
 

 

Demersuri pentru accesul la dosarul de Securitate 

și alte demersuri asemănătoare 

Prima parte a acestui material se referă la demersurile ce le-am întreprins pentru accesul la 

propriul dosar de Securitate (precum și la dosarul de urmărire, post 1989, de la  Serviciul Român 

de Informații), iar la finalul primei părți, câteva precizări și demersuri făcute cu privire la perioada 

de două luni în care înainte de 1990 am fost detașat ca asesor popular la Tribunalul Militar 

București.    

 

 

I. Demersuri pentru accesul la dosarul de Securitate și de la Serviciul Român de Informații 

 

În primele luni ale lui 1990, un vecin şi doi ofiţeri, foşti colegi, mi-au mărturisit că înainte de 

revoluţie dăduseră Securităţii informaţii despre comentariile şi opiniile mele critice la adresa 

regimului comunist. Că mă aflasem în atenţia Securităţii nu aveam dubii întrucât, ca ofiţer, 

suportasem numeroase persecuţii de ordin politic (pentru unele dintre acestea poate fi văzută pagina 

de Biografie precum şi trimiterile de acolo făcute). 

 

O ostilitate mai mare am simţit după ce în vara anului 1986 comandantul unităţii din care făceam 

parte, maiorul Gheorghe Carp, m-a acuzat public de „atitudine duşmănoasă faţă de conducerea 

Partidului” şi m-a ameninţat că despre respectiva atitudine ştiau inclusiv „organele care trebuie să 

ştie”. 

 

Am iniţiat demersurile pentru accesul la dosar, în primăvara anului 2003, şi cu intenţia de a aduce 

clarificările pe care le consideram necesare în procesul pe care îl deschisesem autorilor unei cărţi în 

care, între mai multe alte acuzaţii, îmi fusese adusă şi aceea că aş fi fost colaborator al Securităţii 

(secţiunea Documente/ Alte documente, „Cauza Stan împotriva profesorului universitar Dan 

Pavel”). 

 

Cererea cu care m-am adresat Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) 

am depus-o la 20 mai 2003 (a se vedea mai jos fila 1). Întrucât Colegiul CNSAS întârzia să 

soluţioneze respectiva cerere – ceea ce constituia o practică a acestei instituţii – am revenit în mai 

multe rânduri (filele 2 şi 7, de exemplu). Răspunsurile CNSAS (filele 6 şi 8, de exemplu) motivau 

într-un mod nesatisfăcător şi contrar legii amânarea soluţionării cererii, pentru ca, la data de 10 

martie 2004, să mi se comunice că la demersurile pe care instituţia le făcuse răspunseseră numai 

arhivele militare şi cele ale Serviciului Român de Informaţii (în sensul că „nu există dosare sau 

documente întocmite de Securitate pe numele dumneavoastră”), şi nu şi Serviciul de Informaţii 

Externe (SIE). În plus, şi de asemenea contrar Legii accesului la dosare, Colegiul motiva că nu 

poate să facă reveniri la SIE întrucât se stabilise astfel prin „Protocolul încheiat de instituţia noastră 

cu deţinătorul de fond arhivistic” (fila 9). 

 

Date fiind aceste tergiversări nejustificate, la 12 iulie 2004 am chemat în judecată CNSAS (filele 

11–14). Urmarea a fost că pe timpul procesului SIE a comunicat CNSAS că a făcut verificări şi că 

nu figuram în evidenţele sale. Răspunsul dat de SIE a făcut ca procesul să rămână fără obiect, 

Curtea de Apel Bucureşti constatând şi pronunţându-se în acest sens (Sentinţa civilă nr 75/2005 – 

filele 15-17). 

 

Întrucât aveam în continuare un număr de date să cred că în arhivele militare existau, totuşi, 

acte/dosare întocmite pe numele meu de fosta Direcţie a IV-a de Contrainformaţii Militare, în vara 

anului 2005 am iniţiat demersuri către Ministerul Apărării Naţionale (ministrul Teodor Atanasiu), 

solicitând verificări în acest sens. Demersurile respective şi corespondenţa cu MApN sunt 

consemnate la filele 20-25. La data de 20 iulie 2006, am primit un ultim răspuns din partea MApN – 

UM 02600 Bucureşti (fila 26), în sensul că această unitate nu deţine arhivele fostei Direcţii a IV-a 

de Contraninformaţii Militare şi că cererile mele au fost trimise CNSAS spre rezolvare. Că în 

arhivele Direcţiei în cauză exista cel puţin un document în ce mă priveşte mi-a confirmat o persoană 



care văzuse în dosare o declaraţie pe care mi-o ceruse, în 2005 cred, şeful meu pe linie logistică în 

legătură cu un transfer al câtorva zeci de litri de benzină de la depozitul unităţii la una dintre 

subunităţi (a se vedea, la fila 24, scrisoarea din 2005 către ministrul Apărării Atanasiu); din ce-mi 

aduc aminte despre episodul în cauză ştia şi ofiţerul de contrainformaţii.  

 

La data de 26 iulie 2006, m-am adresat şi eu Colegiului CNSAS (fila 27) solicitând să dispună 

verificările pentru care mă adresasem MApN prin cererile din 12 august 2005 şi 19 iunie 2006 

(filele 20 şi 25); o copie a cererii adresată la 26 iulie 2006 CNSAS am remis-o, în aceeaşi zi, lui 

Constantin Ticu Dumitrescu, membru al Colegiului CNSAS. La data de 8 august 2006, CNSAS mi-

a comunicat (fila 28) că, în urma demersurilor pe care le-am făcut, Colegiul s-a adresat din nou 

MApN (Serviciului Istoric al Armatei, fostul Serviciu Arhive şi Documentare Militară) cu 

solicitarea de a face noi verificări. Deoarece după încă patru luni de aşteptare nu am mai primit 

vreun răspuns, la data de 21 decembrie 2006 m-am adresat cu o nouă solicitare noului ministru al 

Apărării Sorin Frunzăverde (în scrisoarea mea, fila 29, am invocat inclusiv un act normativ – 

Hotărârea Guvernului nr 731/2006 – din care reieşea că arhiva fostei Direcţii a IV-a a Securităţii se 

afla în depozitul armatei din localitatea Cernica). La data de 20 februarie 2007, Ministerul Apărării 

mi-a răspuns (fila 30) că nu deţine informaţii/documente/dosare pe numele meu, precum şi că 

Depozitul de arhivă de la Cernica nu a avut niciodată în păstrare arhiva fostei Direcţii a IV-a. 

 

Întrucât am avut indicii că dosarul de Securitate ar fost preluat după 1989 de către Serviciul Român 

de Informații (Serviciu în a cărui atenție m-aș fi aflat de asemenea), în luna iulie 2019, m-am adresat 

SRI și Parchetului general cu solicitări în acest sens (la aceasă dată, 28.03.2020, cauza se află, în 

recurs formula de mine, pe rolul instanței supreme – dosar nr 28/32/2019, și voi actualiza pe măsură 

ce lucrurile evoluează). 

 

Relevante pentru atitudinea mea față de regimul comunist, și a acestui regim împotriva mea (în 

principal prin Securitate), sunt și următoarele articole proprii de presă (accesibile în secțiunea de 

Publicistică a acestui site), în mod special: 

     -Cu ce drept, impostorilor?, New York Magazin, 9 iunie 2010 – pe site, Publicistică 2010  

     -Precizări la (încă) o mizerie, Cotidianul, 10 iunie și New York Magazin, 23.06.2010 – pe site, 

Publicistică 2010  

     -Adevărul ca minciună, Cotidianul, 13 iunie 2017 – pe site, Publicistică 2017 

     -în cuprinsul articolului Situațiunea (XIX), revista Timișoara, 8 iunie 2018 – pe site, Publicistică 

2018, Situațiunea (CI) 

     -în cuprinsul articolului Situațiunea (LIX), activenews.ro, 19 februarie 2020 – pe site, 

Publicistică 2020, Situațiunea (CLXXVIII). 

 

 

 

                          În continuare se află tradus în engleză textul de mai sus. 

 

During the first months of the year 1990, a neighbor and two officers, ex-colleagues, confessed 

me, that, before the Revolution they gave to the Securitatea several information regarding my 

critical opinions and comments addressed to the communist system. I had no doubt concerning 

the fact that I was already in the Securitatea’s attention, because, as an officer, I faced several 

political persecutions. Regarding some of them, I referred, shortly, on the Biografie page, with 

the references made there. 

 

A greater hostility I faced after the summer of 1986, when, the commander of the unit I was part 

of, the mayor Gheorghe Carp, publicly accused me of “hostile attitude towards the leaders of the 

Communist Party”, and threatened me saying that the bodies that must know about this attitude 

are already aware of it. 

 

I initiated the approaches in order to obtain the access to the file, in spring 2003, with and the 

intention of bringing the clarifications I thought were necessary in the trial I intended to the 

authors of a book in which, between several accusations, I was also accused of having been one 



of the Securitatea’s collaborators (the Documente/ Alte documente page, „Cauza Stan impotriva 

profesorului universitar Dan Pavel”). 

 

The demand I addressed to the National Council for Studying the Securitatea’s Archive was 

registered on the 20th of May 2003 (see below, page 1). Due to the fact that the National Council 

for Studying the Securitatea’s Archive was delaying in answering the demand, a well known 

practice of this institution, I insisted several times (for example, pages 2 and 7). The answers of 

the CNSAS (for example, pages 6 and 8) were, unsatisfactory and against the law, justifying the 

delaying of the demand’s resolving, in order to, on the 10th of March 2004, to communicate me 

that, to the approaches made by this institution, answered only the Military Archives and the ones 

of the Romanian Information Service (in fact: “there are no files or documents made by the 

Securitatea on your name”), and not the Romanian Service for the External Information. Also 

against the law concerning the access to the files, the Council motivated the fact that it cannot 

insist again to the Romanian Service for the External Information due to the settlements of the 

“Protocol between our institution and the owner of the Achieve” (page 9). 

 

Due to all this unjustified delays, on the 12th of July I called in front of the Justice the National 

Council for Studying the Securitaea’s Archive (pages 11-14). The consequence was that, during 

the trial, the Romanian Service for the External Information, communicated the National Council 

for Studying the Securitatea’s Archive that several researches were made, and I was not in their 

evidences. The answer given by the Romanian Service for the External Information made the trial 

to remain without object, the Bucharest Court of Appeal pronouncing in this direction (the civil 

sentence no.75/2005 – pages 15-17). 

 

Because I still had several information that the in military archive there were acts\files made on 

my name by the former IVth Direction of the Securitatea (Military Counter Intelligence), during 

the summer of 2005, I initiated approaches to the Ministry of National Defense (minister Teodor 

Atanasiu), asking for verifications in this direction. The approaches mentioned above and the 

correspondence with the Ministry of National Defense is mentioned at the pages 20-25. On the 

20th july 2006, I receved an last answer from the Ministry of Defense – Military Unit 02600 

Bucharest (page 26), in sense that this unit does't have the archives of the ex-IVth Direction of the 

Securitatea (Military Counter Intelligence) and that my aplications was send to CNSAS in order 

to be solved. On the 26th july 2006, I also adressed to CNSAS College (page 27), demanding to 

dispose the necessary check-up that I was adressed to Ministery of Defense by the 12th august 

2005 and 19th july 2006 aplications (page 20 and 25); a copy of the 26th july 2006 petition, I 

send it to Constantin Ticu Dumitrescu, member of CNSAS College. 

 

On the 8th august 2006, CNSAS communicated to me (28th page) that following the approaches 

made by my, CNSAS address again to Ministery of Defense (Istorical Service of Army the ex- 

Archive and Documentation Miltary Service) asking to make new checkings. Because after for 

mounths of waiting, I didn’t receive any answer, on the 21th december 2006, I address with a new 

request to the new Minister of Defense, Sorin Frunzaverde (in my letter, 29th page, I invoked a 

norm document – Government Decision number 731 from 2006 – from wich content result that, 

the archive of the ex-IVth Direction of Securitatea is found in the army warenhouse in Cernica 

locality). 

 

Because I had indications that the Security file would be taken over after 1989 by the Romanian 

Intelligence Service (Service in which I would have been aware too), in July 2019, I addressed the 

SRI and the General Prosecutor's Office with requests in this respect (on the same date, 28.03.2020, 

the case is, in appeal introduced by me, in the role of the supreme court - file no 28/32/2019, and I 

will update as things progress). 

 

Relevant for my attitude towards the communist regime and it is possible to rule against me (mainly 

through the Security), there are and are own press articles (there is in the “Publishing” section of 

this web-site), in particular: 

     -Cu ce drept, impostorilor?, New York Magazin, June 9, 2010 – on web-site, 2010 “Publishing” 



     -Precizări la (încă) o mizerie, Cotidianul, June 10, 2010 and New York Magazin, June 23, 2010 - 

on web-site, 2010 “Publishing” 

     -Adevărul ca minciună, Cotidianul, June 13, 2017 - on web-site, 2017 “Publishing” 

     -in the article Situațiunea (XIX), Timișoara magazine, June 8, 2018 - on web-site, 2018 

“Publishing”, Situațiunea (CI) 

     -in the article Situațiunea (LIX), activnews.ro, February 19, 2020 - on web-site, 2020 

“Publishing”, Situațiunea (CLXXVIII). 
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NESECRET 
Exemplarul nr. 1 

      Secretariatul general

       Nr. P10454  

      din 20.02.07  

Domnului  
VALERIAN STAN  

Bucuresti, str. Tolbei nr.2, bl.C.59, sc.1, ap.23, sector 
6, cod 061649  

Va aducem la cunostinta ca problematica din memoriul dumneavoastra a fost prezentata 
ministrului apararii, care a dispus analizarea si solufionarea de catre structura militara 
competenta.  

In urma verificarilor efectuate de catre Directia contrainformatii si securitate militara a 
reiesit ca Ministerul Apararii nu detine informatii/dosare/documente referitoare la activitatea 
dumneavoastra, intrucat toate dosarele create de fosta Directie a IV-a din cadrul Departamentului 
Securitatii Statului au fost predate la CNSAS.  
    Totodata, Directia instantelor militare a verificat fondul arhivistic aflat in Depozitul de 
arhiva de la Cemica, insa acesta nu contine dosare de urmarire informativa. De altfel, acest 
depozit nu a avut niciodata in pastrare arhiva creata de fosta Directia a IV-a.  

Cu stima,  
 

 
 
 
    
 
   NESECRET 
        1 din 1  

 







II. Precizări și demersuri privind perioada de două luni în care, înainte de 1990, am fost detașat ca 

asesor popular la Tribunalul Militar București.    

 

În cursul anului 1984 am fost detașat, timp de două luni (inițial reținusem că și în anul 1983), ca asesor 

popular la Tribunalul Militar București. La un moment dat a existat o situație în care conducerea instanței 

ne-a anunțat, pe mine și pe încă un coleg asesor, că ar urma să se judece cazul cuiva care ar fi împrăștiat 

manifeste împotriva regimului. Fusesem ferm hotărât să nu particip (nu știam cum voi proceda) la 

condamnarea prersoanei în cauză. Ulterior însă nu mi s-a mai spus nimic despre cazul respectiv, și nici n-

a existat o ședință de judecată la care eu să fi luat parte. 

 

Încercând să clarific ce s-a putut întâmpla, în luna iunie 2019, m-am adresat Președintelui instanței cu o 

solicitare scrisă. Mi s-a răspuns, prompt și binevoitor, că au fost verificate toate sentințele semnate 

(inclusiv) de mine, fără a fi însă identificată vreo speță ca aceea de care mă interesasem. Președintele 

Tribunalului mi-a mai precizat și că, dat fiind faptul că din cele relatate de mine ar putea reieși „o posibilă 

săvârșire a unor fapte penale”, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea Militară București; Președintele 

Tribunalului calificase petiția mea drept denunț/ autodenunț, ceea ce constituia în mod evident un abuz 

(pesemne că pe timpul corespondenței noastre colonelului magistrat Cristian Vrabie i se spusese, într-un 

final, cine sunt eu și cam cum mă purtasem vreme de trei decenii cu Sistemul pe care el stătea gata să-l 

aprere, la ordin, cu cătușele). 

 

La 17 iulie 2019, Parchetul Curții Militare, mi-a comunicat că a primit sesizarea Tribunalului Militar, și 

că trimis-o Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). Am scris SIIJ, de două ori în opt 

luni (!) și nimeni nu mi-a răspuns nimic. Apropo de SIIJ, cei care am stat cu sufletul la gură vreo doi ani, 

și unii încă mai stau, ca nu cumva să-i suprime prin desființare, vom învăța oare ce superbă cacealma ne-

au tras acești magistrați fără chip pe-o mână cu PSD-iștii lui Iliescu și PNL-iștii lui Băsescu și Iohannis? 

(Precizările de mai sus au fost publicate și de către activenews.ro, în cuprinsul articolului Zodia virusului 

și altele (IV), la data de 27.03.2020). 

 

Pun mai jos corespondența la care m-am referit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

From: Valerian Stan [mailto:vs@valerianstan.ro]  

Sent: Monday, June 3, 2019 9:10 PM 

To: 'tmtb@cma.ro' 
Subject: de la Valerian Stan 

 

Domnului Judecător colonel Cristian Vrabie 
Președintele  Tribunalului Militar  Bucureşti 

 

Domnule Președinte, 

 

Numele meu este Stan Valerian.  

 

Cel mai probabil în anii 1983 și 1984 am fost detașat, de două ori, ca asesor popular la 

Tribunalul militar teritorial București (la acea dată eram ofițer activ la UM 01305 București). În 

perioada uneia dintre două detașări a existat o situație în care președintele Tribunalului (sau 

vicepreședintele acestuia) ne-a anunțat, pe mine și pe încă un coleg asesor, că ar urma să se 

judece cazul cuiva care ar fi împrăștiat manifeste împotriva regimului comunist. Ulterior nu mi s-

a mai spus nimic despre cazul respectiv, și n-a existat o ședință de judecată la care eu să fi luat 

parte. 

 

Dacă fiind practica din acea perioadă a grefierilor, de a ne da asesorilor un număr foarte mare de 

acte spre semnare o dată, pe care numai parțial aveam timpul fizic necesar să le verificăm și să le 

citim, vă rog să aveți bunăvoința să se verifice dacă există un asemenea dosar “politic” în care eu 

să figurez ca asesor politic. Am în vedere ipoteza în care în acel dosar judecătorul să fi luat o 

hotărâre fără a fi existat o ședință de judecată legală – cu participarea inculpatului, a avocatului 

lui, a asesorilor (cu certitudine eu nu am participat) a procurorului etc – și acea hotărâre să-mi fi 

fost dată spre semnare în condițiile arătate. Existau numeroase situații în care grefierul ne 

prezenta spre semnare actele grăbindu-se și motivând că trebuie să predea dosarele la arhivă sau 

să le prezinte președintelui. 

 

Vă rog să aveți bunăvoința să mi se comunice rezultatul verificării. 

 

 

Cu respect, 

Valerian Stan 

 

București, Sector 6 

str Tolbei nr 2, bl C59, sc 1, ap 23 

Tel 0723.21.88.22 

www.valerianstan.ro 

 
 
 
 
 
 

http://www.valerianstan.ro/




From: Valerian Stan [mailto:vs@valerianstan.ro]  

Sent: Friday, June 14, 2019 4:24 PM 
To: 'tmtb@cma.ro' 

Subject: de la Valerian Stan - revenire 

 

Domnului Judecător colonel Cristian Vrabie 
Președintele  Tribunalului Militar  Bucureşti 

 

 

Domnule Președinte, 

 

Vă sunt recunoscător pentru bunăvoință și pentru răspuns. 

 

Revin cu un număr de informații suplimentare care sper să ajute la soluționarea petiției pe care v-

am adresat-o: 

-la data la care eu am avut celor două detașări ca asesor popular, funcționau Tribunalul militar de 

mare unitate București, respectiv Tribunalul militar teritorial București; eu am fost detașat la 

prima instanță, al cărei președinte era colonelul magistrat Gică Popa (cred că în scrisoarea 

inițială am indicat greșit instanța) 

-cu siguranță detașările au avut loc în perioada 1982-1986 

-despre cauza la a cărei soluționare ar fi urmat să particip și eu, am fost înștiințat, împreună cu lt. 

maj. Mocanu (prenume Alexandru, cred),  de președintele sau vicepreședintele instanței (la 

ședința de judecată ar fi urmat să participle și colegul asesor Mocanu) 

-la acea data aveam gradul de căpitan. 

 

Dacă mai sunt necesare și alte date vă stau oricând la dispoziție, putându-mă prezenta și la sediul 

instanței dacă apreciați necesar. Numărul meu de telefon este 0723.21.88.22 

 

 

Cu respect, 

Valerian Stan 

 

București, Sector 6 

str Tolbei nr 2, bl C59, sc 1, ap 23 

www.valerianstan.ro  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.valerianstan.ro/




 
 
 
From: Valerian Stan [mailto:vs@valerianstan.ro]  

Sent: Monday, July 15, 2019 3:17 PM 
To: 'tmtb@cma.ro' 

Subject: de la Valerian Stan - revenire2 

 

Domnului Judecător colonel Cristian Vrabie 
Președintele  Tribunalului Militar  Bucureşti 

 

 

Domnule Președinte, 

 

Vă mulțumesc pentru răspunsul dat prin adresa dvs din 10.07.2019. 

 

Din păcate sunt neplăcut surprins de faptul că ați putut califica (dvs sau, mai probabil, vreun 

colaborator lipsit de profesionalism) petițiile pe care vi le-am adresat drept autodenunț, respectiv 

denunț. Ele nu au constituit nicicum așa ceva, fapt ce rezultă nu doar din cuprinsul petițiilor dar 

și din lipsa conformității acestora cu cerințele imperative ale legii penale sub acest aspect (art 

290 Cod penal). 

 

Față de cele arătate vă solicit să procedați în consecință.  

 

 

Valerian Stan 

 

București, Sector 6 

str Tolbei nr 2, bl C59, sc 1, ap 23 

www.valerianstan.ro  

0723.21.88.22 

 

http://www.valerianstan.ro/




 
From: Valerian Stan [mailto:vs@valerianstan.ro]  
Sent: Tuesday, December 3, 2019 10:19 AM 

To: 'siij@mpublic.ro' 

Subject: RE: de la Valerian Stan 

 

Domnule Procuror-şef secţie, 

 

În urmă cu mai mult de patru luni v-am adresat memoriul de mai jos, la care nu am primit 

niciun răspuns. Drept pentru care revin solicitându-vă respectuos să dispuneți în 

consecință. 

 

Valerian Stan 

București, Sector 6 

str Tolbei nr 2, bl C59, sc 1, ap 23 

www.valerianstan.ro  

0723.21.88.22 
---------------------------------------- 
 
From: Valerian Stan [mailto:vs@valerianstan.ro]  

Sent: Monday, July 29, 2019 2:32 PM 
To: 'siij@mpublic.ro' 

Subject: de la Valerian Stan 

 

Domnule Procuror-şef secţie, 

Tribunalul Militar București, și ulterior acestuia Parchetul militar de pe lângă Curtea 

militară de apel (aceasta din urmă prin adresa pe care o atașez), mi-au comunicat că au 

înaintat unității dvs un “autodenunț/denunț/sesizare” pe care eu le-aș fi formulat.  

Astfel cum am arătat și conducerii Tribunalului Militar București prin scrisoarea mea din 

15.07.2019 (pe care de asemenea o atașez), eu mă adresasem Tribunalului Militar 

București nu cu vreun (auto)denunț sau sesizare, ci cu o solicitare de clarificare a unei 

situații din perioada în care, înainte de 1989, am activat, pentru un mandat de două luni, 

ca asesor popular la instanța menționată. 

   

Față de cele arătate vă solicit să procedați în consecință. 

 

București, Sector 6 

str Tolbei nr 2, bl C59, sc 1, ap 23 

www.valerianstan.ro  

0723.21.88.22 
 
From: Valerian Stan [mailto:vs@valerianstan.ro]  

Sent: Friday, August 16, 2019 10:59 AM 
To: 'siij@mpublic.ro' 

Subject: RE: de la Valerian Stan 

http://www.valerianstan.ro/
http://www.valerianstan.ro/


 

De asemenea, vă solicit respectuos să-mi fie comunicat un răspuns la prezentul memoriu. 

Valerian Stan 
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