Europa FM - 9 august 2007
Sesizare la Parchetul Militar pe numele unui tortionar
Institutul pentru Condamnarea Crimelor Comunismului a sesizat Parchetul Militar in
legătură cu faptele comise de fostul ofiţer de securitate, Gheorghe Enoiu.
Acesta a fost sef al Direcţiei a 8 - a anchete penale in perioada 1950 - 1960, iar pană in
1989 a activat ca ofiter de securitate la Bucuresti.
In prezent nu se cunosc multe informatii legate de Gheorghe Enoiu.
Printre cele aproape 70 de victimele ale sale, identificate de Institut se numără si
scriitorul si dizidentul Paul Goma. Acesta a dat chiar o declaraţie prin care povesteste
atrocităţile comise de ofiţerul de securitate, Gheorghe Enoiu. De altfel scriitorul a si
relatat despre el, in lucrarea sa Apărarea Tesu.
In 1952, Paul Goma, elev in clasa a zecea a fost convocat la Securitate si reţinut opt zile,
după care a fost exmatriculat din toate scolile din ţară, deoarece susţinuse in scoală cauza
luptătorilor anticomunisti.
A fost arestat in noiembrie 1956, acuzat de tentativă de organizare de manifestaţie ostilă,
fiind condamnat anul următor, la doi ani de inchisoare corecţională, pe care i-a executat
la inchisorile Jilava si Gherla.
In 1977 Paul Goma a plecat impreună cu familia sa Franţa unde locuieste si in prezent.
http://www.europafm.ro/stiri/interne/2007/august/09/sesizare-la-parchetul-militarpenumele-unui-tortionar/7067/

NewsIn – 9 august
Plângere penala împotriva unui fost ofiţer de Securitate acuzat de tortura
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR) a anunţat joi ca a
depus la Parchetul General o sesizare privindu-l pe Gheorghe Enoiu, col.(r), fost ofiţer in
cadrul Departamentului Securitaţii Statului acuzat de anchete brutale si tortura.
Potrivit reprezentanţilor institutului, in activitatea sa de ofiţer activ al Securitaţii,
Gheorghe Enoiu se face vinovat de cercetare abuziva a unui mare numar de persoane pe o
perioada cuprinsa intre 1950 si, direct sau prin, subordonaŢii sai, 1989, iar faptele sale ar
intra in categoria crimelor impotriva umanitaţii.
IICCR susţine ca anchetele conduse de Gheorghe Enoiu se desfasurau prin utilizarea
celor mai crude si brutale tratamente din repertoriul metodelor de tortura: izolarea si
infometarea, bataia la talpi si pe capre, bataia la testicole, bataia cu sacul de nisip precum
si alte metode de tortura specifice perioadei: manejul, cuierul etc. Gheorghe Enoiu "s-a

distins inca de la inceputul activitaţii sale ca un anchetator eficient, fiind, printre alţii,
membru in echipa care l-a interogat pe Lucreţiu Patrascanu, fost lider al Partidului
Comunist Roman. S-a distins si cu ocazia anchetarii studenţilor arestaţi in urma
miscarilor studentesti din 1956. Dupa 1960, a lucrat ca ofiţer anchetator in cadrul
Securitaţii Municipiului Bucuresti", mai susţine IICCR.
Potrivit Hotararii de Guvern 1724 din 21 decembrie 2005, institutul este abilitat sa
efectueze investigaţii cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor omului pe
intreaga durata a regimului comunist si sa sesizeze organele in drept.
IICCR solicita tragerea la raspundere penala a fostului ofiţer de Securitate Gheorghe
Enoiu, inclusiv degradarea militara a acestuia, in temeiul prevederilor Codului Penal si
corespunzator gravitaţii faptelor. In sprijinul sesizarii penale sunt anexate elemente de
probatoriu, conţinand numele a 70 de persoane care au avut de suferit din pricina relelor
tratamente la care au fost supuse si 4 interviuri directe, din care rezulta cruzimea
deosebita cu care Gheorghe Enoiu isi tortura victimele.
IICCR considera ca savarsirea in forma continuata, timp de aproape 40 de ani,
ainfracţiunilor de gravitate deosebita menţionate in sesizarea depusa, avand in vedere si
cirumstanţele agravante, indreptaţeste si cererea de ridicare a termenului de prescripţie a
raspunderii penale corespunzator actualei legislaţii, conform cu prevederile art. 221 si
urmatoarele din Codul de Procedura Penala.

Rompres – 9 august 2007
IICCR a depus la Parchet o sesizare împotriva colonelului de securitate Enoiu
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR) a depus, joi, o
sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casaţie si Justiţie privind faptele
savarsite inainte de 1989 de colonelul (r) Gheorghe Enoiu, ofiŢer al fostei Securitaţi.
Potrivit unui comunicat transmis ROMPRES de IICCR, in sesizare se face referire la
crime impotriva umanitaţii savarsite de colonelul Enoiu prin cercetarea abuziva, direct
sau prin subordonaţii sai, a unui mare numar de persoane in perioada 1950-1989.
IICCR considera ca savarsirea in forma continuata, timp de aproape 40 de ani, a
infracţiunilor de gravitate deosebita menţionate in sesizarea depusa, avand in vedere si
circumstanţele agravante, indreptaţeste si cererea de ridicare a termenului de prescripţie a
raspunderii penale.
Anchetele conduse de Gheorghe Enoiu se desfasurau prin utilizarea celor mai crude si
brutale tratamente din repertoriul metodelor de tortura: izolarea si infometarea, bataia la
talpi si pe capre, bataia la testicole, bataia cu sacul de nisip, precum si alte metode de
tortura specifice perioadei: manejul, cuierul etc., se afirma in comunicatul citat.

De asemenea, Enoiu a fost membru in echipa care l-a anchetat pe Lucreţiu Patrascanu,
fost lider al Partidului Comunist Roman, si a participat la anchetarea studenţilor arestaţi
in urma miscarilor studenŢesti din 1956.
IICCR solicita, pe langa tragerea la raspundere penala a colonelului Enoiu, si degradarea
militara a acestuia.
Elementele de probatoriu ale sesizarii conţin numele a 70 de persoane care au avut de
suferit in urma relelor tratamente la care au fost supuse si patru interviuri directe, din care
rezulta cruzimea deosebita a torturilor aplicate victimelor lui Enoiu.

BBC – 10 august 2007
Sesizare împotriva fostului ofiţer de securitate Enoiu
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR) a
depus o sesizare la parchetul militar de pe langă Înalta Curte de
Casaţie si Justiţie împotriva unui fost ofiţer de securitate,
colonelul in rezervă Gheorghe Enoiu.
"Măcelarul de la interne", cum era supranumit, este acuzat de
crime impotriva umanităŢii. Singurul obstacol in calea
judecării fostului ofiţer de securitate este prescrierea faptei.
Şeful departamentului de investigaţii speciale al IICCR, Andrei Muraru, spune insă că
săvarsirea faptelor in formă continuă si circumstanţele agravente constituie motive pentru
ca procesul să aibă totusi loc. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a anexat
la sesizare o serie de documente, precum si mărturiile a zeci de victime.
Mărturii
"Anchetele făcute de Enoiu insemnau insulte, bătaie, jigniri si ameninţări. Ameninţări că
"eu iţi dau pedeapsa, nu-ţi dă justiţia pedeapsa". Imi aduc aminte că odată, la o anchetă,
mi-a tras un pumn atat de puternic că mi-a sărit o măsea. Toţi băieţii de la noi au fost
chinuiţi zdravăn de tot", spune Anastasia Iorgulescu.
"Mi-a spus: "esti singura persoană, de 20 de ani de cand sunt eu anchetator, care mi-a
făcut viaţa amară. Am să ţi-o plătesc si ai să mă ţii minte toată viaţa ta". Si asa a fost", isi
aminteste Anastasia Iorgulescu, una dintre victimele colonelului Gheorghe Enoiu,
condamnată la inchisoare pe viaţă in lotul Lugojanu.
Cel poreclit "Măcelarul de la Interne", scrie in plangerea penală depusă de Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului, era renumit pentru practicile deosebit de brutale
de tortură, de la izolare, la bătaia la tălpi, pe capre, cu sacul de nisip, de la supunerea la
umilinţe, la tortura psihologică.

De toate aceste practici isi aminteste azi doamna Iorgulescu, care mai rememorează un
eveniment, după 1989, cand a avut ocazia să dea ochi in ochi cu cel pe care-l numeste
propriul călău.
Eu eram în prima bancă si el în ultima, si stând cu spatele, l-am întrebat: domnul căpitan
Enoiu, că eu vă cunosc de căpitan, nu de general, spuneţi-mi si mie ce simţeaţi – si i-am
arătat capul si inima – când ne băteaţi de ne trezeaţi cu apă? Si a spus: "Noi v-am bătut?
Niciodată!"
Şaptezeci de martori
Doamna Anastasia Iorgulescu spune că ar fi gata să depună mărturie in eventualitatea
unui proces impotriva lui Gheorghe Enoiu, la fel ca alte 70 de persoane.
"Nu pot să urăsc. Eu il iubesc pe Dumnezeu foarte mult. Nu stiu cum să vă spun... Nu
pot. Am zis să-l pedepsească El cum vrea. Si m-am uitat la el – arăta foarte bine, să stiţi.
Dacă acest Enoiu nu are nici un fel de mustrare de constiinţă, eu m-am intrebat doar atat:
"Doamne, ce caracter are omul ăsta", mai spune doamna Iorgulescu.
Numele colonelului de securitate Enoiu este amintit si in raportul comisiei prezidenţiale
privind crimele comunismului.
"La ora scrierii acestui raport, scria comisia condusă de Vladimir Tismăneanu, torţionari
precum Gheorghe Enoiu, anchetator sadic, continuă să isi sfideze in deplină libertate
fostele victime."
IICCR anunţă că pe langă plangerea impotriva colonelului Enoiu va mai depune in
curand o plangere impotriva altor 60 de ofiţeri de securitate.
http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2007/08/070810_sesizare_enoiu.shtml

BBC – 10 august 2007
Interviul zilei cu Andrei Muraru despre crimele comuniste
Invitatul lui Adrian Tudor la Interviul Zilei este Andrei Muraru, şeful Serviciului
Investigaţii Speciale din cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în
România.
Institutul a depus, de curând, o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie privind faptele săvârşite înainte de 1989 de un fost colonel de Securitate.
Temele discuţiei – sesizarea depusă la Parchet împotriva fostului colonel de securitate şi
anunţul făcut de CNSAS privind verificarea dosarelor preoţilor.
Ascultaţi interviul cu Andrei Muraru

http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2007/08/070810_interviul_zilei.shtml

Romania Libera – 10 august 2007
Sesizare privind crimele comise de un colonel de Securitate
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in
Romania (IICCR) a depus, joi, o sesizare la Parchetul de pe
langa Inalta Curte de Casatie si Justitie privind faptele
savarsite inainte de 1989 de colonelul (r) Gheorghe Enoiu,
ofiter al fostei securitati, relateaza Rompres.
Potrivit unui comunicat transmis Rompres de IICCR, in
sesizare se face referire la crime impotriva umanitatii
savarsite de colonelul Enoiu prin cercetarea abuziva, direct
sau prin subordonatii sai, a unui mare numar de persoane in
perioada 1950-1989.
IICCR considera ca savarsirea in forma continuata, timp de aproape 40 de ani, a
infractiunilor de gravitate deosebita mentionate in sesizarea depusa, avand in vedere si
circumstantele agravante, indreptateste si cererea de ridicare a termenului de prescriptie a
raspunderii penale.
'Anchetele conduse de Gheorghe Enoiu se desfasurau prin utilizarea celor mai crude si
brutale tratamente din repertoriul metodelor de tortura: izolarea si infometarea, bataia la
talpi si pe capre, bataia la testicole, bataia cu sacul de nisip, precum si alte metode de
tortura specifice perioadei: manejul, cuierul etc', se afirma in comunicatul citat.
De asemenea, Enoiu a fost membru in echipa care l-a anchetat pe Lucretiu Patrascanu,
fost lider al Partidului Comunist Roman, si a participat la anchetarea studentilor arestati
in urma miscarilor studentesti din 1956.
IICCR solicita, pe langa tragerea la raspundere penala a colonelului Enoiu, si degradarea
militara a acestuia.
Elementele de probatoriu ale sesizarii contin numele a 70 de persoane care au avut de
suferit in urma relelor tratamente la care au fost supuse si patru interviuri directe, din care
rezulta cruzimea deosebita a torturilor aplicate victimelor lui Enoiu.
http://www.romanialibera.ro/a103244/sesizare-privind-crimele-comise-de-un-colonel-desecuritate.html

Cotidianul – 10 august 2007
Tortionar comunist, deferit justitiei de IICCR
IICCR a depus o plingere penala pe numele colonelului de Securitate Gheorghe Enoiu, un
anchetator renumit pentru cruzimea sa.
Actiunea penala impotriva fostului ofiter de Securitate, declansata ieri de Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), vizeaza actiuni care se incadreaza,
potrivit cercetatorilor, in categoria crimelor contra umanitatii. Gheorghe Enoiu a
anchetat, dupa cum arata documentele pe baza carora s-a intemeiat plingerea, sute de
persoane intre 1950 si 1989.
Din 1960, acesta a activat ca ofiter in cadrul Securitatii Municipiului Bucuresti.
„Anchetele conduse de Gheorghe Enoiu se desfasurau prin utilizarea celor mai crude si
brutale tratamente. Acesta a uzat de metode de tortura cum ar fi bataia la talpi si pe capre,
bataia la testicule, bataia cu sacul de nisip precum, «manejul», «cuierul», infometarea,
izolarea“, spune Andrei Muraru, seful Serviciului de Investigatii Speciale din IICCR.
Gheorghe Enoiu i-a anchetat pe fostul lider comunist Lucretiu Patrascanu si pe studentii
arestati in urma miscarilor din 1956. Pentru toate aceste fapte, IICCR a solicitat inclusiv
degradarea militara a lui Gheorghe Enoiu, anexind la sesizarea penala o lista cu 70 de
persoane ce au fost victimele anchetelor sale, precum si patru interviuri luate acestora.
http://www.cotidianul.ro/index.php?id=13004&art=33752&cHash=eda0d3ae8c

Realitatea TV – 11 august 2007
Plângere penală împotriva unui fost ofiţer de securitate
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România a anunţat că a sesizat
Parchetul General cu privire la modul în care conducea anchetele colonelul în rezervă
Gheorghe Enoiu, fost ofiţer în cadrul Departamentului Securităţii de Stat.
Potrivit reprezentanţilor institutului, în activitatea sa de ofiţer activ al Securităţii,
Gheorghe Enoiu se face vinovat de cercetare abuzivă a unui mare număr de persoane în
perioada cuprinsă între 1950 şi 1989. Faptele lui Enoiu ar putea intra în categoria
crimelor împotriva umanităţii, susţin reprezentanţii Institutului, care cer cere tragerea la
răspundere penală şi degradarea militară a acestuia.
În sprijinul sesizării penale a fost anexată şi o listă cu numele a 70 de persoane care au
avut de suferit din pricina relelor tratamente la care au fost supuse de către Gheorghe
Enoiu.
http://www.realitatea.net/80991_Plangere-penala-impotriva-unui-fost-ofiter-desecuritate.html

Evenimentul Zilei – 10 august 2007
Tortionarul lui Paul Goma, in boxa acuzatilor
Colonelul Gheorghe Enoiu, unul dintre cei mai cunoscuti tortionari comunisti, este
acuzat, dupa 17 ani, de crime impotriva umanitatii.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania a depus o sesizare
impotriva lui Enoiu, acuzandu-l de crime impotriva umanitatii.
Cercetatorii care i-au investigat trecutul sustin insa ca „Macelarul de la Interne”, asa cum
era cunoscut Enoiu, e inca protejat de oameni din actuala putere. Accesul la dosarul sau
de cadre le-a fost refuzat cercetatorilor, desi documentele exista in Arhiva Ministerului de
Interne.
Ororile marca „Enoiu”
Cu un probatoriu de peste 100 de pagini atasat sesizarii, cu o lista cu 70 de victime ale lui
Enoiu completata de marturii, IICCR cere tragerea la raspundere a tortionarului, dar si
decaderea sa din gradele militare.
Parte din echipa care l-a interogat pe fostul lider al PCR Lucretiu Patrascanu, Enoiu s-a
remarcat ca ofiter activ al Securitatii din 1950 si pana in 1989.
„Anchetele conduse de Gheorghe Enoiu se desfasurau prin utilizarea celor mai crude si
brutale tratamente: izolarea si infometarea, bataia la talpi si pe capre, la testicule, bataia
cu sacul de nisip, precum si alte metode de tortura specifice perioadei: manejul, cuierul
etc.”, precizeaza reprezentantii IICCR.
Inainte sa ajunga ofiter anchetator in cadrul Securitatii Bucuresti, in 1960, Enoiu a
condus ancheta studentilor arestati in toamna lui 1956, dupa protestele de solidaritate cu
revolutia din Ungaria. Printre ei, scriitorul disident Paul Goma.
„Capitan in 1956-1957, Enoiu s-a ocupat de „studentii ungaristi” pe care i-a torturat
ingrozitor (printre ei si pe mine, intre 23 noiembrie si 30 decembrie 1956, rupandu-mi trei
coaste), iar pe colegul meu Negrea Stefan l-a batut in cap, in cap, in cap, pana a innebunit
si s-a spanzurat, la Gherla”, nota Goma ca marturie in plangerea facuta in 2004 impotriva
securistilor care l-au urmarit. „Daca Parchetul vrea sa faca ceva, va face”, se arata
optimist Andrei Muraru, Seful Serviciului de Investigatii Speciale al IICCR.
In ciuda ororilor marca „Gheorghe Enoiu”, intinse pe mai bine de 40 de ani, acesta este
inca protejat de oameni-cheie din Ministerul de Interne. Dosarul lui de cadre, care ar
putea aduce elemente in plus despre activitatea sa, ramane sub cheie.
„La arhiva MI a fost un cercetator de la noi, care are inclusiv certificat ORNISS, ni s-a
promis ca i se da dosarul, dar cand cei de la Interne au auzit ca este vorba de o plangere
penala, secretarul general, domul Nicolae Berechet, seful Politiei Curtea de Arges si

Pitesti inainte de 1989, a refuzat sa i-l mai dea”, spune Muraru. Secretarul general
Nicolae Berechet nu a putut fi contactat pana la inchiderea editiei.
Raportul "Tismaneanu"
Colonelul Enoiu, „anchetatorul sadic”
Ferit de oprobriul public dupa ‘90, „Gheorghe Enoiu isi savureaza in liniste pensia
generoasa intr-o casa din Bucuresti”, se mentioneaza in Raportul „Tismaneanu”.
Foarte discret, nu a trecut neobservat, ca martor, in documentarul „Marele Jaf Comunist”
al regizorului Alexandru Solomon. Fostul sef al Serviciului Anchete Penale din cadrul
Directiei a VIII-a a Securitatii a fost insa de negasit la momentul in care Lucia Hossu
Longin a realizat seria „Memorialul Durerii”.
Inclus in categoria „marilor calai” alaturi de Nicolae Plesita, „anchetatorul sadic” Enoiu
este descris in Raportul „Tismaneanu” astfel: „Deosebit de violent, batea personal
anchetatii, dezbracat pana la brau, acoperit de un cearsaf pentru a nu se murdari de
sange”.
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/455390/Tortionarul-lui-Paul-Goma-in-boxaacuzatilor/
Evenimentul Zilei – 13 august 2007
Interviu cu un tortionar
Urmarit la 80 de ani pentru crimele si torturile comise cand
era seful anchetatorilor din Securitate, colonelul (r) Gheorghe
Enoiu neaga senin acuzele aduse. Fostul tortionar se crede
"ingerul pazitor" al detinutilor politici din anii '50 - '70.
Anul acesta va implini 80 de ani si are o pensie de 23 de
milioane de lei vechi. Iarna si toamna locuieste cu sotia intrun apartament din Bucuresti, aproape de guvern, iar vara isi
muta resedinta la tara, in satul natal, Manicesti, din Arges.
Ii plac linistea, plimbarile, natura si aerul curat. Uneori urca chiar si la volan si pleaca in
vizita la prietenul Plesita, fostul sef al spionajului extern. Insa trecutul inca il mai bantuie
pe Gheorghe Enoiu, colonel (r) de Securitate, fostul zbir de la Directia Anchete.
Recent, pe numele sau a fost inaintata o plangere penala, pentru cruzimea de care dadea
dovada in anii ‘50-’70 impotriva detinutilor politici. Izolarea si infometarea, bataia la
talpi si pe capre, bataia la testicule, bataia cu sacul de nisip, manejul si cuierul sunt cateva
dintre metodele de tortura de care este acuzat.

„Eu n-am savarsit o crima”
EVZ: CNSAS a decis ca ati facut politie politica, iar IICCR a cerut judecarea
dumneavoastra pentru crima cu cruzime.
Gheorghe Enoiu: Nu doar noi (securistii - n.r.) am facut politie politica, toate veneau de
la Partid.
Bun, dar sunteti acuzat de crime si tortura.
Sa le stabileasca. Eu n-am savarsit o crima.
Arestarile studentesti din anii ‘56-’57? Unde erati atunci?
Eram sef de serviciu in Directia Anchete. Aveau dosare informative, pentru ca incepusera
sa se organizeze. Practic, in 1956 s-au rasculat contra limbii ruse, profitand de situatia din
Ungaria. Au inceput-o cei de la Timisoara. Seful Directiei Anchete si majoritatea
anchetatorilor din Directie au plecat acolo, pentru ca se facusera arestari.
Ati mers si dumneavoastra?
Nu, am ramas la Bucuresti.
„Ii aduceau cu oasele faramate”
Ce tangente ati avut cu arestatii?
Domnule, ni se aduceau dosarele si trebuia sa vedem daca sunt sau nu vinovati. Despre
fiecare existau note de la serviciile de informatii.
Erau multi?
Vaai de mine! Foarte multi. Imi amintesc ca ii aduceau cu oasele gata faramate, gata
batuti. Erau anchetati intai aici, in Bucuresti, si ni-i aduceau apoi noua. Ii cercetam pe
bazele materialelor venite de la Directia I, de la Securitatea Capitalei.
Ii tineau in aresturile Ministerului de Interne si in cel de la Rahova, am cerut sa li se
emita mandate pentru ca nu aveau nici asa ceva. Era unul, Pohontu, care le-a semnat pe
toate in alb.
Asa, la gramada?
Venea procurorul si le completa ulterior.
Cati oameni a anchetat colectivul dumneavoastra?

Cateva zeci. Dom’le, facusera manifestatii.
Erau vinovati?
In sensul legilor de atunci, da, pentru uneltire impotriva ordinii sociale.
Cat era pedeapsa?
De la 15 ani.
„Personal, nu bateam”
Cum decurgea un interogatoriu?
Dosarele ajungeau la seful de Serviciu, care le repartiza anchetatorilor. Fiecare avea
dosarul si stia pentru fiecare detinut ce are de stabilit. Avea planuri, pe zile, pe saptamani.
Cand veneau la noi, arestatii erau deja cu lucrurile stabilite, cu declaratii date acolo.
Nu v-ati intrebat niciodata daca declaratiile acelea au fost luate sub tortura?
Imi amintesc de una, Barna Gloria, o femeie frumoasa, studenta din Arad. Cand a venit la
noi era batuta tare de tot. Chiar am facut reclamatie la ministru.
Ati lovit vreodata un anchetat?
La ancheta nu am batut, dom’le, ca de batut eu, personal, nu bateam. Daca era, era unu’
acolo care batea, un oarecare Branzaru.
Subordonat de-al dumneavoastra?
Cand am venit eu sef de Directie era acolo.
A batut si cand i-ati fost sef direct?
(Nu raspunde)
Batea de placere sau la ordin?
Da’ nu se batea nimic, domnule. Eu nu am dat o palma. Daca s-a batut cineva, poate sa fi
batut anchetatorii, nu cunosc. Erau multi, erau 88 in subordinea mea. Eu stateam si
ascultam.
Pensie de 800 de euro
Ce anume?
Aveam informatori in celule, dintre detinuti. Ma duceam pe acolo sa vad ce spun ei.

Si ce spuneau, in general?
Dom’le, acolo jos spuneau si adevarul. Spuneau ce au facut. Si atunci luam materialul
asta informativ, care era foarte bun, si ii spuneam detinutului: „Maa, uite ce ai facut in
data cutare, ca uite ce spune ala!”. Si recunosteau.
Ce pensie aveti acum?
Cam 2.300, dar ar fi mai mare daca nu mi-ar lua impozit 400 de lei.
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/455720/Interviu-cu-un-tortionar/
Evenimentul Zilei – 14 august 2007
"Macelarul de la Interne", propus jurist la Otopeni
Dupa Revolutie, Gheorghe Enoiu si-a folosit relatiile si s-a angajat din nou la stat.
Inainte de ‘89 a facut cariera in cercurile inalte ale represiunii comuniste, ca sef al
Directiei Anchete din Securitate. Tot in acea perioada, a lasat in urma marturii
zguduitoare despre metodele de tortura pe care le folosea, impreuna cu subalternii sai,
apoi s-a retras 13 ani, in fruntea Cooperatiei Sectorului Agricol Ilfov. Dupa Revolutie
insa, colonelul (r) Gheorghe Enoiu si-a gasit un drum nou intr-o Romanie care visa la
schimbare.
Intai la privat, apoi la stat
In haosul anilor ‘90, cel supranumit „Macelarul de la Interne” a acceptat senin
schimbarea si s-a angajat jurist la filiala din Baia-Mare a unei firme bucurestene.
Nemultumit, a parasit insa in scurt timp sistemul privat si, conform propriilor spuse, s-a
angajat din nou la stat. Tot ca jurist, dar la Aeroportul Otopeni, sub mandatele unor
directori precum Nicolae Brutaru, Dan Vulcan si Marian Serbanescu.
Gheorghe Enoiu nu isi mai aminteste exact anul angajarii sale, dar stie sigur ca totul s-a
terminat in 1997, cand la conducerea aeroportului a venit Gheorghe Racaru, actualul
proprietar al companiei low cost Blue Air. In ‘97, juristul-tortionar avea 70 de ani si s-a
retras definitiv la pensie.
„Il stiam pe director”
„Eu am fost un bun jurisconsult”, acesta este argumentul suprem pe care fostul tortionar
il foloseste ca justificare a parcursului sau de dupa Revolutie. Conform propriei marturii,
la Otopeni i-a reusit totusi intrarea prin intermediul unuia dintre directorii de atunci, fost
ofiter de armata.

„Il stiam pe director, un colonel in rezerva, nu mai stiu cum il chema... Era oricum o
persoana stearsa”, isi aminteste astazi Enoiu. In acea perioada, Aeroportul International
era si el o victima a instabilitatii din Romania acelor vremuri. Directorii se succedau intrun ritm ametitor, iar statutul juridic al societatii era mereu pus in discutie. In aceasta
atmosfera haotica, fostul colonel de Securitate a prosperat insa din plin, gratie
incertitudinilor si sistemului de relatii la care putea apela oricand.
„Nu este un caz singular”
Cercetatorul Stejarel Olaru, membru al Institutului pentru Investigarea Crimelor
Comunismului in Romania, vede in traiectoria colonelului (r) Enoiu semnele unei
societati deficitare.
„Nu e un caz singular. Astfel de persoane au rezistat dupa ‘89 pentru ca in Romania nu sa pus problema oficial, dinspre autoritati, ca astfel de persoane sa fie daca nu trimise in
justitie, atunci cel putin sa se renunte la activitatea lor. Astfel de demersuri au fost facute
numai de societatea civila, care a semnalat la nivelul anilor ‘90 ca exista indivizi care nu
mai au ce cauta in administratie, dat fiind trecutul lor caracterizat de activitati criminale”,
sustine Olaru.
Acesta remarca insa ca, in ceea ce priveste politicul, situatia ar fi cu atat mai grava,
lucrurile evoluand intr-o directie paradoxala: „La nivel politic, masurile de indepartare a
acestor persoane au lipsit cu desavarsire, dimpotriva ele fiind tinute aproape si
promovate”, conchide Stejarel Olaru.
FORUM
Arestatu: „Imi pare rau sa constat ca ne legam de Mona Musca... si altii care au dat ceva
note informative fara importanta si nu am inceput cu marii tortionari. Din pacate, SRI-ul
& comp. au deturnat atentia asupra ciripitorilor in timp ce vinovatii au scapat”.
Freeman: „Romania recompenseaza calaii cu pensii mai mari decat victimele. La fiecare
recorelare a pensiilor, jigodiile securiste si comuniste ies cu pensiile marite si cu raportul
fata de cetateni neatins. Asta-i dreptate? Asta-i democratie, respect fata de viata?”.
Eu: (...) „Ma gandesc ca unul ca el sau chiar el i-o fi distrus viata vecinului meu din
copilarie... Copiii si nepotii securistului traiesc bine-mersi azi... nu zac la pat de ani de
zile, nu traiesc mizerabil dintr-un salariu de profesor de tara...”
Ion: „Fara comentarii: un securist are tupeul sa spuna despre Paul Goma ca minte!!”
„Nu l-am anchetat pe Patrascanu”
Desi numele sau e vehiculat pe lista celor care au orchestrat executia liderului comunist
Lucretiu Patrascanu, Gheorghe Enoiu respinge aceasta ipoteza. Fostul sef al Directiei
Anchete sustine ca raporturile sale cu Patrascanu au fost inexistente.

L-ati anchetat pe Lucretiu Patrascanu?
Nu.
Raportul „Tismaneanu” spune ca ati facut parte din echipa care s-a ocupat de
Patrascanu.
Patilinet (Vasile Patilinet, ofiter de Securitate, a anchetat represiunea interna din partid,
din anii ‘50 - n.r.), care era omul lui Ceausescu, mi-a implicat mie numele.
De ce?
(Nu raspunde)
L-ati intalnit pe Patrascanu?
O data, in 1946, cand a venit Dimitrov (de origine bulgara, un apropiat al lui Stalin - n.r.)
in Romania. Lucram la tipografia CFR si am fost dus la paza la sediul Consiliului de
Ministri.
Unde erati cand a fost ucis Patrascanu?
In 1954 eram in URSS, la studii, in Leningrad. Am stat acolo doi ani, din ‘53 pana in ‘55.
Faceam Academia de spionaj si contraspionaj si eram cazat la Palatul de Iarna, la o sectie
a Securitatii locale. Acolo am aflat, din ziare, de moartea lui.
„Experimentul Pitesti” e adevarat”
L-ati cunoscut pe tortionarul „experimentului Pitesti”, Turcanu?
M-am dus o data la Jilava si am stat de vorba cu el in calitate de martor. Fusese anchetat
cat eu am fost in URSS. Seful meu facuse Scoala de Partid la Constanta cu Turcanu.
Cand am venit, el era deja condamnat la moarte la Jilava.
"Experimentul Pitesti” e adevarat?
Da, e adevarat.
Victimele propriilor alegeri
Lucretiu Patrascanu si „experimentul Pitesti” reprezinta doua momente de referinta in
istoria comunismului din Romania. Fost ministru al justitiei si unul dintre putinii
intelectuali ai comunistilor, a fost rapid izolat de colegii de partid, arestat si executat in
1954.
Fost student la Drept si fost legionar, Eugen Turcanu a fost liderul grupului de detinuti
transformati in instrumente ale torturii, in Penitenciarul Pitesti. Maltratati initial psihic si
fizic de gardieni, Turcanu si echipa sa au devenit, la randul lor, calaii celorlalti arestati,
supusi reeducarii. In final, a fost judecat pentru cruzime si condamnat la moarte, fiind
executat in 1954.
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/455874/Macelarul-de-la-Interne-propus-juristla-Otopeni/

Timpolis – 13 - 15 august 2007
"De ce nu i-am putea prinde si noi pe tortionari?"
Andrei Muraru, seful Serviciului Investigatii din cadrul Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului :
- Zilele trecute a fost depusa de catre Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului o plangere penala impotriva unui
tortionar comunist. Cum s-a ajuns, dupa 17 ani, la acest
personaj, Gheorghe Enoiu?
- Ne-am oprit la Gheorghe Enoiu si trebuie sa spun ca nu a
fost o alegere usoara. Si in momentul de fata, in toata tara sunt
numerosi fosti securisti si fosti tortionari. Gheorghe Enoiu a
avut un rol important in reprimarea studentilor din Bucuresti,
participanti la manifestarile de solidaritate anticomuniste cu
Revolutia din Ungaria, din 1956. Este un personaj foarte mult
amintit in literatura de specialitate, este un om care a facut
foarte mult rau. Numele lui este des amintit in memoriile lui Paul Goma. De asemenea,
Gheorghe Enoiu a participat la arestarea si judecarea proceselor unor fosti lideri
comunisti precum Vasile Luca si Lucretiu Patrascanu. Mai exista date ca Gheorghe Enoiu
a activat si a comis aceste abuzuri vreme de 40 de ani, lucrand intre 1950 - 1960 ca sef al
Serviciului de Anchete Penale din cadrul Directiei a VIII-a a fostei Securitati, iar pana in
1989, ca ofiter in cadrul Securitatii Municipiului Bucuresti. Acest om are o activitate
infractionala savarsita, vreme de mai bine de 40 de ani, cu consecinte extrem de grave
asupra fostilor detinuti politici. Probatoriul pe care l-am depus la Parchetul Militar are
aproape 100 de pagini si contine marturii ale fostilor detinuti politici torturati de Enoiu,
documente de arhiva si o lista cu 17 persoane identificate care au trecut prin ancheta si
prin torturile administrate de el.
- Nu e tarziu? Vor mai ajunge acesti tortionari sa plateasca pentru faptele lor?
- Atata vreme cat criminalii nazisti sunt capturati din junglele si din padurile Americii de
Sud si pusi in temnita chiar daca au 80 - 90 de ani sau fostii cetateni care au facut parte
din fostele trupe S.S sunt expulzati pentru a-si executa pedepsele, de ce nu i-am putea
prinde si noi pe acesti tortionari? Mai ales ca exista cazuri ale unor persoane care au
varste de 60 - 70 de ani si care au participat la reprimarea Revolutiei in Timisoara sau alte
orase, au fost condamnati si si-au executat pedepsele. Parerea mea este ca Parchetul, daca
vrea sa faca ceva, va face pentru ca are documentatia necesara. Din punctul meu de
vedere, cred ca Enoiu poate sta la racoare macar cateva luni.
- Cercetatorii Institutului sustin ca, in cazul Enoiu, accesul la dosarul sau de securitate a
fost ingreunat deoarece acesta este inca sustinut de oameni influenti. In acest context, se
poate spune ca si la momentul de fata oameni din fosta Securitate se afla in structuri de
varf ale unor institutii?

- Cu certitudine, oameni ai fostei Securitati sunt si in randurile actualei puteri. Daca ne
referim doar la cazul Enoiu, spuneam ca unul dintre cei care au blocat accesul la dosarul
acestuia a fost domnul Nicolae Berechet. Actual secretar de stat in cadrul M.I.R.A.,
Nicolae Berechet a fost seful Militiei Curtea de Arges inainte de 1989. Este destul doar sa
amintim ca, inainte de 1989, avem persoane arestate pentru avort ilegal si alte asemenea
fapte "reprobabile". Un alt exemplu este cel al actualului sef al Garzii de Mediu, domnul
Silvian Ionescu, care a fost fostul sef al Spionajului romanesc dupa 1985 si actiona in
diferite orase din Europa Centrala si de Sud. Deci, astfel de personaje sunt inca foarte
active astazi si au tot felul de relatii, mai ales informale, pe care le utilizeaza in astfel de
momente cand este vorba de sesizari penale, cand sunt discutii asupra actelor pe care leau lasat in urma. Si in momentul de fata fac apel la aceste relatii informale atunci cand se
simt in pericol, si apeleaza tot la persoane de teapa lor, persoane care au indeplinit acelasi
gen de functii inainte de 1989 si care ocupa, de asemenea, pozitii importante.
- Exista voci care sustin ca o astfel de actiune de demascare si trimitere in judecata a
fostilor criminali comunisti este tardiva...
- Nu pot fi de acord cu astfel de afirmatii atata timp cat avem victime care ne solicita
actiuni de demascare a fostilor criminali comunisti. In plus, mai este vorba si despre o
reparatie morala care este necesara pentru intreaga societate romaneasca. Este adevarat,
au trecut 18 ani de la Revolutia din Decembrie 1989, dar sa nu uitam ca pana in 1996 am
avut o conducere care nu a avut deloc deschidere spre acest gen de anchete. Intre 1996 si
2000 am avut un regim care a facut unele lucrurile in acest sens, dar nu a existat o
strategie clara pentru ca efectele sa fie cele dorite. Apoi, intre 2000 si 2004, situatia a fost
similara ca cea de pana in 1996, iar acum incercam cu toate datele pe care le avem sa
putem face acest lucru. Romania nu este un caz singular. In Polonia exista Institutul
Memoriei Nationale care face exact acelasi lucru pe care il facem noi, iar pana acum a
trimis in justitie 200 de astfel de criminali comunisti, iar 20 deja au primit pedepse cu
executare. In Cehia exista Oficiul pentru Investigarea Crimelor Comunismului. Deci
astfel de institutii exista in toata Europa, iar oamenii care au facut abuzuri si crime trebuie
sa plateasca, mai devreme sau mai tarziu.
http://www.timpolis.ro/index.php?page=column&r=30&a=2
Cotidianul – 15 august 2007
Chestorul Berechet, „gardianul“ tortionarului Enoiu
Secretarul general al Ministerului Internelor, chestorul Nicolae Berechet, este acuzat de
IICCR ca a interzis accesul la dosarul de cadre al tortionarului Gheorghe Enoiu.
Cercetatorii de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania
(IICCR) nu au fost lasati sa vada dosarul de cadre al tortionarului Gheorghe Enoiu, fostul
sef al Directiei de Anchete Penale a Securitatii, desi statutul le permite sa il studieze.
Potrivit conducerii institutiei, in luna aprilie, dosarul de cadre al fostului colonel de
Securitate a fost solicitat Ministerului Internelor si Reformei Administrative (MIRA),

pentru studiu, de cercetatorii din cadrul Directiei de Investigatii, in vederea intocmirii
unei sesizari penale impotriva acestuia. La minister insa au fost refuzati.
„Domnul Nicolae Berechet si-a dat initial acordul intr-o discutie pe care a avut-o cu
directorul nostru, Stejarel Olaru. Cind m-am dus la Ministerul Internelor ca sa vad
dosarul, nu mi s-a mai dat insa, desi era deja scos din arhiva si il aveau acolo“, sustine
Dumitru Lacatusu, expert in cadrul Directiei de Investigatii a IICCR. Acesta sustine ca
seful Directiei de Resurse Umane din Ministerul Internelor, chestorul Petrica Vizitiu, a
invocat initial necesitatea ca aceia care-l studiaza sa aiba certificat ORNISS. „Eu am
certificat ORNISS inclusiv pentru documente care constituie secrete de stat de importanta
deosebita. Cind au auzit asta, au invocat caracterul personal al informatiilor din dosar“,
mai relateaza cercetatorul, care detine si avizul de la Avocatul Poporului pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal.
Intrebat de motivul restrictionarii accesului la dosarul fostului colonel de Securitate
Gheorghe Enoiu, chestorul general Nicolae Berechet, secretarul general al ministerului,
invoca tot certificatul ORNISS. „Motivul a fost acela ca persoana care a venit nu avea
abilitatea sa studieze dosarul, adica nu avea certificat ORNISS. A fost deci vorba nu de
dreptul institutiei de a avea acces la dosar, ci al persoanei care a venit sa-l studieze“, a
afirmat initial Nicolae Berechet, care nu a putut sa precizeze un alt impediment al
restrictionarii, in conditiile existentei certificatului ORNISS. „Sint in concediu in Cehia.
Nu va pot raspunde“, a spus acesta. Explicatia oferita de Directia de Resurse Umane a
ministerului prin Biroul de presa este aceea ca „dosarele de cadre nu pot fi cerute decit de
instanta“. Ulterior, Biroul de presa a revenit cu alt raspuns: „Directia de Resurse Umane
nu a primit oficial nici o solicitare din partea IICCR privind studierea acestui dosar. S-a
cautat inclusiv in arhiva secretariatului general din ultimii ani“, a spus Alin Avram, seful
Biroului de presa.
Cercetatorii de la CNSAS sustin insa ca pe numele lui Enoiu s-au aflat mai multe
solicitari scrise care vizau accesul la mai multe dosare de cadre din arhiva ministerului.
„Ministerul ar trebui sa le dea chiar daca am fi un institut de cercetare academica. Cu atit
mai mult insa ar trebui sa ni le puna la dispozitie cu cit rolul nostru, stabilit prin hotarirea
de guvern prin care s-a infiintat IICCR, este de a-i gasi pe acesti tortionari si de a-i deferi
justitiei“, spune Marius Oprea, presedintele IICCR. Pina acum, IICCR a avut acces la un
singur dosar de cadre din arhiva de la Interne, al unui fost comandant de penitenciar, desi
certificatele ORNISS ale cercetatorilor le permit accesul la documente cu un nivel
superior de clasificare a dosarelor de cadre. „Este vorba de o politica generala, de a-si
apara propria casta. Pe de alta parte, cred ca, in acest caz, in mod special este vorba de
dorinta de a-l proteja pe Enoiu“, spune Marius Oprea.
Desi nu au avut acces la dosarul lui Enoiu, cercetatorii de la IICCR au intocmit o sesizare
pe numele sau si au depus-o in urma cu citeva zile la Parchetul General. El este acuzat de
„crime, abuzuri si incalcari ale drepturilor omului savirsite in timpul regimului
comunist“, in calitate de anchetator-sef al Securitatii. Enoiu este recunoscut ca unul dintre
cei mai duri anchetatori ai Securitatii, folosind, asa cum reiese din investigatiile IICCR,
metode de tortura precum bataia la talpi, bataia pe capre, metoda tapetului, bataia la

testicule, bataia cu sacul de nisip, cuierul. Ca sef al Serviciului de Anchete Penale din
cadrul Directiei a VIII-a Securitatii, a participat la anchetele din procesele liderilor
comunisti Ana Pauker, Vasile Luca si Lucretiu Patrascanu.
In 1956 s-a aflat printre cei care au coordonat anchetarea celor implicati in miscarile
studentesti de protest, fiind, de asemenea, si cel care a condus cercetarile in procesul
Marele jaf. In 1968, cind Ceausescu a decis anchetarea abuzurilor comise de Securitate in
perioada Dej, a fost anchetat si Enoiu, insa a fost sanctionat doar cu trecerea in rezerva
pentru o scurta perioada, desi a fost caracterizat chiar in documentele oficiale ale
partidului si Securitatii drept o „bruta“.
Printre cei anchetati personal de Enoiu se numara si Paul Goma, care a relatat in 2004
intr-un denunt public facut la Paris impotriva securistilor: „Enoiu Gheorghe, zis
«Macelarul de la Interne», s-a ocupat de «studentii ungaristi» (Ivasiuc, Petrisor, Caba, C.
Iliescu, Serdaru, Tataru, Rusetchi, Malinescu, Stoica, Radulescu), pe care i-a torturat
ingrozitor (printre ei si pe mine, intre 23 noiembrie si 30 decembrie 1956, rupindu-mi trei
coaste), iar pe colegul meu Negrea Stefan l-a batut in cap, in cap, in cap, pina a innebunit
si s-a spinzurat, la Gherla“. Un alt „student ungarist“, intervievat de IICCR, povesteste ca
Enoiu l-a lovit „cu palmele si cu pumnii in cap. In urma batailor si a presiunii psihice la
care am fost supus, am incercat sa ma sinucid prin spinzurare. Am fost descoperit si m-au
impiedicat sa-mi pun capat zilelor. Urmarea acestui gest a fost ca Enoiu m-a lovit, mi-a
smuls parul de pe cap, m-a batut asa de tare ca am ajuns aproape de inconstienta“. In
urma torturilor lui Enoiu, o alta victima, Alexandru Ivasiuc, a recunoscut faptele care i se
imputau si a dezvaluit numele celorlalti colegi de facultate care trebuiau sa participe la
manifestatia de solidaritate cu Revolutia din Ungaria.
•

Mare si-n Militie, si-n Politie

Chestorul general Nicolae Berechet este unul dintre cei mai longevivi si controversati sefi
din MIRA, ocupind functii indiferent de regimul politic. Cariera sa a luat avint din 1974,
cind a devenit sef al Militiei din Curtea de Arges. Patru ani mai tirziu a ajuns seful
serviciului judiciar al Militiei din judetul Arges, iar din 1985 a condus Militia din Pitesti.
Urmatoarea functie a fost cea de sef al Politiei Arges, detinuta din 1990 pina in 1993,
dupa care a venit la Bucuresti ca adjunct al sefului Politiei si sef al Directiei Generale a
Politiei Judiciare din Inspectoratul General al Politiei. Apoi a fost seful Politiei Romane
timp de patru ani. Numele actualului secretar general de la Interne a fost implicat in mai
multe scandaluri privind achizitii controversate. De numele sau este legat un tun
imobiliar de 9 ha de teren pe malul lacului Vidraru, in judetul Arges. Gheorghe Enoiu
este conjudetean cu Berechet. Nicolae Berechet sustine insa ca nu se cunosc.
http://www.cotidianul.ro/index.php?id=13157&art=34013&cHash=4401014222

