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SECURISTI IN ROBE – Fosta
Securitate bantuie si azi sistemul
judiciar: 9 judecatori si procurori
declarati irevocabil „lucratori” sau
„colaboratori” sunt inca pe functii.
Uluitor, 3 dintre ei au primit de la CSM
certificate de buna reputatie. Aflati
cine sunt cei 28 fosti si actuali
„magistrati” demascati si numele
conspirative sub care si-au turnat
rudele, colegii sau apropiatii:
"Primeste valuta de la sotul ei... Face
afirmatii necontrolate cu privire la
politica partidului si statului nostru"
Scris de Alex PUIU | Data: 23.12.2015 13:12
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Desi au trecut 26 de ani de la rasturnarea regimului comunist, fosta Securitate este inca reprezentata, in carne si
oase, in sistemul judiciar. Prin instantele si parchetele din Romania activeaza la aceasta ora nu mai putin de 9
judecatori si procurori declarati, prin hotarari judecatoresti irevocabile, „lucratori” sau „colaboratori”. Asta pentru
ca legea le permite judecatorilor si procurorilor care au servit Securitatea comunista sa ocupe functii de executie.

In prima categorie, a „lucratorilor” inca activi in justitie, o regasim pe judecatoarea Zinica Trandafirescu (foto), de
la Sectia penala a Tribunalului Prahova. Alti trei judecatori aflati azi in functii au fost dovediti
„colaboratori”: civilistii Marin Ion, de la Tribunalul Gorj - care in urma cu cateva zile a obtinut la CSM eliberarea din
functie prin pensionare cu incepere de la 1 ianuarie 2016 -, Vasile Mos, de la Tribunalul Brasov, si Maria Gales,
de la Curtea de Apel Oradea. Tot „colaboratori” ai fostei Securitati au fost depistati procurorii Dorin Paul
Radulescu (DIICOT-Buzau), Mihaela Viorica Drexler (DNA), Grigore Danut Dragoste (PJ Turda) - condamnat
definitiv, in aprilie anul acesta, la 6 ani inchisoare -, Alexandru Turlea, de la Parchetul Capitalei, si
seful PJ Marghita, Dorel Ionel Motiu.

Celor 9 judecatori si procurori inca activi pe care instantele i-au declarat irevocabil „lucratori” sau „colaboratori” ai
fostei Securitati li se adauga alti 19 judecatori si procurori care au pierdut definitiv procesele cu CNSAS, dar care
au iesit din sistem ca urmare a pensionarii sau din alte motive. Printre acestia, si procurorul Mircea Brasoveanu,
ultima oara la Parchetul de pe langa Tribunalul Targu Mures, rasplatit de fostul presedinte Ion Iliescu, la
propunerea CSM, cu Diploma Meritul judiciar pentru contributia importanta pe care a adus-o la infaptuirea actului
de justitie si rezultatele meritorii obtinute in activitate (Decret prezidential nr. 602/28.06.2002, publicat in M.Of. nr.
489 din 9 iulie 2002).

Numele celor 28 de judecatori si procurori dovediti irevocabil de instante, pana la aceasta ora, ca si-au pus
serviciile la dispozitia organelor fostei Securitati au fost recent dezvaluite, la solicitarea Lumeajustitiei.ro, de
Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS). Iata lista:

Colaboratori ai fostei Securitati:
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Ion Marin (nume conspirativ „Laleaua”) – judecator in functie la Tribunalul Gorj-S. II civila (*Hotararea)

Vasile Mos (nume conspirativ „Roland”) – judecator in functie la Tribunalul Brasov-S. I civila (*Hotararea)

Maria Gales – judecator in functie la Curtea de Apel Oradea-S. I civila (*Minuta)

Mihaela Viorica Drexler (nume conspirativ „Oana”) – procuror in functie la DNA (*Hotararea)

Dorin Paul Radulescu (nume conspirativ „Popovici”) – procuror in functie la DIICOT-Buzau (*Hotararea)

Grigore Danut Dragoste (nume conspirativ „Gelu”) – procuror la PJ Turda/ suspendat (*Hotararea)

Alexandru Turlea (nume conspirativ „Andrei Stefanescu

”) – procuror in functie la PTB (*Hotararea)

Dorel Ionel Motiu – prim-procuror in functie la PJ Marghita; candidat la CSM in 2011 (*Minuta)

Petru Ciubotariu („Spirache”) – fost judecator la CA Iasi-S. penala; pensionat in mai 2011 (*Hotararea)

Valer Covrig-Cudrec (nume conspirativ „Alexandru”) – fost judecator si vicepresedinte al Judecatoriei Bistrita;
demisionat in octombrie 2009 (*Hotararea)

Ioan Cozilec (nume conspirativ „Grigorescu”) – fost judecator si vicepresedinte al Judecatoriei Lugoj; pensionat in
octombrie 2015 (*Hotararea)

Lucian Cristea (nume conspirativ „Puiu”) – fost judecator la CA Cluj; pensionat in noiembrie 2005 (*Hotararea)

Florian Murg (nume conspirative „Zamfir Nicolae”; „Mirel”) – fost judecator sindic la CA Oradea; pensionat in
februarie 2008 (*Hotararea)

Viorica Murgoi, fosta Groza (nume conspirativ „Vicky”) – fost judecator si vicepresedinte la Judecatoria Alba
Iulia; pensionata in aprilie 2009 (*Hotararea)

Corneliu Maria (nume conspirativ „Baba Novac”) – fost judecator la CA Craiova; pensionat in decembrie 2011
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(*Hotararea)

Teodoru Bostan (nume conspirativ „Radu Mihai”) – fost procuror la PJ Buhusi; pensionat in august 2009
(*Hotararea)

Mircea Brasoveanu (nume conspirativ „Nades”) – fost procuror la PT Tg. Mures (*Hotararea)

Marioara Dicu (nume conspirativ „Romarta”) – fost prim-procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Dragasani;
pensionata in noiembrie 2014 (*Hotararea)

Ioan Haiduc (nume conspirativ „Andreescu”) – fost procuror la PT Timis; pensionat in noiembrie 2008
(*Hotararea)

Constantin Irimiea – fost procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau (*Minuta)

Adriana Jeni Ispas – fost procuror la PT Mures; pensionata in decembrie 2008 (*Minuta)

Radu Radulescu – fost prim-procuror la PT Giurgiu; pensionat in noiembrie 2010 (*Minuta)

Alexandru Togan (nume conspirativ „Sandu”) – fost prim-procuror la PT Neamt; pensionat in octombrie 2009
(*Hotararea)

Constantin Capatana (nume conspirativ „Onita”) – fost procuror la PJ Targu Carbunesti; pensionat in ianuarie
2008 (*Hotararea)

Lucratori ai fostei Securitati:

Zinica Trandafirescu, fosta Ionita – judecator in functie la Tribunalul Prahova-Sectia penala (*Hotararea)

Ion Ionescu – fost judecator la ICCJ; pensionat in martie 2009 (*Hotararea)

Nicolae Popescu – fost procuror la PJ Brezoi; pensionat in decembrie 2009 (*Minuta)
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Dan Mircea Tabaltoc – fost judecator la Curtea de Apel Iasi; pensionat in octombrie 2015 (*Minuta)

Procurorul DIICOT Dorin Paul Radulescu si judecatorii Vasile Mos si Maria Gales au primit de la CSM
certificate de buna-reputatie

Dintre cei 9 judecatori si procurori care au pierdut irevocabil procesele cu CNSAS si care sunt inca pe functii, doi
ne-au atras in mod special atentia. Este vorba despre procurorul Dorin Paul Radulescu, de la DIICOT-Buzau, si
despre judecatorul Vasile Mos, de la Tribunalul Brasov. Radulescu si Mos au fost verificati la reputatie de
CSM chiar zilele trecute:

„Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca nu exista indicii privind
neindeplinirea conditiei de buna reputatie de catre domnul Radulescu Dorin Paul, procuror in cadrul
Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul teritorial Buzau si,
in consecinta, dispune clasarea lucrarii”. (minuta HSPCSM nr. 617 din 09.12.2015)

„Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat indeplinirea conditiei de buna
reputatie de catre domnul judecator Mos Vasile din cadrul Tribunalului Brasov”. (minuta HSJCSM nr.
918/17.11.2015)

De aceeasi buna reputatie se bucura si judecatoarea Maria Gales, de la Sectia a I-a civila a Curtii de Apel
Oradea, pe care, de asemenea, CSM a scos-o curata ca lacrima, in urma cu aproape 3 ani: „Sectia pentru
judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat indeplinita conditia de buna reputatie de catre
doamna Gales Maria, judecator la Curtea de Apel Oradea”. (Cititi aici integral Hotararea CSM nr.
105/05.02.2013, in cazul judecatoarei Maria Gales)

Revenind la sintagma „nu exista indicii privind neindeplinirea conditiei de buna reputatie de catre domnul
Radulescu Dorin Paul”, nu putem sa nu punem in balanta hotararea CSM cu aspectele retinute in hotararea prin
care Curtea de Apel Bucuresti a stabilit ca procurorul DIICOT Dorin Paul Radulescu a avut calitatea de colaborator
al fostei Securitati. Iata motivarea:

"In temeiul art. 2 lit. b) din OUG nr. 24/2008, pentru a se putea constata calitatea de 'colaborator al Securitatii',
trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

1. Persoana sa fi furnizat organelor de Securitate 'informatii, indiferent sub ce forma, precum note si rapoarte
scrise, relatari verbale consemnate de lucratorii Securitatii';

2. Informatiile furnizate sa denunte activitati sau atitudini potrivnice regimului totalitar comunist si sa vizeze
ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului.

Prima conditie este indeplinita, deoarece paratul a furnizat Securitatii mai multe note informative: (...)
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Si a doua conditie mentionata mai sus este indeplinita, deoarece:

Nota informativa din 10.07.1984: 'in legatura cu antrenorul ..., va pot informa ca are rezultate bune pe linie
profesionala, insa din punct de vedere al atitudinii sale politice uneori interpreteaza in mod denaturat
realizarile societatii noastre. Se pare ca este sub influenta posturilor de radio straine' – denunta activitati
potrivnice regimului totalitar comunist si incalca dreptul la viata privata.

Nota informativa din 12.06.1984: 'Va aduc la cunostinta urmatoarele: In cadrul CSM Buzau, functioneaza ca
antrenor numitul ... In urma unor discutii purtate cu cel in cauza cat si cu colegi de-ai sai, va informez ca
este o fire abordabila, este tot timpul nemultumit, uneori face afirmatii necontrolate fata de colegi cu privire
la politica interna a partidului si statului nostru' – denunta activitati potrivnice regimului totalitar comunist.

Nota informativa din 27.11.1984: 'In urma discutiilor purtate cu profesoara de Ed. Fizica ..., aceasta a relatat
sursei urmatoarele: are un frate ... originar din Buzau care in urma cu aproximativ patru ani fiind student
ultimul an la I.E.F.S. Bucuresti, a efectuat o deplasare in R.F.G. cu ansamblul de gimnastica ritmica
Gymnasion impreuna cu doi colegi ... La sosirea in R.F.G. s-au izolat de grup, au luat toata valuta grupului
si nu s-au mai reintors in tara ... din cele relatate de sora sa, se afla in prezent intr-un oras din R.F.G. si
lucreaza ca ingrijitor de baza sportiva. Legatura dintre sora si fratele ei se face mai mult telefonic. Voi
reveni cu amanunte' si Nota informativa din 20.06.1982: 'Va informez urmatoarele ... Reactia surorii lui, la
auzul vestii ca el nu s-a mai intors, a fost una de pasivitate si de nepasare. Primeste corespondenta de la el
aproape regulat la 2 luni in care o informeaza despre ce face in R.F.G. La scoala nu prea comenteaza
despre ce primeste in scrisori, iar in cazul ca este intrebata se eschiveaza de la raspuns. Este o fire
asemanatoare fratelui ei cu slabe calitati intelectuale. Au avut probleme in familie de mici copii li s-au
despartit parintii' – incalca dreptul la viata privata.

Nota informativa din 20.11.1984: 'Sursa va informeaza urmatoarele: ... sursa a cunoscut pe numita ... Din mai
multe discutii purtate cu sus-numita a rezultat ca sotul acesteia lucreaza in strainatate ca tehnician in
constructii detasat din cadrul Trustului de Constructii Buzau. Aceasta primeste valuta prin Banca Nationala
de la sotul ei al caror schimb valutar il face prin Comturist Bucuresti. La rugamintea sursei acesta a
cumparat contra cost mai mult obiecte din shop. In ultima perioada de timp sursa a renuntat la relatiile cu
cea in cauza iar copilul acesteia a terminat cu pregatirea pe linie sportiva. Voi reveni cu noi amanunte' –
incalca, de asemenea, dreptul la viata privata.

Din aceste motive, in baza art. 2 lit. b) din OUG nr. 24/2008, Curtea va admite cererea si va constata calitatea
paratului de colaborator al Securitatii". (Sentinta nr. 834/27.02.2009 pronuntata de judecatorul Vasile Bicu de
la CAB-Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, in dosarul nr. 21752/3/2008, irevocabila prin decizia
ICCJ-SCAF nr. 3974/30.09.2009)

Iata si motivarea hotararii CAB de constatare a calitatii de colaborator al fostei Securitati a judecatorului
Vasile Mos, de la Tribunalul Brasov:

"Curtea a retinut ca paratul Mos Vasile a fost recrutat de seful biroului de contrainformatii Turda, unde isi efectua
stagiul militar, pentru 'supravegherea informativa generala in cadrul companiei transmisiuni si a furierilor din cadrul
unitatii'. A semnat olograf cu numele real 'Angajamentul' din data de 18.04.1974, in care este mentionat si
numele conspirativ de colaborator 'Roland'.
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Din 'Nota de caracterizare' intocmita de ofiterul recrutor la data de 05.06.1975 rezulta faptul ca paratul in calitate de
colaborator 'a depus interes pentru munca informativa obtinand rezultate bune. Este cinstit si corect. A
pastrat regulile de conspirativitate ce i s-au recomandat...'.

In anul 1976, paratul a fost reactivat in calitate de colaborator de Inspectoratul Judetean de Securitate Maramures
pentru 'supravegherea personalului tehnico-administrativ si a elevilor de la Liceul nr. 3 din Baia Mare si apoi pentru
supravegherea personalului din Spitalul Judetean Baia Mare'.

In 'Raportul cu propuneri de reactivare a numitului Mos Vasile in calitate de colaborator' din 10.01.1976 se
consemneaza: '… a dat de inteles ca cunoaste unele aspecte ce intra in competenta organelor de securitate
de cand era in armata. Informatiile sale s-au dovedit utile unitatii respective si cu ocazia ultimei contactari
acesta a acceptat sa sprijine organele de securitate in continuare'.

In cea de-a doua perioada de colaborare, 1976-1989, dl. Mos Vasile, in calitate de colaborator a furnizat
informatii referitoare la comentariile facute de unele cadre didactice din cadrul Liceului nr. 3 Baia Mare, de
genul …, acesta discuta cu fiica sa in limba germana; informatii referitoare la colegii de serviciu din cadrul
Spitalului Judetean Baia Mare, informatii referitoare la reactia unei persoane care a manifestat ingrijorare
cu privire la pericolul social crescut datorita 'recentului decret privind amnistierea unor categorii de
infractori; referitoare la un cuplu 'incadrati ca si cadre medii la Serviciul de Chirurgie, respectiv Neurologie'
carora desi 'le-a fost atribuita o locuinta in municipiu', se dovedesc nemultumiti; referitoare la comentariile
de la serviciu, in sensul ca 'Romania ar fi achitat datoria sa externa, au manifestat unele rezerve exprimand
ideea ca s-ar putea urmari realizarea unor acumulari care sa permita noi achizitii de tehnologie; referitoare
la un medic, sef de sectie la Spitalul Judetean din Baia Mare, sectia Interne III, ale carui relatii sunt, de
principiu, cadre medicale de nationalitate maghiara, ori alte persoane cu preocupari pe linie foto;
referitoare la o asistenta medicala 'foarte bine cotata profesional' dar pe care colegii o suspecteaza in
intentiile ei de a pleca in strainatate unde s-a cunoscut cu un barbat; referitoare la un medic din Spitalul
Judetean Baia Mare care are o 'situatie materiala foarte buna'; referitoare la comentariile elevului cu privire
la aplicatiile militare in zona Somcuta.

Curtea retine, de asemenea, ca materialul probator a constat si din informatiile consemnate si de lucratorii
Securitatii pentru perioada desfasurata de colaboratorul Roland, intre 1976-1989 (filele 111-128 dosar TB).

Aceste informatii priveau atitudinea unor suspecti din randul cadrelor didactice, diferite comentarii politice
in internatul de elevi, precum si in alte locuri, numeroase informatii (de ordinul zecilor) care s-au dovedit
utile pentru urmarirea si clarificarea situatiei unor persoane care se aflau in obiectivul Securitatii (filele
102-110 dosar TB).

Pentru toate aceste informatii, ofiterul de Securitate a consemnat in numeroase randuri despre parat ca in
raporturile cu organul de securitate a dovedit corectitudine, sinceritate si obiectivitate, a depus interes in
sarcinile primite, a dovedit seriozitate si atasament, nu a deconspirat problemele de interes, bucurandu-se
de increderea celor din jurul sau.

In ceea ce priveste sustinerile paratului formulate in intampinare, Curtea retine ca acestea nu pot rasturna
materialul probator depus de catre reclamantul CNSAS. Paratul nu a dovedit ca ar fi avut o atitudine
pasiva, iar notele informative au fost furnizate la comanda ofiterului de Securitate, ci dimpotriva, rezulta din
notele informative ca acesta a furnizat de multe ori de buna voie informatiile consemnate de ofiterul de
Securitate. De altfel, exista multe note in care se apreciaza caracterul util si efortul deosebit pe care-l
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depunea paratul in desfasurarea activitatii de colaborator". (Sentinta nr. 1290/25.03.2009 pronuntata de
judecatoarea Rodica Voicu de la Curtea de Apel Bucuresti-Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, in
dosarul nr. 23587/3/2008, irevocabila prin decizia ICCJ-SCAF nr. 1393/11.03.2010)

*Cititi aici raspunsul CNSAS adresat Lumeajustitiei.ro
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