
BBC – 7 noiembrie 2007 
IICCR îl acuză pe Nicolae Pleşiţă de fapte de terorism 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus miercuri la Parchetul General 
o sesizare penală despre unele acţiuni de tip terorist puse la cale de fostul general de 
Securitate, Nicolae Pleşiţă, în colaborare cu cinci foşti angajaţi ai ambasadei României la 
Bonn din anii '80.  

Aceştia sunt bănuiţi că ar fi pus la cale mai multe atentate împotriva unor contestatari ai 
regimului comunist, printre care Paul Goma şi Şerban Orăscu. 

Probele pe baza cărora a fost depusă sesizarea penală este alcătuit din documente dela 
CNSAS, CIA şi STASI.  

Concluzia Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului este că fostul general de 
Securitate şi cei cinci angajaţi ai ambasadei României la Bonn ar fi încercat în februarie 
1981 să-i asasineze pe Şerban Orăscu şi Paul Goma, cu ajutorul unor dispozitive 
explozive ascunse în colete expediate pe adresa celor doi contestatari ai regimului 
Ceauşescu. 

Şerban Orăscu povesteşte că a primit un colet de dimensiuni mijlocii în care într-o cutie 
metalică se aflau memoriile lui Hruşciov în limba spaniolă. 

"Mi s-a părut suspect coletul", îşi aminteşte domnul Orăscu, "m-am dus cu gândul la 
congresul de la Madrid, de după Conferinţa Internaţională de la Helsinki, l-a care am 
susţinut punctul de vedere al emigraţiei româneşti." 

"Expeditorul coletului era hotelul Castellana din Madrid. Aluzia era clară, ca să ştiu de 
unde provenea." 

"Delegaţia emigraţiei româneşti a locuit la acel hotel." 

"M-aş bucura dacă aşa zişii diplomaţi români, cei cinci, ar fi daţi afară din diplomaţie, 
pentru că se pare că încă mai lucrează acolo", spune Şerba Orăscu. 

Şerban Orăscu spune că în urma exploziei coletului a fost rănit la picior şi a trebuit să 
stea în spital o săptămână.  

Domnul Orăscu adaugă că ancheta poliţiei germane nu a ajuns la nici un rezultat şi că 
după 1989, nu a făcut nici o plângere autorităţilor române în legătură cu acest incident. 

Doar recent, Institutul de investigare a crimelor comunismului l-a contactat şi cu această 
ocazie a dat relaţii despre cele petrecute în 1981. 



Şerban Orăscu nu a fost singura victimă din rândurile diasporei româneşti făcute de 
Securitate.  

Este deja celebru atentatul cu bombă împotriva sediului postului de radio Europa Liberă, 
unde Şerban Orăscu a lucrat mai mulţi ani, atentat pus la cale de celebrul terorist Carlos 
Şacalul.  

Emil Georgescu, director la Europa Liberă a fost şi el înjunghiat, la fel ca şi Cornel 
Chiriac, autorul unei mult ascultate emisiuni de muzică pop de la acelaşi post de radio.  

Într-un interviu în Observatorul Cultural, Şerban Orăscu preciza că şi-a consultat dosarul 
de Securitate de la CNSAS, dar a constatat că în acest dosar nu a găsit nimic referitor la 
perioada cât a fost urmărit în timpul cât a lucrat la Europa Liberă.  

Faptul că lipsesc unele pagini din dosar l-a făcut pe Şerban Orăscu să ajungă la concluzia 
că s-ar fi umblat la dosar în perioada cât acesta a fost în arhivele SRI, înainte de a fi 
predat la CNSAS. 

Înfiinţat în 2005, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului este abilitat să facă 
anchete referitoare la crimele din timpul regimului comunist şi, pe baza Codului Penal, să 
ceară pedepsirea celor vinovaţi. 

 http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2007/11/071107_plesita_penal.shtml 
 
 
Cotidianul - 8 noiembrie 2007 
Plesita, acuzat din nou de terorism: cadouri-capcana pentru disidenti 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a sesizat Parchetul General in ce 
priveste alte acte teroriste comandate de fostul general de Securitate Nicolae Plesita. 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR) il acuza pe fostul 
general de Securitate Nicolae Plesita ca a creat, la sfirsitul anului 1980, o celula terorista, 
formata din cinci diplomati ai Republicii Socialiste Romania la Bonn, celula care avea 
misiunea de a-i asasina pe disidentii romani Paul Goma, Serban Orescu si Nicolae 
Penescu. Celula condusa de Plesita era formata din doi securisti „la vedere“ (Constantin 
Ciobanu si Ioan Lupu) si trei ofiteri acoperiti ai fostei Directii de Informatii Externe (Dan 
Mihoc, Ion Constantin si Ion Grecu). Atentatele au fost planuite ca urmare a participarii 
celor trei disidenti la o conferinta a OSCE, in noiembrie 1980, la Madrid, ocazie cu care 
acestia au criticat in termeni duri regimul comunist din Romania. Celula a fost formata in 
Portugalia, imediat dupa incheierea conferintei.  

Metoda aleasa de Plesita pentru asasinarea celor trei disidenti a fost trimiterea de colete-
capcana expediate de la Madrid. In februarie 1981, Orescu a primit la Köln, iar Goma si 
Penescu la Paris cite un colet ce continea explozibili mascati in exemplare din memoriile 
liderului sovietic Nikita Hrusciov, editate in spaniola. Cel mai grav ranit a fost Nicolae 

http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2007/11/071107_plesita_penal.shtml


Penescu, fost lider PNTCD si fost detinut politic din lotul Iuliu Maniu, care a murit in 
spital la citeva luni de la atentat. Serban Orescu, fost lider interbelic al tineretului liberal, 
s-a ales cu rani grave la o mina si la un picior si a fost in pericol de a-si pierde auzul. Paul 
Goma a fost mai prudent, pentru ca, in cazul sau, coletul nu a fost bine inchis, iar 
scriitorul a observat firele dispozitivului exploziv. Goma a anuntat imediat DST (serviciul 
secret francez), care a trimis o echipa de pirotehnisti la locuinta din Paris a scriitorului. 
Ofiterul DST care a incercat dezamorsarea bombei destinate lui Goma si-a pierdut o mina 
in urma deflagratiei. 

IICCR a anexat sesizarii penale documente care provin de la CNSAS si din arhivele Stasi 
(serviciul secret al Republicii Democrate Germane), AVH (securitatea maghiara) si CIA 
(serviciul american de spionaj). Documentele Stasi si AVH sint rapoarte ale celor doua 
servicii, care au ajuns la concluzia ca atentatele au fost organizate de securitatea romana. 
„Serviciile secrete ale tarilor comuniste se spionau reciproc, astfel ca in arhivele Stasi si 
AVH am gasit aceste rapoarte care se refera la actele teroriste comise in februarie 1981“, 
a declarat pentru Cotidianul Andrei Muraru, seful Serviciului de Investigatii Speciale al 
IICCR. El nu a vrut sa dezvaluie si continutul documentelor furnizate IICCR de CIA, 
intrucit sint informatii clasificate. Muraru a mai afirmat ca unii dintre membrii celulei sint 
acuzati si de rapire si asasinat, pentru ca ar fi participat la o actiune a cunoscutului terorist 
Carlos Sacalul. Membrii retelei conduse de Plesita mai sint acuzati de IICCR de fals in 
inscrisuri oficiale si de uz de fals, pentru ca ar fi distrus documente din arhiva Ambasadei 
RSR la Bonn, cu scopul de a sterge urmele implicarii lor in aceste atentate. 

• Al patrulea dosar 

Aceasta sesizare penala este a patra depusa de IICCR, dupa cele impotriva ofiterilor de 
Securitate care au racolat minori (decembrie 2006), cea impotriva a 210 comandanti de 
penitenciare acuzati de genocid (mai 2007) si cea impotriva colonelului de Securitate 
Gheorghe Enoiu, acuzat de crime impotriva umanitatii (august 2007). 

http://www.cotidianul.ro/index.php?id=15433&art=38559&cHash=32ee9cd31b 
 
 
Gardianul – 8 noiembrie 2007 
Terorismul comunist nu este o iluzie - dovezile au fost depuse la Parchetul Inaltei 
Curti de Casatie si Justitie 
 
Faptele de terorism ale sistemului comunist nu reprezinta o iluzie cum ar fi inclinati unii 
sa creada. Informatiile publicate, ieri, de ziarul „Gardianul“ incep sa prinda contur.  
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR) a depus, ieri, la 
Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, o sesizare penala în care îi acuza pe generalul 
de securitate Nicolae Plesita si pe alti cinci fosti diplomati ai Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Bonn de fapte de terorism. In comunicatul remis presei de Institut 

http://www.cotidianul.ro/index.php?id=15433&art=38559&cHash=32ee9cd31b


se arata ca cei cinci diplomati acuzati de terorism sunt Dan Mihoc, Constantin Ciobanu, 
Ion Constantin, Ioan Lupu si Ion Grecu. 
 
Scopul: lichidarea fizica  
Reprezentantii IICCR sustin ca prin faptele de terorism, cei sase ar fi urmarit lichidarea 
fizica a unora dintre opozantii regimului comunist si provocarea de teama si panica în 
rândul celorlalti contestatari sau potentiali contestatari ai acestui regim. Acuzatiile aduse 
în plângerea penala se refera la savârsirea infractiunilor de omor deosebit de grav si 
tentativa la aceasta infractiune, lipsire de libertate în mod ilegal, vatamare corporala 
grava, abuz în serviciu, nerespectarea regimului materialelor explozive, fals în înscrisuri 
oficiale, uz de fals si asociere pentru savârsirea de infractiuni. 
 
CNSAS, CIA, STASI, AVH 
Acuzatiile sunt argumentate cu documente de la Consiliul National pentru Studierea 
Arhivelor Securitatii (CNSAS), Central Intelligence Agency (CIA), STASI (fosta 
Securitate comunista est-germana), AVH (Securitatea comunista ungara), cu adrese 
oficiale, cu marturii din diferite surse sau articole din media. 
 
Dispozitive explozive 
Potrivit IICCR, documentele se refera „la plasarea, în februarie 1981, a unor dispozitive 
explozive în coletele expediate catre trei cunoscuti contestatari ai regimului comunist 
(Paul Goma, Nicolae Penescu si Serban Orescu), cu intentia de a cauza moartea sau 
vatamarea corporala grava a acestora“. De asemenea, documentele se refera si la 
„participarea la alte atentate, atacuri cu gaze ori la rapirea si asasinarea unor persoane“. 
Sesizarea depusa, ieri, la Parchetul instantei supreme, este a patra adresata procurorilor de 
catre IICCR. Sesizarile anterioare au avut în vedere demersul împotriva ofiterilor de 
Securitate care au racolat minori (decembrie 2006), cel împotriva a 210 comandanti de 
penitenciare acuzati de genocid (mai 2007) si cel împotriva colonelului de Securitate 
Gheorghe Enoiu, acuzat de crime împotriva umanitatii (august 2007). Generalul în 
rezerva Nicolae Plesita, seful Departamentului de Informatii Externe (DIE) al fostei 
Securitati, a fost pus sub acuzare pentru complicitate la asasinatele executate de Carlos 
Sacalul. Plesita ar fi fost una dintre persoanele de contact ale lui Carlos în România 
comunista, alaturi de generalul Iulian Vlad (seful fostei Securitati), Tudor Postelnicu (fost 
ministru de interne) si Gisela Vass (adjunctul sefului departamentului pentru relatii 
internationale al Comitetului Central al PCR, care s-a ocupat în mod special de relatiile 
cu „organizatiile revolutioare din întreaga lume“). 
 
Silvian Ionescu nu are cuvinte de lauda pentru Nicolae Plesita  
Seful IICCR Marius Oprea a declarat, in urma cu doua zile, pentru „Gardianul“, ca 
Institutul analizeaza activitatile de tip terorist ale fostei securitati. El ne-a declarat ca 
„Silvian Ionescu si Liviu Turcu sunt banuiti de activitati teroriste“. „Silvian Ionescu era 
rezident in Spania, iar Liviu Turcu era rezident in Portugalia“, a subliniat Oprea. El a 
precizat ca si din acele zone plecau plicuri-capcana catre anumiti destinatari. Contactat 
telefonic, Silvian Ionescu a recunoscut ca in perioada in care a lucrat in securitate a trecut 
prin Spania, insa a precizat ca nu a fost rezident in aceasta tara si ca nu a intreprins 



actiuni de tip terorist. Marius Oprea „sa probeze afirmatiile“, ne-a declarat, in urma cu 
doua zile, Silvian Ionescu. Cu toate acestea, Ionescu a precizat ca, pe timpul in care 
Nicolae Plesita conducea DIE, au avut loc si actiuni de tipul celor expuse de Marius 
Oprea. 
http://www.gardianul.ro/2007/11/08/politica-
c7/terorismul_comunist_nu_este_o_iluzie_dovezile_au_fost_depuse_la_parchetul_inaltei
_curti_de_casatie_si_justitie-s104193.html 
 
 
Ziua – 8 noiembrie 2007 
Plesita, dat pe mana procurorilor 
 
IICCR a facut sesizare penala impotriva fostului sef al spionajului comunist 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR) a depus ieri, la 
Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, o sesizare penala in care ii acuza 
pe generalul de Securitate Nicolae Plesita si pe cinci fosti diplomati ai Ambasadei 
Republicii Socialiste Romania la Bonn de acte de terorism. Cei cinci diplomati sunt Dan 
Mihoc, Constantin Ciobanu, Ion Constantin, Ioan Lupu si Ion Grecu. 
Faptele in legatura cu care IICCR a redactat sesizarea penala "sunt de o gravitate cu totul 
deosebita, urmarind lichidarea fizica a unora dintre opozantii regimului comunist, precum 
si sa provoace teama si panica in randul celorlalti contestatari sau potentiali contestatari 
ai acestui regim", explica Institutul, intr-un comunicat de presa difuzat ieri. Potrivit 
IICCR, faptele savarsite constau in infractiunile de omor deosebit de grav si tentativa la 
aceasta infractiune, lipsire de libertate in mod ilegal, vatamare corporala grava, abuz in 
serviciu, nerespectarea regimului materialelor explozive, fals in inscrisuri oficiale, uz de 
fals, asociere pentru savarsirea de infractiuni. Materialul probator anexat in sustinerea 
sesizarii penale consta in documente de la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor 
Securitatii (CNSAS), Central Intelligence Agency (CIA), STASI (fosta Securitate 
comunista est-germana), AVH (Securitatea comunista ungara), adrese oficiale, marturii 
din diferite surse sau articole din presa. 
Bombe pentru anti-comunisti 
Conform Institutului, documentele se refera la plasarea, in luna februarie 1981, a unor 
dispozitive explozive in coletele expediate catre trei cunoscuti contestatari ai regimului 
comunist (Paul Goma, Nicolae Penescu si Serban Orescu), cu intentia de a cauza moartea 
sau vatamarea corporala grava a acestora, precum si participarea la alte atentate, atacuri 
cu gaze ori la rapirea si asasinarea unor persoane. Sesizarea depusa ieri la Parchet este a 
patra adresata procurorilor de catre IICCR. Sesizarile anterioare au avut in vedere 
demersul impotriva ofiterilor de Securitate care au racolat minori, cel impotriva a 210 
comandanti de penitenciare acuzati de genocid si cel impotriva colonelului de Securitate 
Gheorghe Enoiu, acuzat de crime impotriva umanitatii. Potrivit Legii, IICCR este abilitat 
sa efectueze investigatii cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor omului 
pe intreaga durata a regimului comunist si sa sesizeze organele in drept. 
 
http://www.ziua.net/display.php?data=2007-11-08&id=229089 
 

http://www.gardianul.ro/2007/11/08/politica-c7/terorismul_comunist_nu_este_o_iluzie_dovezile_au_fost_depuse_la_parchetul_inaltei_curti_de_casatie_si_justitie-s104193.html
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BBC – 16 noiembrie 2007 
Foşti diplomaţi comunişti acuzaţi de terorism 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a înaintat o plângere penală către 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în care îi acuză pe fostul general 
de Securitate Nicolae Pleşiţă şi alţi cinci foşti diplomaţi ai Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Bonn de acte de terorism.  

Reprezentanţii institutului susţin că aceştia ar fi responsabili pentru atentatul din februarie 
1981 asupra secţiei române a postului de radio "Europa Liberă", organizat împreună cu 
teroristul Ilici Ramirez Sanchez, alias "Carlos Şacalul". 

În motivarea sesizării penale, conducerea Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului vorbeşte de "fapte de o gravitate cu totul deosebită, urmărind lichidarea 
fizică a unora dintre opozanţii regimului comunist, precum şi să provoace teamă şi panică 
în rândul celorlalţi contestatari sau potenţiali contestatari ai regimului".  

Adrian Muraru, director în cadrul institutului, spune că sesizarea se bazează pe 
documente extrem de solide şi care provin din arhivele mai multor servicii secrete. 

"Am ataşat un probatoriu de peste 300 de file, probatoriu care cuprinde documente din 
arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, de la Central 
Intelligence Agency, de la autoritatea care administrează acum arhiva fostei poliţii 
politice est-germane şi de la Oficiul Istoric de la Budapesta, care administrează arhiva 
fostei securităţi maghiare", spune domnul Muraru.  

În documentele care însoţesc plângerea, mai spune Adrian Muraru, ar exista suficiente 
dovezi care arată că mai mulţi ofiţeri din fosta securitate ar fi colaborat cu teroristul Ilici 
Ramirez Sanchez şi ar fi pus la punct atentatele cu colete explozive.  

"Este vorba de şase persoane: generalul Nicolae Pleşiţă, fostul şef al Centralei de 
Informaţii Externe, şi cinci diplomaţi români care au activat în cadrul ambasadei 
României socialiste de la Bonn, şi care în 1984 au fost expulzaţi de autorităţile vest-
germane, considerându-se că sunt un pericol la adresa statului democratic", spune Adrian 
Muraru. 

Atentatul de la „Europa Liberă" 

În noaptea de 21 februarie 1981, în clădirea postului de radio „Europa Liberă" de la 
Munchen a explodat o bombă.  

La acea vreme au fost afectate birourile redacţiei în limba cehă, deşi atacul fusese 
îndreptat împotriva departamentului românesc al postului de radio.  



Atentatul a fost dus la capăt de teroristul Ilici Ramirez Sanchez, cunoscut sub numele de 
"Carlos Şacalul". 

Jurnalistul Neculai Constantin Munteanu îşi aminteşte de atentatul de la începutul anului 
1981, care îi viza pe Paul Goma, Şerban Orăscu şi Nicolae Penescu, şi spune că nu a fost 
o acţiune singulară. 

"Doi dintre ei au scăpat cu răni uşoare, Paul Goma nu a desfăcut coletul, dar specialistul 
poliţiei a avut grav de suferit în urma exploziei”, spune Neculai Constantin Munteanu.  

„Şi în acelaşi an, la 28 iulie, a fost atentatul foarte grav împotriva colegului nostru de la 
Europa Liberă, şeful de atunci al Actualităţii Româneşti, Emil Georgescu." 

Neculai Constantin Munteanu mai spune că fosta Securitate a încercat şi înainte de 1981 
să îi reducă la tăcere pe jurnaliştii anti-comunişti. 

De exemplu, în 1977 a fost molestată pe stradă, la Paris, Monica Lovinescu. 

http://www.bbc.co.uk/romanian/news/story/2007/11/071116_terorism_securitate.shtml 
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