Adevărul – 1 septembrie 2009
Alba Iulia: O altă victimă a Securităţii va fi exhumată în Apuseni
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România a demarat acţiunea de exhumare
a rămăşiţelor pământeşti ale lui Nicolae Selagea împuşcat de Securitate în data de 2 septembrie
1950, în satul Dealul Capsei, aparţinător oraşului Cîmpeni.
Nicolae Selagea, sau Mişu, cum mai era cunoscut, s-a născut în data de 12 februarie 1908 în
satul Dealul Capsei, era căsătorit şi avea cinci copii.
A fost membru al Partidului Naţional Ţărănesc şi membru al organizaţiei anticomuniste Frontul
Apărării Naţionale-Corpul de Haiduci. Pentru convingerile sale politice a fost urmărit de
Securitate încă din anul 1948.
“În urma unei trădări Nicolae Selagea, a fost surprins şi blocat într-o şură, iar în schimbul de
focuri care a urmat cu cadrele de Securitate, a fost rănit la un picior de către locotenentul
Octavian Vociu. Deşi rănit, a fost imediat împuşcat mortal, din apropiere, de către maiorul
Kóvaci Mihail, pe atunci şeful Serviciului Judeţean al Securităţii Poporului Turda. Cadavrul a fost
îngropat după câteva zile în apropiere, pe un teren care astăzi se află în proprietatea localnicei
Ana Adam”, se arată într-un comunicat al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în
România.
Mormântul lui Nicolae Selagea nu a fost marcat niciodată cu vreo cruce.
Astăzi, în jurul orei 15.00, specialiştii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în
România (IICCR) au găsit în cătunul Ancăieşti, oraşul Cîmpeni, rămăşiţele pământeşti ale lui
Nicolae (Mişu) Selagea. Bărbatul a fost uciş de către ofiţerii Securităţii la data de 2 septembrie
1950. Mâine dimineaţă, procurorul şi medicul legist vor aviza acţiunea.
http://www.adevarul.ro/rss/articol/alba-iulia-o-alta-victim-a-securitati-va-fi-exhumata-inapuseni.html

Ziua de Cluj - 1 septembrie 2009
Încă o victimă a Securităţii din Turda exhumată de Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului
Rămăşiţele unui partizan anticomunist, împuşcat de Securitatea din Turda în septembrie 1950,
au fost găsite în această după-amiaza, în cadrul unei acţiuni de exhumare derulate într-un cătun
din Apuseni de experţii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR).
în urmă cu doar câteva zile, tot în Apuseni, pe Valea Arieşului, experţii IICCR au identificat si
exhumat rămăşiţele altei victime a Securităţii, împuşcate în urmă cu şase decenii.

într-un comunicat dat publicităţii astăzi de IICCR se arată că, în baza unei solicitări primite din
partea fiului lui Nicolae (Mişu) Selagea, au fost demarate cercetări de teren, în urma cărora a
fost identificat locul în care a fost înhumat partizanul anticomunist, pe 2 septembrie 1950.
Membru al Partidului Naţional Ţărănesc şi al organizaţiei anticomuniste Frontul Apărării
Naţionale - Corpul de Haiduci, condus de maiorul Nicolae Dabija, Mişu Selagea a fost urmărit de
Securitate încă din toamna lui 1948.
Născut în 1908, Selagea a fost ucis prin împuşcare pe 2 septembrie 1950, în cătunul Ancăieşti,
satul Dealul Capsei, aparţinător oraşului Cîmpeni. în urma unei trădări, el a fost surprins şi
blocat într-o şură, iar în schimbul de focuri care a urmat cu cadrele de Securitate a fost rănit la
un picior şi apoi împuşcat mortal, chiar de Mihail Kovaci, şeful Serviciului Judeţean al Securităţii
Poporului Turda.
Cadavrul a fost îngropat după câteva zile în apropiere, pe un teren care în prezent se află în
proprietatea unei localnice. Locul mormântului nu a fost niciodată marcat cu vreo cruce.
Crima, la fel ca şi altele executate de Securitate, a fost comisă la ordin, din motive politice, pe
timp de pace, fără judecata vreunei instanţe, iar după părerea experţilor IICCR, asemenea fapte
nu pot fi considerate prescriptibile niciodată.
http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=30080

România Liberă – 2 septembrie 2009
NUP pentru 1.800 de crime ale comunismului
Un alt erou al luptei anticomuniste va fi deshumat, in aceasta saptamana, de catre
reprezentantii Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. Eforturile membrilor
institutului de reabilitare a partizanilor luptei anticomuniste raman insa doar un gest simbolic,
in conditiile in care toate plangerile penale depuse de acestia s-au solutionat cu neinceperea
urmaririi penale.
Istoricii de la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania au reusit sa
localizeze mormantul unuia dintre eroii rezistentei anticomuniste din Muntii Apuseni. Este
vorba de partizanul
Nicolae Selagea, unul dintre membrii grupului de rezistenta condus de maiorul Dabija, intitulat
"Haiducii lui Dabija". Nascut in anul 1908, in satul Dealul Capsei, Nicolae Selagea era lider al PNT
din zona Campeni. Alaturi de "Haiducii lui Dabija", a dat mai multe batalii cu trupele de
Securitate. Cea mai sangeroasa lupta a avut loc pe data de 4 martie 1949, atunci cand cinci
partizani au fost ucisi, iar trupurile lor au fost ingropate in magazia de alimente a cazematei.

Nicolae Selagea a reusit sa scape atunci si a mai luptat inca un an impotriva comunistilor. In cele
din urma insa, a fost prins dupa ce a fost tradat de un var al sau.
La prinderea lui Nicolae Selagea a participat chiar si sotia sa, pe care securistii au mintit-o ca nu
il vor ucide pe partizan daca acesta va fi predat de membrii familiei. seful Securitatii Turda,
capitanul Mihail Kovaci, l-a lichidat insa pe data de 2 septembrie 1950, fara nici un fel de
judecata. Cruzimea securistilor a mers atat de departe incat acestia i-au pus pe doi dintre copiii
luptatorului asasinat sa pazeasca peste noapte cadavrul. "Unul dintre copii, care se numeste tot
Nicolae Selagea, avea doar 4 ani in noaptea in care a fost pus sa pazeasca trupul tatalui sau",
spune istoricul Gheorghe Petrov. Procurorul militar Viorel Siserman, care participa la
exhumarea partizanilor, crede ca toate aceste crime nu ar trebui sa ramana nepedepsite,
deoarece exista asasini care mai traiesc inca.
Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Romania libera, procurorul general al Romaniei,
Laura Codruta Kovesi, a declarat ca s-au inregistrat in jur de 1.800 de plangeri penale care au
avut ca obiect fapte petrecute in anii ’50, reclamate acum de Institutul de Investigare a Crimelor
Comunismului. "In toate aceste cauze s-a constatat ca intervenise prescriptia raspunderii
penale. Mai mult decat atat, faptele reclamate erau din anii ’50-’55, or, faptele – infractiunile
contra pacii si omenirii despre care se facea referire in aceste plangeri – au fost incriminate abia
in Codul Penal din 1969. Legea penala nu poate fi retroactiva. Este unul dintre motivele pentru
care s-a dat solutie in aceste cazuri", a declarat Kovesi. Solutia a fost neinceperea urmaririi
penale.
http://www.romanialibera.ro/a163862/nup-pentru-1-800-de-crime-ale-comunismului.html

Napoca News - 1 septembrie 2009
O nouă acţiune de exhumare organizată de IICCR. Cazul Nicolae (Mişu) Selagea, împuşcat de
Securitate la 2 septembrie 1950
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), înfiinţat prin H.G. nr. 1724
din 21 decembrie 2005, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea
Guvernului României, are drept scop investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor
şi încălcările drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi
sesizarea organelor îndreptăţite să ia măsuri în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de
încălcare a legii.
Unul din obiectivele importante ale investigaţiilor întreprinse de către instituţie este şi acela de
a identifica locurile unde sunt înhumate victime ale regimului comunist, mai ales acelea care,
fără a fi judecate, au fost omorâte de către Securitate, de obicei prin torturi urmate de
împuşcare. Victimele au fost identificate în urma cercetărilor noastre în arhivă şi pe teren,
inclusiv pe baza mărturiilor orale ale unor persoane contemporane cu evenimentele în cauză.
De asemenea, locurile unde se află îngropate astfel de persoane sunt identificate după asidue
căutări şi cercetări efective în teren, locaţiile respective aflându-se de cele mai multe ori în

locuri izolate şi uneori greu accesibile. În opinia IICCR, numărul acestor victime se situează în
jurul a 10.000 de persoane.
În baza unei solicitări primite de către IICCR din partea domnului Nicolae Selagea, fiul lui Nicolae
(Mişu) Selagea, Institutul a demarat o serie de cercetări de teren, în urma cărora a fost
identificat locul în care a fost înhumat Nicolae Selagea, împuşcat de Securitate la 2 septembrie
1950, şi au fost demarate procedurile de exhumare a rămăşiţelor pământeşti ale acestuia.
Acţiunea de exhumare va avea loc în perioada 1-2 septembrie 2009, în cătunul Ancăieşti, satul
Dealul Capsei, aparţinător oraşului Câmpeni, judeţul Alba.
Nicolae (Mişu) Selagea s-a născut la 12 februarie 1908 în satul Dealul Capsei, aparţinător
oraşului Câmpeni, judeţul Alba. Era căsătorit şi avea 5 copii. Apartenenţă politică: membru al
Partidului Naţional Ţărănesc. A fost membru în organizaţia anticomunistă Frontul Apărării
Naţionale - Corpul de Haiduci, condusă de maiorul deblocat Nicolae Dabija. A fost urmărit de
Securitate încă din toamna anului 1948, pentru simplul motiv că făcuse propagandă în favoarea
P.N.Ţ.
Nicolae Selagea a fost ucis prin împuşcare la 2 septembrie 1950 în cătunul Ancăieşti, satul
Dealul Capsei, aparţinător oraşului Câmpeni, la o şură care la acea dată aparţinea unei anume
Ancău Sofica. În urma unei trădări, a fost surprins şi blocat în acea şură, iar în schimbul de focuri
care a urmat cu cadrele de Securitate, a fost rănit la un picior de către locotenentul Octavian
Vociu. Deşi rănit, a fost imediat împuşcat mortal, din apropiere, de către maiorul Kóvaci Mihail,
pe atunci şeful Serviciului Judeţean al Securităţii Poporului Turda. Cadavrul a fost îngropat după
câteva zile în apropiere, pe un teren care astăzi se află în proprietatea localnicei Ana Adam.
Locul mormântului nu a fost niciodată marcat cu vreo cruce.
Această crimă, la fel ca şi altele executate de Securitate, a fost comisă la ordin, din motive
politice, pe timp de pace, fără judecata vreunei instanţe, iar după părerea noastră astfel de
crime nu pot fi considerate niciodată ca fiind prescriptibile.
Demersul de de exhumare a lui Nicolae Selagea este unul legal şi moral, în conformitate cu
atribuţiile Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România, susţine conducerea
şi cercetătorii IICCR: Marius Oprea, Cosmin Budeancă, Gheorghe Petrov.
Din păcate, politicienii din România nu doresc să se desfăşoare un adevărat proces al
comunismului, iar parchetul general să investigheze crimele reale ale securiştilor, pentru ca
ofiţerii criminali, care mai trăiesc, să răspundă drastic în faţa legii, nu să beneficieze de pensii
mari şi favoruri după medalii oferite de statul român. Mascarada Raportului Tismăneanu a fost
de fapt o perdea de fum ca să acopere crimele reale înfăptuite de ofiţerii Securităţii comuniste.
Procesul comunismului nu se va desfăşura, atât timp cât politicienii post-decembrişti sunt
urmaşii nomenclaturii PCR, UTC şi UASCR.
http://www.napocanews.ro/2009/09/o-noua-actiune-de-exhumare-organizata-de-iiccr-cazulnicolae-misu-selagea-impuscat-de-securitate-la-2-septembrie-1950.html

Napoca News - 1 septembrie 2009
Au fost găsite rămăşiţele partizanului anticomunist NICOLAE (MIŞU) SELAGEA, împuşcat de
Securitatea din Turda în 1950
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), înfiinţat prin H.G. nr. 1724
din 21 decembrie 2005, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea
Guvernului României, are drept scop investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor
şi încălcările drepturilor omului pe întreaga durată a regimului comunist în România, precum şi
sesizarea organelor îndreptăţite să ia măsuri în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de
încălcare a legii.
În baza unei solicitări primite de către IICCR din partea domnului Nicolae Selagea, fiul lui Nicolae
(Mişu) Selagea, au fost demarate o serie de cercetări de teren, în urma cărora a fost identificat
locul în care a fost înhumat Nicolae Selagea, împuşcat de Securitate la 2 septembrie 1950.
Acţiunea de exhumare a avut loc marţi, 1 septembrie 2009, şi la ora 15 au fost găsite rămăşiţele
pământeşti ale partizanului anticomunist.
Mâine, 2 septembrie 2009, ora 10, reprezentanţii presei care sunt interesaţi de acest caz sunt
aşteptaţi în faţa Poliţiei Oraşului Câmpeni pentru a fi conduşi la locul unde a fost găsit
mormântul lui Nicolae Selagea.
Marius Oprea, Cosmin Budeancă, Gheorghe Petrov – IICCR
http://www.napocanews.ro/2009/09/au-fost-gasite-ramasitele-partizanului-anticomunistnicolae-misu-selagea-impuscat-de-securitatea-din-turda-in-1950.html

Turda News - 1 septembrie 2009
Încă o victimă a Securităţii Turda!
Azi au fost exhumat rămăşiţele pământeşti ale lui Nicolae Selagea, împuşcat de Securitate în 2
septembrie 1950. Acţiunea de exhumare a avut loc în urma unei solicitări a fiului victimei,
Nicolae Selagea, făcută către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România
(IICCR). Exhumarea a avut loc în cătunul Ancăieşti, satul Dealul Capsei, aparţinător oraşului
Câmpeni, judeţul Alba.
Nicolae (Mişu) Selagea s-a născut la 12 februarie 1908 în satul Dealul Capsei, aparţinător
oraşului Câmpeni, judeţul Alba. Era căsătorit şi avea 5 copii. Apartenenţă politică: membru al
Partidului Naţional Ţărănesc. A fost membru în organizaţia anticomunistă Frontul Apărării
Naţionale - Corpul de Haiduci, condusă de maiorul deblocat Nicolae Dabija. A fost urmărit de
Securitate încă din toamna anului 1948, pentru simplul motiv că făcuse propagandă în favoarea
P.N.Ţ. Nicolae Selagea a fost ucis prin împuşcare la 2 septembrie 1950 în cătunul Ancăieşti, satul
Dealul Capsei, aparţinător oraşului Câmpeni, la o şură care la acea dată aparţinea unei anume
Ancău Sofica. În urma unei trădări, a fost surprins şi blocat în acea şură, iar în schimbul de focuri

care a urmat cu cadrele de Securitate, a fost rănit la un picior de către locotenentul Octavian
Vociu. Deşi rănit, a fost imediat împuşcat mortal, din apropiere, de către maiorul Kóvaci Mihail,
pe atunci şeful Serviciului Judeţean al Securităţii Poporului Turda. Cadavrul a fost îngropat după
câteva zile în apropiere, pe un teren care astăzi se află în proprietatea localnicei Ana Adam.
Locul mormântului nu a fost niciodată marcat cu vreo cruce.
"Această crimă, la fel ca şi altele executate de Securitate, a fost comisă la ordin, din motive
politice, pe timp de pace, fără judecata vreunei instanţe, iar după părerea noastră astfel de
crime nu pot fi considerate niciodată ca fiind prescriptibile. Considerăm că demersul nostru de
exhumare a lui Nicolae Selagea este unul legal şi moral, în conformitate cu atribuţiile Institutului
de Investigare a Crimelor Comunismului în România", se precizează într-un comunicat al IICCR.
http://www.turdanews.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5522:inc-ovictim-a-securitii-turda&catid=17:dezvluiri

City News – 1 septembrie 2009
Tata a 5 copii, ucis de seful securitatii din Turda
O noua actiunie de exhumare in judetul Alba. Nicolae (Misu) Selagea s-a nascut la 12 februarie
1908 in satul Dealul Capsei, apartinator orasului Campeni, judetul Alba. Era casatorit si avea 5
copii. Si-a data viata pentru principiile Partidului National Taranesc. A fost membru in
organizatia anticomunista Frontul Apararii Nationale - Corpul de Haiduci, condusa de maiorul
deblocat Nicolae Dabija. Securitate l-a urmarit inca din toamna anului 1948, pentru simplul
motiv ca facuse propaganda in favoarea P.N.T.
In baza unei solicitari primite de catre Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in
Romania (IICCR) din partea din partea lui Nicolae Selagea, fiul lui Misu Selagea, Institutul a
demarat o serie de cercetari de teren, in urma carora a fost identificat locul in care a fost
inhumat Nicolae Selagea, impuscat de Securitate, si au fost demarate procedurile de exhumare
a ramasitelor pamantesti ale acestuia. Actiunea de exhumare are loc astazi si maine, in catunul
Ancaiesti, satul Dealul Capsei, apartinator orasului Campeni, se arata intr-un comunicat IICCR.
Conform informatiilor IICCR, Misu Selagea a fost ucis prin impuscare la 2 septembrie 1950 in
catunul Ancaiesti, la o sura care la acea data apartinea unei anume Ancau Sofica. In urma unei
tradari, a fost surprins si blocat in acea sura, iar in schimbul de focuri care a urmat cu cadrele de
Securitate, a fost ranit la un picior de catre locotenentul Octavian Vociu. Desi ranit, a fost
imediat impuscat mortal, din apropiere, de catre maiorul Kóvaci Mihail, pe atunci seful
Serviciului Judetean al Securitatii Poporului Turda. Cadavrul a fost ingropat dupa cateva zile in
apropiere, pe un teren care astazi se afla in proprietatea localnicei Ana Adam. IICCR
mentioneaza ca locul mormantului nu a fost niciodata marcat cu vreo cruce. Crima a fost
comisa la ordin, din motive politice, pe timp de pace, fara judecata vreunei instante, iar dupa
parerea membrilor IICCR astfel de crime nu pot fi considerate niciodata ca fiind prescriptibile.
Gina Stanciu

http://www.citynews.ro/alba/eveniment-29/tata-a-5-copii-ucis-de-seful-securitatii-din-turda56768/

Informaţia de Alba – 2 septembrie 2009
Au fost găsite rămăşiţele pământeşti ale lui Nicolae Mişu Selagea, victimă a Securităţii
comuniste
În baza unei solicitări făcute de Nicolae Selagea (fiul lui Nicolae Mişu Selagea) către Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului din România, lângă Câmpeni a avut loc ieri o acţiune de
exhumare a unei persoane ucise de Securitatea comunistă în anii 50 a secolului XX. Institutul a
demarat o serie de cercetări de teren, a identificat locul în care a fost înhumat Nicolae (Mişu)
Selagea, iar ieri au fost scoase la suprafaţă rămăşiţele pământeşti ale celui ucis. În perioada
următoare cercetările vor continua.
Nicolae Mişu Selagea a fost împuşcat de Securitate la 2 septembrie 1950 şi a fost îngropat lângă
Câmpeni,
în
cătunul
Ancăieşti,
satul
Dealul
Capsei,
judeţul
Alba.
Nicolae (Mişu) Selagea s-a născut la 12 februarie 1908 în satul Dealul Capsei, aparţinător
oraşului Câmpeni, judeţul Alba. Era căsătorit şi avea 5 copii. Despre Nicolae (Mişu) Selagea se
ştie că era membru al Partidului Naţional Ţărănesc. De asemenea, a fost membru în organizaţia
anticomunistă Frontul Apărării Naţionale - Corpul de Haiduci, condusă de maiorul deblocat
Nicolae Dabija, un celebru luptător anticomunist. Selagea a fost urmărit de Securitate încă din
toamna anului 1948, pentru simplul motiv că făcuse propagandă în favoarea P.N.Ţ.
Moartea sa a survenit prin împuşcare la 2 septembrie 1950 în cătunul Ancăieşti. Crima a avut
loc într-o şură care la acea dată aparţinea unei femei numite Sofica Ancău. În urma unei trădări,
a fost surprins şi blocat în acea şură, iar în schimbul de focuri care a urmat cu cadrele de
Securitate, a fost rănit la un picior de către locotenentul Octavian Vociu. Deşi rănit, a fost
imediat împuşcat mortal, din apropiere, de către maiorul Kóvaci Mihail, pe atunci şeful
Serviciului Judeţean al Securităţii Poporului Turda. Cadavrul a fost îngropat undeva în apropiere,
pe un teren al cărui proprietar este astăzi Ana Adam. Locul mormântului nu a fost niciodată
marcat cu vreo cruce.
„Această crimă, la fel ca şi altele executate de Securitate, a fost comisă la ordin, din motive
politice, pe timp de pace, fără judecata vreunei instanţe, iar după părerea noastră astfel de
crime nu pot fi considerate niciodată ca fiind prescriptibile”, declară reprezentanţii IICCR. Ca şi
alte acţiuni similare, IICCR consideră că exhumarea lui Nicolae (Mişu) Selagea este un demers
legal şi moral, în concordanţă cu principiile institutului.
Iulian Brok
http://www.informatiadealba.ro/2009/09/au-fost-gasite-ramasitele-pamantesti-ale-lui-nicolaemisu-selagea-victima-a-securitatii-comuniste/

Unirea – 2 septembrie 2009
Va fi deshumat cadavrul lui Nicolae Selagea, omorât prin mijloace violente de Securitate
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, înfiinţat prin HG.nr.1724 din 21
decembrie 2005, este o instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea
Guvernului României, care are drept scop investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor,
abuzurilor şi încălcării drepturilor omului pe întreaga perioadă a regimului comunist, dar şi
identificarea locurilor unde sunt înhumate victime ale regimului comunist, mai ales acelea care,
fără a fi judecate, au fost omorâte prin mijloace violente de către securitate, de obicei prin
împuşcare. În urma cercetărilor efectuate pe teritoriul satului Dealul Capsei, în zona Ancăieşti,
specialiştii au reuşit să depisteze şi să localizeze aproximativ locul unde s-ar afla înhumat
Nicolae Selagea, ucis prin împuşcare de securitate la data de 2 septembrie 1950.
În cadrul investigaţiilor privind stabilirea împrejurărilor în care s-a săvârşit crima împotriva
acestei persoane, precum şi aflarea identităţii acelora care au înfăptuit-o, un rol important îl
reprezintă deshumarea rămăşiţelor pământeşti ale victimei şi efectuarea examinării medico
legale. Acţiunea de deshumare este preconizată a avea loc în perioada 1-4 septembrie 2009,
operaţiunea urmând a fi realizată de către specialişti IICCR în colaborare cu reprezentanţii
Parchetului Militar Cluj şi ai Laboratorului de Medicină Legală din cadrul Spitalului Judeţean
Alba. Această instituţie a solicitat sprijinul Primăriei oraşului Câmpeni, pentru a fi ajutată în
demersurile sale cu mijloace auto spre a facilita accesul personalului angajat în acţiune până la
Dealul Capsei
În cazul depistării osemintelor, acestea, după ce vor fi studiate şi analizate de procuror,
criminalişti şi reprezentanţi ai Laboratorului de Medicină Legală, vor fi predate familiei
defunctului pentru a putea fi ulterior reînhumate creştineşte într-un alt loc, victima având
urmaşi care însă nu locuiesc în zona oraşului Câmpeni
Tot în intervalul de timp mai sus menţionat, o acţiune similară va avea loc şi pe teritoriul
comunei Bistra, unde vor fi căutate şi deshumate rămăşiţele a trei victime împuşcate de
Securitate.
http://www.ziarulunirea.ro/art.php?cat=22&pg_id=29405

