 
de hărţi marine” ş.a.

COMANDORUL COSTIN N. CONSTANTIN

S-a născut la 22 aug. 1906 la Focşani, judeţul Vrancea.
A absolvit şapte clase la Liceul civil din Focşani (1926), 

Şcoala Navală (1928), Şcoala de Specialităţi (1930), Şcoala 
Superioară de Război (1943).

A activat la Corpul Echipajelor Maritime (1 iul. 1928-1 
oct. 1929, 1 oct. 1930-1 apr. 1931), Apărarea Fixă Maritimă 
(1 apr. 1931-1 apr. 1932), Şcoâla Pregătitoare de Ofiţeri (1 
apr. 1932-1 oct. 1935), Baza Navală Maritimă (1 apr. 1935-1 
oct. 1936), Şcoala de Ofiţeri de Marină (1 oct. 1936-1 oct. 
1938), Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri de Aviaţie şi Marină 
(1 oct. 1938-1 oct. 1939), Direcţia Şcoli din M.A.M. (1 oct.
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1938-1 apr. 1942), Forţa Navală Maritimă (1 apr. 1942-1 oct. 1943), comandantul cano- 
nierei N.M.S. Ghiculescu din cadrul Depozitelor Maritime (1 oct. 1943-1 nov. 1944), şef 
de stat-major O.B. la Comandamentul Forţelor Fluviale Turnu Severin (1 nov. 1944-1 
ian. 1948).

în perioada 9-20 nov. 1947 a fost dat dezertor de către noul regim comunist, cu care 
a refuzat să pactizeze.

Prin Î.D. nr. 2169/1942 a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a IlI-a întru
cât „în calitate de comandant al canonierei „Ghiculescu loan" în operaţiunile de evacuare 
a Crimeei, în misiunea de escortă împreună cu N.M.S. „Mărăşeşti”, a vaselor „Alba lulia” 
şi „Danubius”, pe care se aflau îmbarcaţi mai multe mii de ostaşi români şi germani, în 
zilele de 17-19 apr. 1944 de la Sevastopol la Constanţa combate cu neînfricat elan atacurile 
neîntrerupte inamice de aviaţie de bombardament în portul Sevastopol şi în mare.

Atacă un submarin pentru a cărui scufundare s-a cerut omologarea.
După ce la 18 apr. 1944 vasul S.M.R. „Alba lulia”, lovit de o bombă de mare calibru 

a avioanelor venite în picaj, a fost evacuat în mare, salvează din apă 676 de naufragiaţi, 
care împreună cu alţi 148 de ostaşi şi ofiţeri ambarcaţi la Sevastopol, sub focul artileriei, 
ridică cu echipajul navei, efectivul de la bord la 800 de oameni, cifră excepţional de mare 
pentru o navă de 350 de tone, dovadă a curajului său marinăresc deosebit. După salvarea 
acestora, a escortat apoi vasul „Danubius”, fără pierderi la Constanţa, respingând un atac 
de aviaţie torpiloare şi un atac de aviaţie de bombardament.

în operaţiunea de escortă a vaselor „Helga” şi „Durostor” de la 25-28 apr. 1944, fi
ind comandant de convoi, după ce a îmbarcat sub focul artileriei inamice mai multe mii 
de soldaţi, în special trupe române, a respins cu curaj trei atacuri de aviaţie şi un atac al 
vedetelor torpiloare, dintre care una a fost scufundată de artileria convoiului, misiunea 
fiind îndeplinită.

Până Ia 1 mai 1944 a participat la 28 de operaţiuni cu 7 014 Mm parcurse şi 883 ore 
de marş.

A fost mobilizat în campanie între 29 iun.-15 nov. 1940 şi 22 iun. 1941-23 aug. 
1944.

Prin Sentinţa-minută nr. 2 195 din 16 dec. 1948, Tribunalul Militar Bucureşti, Secţia 
I, completul II l-a trimis în judecată (dosarul nr. 1 154/1960) pentru „crima de organizare 
şi participare la organizaţiuni de tip fascist politice şi paramilitare p.p. de art. 209 part. 
III C.P.; crima de răzvrătire p.p. de art. 210 C.P. şi crima de complot în scop de răzvră
tire p.p. de art. 227 C.P. comb. cu 240 C.P.”, condamnându-1 la „1 an şi 6 luni închisoare 
corecţională şi 10 000 lei cheltuieli de judecată, cu socotirea prevenţiei de la 21 apr. 1948, 
pentru delictul de omisiunea denunţării complotului p.p. de art. 228 C.P. prin schimbare 
de calificare din crimă de complot în scop de răzvrătire”.

A îndurat şi supravieţuit interogatoriilor de la Ministerul de Interne şi regimului 
închisorilor de la Jilava şi Aiud. După un an de la ieşirea din închisoare (21 oct. 1949), a 
fost deportat în Bărăgan, împreună cu soţia şi fetiţa de trei ani, undeva de-a lungul liniei 
ferate Călăraşi-Bucureşti. Au fost eliberaţi după cinci ani de chinuri şi viaţă austeră.

întrucât casa din Turnu Severin le-a fost abuziv confiscată, s-a stabilit cu familia la 
Brăila, stingându-se aici din viaţă, fără ca măcar faptele de arme să-i fie recunoscute.
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CĂPITANUL CUCU N. AUREL

S-a născut la 22 mai 1921 la Bucureşti.
A absolvit Liceul teoretic „Sf. Haralambrie” Turnu 

Măgurele, Liceul Militar Chişinău (1940), Şcoala Navală 
(1942), Şcoala de Aplicaţie (1946) şi Facultatea de Drept 
(1948).

A activat ca ofiţer secund pe vedeta torpiloare „Vârtejul” 
(10 mai 1942-11 apr. 1944), ambarcat ca ofiţer cu cifrul, A.A., 
infanteria şi detaliul pe monitorul „Bucovina” (11 apr.-6 sept. 
1944), ofiţer instructor la Depozitele Fluviale (6 sept.-20 nov. 
1944), ofiţer cu cifrul la Statul Major al Marinei (20 nov. 1944- 
19 feb. 1945, 1 mart.-9 aug. 1946), ofiţer cu cifrul la M.St.M. 
(feb.-aug. 1945).

La 9 aug. 1946 a fost trecut în cadrul disponibil iar la 8 aug. 1947 în rezervă.
Ulterior a activat în calitate de calculator salarii la Uzina „Grigore Preoteasa”, respec

tiv şef al Serviciului Investiţii la Electromagnetica Bucureşti (15 mart. 1947-iun. 1952), 
contabil al C.C.F.S. de pe lângă Consiliul de Miniştri (iun. 1952-iun. 1953), A.R.M.V. 2 
Pipera din cadrul M.F.A. (iun.-sept. 1953), şefiil Serviciului Planificare la Uzina de Reparat 
Avioane Bacău (sept. 1953-iul. 1955), şeful Serviciului Planificare la Atelierul de Reparat 
Materiale de Transmisiuni Bucureşti (iui. 1955-?).

LOCOTENENT-COMANDORUL DIMANCEAT. CONSTANTIN

S-a născut la 22 feb. 1904 la Bucureşti.
A absolvit Şcoala de Mecanici şi Electricieni Marină 

(1927), Şcoala Navală Secţia Mecanică (1932), Şcoala de 
Aplicaţie (1933).

A activat ca maistru mecanic (nov. 1924-oct. 1930), am
barcat pe nava-bază „Constanţa” (15 iul.-15 sept. 1932), dis
trugătorul „Mărăşeşti” (15 sept.-l oct. 1932), însărcinat cu 
Serviciul Căldărilor pe distrugătorul „Regina Maria” (15 mai
1933- 1 apr. 1934), şef mecanic pe torpilorul „Năluca” (1 apr.
1934- 1 mai 1936), şef al Serviciului Căldări pe distrugătorul 
„Regina Maria” (1 mai 1936-28 iun. 1937), şeful Biroului 2 
şi 3 Tehnic din cadrul Serviciului Tehnic al C.M.R. (1 iul.-l

oct. 1937), Secţia a 2-a Combustibili din Direcţia Comenzi şi Materiale la M.A.M. (1 oct. 
1937-1 apr. 1938, 20 mai-1 iun. 1940), şef al Serviciului Căldări şi înlocuitorul şefului 
mecanic pe distrugătorul „Mărăşeşti” (8 nov. 1939-20 mai 1940, 1 iun. 1940-1 iul. 1943), 
mecanic şef al Forţelor Maritime în război şi preşedinte al Comisiei de Supraveghere a 
reparaţiilor navelor din Constanţa (1 iul. 1943-20 iun. 1944), şeful Biroului Tehnic pe 
N.M.S. „Dacia” (1 iul. 1943-20 iun. 1944), inspector de studii al Secţiei Mecanici la Şcoala 
Navală (20 iun. 1944-25 mai 1945), profesor la Şcoala Submaiştri Marină (25 mai-17 dec. 
1945), reprezentant al A.SI.M. pentru legătură cu autorităţile militare şi întreprinderile 
tehnice din Bucureşti la Direcţia Generală A.S.I.M. (17 dec. 1945-8 aug. 1946).
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La 8 aug. 1946 a fost trecut în cadrul disponibil.
Ulterior a activat ca tapiţer la Fabrica Bragadiru, proiectant lucrări I la IPRONAV (1 

dec. 1950-?).

LOCOTENENTUL DOCIULESCU A. VICTOR-IOAN

S-a născut la 21 nov. 1921 la Olteniţa, jud. Ilfov.
A absolvit Liceul teoretic „Mihai Viteazul" Bucureşti 

(1940), Şcoala Navală (1942) şi Şcoala de Aplicaţie (1946).
A activat în calitate de comandant de pluton la 

Detaşamentul Maritim Odessa (mai 1942-apr. 1943), ajutor 
al ofiţerului cu artileria pe distrugătorul „Regele Ferdinand” 
(apr. 1943-mai 1944), ajutor al ofiţerului cu artileria pe mo
nitorul „I.C. Brătianu" la Vâlcov (mai-aug. 1944), ajutor la 
Serviciul Transmisiuni în Comandamentul Maritim şi Fluvial 
Constanţa (aug. 1944-feb. 1945), ajutorul comandantului 
Institutului Tehnic Naval Militar Bucureşti (feb.-iul. 1945), co
mandant pluton trupă în Ministerul Marinei Bucureşti (mart.- 

iul. 1946), ofiţer cu ardleria pe distrugătorul „Mărăşti” (iul. 1946-mai 1947), pilot şi coman
dantul a două nave dragoare la Serviciul de Pilotaj Maritim Sulina (mai-sept. 1947).

La 1 sept. 1947 a fost trecut în rezervă.
Ulterior a activat ca referent tehnic la Electromagnetica Bucureşti (aug. 1948-iun. 1952), 

ataşamendst la Trustul Regional de Construcţii Locale Bucureşd (iun. 1952-dec. 1954), teh
nician la diferite întreprinderi de stat din Bucureşd (dec. 1954-nov. 1956) şi tehnician con
structor la întreprinderea Construcţii Montaj Piteşti, Şanderul 4 Găvana (8 ian. 1971-P).

CONTRAAMIRALUL DRIMBA GH. GHEORGHE GUSTAV

S-a născut la 27 apr. 1905 în localitatea Cohaliu, comuna 
Rupea, Târnava Mare.

A absolvit Liceul teoretic (1923), Politehnica Bucureşti 
(1926), Şcoala Navală, Secţia Pregătitoare (1928), Şcoala 
Specială a Marinei (1930) şi Insdtutul Militar de Educaţie 
Fizică (1933).

A acdvat ca ajutor al ofiţerului cu Navigaţia pe N.M.S. 
Dumitrescu (1928-1929), Corpul Echipajelor Maritime (iul. 
1928-apr. 1932), instructor tunari şi ofiţer de bord pe distru
gătorul Mărăşeşd (1930-1931), ofiţer cu Navigaţia pe N.M.S. 
Dumitrescu (1931-1932), ofiţer cu Navigaţia pe nava-bază 
Constanţa (1934-1935), şeful Atelierelor din port la Depozitele 

Maridme de Echipaje şi Materiale din cadrul Bazei Navale Maridme (1936-1937), ofiţer 
în cadre la Şcoala Ofiţeri de Marină (1 nov. 1937-aug. 1938), Direcţia Serviciul Şcolilor 
din M.A.M. (1 oct. 1938-1 oct. 1939), Şcoala Navală (1 oct. 1939-1 oct. 1942). în calitate 
de ofiţer cu Navigaţia, a făcut parte din primul echipaj care a adus, în 1939, nava-şcoală
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Mircea în ţară. Devenit ofiţer secund, după plecarea comandorului August Roman, între 
1941-1944 a comandat velierul-şcoală al Marinei Române (în 1941 a dus nava Ia adăpost, 
pe Canalul Măcin), devenit comandantul N.M.S. Dumitrescu (1 oct. 1942-23 aug. 1944), 
a fost luat prizonier în lagărul de la Elabuga (5 sept. 1944-2 dec. 1946), redevenit coman
dantul N.M.S. Mircea (apr.-l sept. 1947).

A fost mobilizat în campanie între 28 iun.-15 nov. 1940 §i 22 iun. 1941-1944.
La 1 sept. 1947 a fost trecut în rezervă.
învinuit pe nedrept de participare la mişcarea de rezistenţă, în perioada 14 apr. 

1948-21 ian. 1949 a fost arestat şi închis la Jilava pentru delictul de nedenunţare a unor 
persoane care urmau să fugă din ţară.

A lucrat la Serviciul Contabilitate al întreprinderii Comerciale de Stat nr. 9, filiala 
7 a Trustului Alimentaţiei Publice (1 aug. 1950-1 ian. 1951), apoi ca proiectant naval la 
IPRONAV (1 ian. 1951) şi tehnician la Şantierul Naval Olteniţa.

CĂPITANUL DUMITRESCU I. lOAN

S-a născut la 10 feb. 1902 la Roşiorii de Vede, jud. Teleorman.
A absolvit Şcoala Navală (1922), Şcoala de Aplicaţie (1924), Institutul Naţional de 

Educaţie Fizică (1925) şi Şcoala Superioară de Război (1934).
A activat ambarcat ca însărcinat cu serviciul de navigaţie şi timonierie pe canoniera 

„Dumitrescu” (1 aug.-20 nov. 1922), ambarcat ajutor al ofiţerului cu artileria pe monitorul 
„Lahovary” (20 nov.-15 dec. 1922), Detaşamentul Forţelor Navale Fluviale Ţiglina (15 
dec. 1922-15 iul. 1923), ajutor al ofiţerului cu artileria pe monitorul „Ardeal” (15 iul.-31 
oct. 1924), comandant de pluton la Batalionul de recruţi din Baza Navală Fluvială (31 
oct.-15 nov. 1924), comandant de companie şi educaţie fizică la Institutul Maritim (1 apr. 
1925-1 apr. 1926), Şcoala Navală (1 apr. 1926-1 mai 1928), ofiţer cu navigaţia pe cano
niera „Dumitrescu” (1 mai-4 nov. 1928), şeful Biroului 2 Informaţii la Comandamentul 
Diviziei de Mare (1 nov. 1928-1 apr. 1929), adjutant la Inspectoratul General al Marinei 
(1 apr.-l 1 nov. 1929, 20 ian.-l apr. 1930), ofiţer de cart distrugătorul „Mărăşti” şi ajutor la 
Grupul De Distrugătoare (11 nov. 1929-20 ian. 1930), şeful Serviciului Manevre şi însărci
nat administrativ pe distrugătorul „Mărăşeşti” (1 mai-15 oct. 1931), stagiu la Regimentul 
1 Vânători de Gardă Nr. 2 „Regina Elisabeta” (1 nov. 1931-15 oct. 1932), ajutor la Biroul 
1 din cadrul Inspectoratului General al Marinei din M.A.N. (1 nov. 1934-1 mai 1935), 
secundul monitorului „Ardeal” (1 mai-15 oct. 1935), stagiu la Secţia a V-a din Marele Stat 
Major (15 oct. 1935-1 oct. 1936), Baza Navală Fluvială (1 oct.-21 dec. 1936), şeful Biroului 
3 Instrucţie-Operaţii şi al Serviciului Transmisiuni în statul major al Comandamentului 
Litoralului Maritim (21 dec. 1936-15 mai 1937), şeful Biroului 2 şi 3 în statul major al 
Comandamentului Forţelor Maritime (15 mai 1937-18 apr. 1938), comandantul canonie- 
rei „Ghiculescu” (18 apr. 1938-?).

CĂPITAN-COMANDORUL ING. DUMITRIU TRAIAN

S-a născut la 27 mai 1900 la Galaţi.
A absolvit Şcoala Navală (1922), Şcoala de Aplicaţie (1925) şi Şcoala de Ingineri 

Artilerie Navală Paris (1928).
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A activai ca ofiţer instructor la Şcoala Copiilor de Marină 

din cadrul Institutului Maritim (1 iul.-24 oct. 1922), director 
de studii §i profesor de limba română şi istorie la Şcoala de 
Pilotaj şiT.F.S. (24 oct. 1922-15 nov. 1923), ambarcatpecano- 
niera „Griviţa" (21 mai-oct. 1923), monitorul „Brătianu” (15 
nov.-15 dec. 1923), detaşat la Serviciul Artilerie din comanda
mentul Diviziei de Dunăre (15 dec. 1923-1 mai 1924), ofiţer 
cu torpilele şi Artileria pe torpilorul „Vârtejul” (2 mai-11 nov. 
1924), ofiţer secund pe torpilorul „Vijelia" din cadrul Forţei 
Navale Maritime (15 mai 1925-1 apr. 1926), ajutor la Biroul 2 
şi 3 şi adjutant al comandantului în statul major al Diviziei de 

Dunăre (1 apr. 1926-1927), la Serviciul Artileriei din Direcţia Marinei (1 oct. 1928-1929), 
membru în Comisia de recepţie la Uzinele Bofors din Suedia a materialului de armament 
şi muniţii pentru distrugătoarele tip „Regele Ferdinand” (1929), ataşat ca stagiar pe lângă 
Comisia de la Gâvres-Franţa pentru practică în Poligonul de artilerie (22 oct. 1929-9 sept. 
1930), şeful Biroului Studii în Serviciul A.T.R. din Direcţia Marinei (1 nov. 1930-1935), 
ajutorul şefului Serviciului Tehnic în Comisia de supraveghere a materialului de artilerie 
de 150/50 mm şi pieselor componente care se construiau de Uzinele Skoda-Pilzen pen
tru monitoare (15 mai 1936-1 mai 1938), şeful Serviciului Tehnic la Direcţia A.M.T. din 
M.A.M. (1938-1939), şeful Serviciului Armament şi Muniţii al Marinei din M.A.M. (1939* 
31 mart. 1941), şeful Direcţiei A.M.G.T. a S.S.M. (1 apr. 1941-8 mai 1946).

La 8 mai 1946 a fost trecut în rezervă.

CĂPITANUL EFTIMIE T. ŞTEFAN

S-a născut la 4 mart. 1909 la Brăila.
A absolvit Şcoala Navală (1930), Şcoala Specială (1933), 

Institutul Militar de Educaţie Fizică (1935), Şcoala de Gaze 
(1936) şi Şcoala specializare mine (1940).

A activat în calitate de comandant de pluton recruţi, co
mandant companie şi responsabil pe monitorul „Basarabia” 
şi vedeta de siguranţă nr. 4 la Corpul Echipajelor Fluviale (1 
iul.-l aug. 1930), nava „Maican” (1 aug.-l nov. 1930), N.M.S. 
„Constanţa” (1 apr.-l oct. 1932), ofiţer cu artileria de 77 mm şi 
cu mitralierele de 7,7 mm la Apărarea Fixă Fluvială (1 apr.-l 
5 mai 1933), Grup Şlepuri Armate (15 mai-1 oct. 1933), in
structor la şcoala de cadre şi Batalionul de recruţi la Baza 

Navală Fluvială (1 oct. 1933-1 apr. 1934), însărcinat administrativ, ofiţer cu manevre bărci, 
navigaţie şi timonierie pe nava „Maican” (1 apr.-13 iul. 1934), Comandamentul Diviziei 
de Dunăre (13 iul.-l nov. 1934), ofiţer cu educaţia fizică la Baza Navală Maritimă (10-15 
oct. 1936), ofiţer cu artileria pe N.M.S. „Ghiculescu” (15 oct. 1936-15 iun. 1937), ofiţer cu 
artileria şi însărcinat administrativ pe N.M.S. „Dumitrescu” (15 iun.-l nov. 1937), ofiţer cu 
gazele şi la centrala de tir pe distrugătorul „Regele Ferdinand” (1 nov. 1937-1 nov. 1938), 
ajutorul comandantului Grupului Navelor Dezarmate (4 nov. 1938-16 apr. 1939), ofiţer 
cu adjutantura şi ajutor al şefului Biroului I la Comandamentul Litoralului Maritim (16
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apr. 1939-1 feb. 1940), ajutor al ofiţerului cu minele §i însărcinat administrativ pe N.M.S. 
„Durostor” (1 feb.-13 oct. 1940), ofiţer cu minele, gaze, fumigene §i bombe A.S., ofiţer 
cu informaţiile şi cenzura şi instructor elevi pe N.M.S. „Murgescu” (14 oct. 1940-14 feb. 
1941,21 iun. 1941-21 apr. 1942), detaşat „Durostor” (14 feb.-3 mart. 1941), comandantul 
Flotilei de Dragaj formate din dragorul „Amsel”, remorcherul „Elena” şi nava ascultare 
submarină „Vârtosu” (21 apr. 1941-15 feb. 1942), comandantul Secţiei Dragaj şi Flotilei de 
Siguranţă Constanţa, compusă din Secţia de Dragaj, cu nava „Albatros” şi remorcherele 
„Salamis” şi Mureş şi Secţia Ascultare Submarină, cu nava „Dor de Mare”,, pilotina „I.G. 
Duca” şi remorcherele „Vârtosul” şi „Istria” (15 feb.-l iul. 1943), comandantul Bateriei 
Ovidiu din Regimentul de Artilerie Marină (1 iul. 1943-1 nov. 1944), coniandant al per
manenţei C.P.Z.C. şi şef al echipei de specialişti A.S.A. detaşate pe lângă comandamentul 
Bazei Navale Sovietice Constanţa (nov. 1944-26 iul. 1945), Comandamentul Litoralului 
Maritim şi Fluvial (1945), şeful Secţiei A.S.A. din Serviciul A.M.G.T. al S.S.M. (26 iul. 1945- 
11 sept. 1946), şef Serviciu A.M.G.T. la Direcţia Marinei Regale (11 sept.-l nov. 1946).

La 5 sept. 1944 a părăsit Bateria Ovidiu fără ordin. La 8 sept. i s-au întocmit acte de 
dare în judecata Curţii Marţiale pentru încălcare de consemn. între 9 sept.-lO nov. 1944 
a fost pus la dispoziţia Comandamentului Litoralului Maritim şi Fluvial Serviciul AMG. La 
10 nov. 1944 a fost judecat de Curtea Marţială Constanţa şi închis. în urma recursului, la 
19 dec. 1944 a ieşit din închisoare. Recursul a fost judecat la Curtea Marţială Constanţa 
Secţia I pentru delictul de călcare de consemn şi achitat cu unanimitate de voturi, prin 
Sentinţa C.M.C. Secţia I nr. 1102 din 5 apr. 1945.

La 1 nov. 1946 a fost trecut în cadrul disponibil.

COMANDORUL FOCA N. ANTON

S-a născut la 17 ian. 1900 la Văculeşti, judeţul Botoşani. 
A absolvit primele patru clase primare la Şcoala „Gheor- 

ghe Asachi”, Liceul Naţional şi Liceul Militar din Iaşi, Şcoala 
de Artilerie, Geniu şi Marină (1920) şi Şcoala de Aplicaţii a 
Marinei (1923).

A fost trecut în rezervă la 22 iul. 1947. 
în Primul Război Mondial a fost cercetaş în Regimentul 

„Vasile Lupu”.
în perioada 1 iul. 1920-31 oct. 1921 a activat ca ofiţer 

cu artileria la bordul monitorului Mihail Kogâlniceanu din 
cadrul Diviziei de Dunăre.

De la 31 oct. 1921 până în 1922 a fost comandantul tunurilor de 154,2 mm calibru la 
Apărarea Fixă Constanţa.

în perioada 15 mai 1922-6 aug. 1923 a făcut parte din cadrele Institutului Maritim, 
ulterior fiind ambarcat la mare, ofiţer cu artileria şi dragajul pe canoniera Dumitrescu. 
A îndeplinit temporar funcţia de ofiţer secund pe canoniera Stihi, ocupându-se mult de 
curăţenia navei, de întreţinerea materialelor de la bord, de ordonarea inventarelor, de 
instrucţia şi disciplina echipajului.
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Intre 28 mai-1 nov. 1924 a fost ambarcat pe torpilorul Viforul iar în perioada 1 nov. 

1924-15 febr. 1925 a primit comanda unei companii de elevi la Institutul Maritim
între 25 apr. 1925-26 apr. 1927 a fost ofiţer secund pe canoniera Stihi Eugen iar în

tre 26 apr. 1927-1 apr. 1930 a fost ajutor al comandantului Apărării Fixe Maritime Sulina 
şi ofiţer cu minele. între 1 apr. 1930-1 nov. 1931 a fost mutat la Grupul Vaselor Grăni
cereşti, în funcţia de comandant al Companiei de Canoniere. A făcut dese voiaje şi trageri 
reduse şi de război cu toate canonierele întrunite, fiind ambarcat pe canoniera Oltul.

între 1 nov. 1931-16 mai 1933 a activat ca ofiţer secund pe distrugătorul Regele Fer- 
dinand iar între 16 mai-20 oct. 1933 comandant pe canoniera Stihi Eugen.

între 20 oct.-18 dec. 1933 a fost ambarcat pe distrugătorul Regina Maria iar între 18 
dec. 1933-20 apr. 1934 pe distrugătorul Mărăşeşti.

în perioada 20 apr.-23 nov. 1934 a activat în cadrul Bazei Navale Maritime. în calita
te de comandant al torpilorului Zborul (23 nov. 1934-18 mai 1935) şi de şef al garnizoanei 
Sulina a (acut patrulări lunare la Insula Şerpilor şi la Bugaz.

între 16 iun. 1936-7 mai 1937 a fost ajutor al comandantului Apărării Fixe Fluviale 
Galaţi.

Fiind şeful Secţiei de Gaze şi Fumigene şi al Secţiei Muniţii în Ministerul Aerului şi 
Marinei (7 mai 1937-10 apr. 1941), a făcut parte din comisia trimisă în Cehoslovacia pen
tru a studia mijloacele de apărare pasivă şi fabricile speciale pentru gaze. Ulterior a fost 
mutat la Serviciul Armament, Muniţiuni şi A.SA.

La intrarea în războiul antisovietic, îndeplinea funcţia de şef al Biroului I din Servi
ciul Secretariatului General al S.S.M. A fost ambarcat la mare, în calitate de comandant 
al canonierei Stihi Eugen şi al Grupului de Canoniere (13 iun. 1941-12 sept. 1943), fiind 
foarte bine apreciat pentru modul exemplar în care s-a comportat în calitate de coman
dant de navă, dar şi de convoaie în război.

La 13 sept. 1943 a preluat comanda puitorului de mine Amiral Murgescu. După 23 
aug. 1944, a ocupat funcţiile de comandant militar la Direcţia Generală a Căilor de Co
municaţie pe Apă în S.S.M. şi la Direcţia Hidraulică Giurgiu. Circa patru luni (între 1944- 
1945) a comandat Batalionul de Geniu Marină Brăila.

A fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a IlI-a.
între 1945-1946 a fost preşedintele Comisiei de Supraveghere pentru Şantierele din 

Brăila.
După război a fost arestat, pierzându-şi viaţa în timpul anchetei la care a fost supus 

de Securitatea din Brăila.

VICEAMIRALUL DR. FUNDĂTEANU C. PREDA

S-a născut la 14 iul. 1890 la Râmnicu-Vâlcea.
A absolvit Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti (1910), Şcoala Militară de Arulerie, 

Geniu şi Marină Bucureşti (1912), Facultatea de Drept din cadrul Universităţii din laşi 
(1919, doctor 1927), Cursul de Informaţii, doctoratul în drept şi economie politică (5 bile 
albe cu elogii) cu teza „Libertatea mărilor, dezarmarea şi prizele maritime” (1933).

De la 1 aug. 1912 a fost ambarcat pe bricul „Mircea”, în cadrul Diviziei de Mare. La 1 
apr. 1913 a fost mutat la Divizia de Dunăre, fiind îmbarcat la Grupul Portmine din cadrul
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Apărării Regiunii Dunării de Jos. Fiind însărcinat cu condu
cerea Pontonului Portmine „Sautter” (nr. 4), a concurat la 
apărarea podului de la Cernavodă.

In cursul zilelor de 12-14 nov. 1916 a executat o recu
noaştere îndrăzneaţă, în cursul căreia a salvat material de ar
tilerie, bani etc., cu toată opunerea inamicului.

în luna aug. 1916 a intrat în campanie, lucrând la barajul 
de la Constanţa. Ulterior a fost ataşat pe lângă Comandamen
tul Flotei Ruse de la Constanţa, ambarcat între 18 aug.-28 
sept. pe cuirasatul Rostislav. Mai târziu a fost trimis coman
dant de sector pe Dunărea de Sus: 28 sept.-16 oct. la Grupul 

Portmine; 16 oct.-29 nov. la Sectoarele Fluviale la Pietroşani, sub comandă locotenent- 
comandorului francez Mercier. S-a evidenţiat cu prilejul retragerii de la Roşiorii de Vede, 
salvând prin lupte un întreg tren sanitar plin cu răniţi.

Combatant pe frontul dunărean din Primul Război Mondial, când s-a remarcat în 
luptele de la Turnu-Măgurele, în ofensiva pe care forţele inamice bulgaro-germane, for
ţând trecerea Dunării, cu ostaşii săi a ţinut piept duşmanului, înlesnind în bune condiţii 
retragerea trupelor româneşti.

Prin Î.D.R. nr. 3 257 din 23 dec. 1916 a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” 
clasa a IlI-a.

între 24 nov.-24 dec. 1916 a revenit la Apărările sub Apă şi a executat un baraj pe 
Canalul Măcin şi unul la Ostrovul Chiciu, mai sus de gura Şiretului, ultimul împreună cu 
căpitanul francez de Laulay. în perioada 25 dec. 1916-26 ian. 1917 a fost ataşat la Sulina 
pe lângă amiralul rus Fabrisky iar între 28 febr.-12 mart. 1917 a fost trimis la Sevastopol 
cu misiunea de a aduce nişte mine.

La 1 ian. 1917 a fost numit comandant al Secţiei de Baraj. A contribuit la transfor
marea minelor de baraj Hertz în mine cu ancorare automată şi a luat parte la executarea 
barajului de fund de pe Canalul Sulina, executarea şi scoaterea barajelor pe braţul Chilia 
împotriva navelor bolşevice, precum şi la ridicarea barajelor de fund ruseşti de la Galaţi, 
Reni şi Pătlăgeanca în timpul armistiţiului.

Din oct. 1918 a fost însărcinat cu funcţia de şef al Biroului Contencios, respectiv al 
Serviciului Transporturilor din Inspectoratul General al Transporturilor.

între 1 nov. 1920-31 mart. 1923 a îndeplinit şi funcţia de locţiitor al Gomisarului 
Guvernului pe lângă Tribunalul de Prize Maritime.

între 15 oct. 1921-27 mai 1922 a fost comandantul Grupului Portmine din cadrul 
Apărării Fixe Fluviale.

între 1 nov. 1922-5 mai 1923 a ocupat funcţia de comandant secund al distrugătoru
lui Mărăşeşti, iar de la 5 mai a fost numit comandantul canonierei Lt. cdor. Stihi, cu care 
a luat parte la dragarea barajelor Constanţa şi a executat un marş de instrucţie în afara 
apelor teritoriale.

La 15 mart. 1925 a fost numit comandant secund pe distrugătorul „Mărăşti”, cu care 
a executat un voiaj la Napoli, pentru a supraveghea amenajarea şi modificarea tunurilor 
de 120 şi 45 mm ale distrugătoarelor.
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De la 1 apr. 1926 a fost promovat şef al Secţiei a IV-a (Hiclrografie, Transporturi, 

Politica Navigaţiei, Comisii Internaţionale) din cadrul Statului-Major al Marinei. Cu acest 
prilej, a contribuit la organizarea Serviciului Hidrografic al Diviziei de Mare şi a îndrumat 
lucrările hidrografice efectuate pe lacul Siutghiol, Gura Oceakof şi raionul Midia-Tuzla.

De la 1 apr. 1928 a fost mutat la Serviciul Istoric al M.St.M., unde a lucrat la cerce
tarea dosarelor şi întocmirea fişelor pentru operaţiile Marinei în timpul războiului de la 
Turtucaia, Rasova, Cernavodă şi Canalul Măcin.

La 24 mai 1929 a fost inclus in Casa Militară a M.S. regelui Carol al Il-lea ca adjutant 
al A.S.R. principelui regent.

în anul 1933 a continuat să activeze ca profesor de „Drept maritim internaţional” şi 
„Obstacole. Mine. Dragaj şi Războiul Submarin” la Şcoala Superioară de Război.

De la 1 apr. 1936 a fost numit adjutant al regelui Carol al Il-lea. în cursul anilor 1936- 
1937 a fost directorul Şcolii M.S. Marele Voievod de Alba-Iulia, însoţindu-1 pe acesta la 
Londra, Varşovia şi Atena în misiuni de reprezentare.

în perioada 25 oct. 1938-10 mart. 1939 a fost ataşat militar pe lângă Legaţia română 
din Roma şi acreditat în Albania.

La 13 mai 1939 a preluat comanda Direcţiei Dunării Maritime din Direcţia Generală 
a Porturilor şi Căilor de Comunicaţie pe Apă (P.C.A.), având misiunea de a menţine gura 
Sulinei şi Canalul Sulina până la Galaţi navigabile pentru navele maritime. între 13 mai 
1939-1 ian. 1947 a fost specialist în hidrografic - probleme legate de navigaţie şi ieşirea 
pe mare, regulamente şi convenţii internaţionale.

La 30 iun. 1941 a demisionat din armată „în timpul şi din cauza regimului antones- 
cian”, continuându-şi acdvitatea la Direcţia Dunării Maritime din Ministerul Marinei şi 
ulterior al Comunicaţiilor.

Ducând o existenţă foarte modestă, în perioada de instaurare a totalitarismului a fost 
nevoit să intre „ca mic salariat în câmpul muncii”, sprijinit fiind în căutările sale de reco- 
mandarea-adeverinţă cu nr. 105 209 eliberată de Comisariatul Militar Regional al oraşului 
Bucureşu. „Am urmat 3 luni Şcoala de desenator tehnic într-un atelier de stat dar, din 
cauza vârstei înaintate, n-am putut obţine vreun post”, a mărturisit ulterior. în aceste 
condiţii, la 1 mart. 1951 a obţinut un post de calculator şi verificator la biroul de vânzări al 
Fabricii de Mucava şi Cartonaje „Stăruinţa”, din Şoseaua Vitan nr. 65 din Bucureşd.

La 15 aug. 1953 a fost arestat şi condamnat la 10 ani de muncă silnică, predeapsă 
pe care a ispăşit-o pe Şanderul Canalului Dunăre-Marea Neagră. în urma unei amnistii, 
în 1956 a fost repus în libertate cu drept de muncă, dar fără drept de pensie. în 1959 i 
s-a acordat pensie civilă şi, în urma demersurilor făcute la Ministerul Forţelor Armate, a 
obţinut şi pensia militară.

A fost redactor al „Revistei Marinei”, scriind numeroase articole interesante de speci
alitate în presa militară. în 1935 a publicat, sub egida L.N.R., lucrarea „Libertatea mărilor 
şi prizele maridme”, apreciată în termeni elogioşi de Nicolae Titulescu. în 1944 a publicat 
studiul „Eşirea la mare”, abordat ca temă încă din anul 1934, în „Revista Fundaţiilor Re
gale”. Membru al Academiei de Ştiinţe din România, a scris numeroase lucrări de drept 
maridm, printre care „Marea şi dreptul maritim”.

S-a stins din viaţă la 79 de ani, fiind îngropat în cavoul familiei sale din cimitirul 
„Bellu”.
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CĂPITANUL GEORGESCU M. ŞTEFAN

S-a născut la 21 dec. 1920 la Roman, jud. Neamţ.
A absolvit Şcoala Navală (1942), Şcoala de Aplicaţie (1946), Institutul de Construcţii 

(1954).
A fost comandantul remorcherului „Mureşul” (10 mai 1942-17 mai 1944), cu care 

a participat pe frontul Mării Negre, comandant de baterie la Regimentul de Artilerie 
Marină (17 mai 1944-5 mai 1945) §i aghiotant la Inspectoratul Marinei (5 mai 1945-1 sept. 
1947). La 1 sept. 1947 a fost trecut în rezervă.

Ulterior a lucrat ca funcţionar la întreprinderea Petroliferă Obor (1947-1949) şi H. 
Firkelstein (1949-1950), topohidrotehnician la I.L.H. Ministerul Transporturilor (1950- 
1952), şef de şantier la I.C.H. (1952-1955), şef de lot şi inginer şefia I.C.H.F. C.C.M.B. 
(1955-1969) şi inginer şefia I.C.P.B. (1969-?).

VICEAMIRALUL KOSLINSKI EM. GHEORGHE

S-a născut la 20 mai 1889 la Galaţi.
A absolvit Liceul „Vasile Alexandri” din Galaţi, Şcoala Fi

ilor de Militari din Iaşi (1906), Şcoala Militară de Artilerie şi 
Geniu din Bucureşti, Şcoala Navală din Brest (1908), Şcoala 
de Aplicaţie, fiind ambarcat pe navele Borda şi Douguay Tro- 
uin, stagiu in Marina Militară italiană, ambarcat pe contrator- 
pilorul Advente (toamna anului 1913), Şcoala de Submarine 
de la Toulon (Franţa, dec. 1918), practică pe submarinul An- 
dromaque şi Şcoala de Navigaţie Submarină din Toulon.

în 1910 a fost încadrat în Marina Română, iar în 1911 a 
întreprins o călătorie în câteva porturi italiene, unde a studiat 
noile tipuri de nave torpiloare. A fost ofiţer secund pe puito

rul de mine „Alexandru cel Bun” iar în 1912 a fost ambarcat pe crucişătorul „Elisabeta”, 
fiind trimis în misiune la Constantinopol.

A participat la campania din vara anului 1913, la comanda vedetei fluviale „Valter 
Mărăcineanu”.

în 1914 a preluat comanda vedetei de siguranţă „Cpt. Bogdan”.
în 1916, în calitate de comandant militar al portului Cernavodă, a participat la răz

boiul pentru întregirea neamului. în luna oct. A fost comandantul Sectorului Fluvial Piua 
Pietrii, iar din 8 nov. 1916, în fruntea unui detaşament de infanterie marină, a acţionat în 
zona Dunării, între Pietroşani şi Giurgiu, în retragerea de la Vedea la Comana, luptând 
cu un batalion inamic ce era însoţit de cavalerie şi artilerie.

în perioada 22 dec. 1916-1 mai 1917 a fost detaşat ca şef al Serviciului T.F.S. la 
M.C.G., iar la 1 mai 1917 a fost numit ofiţer cu Artileria în cadrul statului-major al Flotei 
de Operaţiuni.

După război a lucrat în cadrul Inspectoratului Marinei, iar între anii 1921-1926 a 
fost ofiţer de ordonanţă şi ulterior adjutant al regelui Ferdinand. în paralel a predat, în 
premieră, la Şcoala Navală, Cursul de Submarine.
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Prin D.M. nr. 951/1927 fiind numit preşedinte al Comisiei de supraveghere a con

strucţiei primului submarin românesc „Delfinul” şi a navei-bază pentru submarine „Con
stanţa”.

La întoarcerea în ţară, a fost numit preşedintele Comisiei Regulamentare. A revenit 
la catedră, la Secţia Marină din Şcoala de Război, unde a predat ofiţerilor-elevi cursul 
„Tactica aplicată a forţelor submarine”.

Intre anii 1933-1935 s-a aflat Ia comanda Escadrilei de Distrugătoare, introducând în 
practica navigaţiei manevra tactică pe baza cinematicii navale.

La 31 mart. 1938 a fost numit la comanda C.F.N.M.
La 1 dec. 1938 a preluat comanda Diviziei de Dunăre, iar la 1 iul. 1940 a devenit şeful 

de stat-major al C.M.R.
în perioada 17 oct. 1940-27 ian. 1941 a fost subsecretar de stat pentru Marină.
Din motive de sănătate, la 27 ian. 1941 a trecut în disponibilitate. între 1 febr. 1941- 

30 iul. 1943 a fost la dispoziţia M.St.M. După demisie, conform Î.D.R. nr. 2375 din 27 aug. 
1943, a fost trecut în rezervă.

De la 1 nov. A fost concentrat pentru patru luni în cadrul S.S.M., ca preşedinte al 
Consiliului de Onoare.

între 1943-1946 a fost comisar al guvernului pe lângă Şantierele Navale Galaţi.
în 1946 s-a pensionat definitiv.
Ca fost demnitar în guvernul Antonescu, în 1948 a fost arestat de regimul comunist, 

închis la Văcăreşd şi condamnat, la 19 ian. 1949, la doi ani de închisoare.

CĂPITAN-COMANDORUL LIMBlDI S. OVIDIU

S-a născut la 6 mart. 1900 la Constanţa.
A absolvit Şcoala Navală (1928), Şcoala de Aplicaţie 

(1929), Şcoala Politehnică.
A activat la Serviciul Hidrografic (I aug.-15 oct. 1928, 

20 mai-31 oct. 1930), ofiţer secund pe nava „Lt. Vârtosu” 
(15 mai-16 oct. 1929), Şcoala Instructorilor (1 nov. 1929-1 
mart. 1930), comandantul plutonului 3 din compania a Vll-a 
la Batalionul de Recruţi la Corpul Depozitelor Maritime (1 
mart.-20 mai 1930), ofiţer de clasă şi profesor la Şcoala de 
Specialităţi (1 nov. 1930-1 apr. 1931), detaşat la Institutul 
Geografic al Armatei (1-15 feb. 1931), ofiţer cu T.F.S. la bor
dul distrugătorului „Mărăşeşti” şi adjutant al comandantului 

Escadrilei de Distrugătoare (18 mai-1 nov. 1931), ajutor Ia Secţia a IV-a la Comandamentul 
Marinei Militare (1 nov. 1931-19 feb. 1932), ambarcat pe s/s „România” (19 feb.-23 mai 
1932), ofiţer cu detaliul şi ajutor al ofiţerului cu aruleria la bordul canonierei „Stihi” (23 
mai-15 oct. 1932), Ia Comisia de Regulamente, respectiv adjutant la Divizia de Mare (1 nov. 
1932-21 apr. 1934), înlocuitor al şefului Biroului 2 şi adjutant Ia Divizia de Mare (9 mai-21 
iun., 22 iul.-23 apr. 1934), ofiţer cu detaliul, cu infanteria, cu timonieria, cu navigaţia şi 
însărcinat administrativ la bordul torpilorului „Năluca” (25 apr.-16 oct. 1934), ofiţer cu 
Serviciul Transmisiunilor şi staţia T.F.S. şi cu Serviciul Administrativ la bordul distrugă-
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torului „Regina Maria” (16 oct. 1934-11 mai 1936), însărcinat cu Serviciul Aprovizionării 
la Apărarea Fixă Maritimă (11 mai-8 iul. 1936), comandantul Staţiunii Navale Sulina (8 
iul.-31 oct. 1937), ofiţer cu Armătura şi cu cazarmarea la Apărarea Fixă Maritimă (31 oct. 
1937-1 sept. 1938), comandantul Bateriei Tataia la Apărarea Fixă Maritimă (1 sept. 1938-1 
mart. 1939), detaşat comandantul companiei a IlI-a la Batalionul de Recruţi al D.Fl.E.M. 
(1 mart.-15 mai 1939), ofiţer secund al canonierei „Dumitrescu” (15 mai-1 nov. 1939), şe
ful Serviciului Hidrografic şi şeful Secţiei Hidrografice nr. 1 de pe lângă Comandamentul 
Litoralului Maritim (1 nov. 1939-23 sept. 1948), detaşat la dispoziţia Insdtutului Geografic 
Militar (23 sept.-15 dec. 1948).

La 15 dec. 1948 a fost trecut în rezervă.

CONTRAAMIRALUL MACELLARIU N. HORIA-ION-POMPILIU

S-a născut la 10 mai 1894, la Craiova.
A absolvit şcoala primară. Liceul „Mihai Viteazul” din 

Bucureşti, Şcoala Militară de Artilerie, Geniu şi Marină, Sec
ţia Marină (1915), Şcoala de Aplicaţie a Marinei şi Şcoala de 
Informaţii pentru ofiţeri superiori (1923), Şcoala de Război 
Naval Paris (1928), Facultatea de Drept (1926) şi doctor în 
ştiinţe economice şi politice.

La 15 aug. 1916 a fost mobilizat la partea activă a Flo
tei de Operaţiuni româno-ruse de pe Dunăre, ca adjutant al 
comandantului navei-amiral „Principele Nicolae”. La 16 dec. 
1916 i s-a încredinţat comanda navei Principele Nicolae, re- 
marcându-se în luptele de la Turtucaia, Rasova şi Hârşova.

La 1 dec. 1918a fost detaşat la Serviciul Geografic al Armatei.
în perioada febr. 1920-mai 1923 a îndeplinit funcţia de comandant al Şcolii de Pilotaj 

şi Hidrografie.
în 1923 a fost ambarcat pe distrugătorul „Mărăşeşti”. Ulterior a activat în calitate 

de comandant al torpilorului Lepri (1923-1924), comandantul torpilorului „Vârtejul" 
(21 mart. 1924-1 mai 1925), detaşat la M.St.M., apoi la Inspectoratul General al Marinei 
(1928), comandantul monitorului Lascăr Catargiu, profesor, inspector de studii şi coman
dant al Secţiei de Marină din Şcoala Superioară de Război (5 dec. 1932-1936), şef de stat- 
major al Diviziei de Mare, rămânând în continuare profesor „în afară dîn cadre” la Şcoala 
Superioară de Război (nov. 1936-15 iun. 1937), comandantul monitorului „Mihail Kpgăl- 
niceanu” (15 iun.-3 nov. 1937), şef de stat-major la C.F.N.M. (3 nov. 1937-18 apr. 1938), 
comandantul distrugătorului „Regina Maria”.

Ulterior a fost subşef de stat-major în C.M.R. (30 nov. 1939-20 mai 1940), secretar 
general pentru Marină în Ministerul Aerului şi Marinei (20 mai 1940-12 febr. 1941) şi şef 
de stat-major al St.M.M. (12 febr. 1941-?).

După declanşarea războiului, a fost mobilizat în M.C.G., iar la 28 aug. A fost ataşat pe 
lângă Misiunea Navală Germană din Bucureşti, condusă de amiralul Fleischer, căreia i se 
subordonaseră Forţele Maritime Române.

La 26 ian. 1942 a fost numit la comanda Escadrilei de Distrugătoare. A condus opera
ţiunea de minare de la Odessa (iun. 1942), uldma mare acţiune românească de pe litoralul
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vestic al Mării Negre, având la dispoziţie 24 de nave militare române şi germane. A parti
cipat direct la 33 de misiuni de siguranţă a convoaielor şi la 8 misiuni de minare.

La 23 apr. 1943 a fost numit comandantul F.N.M. Prin Î.D.R. nr. 656 din 12 mart. 
1943 a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a IlI-a „pentru curajul deosebit, 
bravura şi competenţa cu care a acţionat cu escadrila sa pe timpul operaţiunilor contra 
Rusiei Sovietice”.

Concomitent cu apărarea litoralului românesc, a escortat convoaiele de aproviziona
re şi evacuare din Trasnistria şi a asigurat transportul în ţară a trupelor din Crimeea (12 
apr.-14 mai 1944).

Graţie tactului său deosebit şi relaţiilor personale cu comandamentele germane, la 23 
aug. 1944 a reuşit să evite posibilitatea unei agresiuni în portul Constanţa. După sosirea 
soviedcilor pe litoralul românesc, a fost numit, pentru scurt timp, comandant al Dobrogei, 
apoi comandant al Şcolii Superioare de Marină.

A fost trecut în rezervă la 23 apr. 1945, deşi activitatea sa fusese apreciată favorabil de 
către o comisie de anchetă instituită de conducerea ministerului.

Nedreptatea făcută l-a apropiat de mişcări interne de rezistenţă împotriva influenţei 
sovieticilor, care au impus de trei ori anchetarea sa pentru adtudinea faţă de germani, pe 
care comisiile militare de anchetă aveau să o găsească perfect corectă.

La 6 iun. 1945, Comisia Aliată de Control l-a acuzat de „conlucrare acdvă cu Ger
mania fascistă” şi de acţiuni criminale contra Naţiunilor Unite după 23 aug. 1944. în tot 
cursul războiului, arăta generalul Susaikov, locţiitorul preşedintelui Comisiei Aliate de 
Control, în scrisoarea adresată dr. Petru Groza, a fost „unul din oamenii cei mai apropiaţi 
ai fostului comandant al Flotei germane din Marea Neagră, amiral Brinkman”. Generalul 
Susaikov îl mai acuza de faptul că, in primele zile după 23 aug. 1944, a dovedit „neglijenţă 
criminală”, permiţând comandamentului german să deplaseze „fără opunere, Flota mili
tară germană din Constanţa în Bulgaria”, să distrugă bateriile de coastă, inclusiv bateria 
„Tirpitz” şi staţiile radio de pe litoral. „în intervalul 25-28 aug. - considera în mod cu totul 
eronat, generalul soviedc - Macellariu nu numai că nu a luptat contra nemţilor, însă prin 
acţiunile şi dispoziţiile date a sprijinit activ pe nemţi prin asigurarea bazelor pentru vasele 
germane, furnizându-le subzistenţe şi muniţii. Mai mult, la data de 26 aug. 1944, conform 
ordinelor lui Macellariu, a fost pregătită pentru luptă artileria de coastă a României, cu 
tragere în ţintele maridme şi cu scopul de a împiedica înaintarea trupelor sovietice spre 
coasta vesdcă a Mării Negre.”

Invocând art. 14 al Convenţiei de Armisdţiu din 12 sept. 1944, locţiitorul preşedin
telui Comisiei Aliate de Control cerea „darea în judecată a contraamiralului Macellariu ca 
criminal de război”.

Cercetând aceste învinuiri. Cabinetul 7 al Tribunalului Poporului a studiat docu
mentele oficiale aflate în arhiva St.M.M., declaraţiile a numeroşi martori, stabilind că în 
funcţiile pe care le-a avut până la 23 aug. 1944 - şef de stat-major al Marinei, comandant al 
Escadrilei de Distrugătoare, comandant al Forţelor Navale Maridme - nu a avut „nicio ini- 
ţiadvă din punct de vedere operadv”. Marina Română fiind subordonată A.G.M.N. care 
primea, la rându-i, direcdve din partea Grupului de Sud al Marinei germane. Prin urma
re, în mod corect, în Referatul de cercetare se aprecia: „Colaborarea sa cu forţele germane 
nu se poate încadra în Decretul-Lege pentru urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de 
dezastrul ţării decât dacă s-ar constata că el, în calitatea pe care a avut-o, militând pentru
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hitlerism şi având răspunderea politică efectivă, a permis intrarea armatelor germane pe 
teritoriul ţării sau dacă a militat pentru pregătirea sau săvârşirea faptelor de mai sus prin 
grai, scris sau prin alte mijloace. Din actele şi probele cercetate la acest cabinet nu se con
stată însă nicio activitate a contraamiralului Macellariu în acest sens şi nu se constată nici că 
în calitatea pe care a avut-o, ar fi încălcat legile internaţionale de purtare a războiului.”

Relevând atitudinea demnă a comandantului F.N.M., în Referatul de constatare se 
arăta că s-a opus „cererilor ce depăşeau obligaţiile impuse”, solicitând, la 4 dec. 1943, să fie 
schimbat din funcţie dacă nu i se dă satisfacţie. Datorită intervenţiei sale din oct. 1943, sub
marinele italiene din portul Constanţa nu au putut fî luate de germani după trecerea Ita
liei de partea Naţiunilor Unite. „Din toate acestea - se continuă în document - se constată 
că activitatea contraamiralului Macellariu înainte de 23 aug. Nu poate să fie încadrată în 
dispoziţiile legii criminalilor de război şi nici nu sunt dovezi că el a fost unul din oamenii 
apropiaţi ai comandanţilor germani din Marea Neagră.”

Referindu-se la perioada de după 23 aug. 1944, în documentul emis de Tribunalul 
Poporului se preciza că a îndeplinit ordinele primite de la eşaloanele superioare, că înţe
legerea realizată, împreună cu generalul Costin lonaşcu, comandantul Diviziei 9 Infante
rie, care acţiona în zonă cu amiralul Brinkman, s-a datorat superiorităţii forţelor navale 
germane din portul Constanţa, că ordinul M.St.M. român pentru dezarmarea navelor 
germane a sosit la 25 aug. 1944, ora 17.30, după ce majoritatea navelor germane părăsi
seră portul Constanţa, sub protecţia bateriei „Tirpitz”, care avea tunurile îndreptate spre 
obiectivele române. Mai mult, anticipând acest ordin, ordonase deja atacarea navelor ger
mane în situaţia în care acestea ar fi deschis focul.»

In legătură cu acuzaţiile de necooperare cu forţele sovietice, în referat se preciza: „Este 
adevărat că în acest interval, de la 26-31 aug. 1944, iscândli-se diferitele neînţelegeri şi con
traamiralul Macellariu fiind pus de mai multe ori în situaţia de a refuza mai multe cereri ale 
Comandamentului rus, se putea la un moment dat ca el să fie suspectat, însă, în realitate, 
din toate probele şi documentele de la dosar se constată că el nu a făcut altceva decât a 
încercat să execute ordinele primite de la guvernul român şi de la Marele Stat Major şi că 
în executarea ordinelor primite, contraamiralul Macellariu Horia s-a conformat întocmai 
dispoziţiunilor superioare, şi în relaţiile purtate cu comandamentele sovietice a arătat nu 
numai hotărârea sa de a alătura forţele sale sub ordinele forţelor sovietice contra inamicului 
comun. Germania, dar a arătat şi un deosebit tact, fără de care rezolvarea unor probleme 
atât de grele nu ar fi putut conduce la rezultatele ajunse, rezultat)^ de perfecta cooperare a 
flotei române cu flota sovietică, concluzii la care a ajuns, de altfel,'şi actualul ministru al Ma
rinei, viceamiralul Gheorghiu în cercetările sale.” Pentru aceste modve, în documentul emis 
de Cabinetul 7 al Tribunalului Poporului se concluziona: „Nu se poate face în speţă aplica
rea niciunui text din Legea nr. 312/1945, în sarcina sa negăsindu-se nicio culpabilitate.”

Nemulţumită de această decizie. Comisia Aliată de Control a revenit, la 29 nov. 1945, 
printr-o Notă a viceamiralului Bogdenko adresată Ministerului de Justiţie, în care arăta 
că „nu este de acord cu raportul domnului acuzator public Săracu în afacerea lui Horia 
Macellariu şi perseverează asupra continuării cercetării contra vinovatului şi tragerea sa 
la răspundere. Comisia Aliată de Control s-a adresat şi Preşedinţiei Consiliului de Miniştri 
şi Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului, la 13 dec. 1945, la 8 ian., 2 febr., 23 
şi 28 fcbr, 1946. Ca urmare, ministrul de Război, generalul Constantin Vasiliu-Răşcanu, 
a numit o comisie compusă din generalii Mihail Lascăr, Grigore Nicolau şi loan Popescu
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pentru a stabili răspunderile comandamentelor de marină §i ale contraamiralului Horia 
Macellariu faţă de învinuirile aduse de sovietici în legătură cu acţiunile desfăşurate în Ma
rea Neagră §i la Dunăre după 23 aug. 1944”.

Finalizând cercetarea, în luna mai 1946 comisia a concluzionat: „Marina Regală a 
încetat complet operaţiunile militare contra U.R.S.S. din momentul cunoaşterii Proclama
ţiei Majestăţii Sale Regele Mihai I, a comunicatelor guvernului şi Preşedinţiei Consiliului 
de Miniştri din noaptea de 23/24 aug. 1944, cum şi în baza ordinelor primite de la Statul 
Major al Marinei. Cooperarea cu flota germană, în zilele ce au urmat declarării armis- 
Uţiului, atât în zona portului Constanţa, cât şi în porturile Dunării de Jos, nu a putut fi 
constatată sub nicio formă.

Din contră, atitudinea dârză a comandamentelor şi unităţilor, expectativa strictă şi 
energică adoptată, ameninţarea cu represalii şi utilizarea forţei au impus germanilor res
pectarea angajanientului declarat de guvernul român.

Până la primirea ordinului de dezarmare a armatei germane, la 25 aug. 1944, atitu
dinea faţă de flota şi unităţile germane de litoral a fost aceea decurgând din Comunicatul 
Guvernului, care asigura armata germană că se poate retrage în linişte, cu condiţia cate
gorică de a nu fi agresivă.

Plecarea flotei germane fără luptă din portul Constanţa s-a produs in urma unui act 
de comandament, lămurit prin justificările aduse şi având la bază numai consideraţiuni de 
ordin militar strategico-tactic. Orice alte interpretări adngând buna credinţă, loialitatea, 
sinceritatea şi onoarea sa nu pot fi puse în discuţie.”

Luând în calcul şi aceste concluzii care corespundeau realităţii istorice. Parchetul 
Curţii Bucureşd a decis, în urma reexaminării cazului, prin Ordonanţa din 10 oct. 1946, 
scoaterea sa de sub învinuire.

Sperând, asemenea altor ofiţeri şi oameni politici români, într-o răsturnare a situaţiei 
polidce din ţară după 1945 printr-un eventual conflict între anglo-americani şi soviedd şi 
luând contact cu elemente ale mişcării naţionale de rezistenţă, începând din 1946 a fost 
urmărit de organele Ministerului de Interne şi în cele din urmă arestat.

La 18 nov. 1946, Curtea Militară de Casare şi Jusdţie, prin Decizia nr. 2, l-a con
damnat, în contumacie, la muncă silnică pe viaţă pentru pardcipare la „complotare întru 
distrugerea unităţii statului”, la 25 ani muncă silnică pentru complicitate la „păstrarea de 
armament, muniţii şi exploziv”, la 10 ani de detenţie riguroasă, 5 ani de degradare dvică 
şi 50 000 lei cheltuieli de judecată pentru „răzvrătire”, instanţa hotărând să execute pe
deapsa cea mai grea.

După ce a fost arestat, la 19 apr. 1948 a făcut, în termen legal, acţiune de „opoziţie”, 
acceptată abia în iul. Acelaşi an. La scurt timp însă a fost implicat în procesul Mişcăm li
bertăţii Româneşti, început la 27 oct. 1948. Prin sentinţa nr. 1 834 din 2 nov.. Tribunalul 
Militar Bucureşti l-a condamnat la muncă silnică pe viaţă pentru „crima de înaltă trădare 
prin necredinţă”, la 7 ani închisoare corecţională, 20 000 de lei amendă şi 5 am interdicţie 
pentru delictul de „uneltire contra ordinii sociale”, la 25 ani muncă silnică şi 10 ani degra
dare civică pentru „crima de organizare şi participare la organizaţii de tip fasdst, politke şi 
paramilitare”, la 10 ani temniţă grea şi 5 ani degradare civică pentru „crima de complot m 
scop de trădare”, la 10 ani detenţie riguroasă şi 5 ani de degradare civică pentru „crimaîn 
complot în scop de răzbunare”, urmând să execute pedeapsa cea mai mare, adkă muncă
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silnică pe viaţă, degradarea civică pe viaţă şi 20 000 de lei amendă. Cu acelaşi prilej s-a 
dispus şi confiscarea averii sale. Toate eforturile depuse pentru a i se pune la dispoziţie 
„motivarea sentinţei condamnatoare” au rămas fără rezultat, aşa cum afirma după 10 ani 
de detenţie.

La 4 nov. 1948, a fost încarcerat în închisoarea Aiud, unde a stat până la 2 apr. 1958, 
în condiţii foarte grele: „Regim celular, la secret, fără contact cu familia (oral, scris sau de 
ajutor), fără muncă, carte sau scris, fără aer, lumină, soare, fără a şti ce se petrece în lume 
sau putea să mă manifest.”

Explicând cauzele pentru care nu s-a prezentat la proces, la 23 apr. 1948, din închi
soarea de la Aiud, el făcea cunoscut: „Nu m-am putut prezenta în instanţă, pentru că mă 
puteam apăra în deplină libertate, declarând că fusesem abilitat de Majestatea Sa Regele 
în acea mişcare. Nu se poate concepe că o abilitare din partea şefului statului într-o anu
mită sarcină unui cetăţean înseamnă turburarea ordinii şi siguranţei statului.”

La 20 febr. 1957, din penitenciarul Aiud a făcut cunoscut Tribunalului Militar Bucu
reşti că, de la 19 apr. 1948, nu avea „nicio legătură cu lumea exterioară” şi nicio posibi
litate de a se apăra. Cerând să i se prezinte motivele detenţiei sale, el a precizat: „N-am 
fost trădător, un necredincios, răzvrătit sau complotist împotriva Patriei şi Neamului meu. 
M-am bătut pentru întregirea neamului românesc, m-am bătut pentru graniţele lui sfă
râmate. Am dorit ca ţara mea, în care m-am născut liber, fiecare locuitor, indiferent de 
origine etnică, de credinţă religioasă, de starea socială şi de ideile sale politice să fie liber 
şi egal a se manifesta prin grai şi scris, fără teamă, supunându-se fără constrângere voinţei 
majorităţii poporului, exprimată liber şi fără teamă, iar neamul să fie independent şi stă
pân pe destinele lui, respectând coexistenţa şi drepturile celorlalte neamuri.”

După 10 ani de închisoare, la 4 apr. 1958, a fost transferat la penitenciarul Râmnicu 
Sărat, „într-un regim şi mai sever de condiţiuni speciale, fără ca să-mi recunosc vreo gre
şeală care să justifice pedepsirea mea şi mai rău”.

Aflat într-o situaţie de sănătate precară, la 23 apr. 1958, s-a adresat directorului ge
neral al penitenciarelor: „Sunt bătrân (64 ani) şi bolnav (distrofic cu o debilitate generală, 
astenie şi frecvente lipotimii, cardio-miocardită, afecţiuni pulmonare, afecţiuni digestive- 
gastrită şi enterocolită, tulburări de vedere, imagini suprapuse, vedenii colorate, orificiile 
lerniale slăbite, picioarele se umflă din cauza ţesuturilor slăbite etc. în această stare a să
nătăţii şi a vârstei sunt pus într-un regim de execuţie înăsprit, în care nu pot, la nevoie, să 
mă întind zilnic timp de 17 ore şi cu regimul alimentar - pe care-1 aveam la penitenciarul 
Aiud din cauza boalei - suprimat. în continuarea acestei situaţii, căreia nu-i pot face faţă, 
cu slabele mele puteri rămase, îmi văd sfârşitul vieţii grăbit, fără ca să am vreo vină care să 
justifice înăsprirea tratamentului impus.”

în această stare, cerea să se dispună transferarea sa la un penitenciar „atribuit incul
părilor asemănătoare cu a mea şi într-un regim potrivit stării sănătăţii mele”, să i se trimită 
sentinţele de condamnare pentru ca „în deplină cunoştinţă de cauză să pot cere revizuirea 
proceselor mele”. Făcea acest apel „în baza dreptului uman de apărare”.

în finalul cererii sale, care se poate constitui şi într-un veritabil testament moral, făcea 
încă o dată dovada demnităţii sale: „Ar părea paradoxal acest apel la viaţă omenească din 
partea unui condamnat politic să moară în temniţă, când normal ar fi să dorească cu un 
minut mai devreme să se curme această agonie. Sunt însă comandamente care îmi ordonă 
să fac acest apel: religia mea îmi interzice sinuciderea şi dimpotrivă îmi impune nu numai
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să-mi păstrez corpul, dar şi să mi-1 apăr; meseria mea de marinar şi militar m-a învăţat să 
nu abandonez în furtună şi mai presus de orice este credinţa mea, intimă şi nezdruncinată 
a nevinovăţiei mele şi nedreptăţii ce mi s-a făcut. Nicicând n-am fost trădător, un necre
dincios, un tulburător al ţării şi neamului meu. Tot trecutul meu este martor că viaţa şi 
activitatea mea am pus-o în serviciul şi pentru binele poporului român.” în încheiere, an
ticipând revenirea la o situaţie normală pentru care luptase şi suferise, prognoza; „Când
va, când padmile politice se vor atenua, realitatea va apare în tot adevărul ei.”

A fost transferat în închisoarea Jilava (13 apr. 1963), Gherla (13 iun. 1963), Dej (3 dec. 
1963) şi din nou Gherla, de unde avea să fie eliberat la 29 iul. 1964, în urma Decretului 
de amnisdere nr. 411/1964, după ce, la 3 ian. 1963, pedeapsa de muncă silnică pe viaţă ii 
fusese modificată în muncă silnică pe 25 ani.

în 1963 sosea la Gherla, nimerind în celula în care se afla şi Nicolae Steinhardt, pu
blicist şi scriitor, autorul „Jurnalului fericirii”, ajuns, ca mulţi alţi intelectuali, deţinut po- 
lidc. Referindu-se la perioada din penitenciarul Gherla, 1963, Steinhardt scrie: „Sosind 
la Gherla în camera în care mă aflu şi eu, amiralul Horia Macellariu exclamă: Raiul pe 
pământi Vine de la Râmnicul Sărat, unde a trăit şase ani de zile singur în celulă; supus 
unui regim de înfometare, a mâncat paiele din ssdtea (destrămată) pe care dormea, până 
la urmă toate, n-a mai rămas decât pânza de sac. Pielea de şagrin, filmată altfel. în celula 
de alături a murit Ion Mihalache, după ce orbise.”

întors acasă în vara anului 1964, la vârsta de 70 de ani, a încercat să-şi publice memo
riile dar a renunţat la contractul cu Editura Militară, din cauza incertitudinilor legate de 
imixtiunea cenzurii comuniste.

S-a stins din viaţă la 95 de ani, fiind înmormântat în cimitirul Mănăstirii Cozia, alături 
de părinţi şi de soţia sa.

în anul 1998, Editura Sagittarius din Bucureşti i-a publicat volumul memorialistic „în 
plin uragan. Amintirile mele”, ediţie prefaţată şi îngrijită de loana-Maria lonescu.

CĂPITAN-COMANDORUL MĂRGINEANU T. OVIDIU

S-a născut la 16 mart. 1900 la Bucureşti.
A absolvit Şcoala Navală (1921), Şcoala de Aplicaţie 

(1924), Cursul de trageri navale (1931).
A activat la Divizia de Mare (1 iul. 1921-16 apr. 1922), 

Divizia de Dunăre (16-24 apr. 1922), Apărarea Fixă Fluvială 
(24 apr.-l oct. 1922), Forţa Navală Maritimă (1 oct. 1922-20 
oct. 1923), ofiţer cu navigaţia, timonieria, T.F.F. şi bibliote
ca pe torpilorul „Sborul” (1 apr. 1924-14 oct. 1925), coman
dantul unităţii elevilor la Şcoala Navală (14 oct. 1925-1 mai 
1927), comandant companie la Arsenalul Marinei (1 mai-5 
oct. 1927), comandant de companie la Baza Navală Maritimă 
(5 oct. 1927-1 mai 1928), ofiţer cu torpilele, manevra bărcii şi 

detaliu pe distrugătorul „Mărăşti” (1 mai 1928-1 oct. 1929), Corpul Echipajelor Maritime 
(1 oct. 1929-26 mai 1930), ofiţer secund pe canoniera „Lepri” (26 mai-28 iul. 1930), ofiţer 
secund pe distrugătorul „Regina Maria” (28 iul. 1930-25 apr. 1931), comandantul bateriei 
Tataia la Apărarea Fixă Maritimă (25 apr.-25 oct. 1931), ajutor comandantului Apărării

V
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Fixe Maritime (25 oct. 1931-18 feb. 1933), însărcinat cu corespondenţele şi ofiţer cifrator 
şi cu adjutantura la Comisia de Regulamente din Inspectoratul General al Marinei (18 
feb.-l nov. 1933), şeful Serviciului Inventarelor la Arsenalul Marinei (1 nov. 1933-25 apr. 
1934), ofiţer secund pe monitorul „Bucovina” (25 apr.-31 aug. 1934), comandantul cano- 
nierei „Stihi” (14 mai-23 dec. 1935), ajutorul comandantului Şcolii de Specialităţi (23 dec. 
1935-10 iun. 1936), comandantul canonierei „Stihi” (10 iunie-31 august 1936), N.M.S. 
„Constanţa” (4 nov. 1936-14 oct. 1937), ajutor al comandantului Şcolii de Specialităţi 
(14 oct. 1937-17 apr. 1938), şeful Biroului I la Comandamentul Litoralului Maritim (30 
apr. 1938-1 oct. 1939), şeful Biroului I Personal şi Mobilizare la Apărarea Fixă Maritimă 
(16 nov. 1939-1 iul. 1940), ajutor şef de corp la Depozitele Maritime de Echipaje (1 iul. 
1940-25 ian. 1941), detaşat la Comandamentul Portului Constanţa (25 ian.-28 feb. 1941), 
comandantul puitorului de mine N.M.S. „Durostor” din cadrul F.N.M. (2 mart.-16 iul. 
1941), comandantul N.M.S. „Catargiu” (23-27 iul. 1941), comandantul crucişătorului au
xiliar N.M.S. „Carol I” (28 iul.-6 oct. 1941), comandantul N.M.S. „Murgescu” (6 oct. 1941- 
31 oct. 1942), comandantul Şcolii de Submaeştri a Marinei (?- 12 oct. 1945).

COMANDORUL MOCANU GH. GHEORGHE

S-a născut la 9 nov. 1904, la Constanţa.
A absolvit Şcoala Navală (1924), Şcoala Specială, Şcoala 

Superioară de Război, Secţia Marină (1941), caracterizat ofi
ţer de stat-major (1941).

A activat la Divizia de Mare (1 iul. 1924-1 apr. 1927), 
Corpul Echipajelor Maritime (1 apr. 1927-1 oct. 1929), Cor
pul Depozitelor Maridme (1 oct. 1929-1 oct. 1930), Şcoala 
Navală (1 oct. 1930-1 apr. 1935), M.St.M. (1 apr. 1935-1 oct. 
1936), Baza Navală Maritimă (1 oct.-l dec. 1936), Depozitele 
Maritime de Echipaje şi Materiale (1 dec. 1936-1 apr. 1939), 
Direcţia Personal din M.A.M. (1 apr. 1939-1 apr. 1941), Sta
tul Major al Marinei (1 apr. 1941-1 apr. 1942), comandantul 

N.M.S. Constanţa din cadrul Depozitelor Maritime (1 apr.-31 oct. 1942), S.S.M. (1 apr.- 
26 nov. 1943), M.St.M. (12 dec. 1944-16 iul. 1945), Secţia I din S.S.M. (16 iul. 1945-9 aug. 
1946), Statul Major al Marinei (9 aug. 1946-9 aug. 1947).

în urma cererii sale aprobate de ministrul de Război, a fost pe frontul din Cehoslo
vacia, repartizat la Armata I, ca ofiţer în Secţiile 2 şi 3, de unde în august 1945 a revenit 
la Marină.

Ca ideologie politică, s-a menţinut în Grupul Social Democrat, fiind antigerman con
vins şi filoenglez. La 25 aug. 1947 a fost arestat şi prin sentinţa nr. 777 din 27 mai 1947 
a Tribunalului Militar Bucureşti a fost condamnat la 7 ani detenţie pentru „complot în 
vederea răzvrătirii”. A fost eliberat din închisoarea de la Aiud la 23 aug. 1954.

Ulterior a lucrat ca topograf, muncitor în construcţii ş.a., până la sfârşitul vieţii fiind 
hărţuit, anchetat şi urmărit de Securitate.

înainte de 23 august 1944 a fost corespondent al ziarului „Evenimentul”, făcând 
obiectiv „Gronica războiului”, iniţial sub pseudonim. După 23 aug. a scris sub semnătură 
articole în publicaţiile „Gurierul” şi „Revista Familiei”.
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LOCOTENENT-COMANDORUL MOROIANU V. ROMULUS

S-a născut la 22 februarie 1910, la Grădiştea, Râmnicu 
Sărat.

A absolvit Şcoala Navală (1931), Şcoala de Aplicaţie 
(1934), Şcoala de specializare în ardlerie (1940).

Aactivat ca ofiţer în cadre la Şcoala de Specialităţi (4 mai-1 
sept. 1934), şef al Biroului Mobilizării la Comandamentul 
Şcolilor şi profesor de geometrie, franceză şi regulamente mi
litare (1 sept. 1934-31 mai 1935), ofiţer secund şi cu minele 
la Pontonul de Baraj (1 iun.-15 oct. 1935), ajutor la Biroul 
Mobilizării din C.D.D. (16 nov. 1935-1 mai 1936), ofiţer cu ti- 
monieria şi ajutor al ofiţerului cu artileria la Grupul Şlepurilor 
Armate la Apărarea Fixă Fluvială (1 mai-16 oct. 1936), detaşat 

la Şcoala de Cadre (1 nov. 1936-1 apr. 1937), ofiţer cu navigaţia şi timonieria şi însărcinat 
administrativ pe torpilorul „Năluca” (29 mai 1937-25 iul. 1938), ajutor al ofiţerului cu na
vigaţia şi însărcinat administrativ pe nava-bază „Constanţa” (25 iul.-l nov. 1938, 8 apr.-24 
nov. 1939), ofiţer cu dragajul şi însărcinat administrativ pe canoniera „Cpt. Dumitrescu" 
(1 nov. 1938-8 apr. 1939), adjutant şi profesor geografie, istorie şi geometrie la Şcoala 
de Specialităţi (24 nov. 1939-1 apr. 1940), şef al Serviciului Artilerie A.A. pe monitorul 
„Bucovina” (1 apr. 1940-1 mart. 1941), Biroul Personal şi Adjutantură la comandamentul 
Diviziei de Mare (1 mart.-30 iul. 1941), ofiţer cu artileria pe crucişătorul „Regele Carol 
I” (30 iul.-6 oct. 1941), ofiţer secund şi cu A.S.A. pe torpilorul „Sborul” (6 oct. 1941-20 
apr. 1942), director de tir şi ofiţer cu instrucţia pe distrugătorul „Mărăşti” (21 apr. 1942- 
14 oct. 1943), comandantul Bateriei „Aurora” din cadrul Grupării de Artilerie de Coastă 
Mangalia (14 oct. 1943-15 mart. 1946), ofiţer cu informaţiile (15 mart.-29 aug. 1946), şeful 
Serviciului A.M.C.T. la comtuidamentul Apărării Litoralului Maritim şi Fluvial (29 aug. 
1946-14 feb. 1947), şeful Biroului şi A.M.G.T. la Comandamentul Forţelor Fluviale (14 
feb.-19 aug. 1947), şeful Biroului Instrucţie la Regimentul Artilerie Marină (19 aug. 1947- 
13 feb. 1948), comandantul canonierei „Ghiculescu” la Gruparea Navelor de Mare (13 
feb.-6 sept. 1948), şeful Biroului Dotare la Apărarea Litoralului Maritim (6 sept. 1948-1 
aug. 1949), şeful Biroului Organizare şi Planificare la C.F.M. (1 aug. 1949-?).

CĂPITANUL NICOLAU C. EMIL

, S-a născut la 8 aug. 1921 la Braşov.
A absolvit Şcoala Navală (1942), Şcoala de Aplicaţie 

(1946).
A activat ca şef al centralei la Bateria „Tudor” din cadrul 

Gruparea Ardlerie de Coastă (20 mai 1942-20 apr. 1943), 
detaşat la Centrul de Instrucţie al Regimentul de Infanterie 
Marină Reni (30 sept.-16 oct. 1942), detaşat comandant 
de pluton instructor la recruţii la Centrul de Instrucţie al 
Regimentului de Ardlerie Marină (20 apr.-30 iun. 1943), ofi
ţer cu infanteria şi ajutor al ofiţerului cu ardleria pe cruci-
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şătorul auxiliar N.M.S. „Dacia” (30 iun.-18 sept. 1943), ofiţer cu artileria, adjutantura 
şi navigaţia pe torpilorul „Sborul” (18 oct. 1943-31 oct. 1944), Secţia 7 Legătura cu ar
matele aliate din Marele Stat Major (1 nov. 1944-10 ian. 1945), Comisia Română pentru 
Aplicarea Armistiţiului din Marele Stat Major (10 ian.-28 iun. 1945), ofiţer eu adjutantura 
la Detaşamentul Depozit al S.S.M. (15 mart.-28 sept. 1946).

La 28 sept. 1946 a fost trecut în cadrul disponibil la cerere iar la 18 aug. 1947 a fost 
trecut în rezervă.

COMANDORUL NICULESCU I. CONSTANTIN

S-a născut la 26 ian. 1902 la Bucureşti.
A absolvit şcoala primară (1912), Liceul Militar Iaşi 

(1919), Şcoala Navală (1921), Şcoala Superioară de Electrici
tate Paris (1926) şi Şcoala Superioară de Război (1937).

A activat ca ofiţer cu navigaţia la Divizia de Dunăre (1 
ian. 1921-1 oct. 1929), şeful Biroului Transmisiuni la In
spectoratul Marinei (1 oct. 1929-1 mart. 1934), comandan
tul torpilorului „Năluca” (1 mart.-l oct. 1934), comandantul 
canonierei „Dumitrescu” (1937-1938), nava-bază „Constanţa” 
(1938-1939), ofiţer secund pe distrugătorul Mărăşeşti (1939- 
1941), şeful Biroului Operaţii la Divizia de Mare (1 mai-1 
aug. 1941), şef de stat-major la Forţa Navală Maritimă (1 aug. 

1941-1 aug. 1942), comandantul distrugătorului Mărăşeşti (1942-1943), subşef de stat- 
major la Statul Major Marină din C.M.R. (1943-1945), secretar general al Comisiei de 
Armisuţiu (mart.-oct. 1945).

La 26 ian. 1949, Secţia a Il-a a C.M.C. l-a condamnat Ia 5 ani temniţă grea (Dosar nr. 
705/27.01.1949), pedeapsă pe care a executat-o în perioada 26 sept. 1948-20 ian. 1954.

Prin Î.D.R. nr. 1 292 din 12 iul. 1944 a fost decorat cu Ofdinul „Mihai Viteazul”.

LOCOTENENTUL PAPARIZU I. JEAN-GABRIEL

S-a născut la 19 iul. 1920, la Craiova.
A absolvit Liceul Militar „D.A. Sturza” Craiova (1940), 

Şcoala Navală N.M.S. „Mircea” (1942), Şcoala de torpilori 
brevetaţi şi arme sub apă (1943), Institutul Tehnic Naval 
Militar (1947), Şcoala Politehnică, Facultatea Electromecanică 
(1948).

A acdvat la Centrul de Instrucţie Submarine şi Vedete 
Torpiloare, Subcentrul de Instrucţie Vedete Torpiloare 
Galaţi, în calitate de secund al noilor vedete torpiloare care 
urmau să intre în serviciu (18 mai-31 oct. 1942), ofiţer secund 
şi ulterior comandant al vedetei torpiloare nr. 5 „Vântul” din 
Escadrila de Vedete Torpiloare şi ajutor al ofiţerului cu navi

gaţia şi transmisiunile (1942-1944).
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în apr. 1947 a fost trecut în rezervă.
Ulterior a activat ca şef de şantier la Canalul Dunăre-Marea Neagră (aug. 1949- 

apr. 1950), întreprinderea de îmbunătăţiri Funciare Craiova (apr. 1951-ian. 1955), 
întreprinderea 132 Construcţii Târgovişte (ian.-oct. 1955), Sfatul Popular Regional (apr. 
1956-1966), instructor la Şcoala de şoferi amatori (1966).

în perioada apr. 1950-apr. 1951 a fost arestat la Penitenciarul Craiova.

VICEAMIRALUL PĂIŞ T. NICOLAE

S-a născut la 11 iul. 1886 la Bucureşti.
A absolvit opt clase de liceu. Şcoala Militară de Artilerie, 

Geniu şi Marină (1907), Şcoala de Aplicaţie a Sublocotenenţi
lor de Marină (1911), Şcoala Navală (1914), cursul de speciali
zare în cadrul Şcolii de Infanterie Huşi (1917), Şcoala de Răz
boi a Marinei Franceze (1920), în vacanţe efectuând stagii de 
perfecţionare la Cherbourg şi Toulon şi Facultatea Juridică 
din Bucureşti. A efectuat un stagiu de stat-major de opt luni 
pe cuirasatul „Jean Bart”, iar în 1917 un stagiu de ambarcare 
în Marina italiană pe vasele Ferencia şi Malfi.

Fiind repartizat la Divizia de Mare, a fost ambarcat pe 
un vapor al S.M.R. pentru practică şi ulterior pe crucişătorul 

„Elisabeta”, respectiv pe nava-şcoală „Mircea”, unde a condus instrucţia de infanterie, 
bărci şi ajutor la Manevre.

La 1 apr. 1909 a fost mutat la Divizia de Dunăre, fiind ambarcat pe un monitorul 
„Kogălniceanu”.

La 1 nov. 1911 a fost numit comandantul vedetei „Nicolae Grigore loan”, ulterior 
fiind mutat la Divizia de Mare, ofiţer cu detaliu pe crucişătorul „Elisabeta”.

în 1912 a revenit la comanda vedetei „Nicolae Grigore loan”, pe timpul campaniei 
(21 iun.-31 aug. 1913) sprijinind, împreună cu monitorul „Lahovary”, flancul drept al 
armatei care ocupa Silistra şi Turtucaia.

La 1 nov. 1913 a fost mutat la Depozitele Generale iar la 31 aug. 1914 a fost numit pe 
monitorul „Catargiu”, fiind însărcinat cu instrucţia şi conducerea obuzierelor.

La 1 apr. 1915 era ofiţer în statul-major al Marinei, ca ajutor la Serviciul Artilerie şi 
Torpile din C.M.R. iar la 26 sept. 1915 a fost mutat la Bateria de 150 mm de la Turtucaia. 
La 17 oct. 1915 a fost numit şef de birou în Comandamentul Marinei, din lipsă de perso
nal, în 1916 fiind întrebuinţat şi la Serviciul Artilerie şi Torpile.

La 1 ian. 1917 a fost mutat la Divizia de Dunăre, secund pe monitorul „Brătianu”, 
de la 15 febr. 1917 fiind desemnat şi comisar regal raportor al Curţii Marţiale a Flotei de 
Operaţiuni.

A fost transferat ca ajutor al comandantului Batalionului de Debarcare (24 dec. 
1917-1 apr. 1918), respectiv şef al Sectorului Sud Ismail.

în urma desfiinţării Batalionului de Debarcare, la 15 iun. 1918 a fost mutat la Direcţia 
V Marină din Ministerul de Război, ca şef al Secţiei 1.

în perioada 1 apr.-22 mai 1921 a fost încadrat şef al Secţiei Operaţii şi Informaţii în 
statul-major al Marinei, iar la 23 mai 1921 a preluat comanda monitorului „Brătianu”.
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între 5-22 aug. 1921 a fost detaşat la Şcolile Marinei din Constanţa ca profesor, unde 

a predat cursurile „Istoria războaielor navale” şi „Tactica şi strategia navală” la Cursul de 
Informaţii al căpitanilor.

La 20 oct. 1921 a fost încadrat şef al Secţiei a 2-a la Inspectoratul Marinei iar la 1 apr. 
1923 a fost transferat la Forţa Navală Maritimă, la comanda distrugătorului „Mărăşeşti” şi 
şef de stat-major al F.N.M.

La 6 dec. 1923 a fost încadrat şef de stat-major la comandamentul Diviziei de Mare, 
iar la 1 nov. 1925 a fost detaşat la Inspectoratul Marinei.

La 22 mart. 1926 a fost încadrat ca adjutant regal al M.S. regelui Ferdinand, respectiv 
A.S.R. principele regent (de la 20 iul.) în statul-major regal.

La 1 oct. 1930 a fost mutat la Inspectoratul General al Armatei de Uscat, Aeronauticii 
şi Marinei, ca şef al Biroului Marinei, iar la 1 mai 1931 a fost transferat în Inspectoratul 
General al Marinei, ca şef de stat-major.

La 1 iun. 1933 a fost detaşat la Ministerul Comunicaţiilor, ca inspector general în 
cadrul Inspectoratului General al Porturilor şi Comunicaţiilor pe Apă.

La 31 mart. 1936 a revenit la Inspectoratul General al Marinei Regale.
Prin Î.D.R. nr. 4 065/1937, la 1 dec. 1937 a fost numit director al Marinei Comerci

ale.
în perioada 11 mai-3 iul. 1940 a făcut parte din guvernul condus de Gheorghe Tă- 

tărescu, în calitate de subsecretar de stat la M.A.M., în perioada 4 iuL--4 sept. 1940 din 
guvernul condus de Ion Gigurtu, ca ministru al Aerului şi Marinei, iar în perioada 1 ăpr. 
1941-19 febr. 1943, când a demisionat din guvernul Ion Antonescu, subsecretar de stat 
al Marinei.

A fost concentrat între 15 apr. 1941-25 oct. 1942.
La 20 mai 1946 a fost arestat împreună cu alţi membri ai guvernului Antonescu. Ares

tat în aug. 1948, prin Decizia nr. 193 din 19 ian. 1949 a Curţii Bucureşti a fost condamnat 
la trei ani de închisoare, ca fost ministru al guvernării Ion Antonescu.

A murit la 66 de ani, în penitenciarul Sighet.

CĂPITANUL PETRESCU N. ANDREI

S-a născut la 25 ian. 1916 la Craiova.
A absolvit Liceul Militar Craiova, Şcoala Navală (1938), 

Şcoala de Aplicaţie (1940), Cursul de informare la Centrul de 
Educaţie Polidcă al Armatei Breaza (1948), Academia Militară 
(1949)!

A activat ca adjutant al comandantului Escadrilei 
de Monitoare (1 aug.-l nov. 1938), comandant de plu
ton la Batalionul Recruţi din cadrul Depozitelor Fluviale 
(1 nov. 1938-15 mai 1939), ofiţer cu navigaţia pe moni
torul „Brătianu” (15 mai-1 nov. 1939), ajutor Biroul 1 din 
Detaşamentul Maritim nr. 2 (28 iun. 1940-15 mart. 1941), 
ajutor Biroul Mobilizării la Depozitele Maritime (15 mart. 

1941-5 iul. 1943), ofiţer secund pe torpilorul „Sborul” (5 iul. 1943-1 mai 1944), ajutor 
Biroul 1 la Comandamentul Forţelor Maritime (1 mai-1 dec. 1944), ajutor Biroul 1 şi şeful
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Biroului Mobilizare Batalion Depozit la S.S.M. (1 dec. 1944-dec. 1946), ajutor Biroul 1 la 
G.M.M. (dec. 1946-1 aug. 1948), ajutor al şefului de stat major al Sectorului Maritim nr. 
4 (1 aug.-28 oct. 1949).

CĂPITAN-COMANDORUL PETRESCU-TOCINEANU D. GHEORGHE

S-a născut la 7 apr. 1901 la Iaşi.
Aabsolvit Liceul Militar „Regele Ferdinand I” la Chişinău, 

Şcoala Navală (1923), Şcoala Specială (1926).
A activat la Grupul Mine din cadrul Apărării Fluviale 

(15 aug.-l dec. 1923), ofiţer la instrucţia recruţilor la Baza 
Navală Fluvială (1 dec. 1923-1 mai 1924), ofiţer cu detaliul 
şi ajutor al ofiţerului cu navigaţia şi timonieria pe canoniera 
„Ghiculescu” din cadrul Bazei Navale Maritime (1 mai-20 oct. 
1924), ofiţer cu instrucţia practică bărci, semnale a elevilor 
la Şcoala de Aplicaţie, Institutul Maritim (15 mai 1926-1 mai 
1927), însărcinat administrativ şi ofiţer cu artileria, infanteria 
şi mitralierele pe bricul „Mircea” (1 mai 1927-15 nov. 1928), 

comandantul Companiei 1 şi ajutor la Corpul Depozitelor Maritime (1928-1 apr. 1929), 
comandantul Companiei 1 la Corpul Echipajelor Fluviale (1 apr. 1929-15 apr. 1930), aju
tor la Corpul Echipajelor Maritime (7 feb.-16 mai 1930,15 oct. 1930-1 apr. 1932), ofiţer cu 
navigaţia pe bricul „Mircea” (15 apr.-27 aug. 1930), Baza Navală Maritimă (1 apr. 1932-1 
apr. 1935), Baza Navală Fluvială a Diviziei de Dunăre (1 apr.-23 iun. 1935), secund pe 
nava auxiliară „Maican” ia Serviciul Hidrografic (23 iun.-14 sept. 1935), ofiţer cu manevra 
pe nava-bază „Constanţa” din Divizia de Mare (1 oct. 1935-7 feb. 1936), şeful Serviciului 
Armament şi muniţii, respectiv ajutor al comandantului A.F.M. (8 feb.-26 iun. 1936), în
sărcinat administrativ şi ofiţer cu torpilele pe distrugătorul „Mărăşti” (10 iul.-l nov. 1936), 
însărcinat administrativ şi ofiţer cu torpilele pe distrugătorul „Regele Ferdinand” (1 
nov. 1936-21 iun. 1937), ajutor la Biroul III şi şef al Transmisiunilor la Comandamentul 
Litoralului Maritim (21 iun. 1937-19 apr. 1938), şeful Cursului Adjutanturii şi adjutant 
personal al comandantului Marinei în C.M.R. (19 apr.-l nov. 1939), comandantul canoni- 
erei „Cpt. Dumitrescu” şi al Secţiei de Canoniere la Forţa Navală Maritimă (1 nov. 1939-1 
ian. 1941), şeful Biroului II la Divizia de Mare (1 ian.-12 mart. 1941), ajutorul coman
dantului Regimentului de Geniu al Marinei (12 mart.-24 apr. 1941), Serviciul Personal 
din S.S.M. (24 apr.-4 sept. 1941), şeful Biroului Studii Marină din Direcţia Generală a 
Personalului din Ministerul de Război (4 sept. 1941-12 aug. 1946), director al Marinei 
Regale în S.S.M. (12 aug. 1946-?).

CĂPITAN-COMANDORUL PETRESCU-TOCINEANU D. lOAN

S-a născut la 18 ian. 1905 la Iaşi.
A absolvit Liceul Teoretic „Godreanu” din Bârlad (1922), Şcoala Navală (1924), 

Şcoala Specială (1926), Şcoala de Gaze (1928), Cursul de specializare Artilerie (1934), 
Cursul Centrului de Instrucţie A.P. al M.A.M. (1939), Conservatorul de Muzică Pro-Arte 
Bucureşti (1939).
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A activat ca ofiţer cu artileria şi infanteria la bordul bri

cului „Mircea” (1 iul.-l nov. 1924), profesor şi ofiţer de clasă 
la Institutul Maritim (1 nov. 1924-11 feb. 1925), detaşat la 
Batalionul de Recruţi (11 feb.-25 apr. 1925), secundul vede
tei nr. 4 (25 apr.-l nov. 1925), paza podului Cernavodă la 
Apărarea Fixă Fluvială (15 mai-15 nov. 1926), supravegherea 
vaselor dezarmate şi secund al vedetei de siguranţă nr. 6 la 
Apărarea Fixă Fluvială Galaţi (15 nov. 1926-1 feb. 1927), de
taşat comandant de pluton la Batalionul de Recruţi al Bazei 
Navale Fluviale (1 feb.-l mai 1927), la Divizia de Dunăre (1 
mai-1 nov. 1927), ofiţer adjutant la Comenduirea Pieţei Galaţi 
(1 nov. 1927-15 mai 1928), Depozitele Navale Fluviale (1 nov. 

1928-1 apr. 1929), comandantul Companiei I, ofiţer cu informaţiile şi ofiţer cii instruc
ţia gazelor la Corpul Depozitelor Fluviale (1 oct. 1929-4 mai 1931), Biroul Adjutanţurii 
Corpului Depozitelor Fluviale (4 mai-20 aug. 1931), detaşat comandantul navei „Maican" 
la Divizia de Dunăre (20 aug.-12 sept. 1931), Baza Navală Fluvială (1 nov. 1931-16 mai 
1932), ofiţer cu timonieria şi manevre, respectiv ofiţer secund şi cu artileria pe monitorul 
„Bucovina” la Grupul Instrucţie şi Luptă (17 mai-1 oct. 1932), ambarcat însărcinat admi
nistrativ şi ofiţer cu materialul de artilerie pe distrugătorul „Mărăşeşti” la Divizia de Mare 
(1 oct. 1932-24 nov. 1933, 18 dec. 1933-1 apr. 1934), ambarcat pe distrugătorul „Regina 
Maria” (24 nov.-18 dec. 1933), comandantul Bateriei de 152,4 mm Armstrong Tataia la 
Apărarea Fixă Maritimă (1 apr. 1934-17 mart. 1935), detaşat la S.M.R. ambarcat pe „Alba 
lulia” (17 mart.-15 apr. 1935), detaşat la Regimentul 1 Artilerie A.A. (10 iun.-l nov. 1935), 
Divizia Marinei din M.A.M. (1 nov. 1936-1 nov. 1937), comandantul Grupării de Ardlerie 
la Bateria de Coastă Tataia din cadrul Apărării Fixe Maritime (1 nov. 1937-1 oct. 1938), 
şeful Serviciului A.M.T. la C.M.R. (1 oct. 1938-1 oct. 1939), Depozitele Maritime (1 oct.-l 
nov. 1939), ofiţer cu artileria şi director de tir pe distrugătorul „Mărăşti” (1 nov. 1939-10 
oct. 1941), şeful Serviciului A.M.G. la comandamentul Diviziei de Mare (10 oct. 1941-1 
nov. 1942), şeful Secţiei a IV-aîn Statul Major al Marinei din C.M.R. (1 nov. 1942-1945), 
şef de Cabinet Ministru în S.S.M. (1 nov. 1945-1 dec. 1946), şeful Serviciului Armament, 
Muniţii şi Transmisiuni la Direcţia înzestrării Marinei din M.A.M. (1 dec. 1946-1 sept, 
1947).

La 1 sept. 1947 a fost trecut în rezervă în condiţiile Legii nr. 293/1947.
Ulterior a activat ca violonist în Orchestra Societăţii „Combustibilul”, Banca de Stat, 

„Stanisloschi”, „Ciprian Porumbescu” (feb. 1950-iun. 1953), Orchestra simfonică a Sfatului 
Popular al Capitalei (iun. 1953-iul. 1954) şi în Orchestra Teatrului de Operetă Bucureşti 
(sept. 1954-19 dec. 1956).

CONTRAAMIRALUL PETROVICI C. MIŞU

S-a născut la 13 nov. 1899 la Galaţi.
A absolvit Şcoala primară nr. 2 (1910), Liceul Militar din Iaşi (abandonat în anul 1916, 

din cauza războiului). Liceul „Vasile Alecsandri” (1918), Şcoala de Artilerie, Geniu şi Ma
rină Bucureşti (1920), Şcoala Specială de Aplicaţie la Şcoala Navală din Constanţa (1922),
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curs de 6 luni de specializare la Portsmouth (Marea Britanie), 
ambarcat pe nava-şcoală H.M.S. Vernon (1924), Şcoala Supe
rioară de Război (1935, brevetat ca ofiţer de stat-major).

A activat ambarcat pe monitorul Catargiu (1 iul. 1920), 
ofiţer de clasă al anului II la Secţia Pregătitoare şi profesor 
de Regulamente la Şcoala Navală şi profesor de limba italiană 
la Institutul Maritim (1922), ofiţer cu torpilele pe distrugăto
rul Mărăşeşti (1924), ofiţer de bord sau secund, la Constanţa 
sau Sulina, pe torpiloarele Zmeul, Zborul, Năluca, Viforul, 
Vijelia, Vârtejul, perfecţionându-se ca ofiţer cu torpilele şi ca 
ofiţer în statul-major al Diviziei de Mare (1925-1932), mem

bru în garda armată a cargoului S.M.R. România, cu care a navigat în Marea Mediterană 
(1929), membru în comisia de supraveghere, la Yezmouth-Wike Regis Hoit şi Sheffield 
(Anglia), a construcţiei celor şase torpile Withead contractate pentru submarinul Delfinul 
(1931), stagiu la Regimentul 34 Infanterie în calitate de comandant de companie (1932- 
1933), comandantul torpilorului Năluca la Sulina (1935-1936), stagiu în secţiile M.St.M. 
(1936-1937), ofiţer secund pe distrugătorul Regina Maria, şef de stat-major al Forţei Na
vale Maritime, funcţionând concomitent şi ca şef de stat-major al Diviziei de Mare (1938), 
profesor la cursul Arme sub Apă la Secţia Marină a Şcolii de Război (1940-1941), în Eşalo
nul II al St.M.M. (1941-1942), comandantul Escadrei de Dunăre în Delta Dunării, inclusiv 
Sectorul de uscat Zibrieni-Starîi Stambul, cu postul de comandă pe monitorul Bucovina 
(1942-1943), şef al Serviciului Secretariat General din cadrul S.S.M. (mart. 1943-23 aug. 
1944), secretar general al S.S.M. (23 aug. 1944-1945), subşef de stat-major al Marinei 
(1945), ajutor al ataşatului naval pe lângă Legaţia Regală Română din Ankara (prin De
cretul nr. 94 din 17 ian. 1945-1947).

în 1947 a fost dat afară din armată, fiind etichetat drept „cel mai mare reacţionar şi 
duşman al poporului din Marină”, fiind închis timp de şapte luni la Jilava, fără a fi anche
tat şi judecat.

A lucrat ulterior la Direcţia Construcţiei Canalului Dunăre-Marea Neagră, Institutul 
de Proiectări Navale, Institutul de Proiectări Hidrotehnice, ca proiectant, şi la Şantierul 
Naval Brăila.

S-a sdns din viată la 92 de ani, fiind înmormântat în cimitirul „Ghencea” din Bucureşti.

CĂPITAN-COMANDORUL PISARCIUC ERNEST

S-a născut la 14 aug. 1919 la Bucureşti.
A absolvit Liceul „Spiru Haret” din Bucureşti, Şcoala Navală (1940), Şcoala de Apli

caţie (1944).
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost comandant al remorcherului dra

gor „Amsel", cu care în toamna anului 1942 a executat misiuni de transport (remorcaje) 
în Crimeea, ajungând până în Marea Azov.

în 1944 a acdvat la C.P.Z.C. în calitate de comandant militar pe remorcherele care 
executau veghea andsubmarin la capetele barajului de mine din faţa Constanţei.
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în 1946 a fost trecut în cadrul disponibil.
Până în 1982, când s-a pensionat, a lucrat în întreprinderi cu profil electrotehnic.
S-a stins din viaţă la 76 de ani, fiind incinerat la crematoriul „Mina Minovici” din 

Capitală.

CONTRAAMIRALUL POGONAT T. CONSTANTIN

S-a născut la 25 mai 1886 la Bârlad.
A absolvit Liceul „Lazăr”, Şcoala Navală şi Academia Na

vală din Livorno.
A activat la Divizia de Dunăre (1 iul. 1908), Şcolile Mari

nei (1 nov. 1911), Divizia de Dunăre (1 apr. 1912), Serviciul 
Transporturilor, comandantul vedetei fluviale „Bogdan”, co
mandantul vedetei fluviale „Ene” (apr. 1915), Depozitul de 
Muniţii (1 iul. 1918), Divizia de Dunăre (1 iun. 1919), Gru
pul General Popovici (1 iun. 1920), Direcţia Marinei (8 nov. 
1920), şef de stat-major al Diviziei de Dunăre (1 apr. 1924), 
comandantul monitorului „Bucovina” şi al Forţei Navale Flu
viale (1 apr. 1925), ajutorul comandantului Şcolii Navale (1 

sept. 1926), comandantul Institutului Maritim (1 apr. 1927), comandantul N.M.S. „Mircea” 
(27 apr. 1928), comandantul Şcolii de Specialităţi (1 oct. 1928), comandantul Bazei Navale 
Mariume şi Corpului Depozitelor Maritime (1 apr. 1931), Baza Navală Maritimă (1 oct. 
1934), Comandamentul Litoralului Maritim (7 iun. 1939), Comandamentul Diviziei de 
Mare (1 iul. 1940), C.L.M. (10 oct. 1943), D.M.E.M. (1 febr. 1944).

în 1942 a fost detaşat comandant militar al Şantierelor Navale Galaţi, cu atribuţii de 
apărare pasivă şi paza şantierelor.

După 23 aug. 1944 a fost numit comandant militar la S.T.B.
în 1950 a fost arestat pentru „crimă împotriva umanităţii”. Prin sentinţa nr. 

3230/9.12.1950 a Curţii Bucureşti, Secţia a Il-a Penală, a fost condamnat la 3 ani temniţă 
grea, 10 ani degradare civică pentru „crimă împotriva umanităţii”, fiind acuzat pentru că, 
în calitate de Comandant militar al Şantierului Naval Galaţi, s-a pus în slujba regimului 
de dictatură antonescian şi a sprijinit politica hitleristă îndreptată împotriva muncitorilor, 
pedeapsă prevăzută de art. 3, lit. c. din Decretul nr. 207/1948.

CĂPITAN-COMANDORUL POPESCU N. lOAN

S-a născut la 4 mart. 1904 la Galaţi.
A absolvit Liceul Militar Iaşi, Şcoala Navală (1924), Şcoala Specială (1926), Şcoala de Ofiţeri 

torpilori din Toulon-Franţa (1 mart.-15 aug. 1937), Şcoala Superioară de Război (1942).
A activat în calitate de comandant al Companiei a V-a şi şef al Serviciului Adjutanturii la 

Baza Navală Maritimă (3 iul.-l nov. 1924), Baza Navală Fluvială (1 nov. 1924-1 apr. 1925), 
ofiţer cu detaliul pe monitorul „Bucovina” (1 apr. 1924-24 oct. 1926), ofiţer secund pe ve
deta de siguranţă nr. 5 (1925-1926), Depozitul Bazei Navale Fluviale (15 oct.-5 nov. 1926), 
Comenduirea Pieţii Galaţi (5 nov. 1926-1 apr. 1927), ofiţer cu timonieria şi cu manevra
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pe monitorul „M. Kogălniceanu” (1 apr. 1927-1928), ofiţer 
cu minele la Apărarea Fixă Fluvială (1928-30 apr. 1930), şeful 
Biroului II Ia comandamentul Diviziei de Mare (1 mai 1930-1 
mai 1931), ofiţer cu torpilele pe distrugătorul „Mărăşeşti” 
(1 mai 1931-1 mai 1932), ofiţer cu torpilele şi T.F.S. pe dis
trugătorul „Regina Maria” (1 mai 1932-30 apr. 1933), şeful 
Biroului Personalului la Divizia de Mare (30 apr.-l oct. 1933), 
şeful Biroului Adjutanturii la Comandamentul Marinei (1 
oct. 1933-1936), şeful Serviciului Arme sub Apă la Direcţia 
A.M.T. din Ministerul Aerului şi Marinei (1936-1938), ofiţer 
cu Armele sub Apă (torpile, mine, grenade, paravane) şi în

sărcinat administrativ pe distrugătorul „Regina Maria” (7 mai-25 nov. 1939), ofiţer cu 
torpilele şi apărarea antisubmarin pe distrugătorul „Mărăşeşti” (26 nov. 1939-8 iul. 1940), 
comandantul torpilorului „Năluca” (8 iul.-8 nov. 1940), şeful Secţiei I la CM.R. (15-30 
iun. 1941, 12 iun. 1942-30 iun. 1943), Depozitele Maritime (30 iun. 1943-1 nov. 1944), 
Serviciul Aplicării Armistiţiului din S.S.M. (1 nov. 1944-1 apr. 1945), şeful Serviciului 
S.S.M. pentru Aplicarea Armistiţiului (1 apr.-l 1 sept. 1945), director al Direcţiei Material 
Naval din Administraţia Livrărilor către U.R.S.S. (11 sept. 1945-1947).

La 1 iul. 1942 a fost trecut în cadrul disponibil şi desconcentrat.

CĂPITANUL POPESCU T. GHEORGHE

S-a născut Ia 6 sept. 1916 la Bucureşti.
A absolvit Liceul teoretic „Titu Maiorescu” Bucureşti (1934), Şcoala Pregătitoare 

Ofiţeri Bucureşd (1936), Şcoala Navală (1938), Şcoala de Aplicaţie (1940), Curs speciali
zare torpile (1942).

A activat ca ajutor ofiţer cu artileria pe monitorul „M. Kogălniceanu” (30 iun.-30 oct. 
1938, apr.-nov. 1939), comandant pluton recruţi la Divizia de Dunăre (oct. 1938-apr. 
1940), ofiţer cifrator la Comandamentul Marinei (aug. 1940-oct. 1941), ofiţer instructor 
la Escadrila Vedete torpiloare (oct. 1941-nov. 1943), ofiţer instructor recruţi la Centrul 
de Instrucţie Infanterie marină (nov. 1943-aug. 1944), ofiţer cifrator (aug.-no\ . 1911). 
respectiv şeful Biroului Cifrator şi ajutor la Secţia a Il-a la Statul Major al Marinei (nov. 
1944-1 sept. 1947), ajutor Birou Mobilizare Ia Comandamentul Marinei Militare (1 aug. 
1948-apr. 1949), ofiţer secund pe escortorul „Sborul” (apr. 1949-mai 1950), şeful Biroului 
Muniţii la Comandamentul Forţelor Maritime (mai-aug. 1950), ajutor Birou Pregătire de 
luptă (aug. 1950-aug. 1951), şeful Biroului Operaţii la Apărarea Zonei Maritime (aug.- 
sept. 1951).

La 1 sept. 1947 a fost trecut în rezervă iar la 1 aug. 1948 a fost reactivat, pentru ca la 
1 sept. 1951 să fie trecut în rezervă.

în perioada oct. 1951-oct. 1953 a fost operator cadastral şefia Direcţia Generală a 
Canalului Dunăre-Marea Neagră iar din oct. 1953 proiectant la Institutul de Studii şi 
Prospecţiuni din cadrul Ministerului de Construcţii.
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CONTRAAMIRALUL ROMAN T. AUGUST

S-a născut la 10 aug. 1892 la Buzău.
A absolvit cursurile primare, gimnaziale şi liceale în ora

şul natal, Academia Navală din Livorno (1914), în timpul răz
boiului italo-turc (29 sept. 1911-18 oct. 1912) participând ac
tiv la acest război ambarcat în Marina Militară italiană), Şcoala 
de Aplicaţie a Marinei şi Cursul de Informaţii pentru ofiţerii 
superiori (1924), Şcoala Navală de Război din Paris (1926), 
stagiu pe nava germană cu vele „A.L. Schlagheter” (1938).

A activat ca ofiţer la bord în cadrul Diviziei de Dunăre 
(19 iun.-l nov. 1914), M.C.G. (16 apr. 1917), detaşat la Mi
nisterul de Externe (1 iul. 1918), Flotila Fluvială (5 nov. 1918- 
1919), Comandamentul Marinei (30 ian. 1920), în disponibi

litate (1920-1922), rechemat în cadrele active la Divizia de Mare (20 febr. 1922, Î.D.R. nr. 
1 101/ 1922), comandantul torpilorului Zborul (7 apr. 1922), ambarcat pe distrugătorul 
Mărăşti (14 mai 1922), comandantul torpilorului Năluca (17 dec. 1922), comandantul 
canonierei Dumitrescu (12 iul. 1923), ofiţer cu artileria pe distrugătorul Mărăşeşti (4 oct. 
1923), comandantul canonierei Dumitrescu din subordinea Şcolii Navale Constanţa (18 
apr. 1923), statul-major al Comandamentului Marinei.

La 1 iul. 1937 a fost numit profesor titular la Şcoala Superioară de Război, fiind secre
tar al comisiei de examen pentru Secţia Marină şi profesor pentru cursurile de stat-major. 
Legături şi Transmisiuni Marină-Armată, Marine străine. Geografie şi Politică navală.

La 1 mart. 1941 a preluat comanda Escadrilei de Distrugătoare.
A participat la recepţionarea şi aducerea în ţară a navei-şcoală Mircea şi a întreprins 

apoi prima călătorie de instrucţie cu elevii Şcolii de Marină în Marea Mediterană.
La 20 ian. 1942 a fost numit şef al Statului Major al Marinei în C.M.R., iar la 1 apr. 

1943 secretar general al S.S.M.
Prin Î.D.R. nr. 1 768 din 3 oct. 1944, a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa 

a IlI-a.
După 23 aug. 1944 a continuat să fie secretar general, la 28 sept. 1944 fiind numit 

comandantul F.N.M.
La 1 nov. 1944 a devenit ministru subsecretar de stat pentru Marină în S.S.M., iar la 

5 mart. 1945 şef al St.M.M., pe care a exercitat-o până la 1 apr. 1946.
Prin Î.D.R. nr. 2 497/9 aug. 1946 a fost trecut în cadrul disponibil.

COMANDORUL ROŞESCU I. GHEORGHE

S-a născut la 21 apr. 1900, la Nedeea, judeţul Dolj.
A absolvit liceul (1920), Şcoala Navală (1922), Secţia Specială din cadrul Şcolii Navale, 

Şcoala de Observatori Aerieni (1926), Şcoala de Torpile Italia (1928), Şcoala Superioară 
de Război (1941).

A activat la Arsenalul Marinei (1 iul.-l oct. 1922), Şcoala de Mecanici şi Electricieni 
(1 oct. 1922-23 oct. 1923), ambarcat pe torpilorul „Vârtejul” (1 apr. 1924-1 apr. 1926),
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Apărarea Fixă Maritimă (1-26 apr. 1926), Baza Navală Mari
timă (28 sept. 1926), Divizia de Mare (1 oct. 1926), Serviciul 
Torpile din cadrul Diviziei de Mare (15 nov. 1928), Corpul 
Echipajelor Maritime (1 apr. 1929), Baza Navală Maritimă (4 
mai 1932), Apărarea Fixă Maridmă (1 oct. 1932), Inspectora
tul General al Marinei din M.A.M. (1 oct. 1933), comandantul 
torpilorului „Năluca” (1 apr. 1937), Forţa Navală Maritimă (1 
oct. 1937), comandantul torpilorului „Năluca” (1 apr. 1938), 
Direcţia Personal din MA.M. (1 nov. 1938-1 apr. 1939), 
C.M.R. (15 aug. 1939), M.St.M. Statul Major al Marinei (1 
nov. 1940), comandantul distrugătorului „Regina Maria” (1 

oct. 1942), S.S.M. (20 aug. 1943), Serviciul Istoric din M.St.M. (29 apr. 1945), şef de stat- 
major în S.M.M.M. (26 oct. 1945), la dispoziţia S.S.M. (22 mai 1946).

A fost mobilizat în condiţii de campanie întte 29 iun.-15 nov. 1940 şi 22 iun. 1941-18 
aug. 1947.

Prin Î.D.R. nr. 1 768 din 3 oct. 1944, a fost distins cu Ordinul „Mihai Viteazul” clasa 
a IlI-a.

La 14 dec. 1946 a fost trecut în rezervă.

LOCOTENENT-COMANDORUL SIMIONESCU A. GHEORGHE

S-a născut la 19 mart. 1910 la Brăila.
A absolvit Liceul Militar Cernăuţi (1930), Şcoala Navală 

(1935), Şcoala de Aplicaţie (1937), Şcoala de Observatori 
Aerieni Bucureşti, Academia de înalte Studii Comerciale.

A activat ca ofiţer instructor la Apărarea Fixă Fluvială 
Galaţi (aug. 1937-feb. 1938), observator aerian la Escadrila 
a 2-a Bombardament în cadrul Flotilei de Hidroaviaţie 
Constanţa (iul. 1938-iul. 1944), ofiţer cu transmisiunile şi de
taliile pe distrugătorul „Regele Ferdinand” (iul.-sept. 1944), 
ofiţer de legătură cu armata sovietică în Ministrul Marinei 
(sept. 1944-ian. 1945), comandantul militar al Portului 

Turnu Măgurele (ian.-sept. 1945), comandant de companie la Baza Navală Constanţa 
(sept. 1945-iul. 1946), şeful Biroului Instrucţie la Divizionul de Artilerie Marină Constanţa 
(iul.-sept. 1946).

La 1 sept. 1947 a fost trecut în rezervă.

LOCOTENENT-COMANDORUL STĂNCIULESCU H. NICOLAE-FLORIN

S-a născut la 25 iul. 1913 la Brăila.
A absolvit Liceul Militar Cernăuţi (1931), Şcoala Navală Constanţa (1936), Şcoala 

Specială (1938).
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A activat în calitate de comandant de companie la 

Depozitul Maritim Constanţa (ian. 1938-apr. 1939), şeful 
Biroului Mobilizare la Arsenalul Marinei Galaţi (apr. 1939- 
iun. 1940), ajutor Biroul 3 Operaţii la comandamentul Diviziei 
de Dunăre (iun. 1940-oct. 1941), ofiţer cu artileria pe monito
rul „Lahovary” (oct.-dec. 1941), ajutor la Biroul 2 Informaţii 
la comandamentul Diviziei de Dunăre (dec. 1941-apr. 1942), 
ofiţer secund pe torpilorul „Zborul” (apr. 1942-mai 1943), şe
ful Biroului Mobilizare la Depozitul Maritim (mai l943-oct. 
1944), comandantul militar al portului Zimnicea la Sectorul 
II Fluvial (oct. 1944-oct. 1945), comandantul torpilorului 
„Smeul” (oct. 1945-nov. 1946).

în perioada nov. 1946-18 aug. 1947 a fost trecut în cadrul disponibil iar la 18 aug. 
1947 a fost trecut în rezervă.

CAPITAN-COMANDORUL STOIAN I. lOAN

S-a născut la 6 aug. 1907 la Feldioara, jud. Braşov.
A absolvit Şcoala Navală (1929), Şcoala de Aplicaţie, Şcoala Superioară de Război 

(1942).
A activat la Corpul Echipajelor Maritime (1 iul. 1929-4 mai 1932), Baza Navală 

Maritimă (4 mai 1932-1 apr. 1935), Şcoala Navală (1 apr. 1935-1 oct. 1937), Forţa Navală 
Maritimă(l oct. 1937-1 apr. 1938), profesor de navigaţie şi manevra navei la Şcoala Navală 
(1 apr.-l oct. 1938), Depozitele Maritime de Echipaje şi Materiale (1 oct. 1938-1 apr. 
1939), Şcoala Navală (1 apr. 1939-1 oct. 1941), Divizia de Mare (1 oct. 1941-1 ian. 1942), 
Comandamentul Forţei Navale Maritime (1 ian.-l apr. 1942), Subsecretariatul de Statal 
Marinei (1 apr. 1942-?), comandantul navei-şcoală „Mircea” (27 mai 1946-9 feb. 1947), la 
C.M.M. (9 feb.-6 aug. 1947), comandant superior al navei-şcoală „Mircea” şi comandant al 
Şcolii Navale (6 aug. 1947-16 sept. 1949).

CĂPITANUL STRĂJESCU D. PAUL

S-a născut la 31 oct. 1912 la Bucureşti.
A absolvit Şcoala Navală (1933), Şcoala de Aplicaţie 

(1934), Şcoala de specializare în artilerie (1940).
A activat la Apărarea Fixă Fluvială (1-15 iul. 1933), 

Grupul Şlepuri Armate (19 mai-24 sept. 1935), şeful Biroului 
Adjutantură, cifru şi informaţii la Apărarea Fixă Maritimă 
(12 iun. 1936-27 mai 1937), şeful Biroului Adjutantură la 
Comandamentul Forţelor Maritime (27 mai-1 nov. 1937), ofi
ţer cu armele A.A., transmisiunile şi adjutantura pe N.M.S. 
„Constanţa” (1 nov. 1937-24 apr. 1939), ofiţer cu navigaţia şi 
centrala artileriei pe distrugătorul „Regina Maria” (24 apr.-
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23 nov. 1939), comandant de companie la Batalionul de Recruţi din cadrul Depozitelor 
Maritime (25 nov. 1939-31 ian. 1940), distrugătorul „Mârăşeşti” (1 feb.-22 apr. 1940), la 
Biroul 2 din comandamentul Diviziei de Mare (22 apr. 1940-1 mai 1941), instructor re
cruţi la Centrul de Instrucţie româno-german pe lângă Bateria Breslau, ofiţer de cârt Ia 
postul de comandă al artileriei de coastă, comandantul Bateriei de 152 mm de la Capul 
Midia din Divizionul/Gruparea Artilerie de Coastă (1 mai 1941-1942), adjutant personal al 
comandantului Marinei Regale §i şef al Biroului Adjutantură în Comandamentul Marinei 
Regale (9 apr. 1942-31 mart. 1944), director de tir şi însărcinat cu instrucţia la bordul 
distrugătorului „Mărăşeşti" (1 apr.-5 sept. 1944), şeful Biroului Adjutanturii la Serviciul 
Secretariatului General (5 sept. 1944-31 oct. 1945).

CONTRAAMIRALUL TOMA P. MATEI

S-a născut la 27 feb. 1899, în comuna Pantelimomil de 
Jos, Judeţul Constanţa.

A urmat cursurile Liceului „Mircea cel Bătrân” din Con
stanţa, pe care le-a întrerupt din cauza izbucnirii Primului 
Război Mondial, la care a participat ca cercetaş voluntar. A 
absolvit cursurile Liceului Militar din Iaşi, Şcoala Navală Con
stanţa (1922), Şcoala Specială a Marinei (1925), Facultatea de 
Drept (1929), doctor în drept, ştiinţe economice şi politice 
(1939).

A activat ca ajutorul ofiţerului cu Artileria şi Dragajul 
la bordul N.M.S. „Ghiculescu” (1922-1924), Apărarea Fixă 
Maritimă (1924-1925), ofiţer de bord pe canoniera „Lepri” 

(1924-1925), ofiţer de clasă la Şcoala Navală (1925-1926), comandantul Companiei a IlI-a 
Ordonanţe (1926-1927), respectiv comandant companie elevi la Institutul Maritim din 
cadrul Bazei Navale Maritime (1927-1928), ofiţer cu manevrele pe nava-şcoală „Mircea” 
(1928-1929), ajutorul comandantului Corpului Echipajelor Maritime (1929-1930), ofiţer 
secund pe N.M.S. „Dumitrescu” (1930-1931), ofiţer cu timonieria pe monitorul „Lascăr 
Cătargiu” (1931-1932), şeful Birourilor 3 şi 4 la Divizia de Mare (1932-1934), ofiţer cu 
timonieria şi manevrele pe N.M.S. „Regina Maria” şi N.M.S. „Regele Ferdinand ” (1934- 
1935), şeful Biroului 3 la Apărarea Fixă Maritimă (1935-1936), director de studii la Şcoa
la Navală (1936-1938), comandantul N.M.S. „Ghiculescu” (1938-1939), şeful Grupului 
Apărării Submarine şi Antiaeriane (1939-1941), comandantul puitorului de mine auxiliar 
„Durostor” şi comandantul Şcolii de Specialităţi a Marinei (1941-1942), director de stu
dii la Şcoala Navală şi comandantul distrugătorului „Mărăşti” (1942-1943), comandantul 
N.M.S. „Mărăşeşd” (mai 1943-aug. 1944), cu care a participat la numeroase misiuni de 
escortare a convoaielor şi la retragerea trupelor române şi germane de la Sevastopol, şe
ful Biroului Istoric pe Marină în cadrul Serviciului Istoric din M.St.M. (1944-1945), şeful 
Biroului Regulamente, şeful Biroului Dotare din S.M.M.M. şi comandantul Şcolii Navale 
(1945-1946).

A redactat şi a predat cursuri de Navigaţie, Istoria războaielor navale şi Drept inter
naţional public.
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La 5 sept. 1946, după predarea comenzii Şcolii Navale, a trecut în cadrul disponibil, 

la cerere. La 9 apr. 1948 a fost rechemat în cadrele active.
La 16 dec. 1948 a fost arestat §i condamnat în procesul unui lot de 40 de marinari 

pentru înaltă trădare (25 de ani de muncă silnică), uneltire (25 de ani de muncă silnică) şi 
complot în scop de răzvrătire (10 ani de detenţie), pentru apartenenţa la Mişcarea Naţio
nală de Rezistenţă. A fost întemniţat iniţial la Aiud şi apoi la Gherla, de unde a fost eliberat 
prin „graţiere”, în vara anului 1964.

CĂPITAN-COMANDORUL TRANDAFIRESCU C. EUGEN

S-a născut la 26 oct. 1902 la Medgidia.
A absolvit Şcoala Navală (1923), Şcoala de Aplicaţie 

(1925), Cursul de trageri navale (1931), Şcoala Superioară de 
Război (1937).

A activat la Forţa Navală Fluvială, ambarcat ofiţer cu ti- 
monieria şi detaliu pe monitorul „Ardeal” (3 aug. 1923-23 
oct. 1924), ambarcat ofiţer cu navigaţia, timonieria şi T.F.F. 
pe torpilorul „Sborul” la Forţa Navală Maritimă (14 mai 1925- 
20 oct. 1925), ofiţer de clasă şi profesor la Institutul Maritim 
(20 oct. 1925-19 apr. 1926), pe canoniera „Lt.cdr. Stihi” (19 
apr.-20 oct. 1926), Grup Nave dezarmate la Baza Navală 
Maritimă (20 oct. 1926-13 feb. 1928, 1 mai-1 iul. 1928), de

taşat la Batalionul de Recruţi (13 feb.-l mai 1928), detaşat ca adjutant al Bazei Navale 
Maritime, respectiv ajutor al şefului Artileriei şi T.F.S. la Divizia de Mare (1 iul. 1928-1 oct. 
1929), Şcoala Navală (1 oct. 1929-22 apr. 1931), ofiţer secund şi ofiţer cu artileria pe ca
noniera „Lepri” (22 apr.-16 oct. 1931), ofiţer cu artileria pe canoniera „Cpt. Dumitrescu” 
(16 oct. 1931-19 iun. 1932), ofiţer cu artileria pe distrugătorul „Mărăşd” (25 feb.-13 oct. 
1932), ajutor director de tir şi director de tir pe distrugătorul „Regele Ferdinand” (13 nov. 
1935-25 oct. 1936), Comandamentul Marinei Regale (25 oct. 1936-1 mai 1937), Direcţia 
Personal din M.A.M. (1 mai 1937-30 apr. 1938), director de tir pe distrugătorul „Regele 
Ferdinand” (30 apr. 1938-15 apr. 1939), ofiţer secund pe distrugătorul „Mărăşti” (15 
apr.-l nov. 1939), şeful Biroului 1 şi Personal la Divizia de Mare (1 nov. 1939-24 apr. 
1940), şeful Biroului Mobilizare la Secţia 1 a C.M.R. (24 apr. 1940-12 oct. 1941), coman
dantul canonierei „Lt. cdor. Stihi” (12 oct. 1941-1 apr. 1943), şef de stat major la Forţa 
Navală Maritimă (1 apr. 1943-1 apr. 1944), comandantul distrugătorului „Mărăşeşd” (1 
apr.-5 sept. 1944), Comandamentul Forţelor Navale Maridme (6 sept.-l oct. 1944), dele
gat pe lângă Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului (1 oct. 1944-1 sept. 1945).

Prin Î.D. nr. 2498 din 9 aug. 1946 a fost trecut din oficiu în cadrul disponibil.

LOCOTENENT-COMANDORUL VASILESCU D. VIRGIL-LAURENŢIU

IWWW

S-a născut la 17 iul. 1908 în comuna Ostrov, jud. Constanţa.
A absolvit Liceul „Andrei Şaguna” Braşov (1929), Şcoala Navală Constanţa (1931), 

Şcoala de Aplicaţie (1933).
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A activat ca profesor la Şcoala de Specialităţi (1933- 

1934), ofiţer la bordul distrugătorului „Mărăşeşti” şi „Regina 
Maria” (1934-1935), ofiţer cu adjutantura la Baza Navală 
Maritimă Constanţa (1935-1936), comandant de pluton la 
Compania de Deltă Galaţi (1936-1937), ofiţer cu adjutantu
ra la Comandamentul Litoralului Maritim (1937-1938), ofi
ţer secund pe canoniera „Ghiculescu” (1938-1939)t ofiţer cu 
navigaţia la bordul navei-şcoală „Mircea” (1939-1940), ajutor 
la Biroul 1 la comandamentul Diviziei de Mare (1940-1941), 
S.S.M. (1941-1942), ofiţer cu navigaţia pe puitorul de mine 
„Amiral Murgescu” (1942-1943), şeful Biroului 1 Mobilizare 
la S.S.M. (1943-1946).

La 2 nov. 1946 a fost trecut în cadrul disponibil iar la 30 august 1947 a fost trecut în 
rezervă.

Ulterior a lucrat ca muncitor zilier la Laboratorul de plante medicinale C.F.R. (feb.- 
mart. 1948), şef depozit plante medicinale al Societăţii Comerciale Municipale (1 apr.-l 
iul. 1948), responsabil de magazin de plante medicinale al S.C.M. pentru aproviziona
rea Capitalei (1 iul.-18 aug. 1948), responsabil de magazin de plante medicinale la l.C.S. 
„PLAFAR” (18 aug. 1948-10 oct. 1949), şef de secţie la Investiţii la Serviciul comercial al 
Centralei „PLAFAR" (10 oct. 1949-?), proiectant la Institutul de Proiectări Construcţii 
Navale IPRONAV (1956).
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LISTA ABREVIERILOR

A.I.T.M. - Asociaţia Inginerilor şi Tehnicienilor din Industria Minieră
Art. - Artilerie
Av. - Aviaţie
C.Al.C. - Comisia Aliată de Control
C.D. - cadru disponibil
C.J.M. - Codul Justiţiei Militare
C.M.M. - Comandamentul Marinei Militare
Cdor. - comandor
Col. - colonel
c.p. - carte poştală
C.P. - Cod penal
Cpt. - căpitan
C.P.Z.C. - Comandamentul Portului şi Zonei Constanţa
C. T. - Cercul Teritorial
D. G.P. - Direcţia Generală a Poliţiei
D.G.S.P. - Direcţia Generală a Securităţii Poporului
D. G.S.S. - Direcţia Generală a Securităţii Statului
E. C.P. - Aparatul pentru Educaţie, Cultură şi Propagandă
F. N.M. - Forţele Navale Maritime
H.A.I. - „Haiducii lui Avram lancu”
H. C.C. - Horia, Cloşca şi Crişan
I. M.E.F. - Institutul Militar de Educaţie Fizică 
Inf. - Infanterie
Lt. - locotenent
M.A.I. - Ministerul Afacerilor Interne
m.d.p. - membru de partid
M.E.M. - Mişcarea de Rezistenţă Maghiară
M.N.R. - Mişcarea Naţională de Rezistenţă
M. St.M. - Marele Stat Major
N. F.R. - Navigaţia Fluvială Română
P.C.R. - Partidul Comunist Român 
P.M.R. - Partidul Muncitoresc Român
P.N.Ţ. - Partidul Naţional-Ţărănesc
PS.D.I. - Partidul Social Democrat Independent
Reg. - Regimentul
R. P.R. - Republica Populară Română
S. M.R. - Serviciul Maritim Român
St.M.M. - Statul Major al Marinei
S.S.M. - Subsecretariatul de Stat al Marinei
U.T.M. - Uniunea Tineretului Muncitor
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Ar părea paradoxal acest apel la viaţa omenească din partea unui condamnat 
politic să moară în temniţă, când normal ar fi să dorească cu un minut mai 
devreme să se curme această agonie. Sunt însă comandamente care îmi ordonă să 
fac acest apei: religia mea îmi interzice sinuciderea şi, dimpotrivă, îmi impUne nu 
numai să-mi păstrez corpul, dar şi să mi-i şi apăr; meseria mea de marinar şi 
militar m-a învăţat să nu abandonez în furtună şi mai presus de orice este credinţa 
mea intimă nezdruncinată a nevinovăţiei meie şi nedreptăţii ce mi s-a făcut. ^ 

Nicicând n-am fost un trădător, un necredincios, un tulburător al;,ţării şi 
neamului meu; tot trecutul meu este martor că viaţa şi activitatea mea le-am pus 
în serviciul şi pentru binele poporului român.

Cândva, când patimile politice se vor atenua, realitatea va apărea în tot 
adevărul ei.

HORIÂ MACELLARI(I j|
23 aprilie 1958 .
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