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Republica Populară Română                 Ex. nr. 5 

Procuratura Militară Teritorială Bucureşti 

 

 

 

ACT DE ACUZARE nr. 1343 

 

Organele de Securitate ale Ministerului Afacerilor Interne – R.P.R., au capturat şi 

arestat o serie de spioni paraşutişti, lansaţi pe teritoriul Patriei noastre de către serviciul 

american de informaţii, cu scopul de a desfăşura acţiuni de spionaj, terorism şi alte forme 

de activitate subversivă. 

În urma interogatoriului luat spionilor – paraşutişti arestaţi de serviciile noastre, 

ca: TĂNASE ALEXANDRU, POPOVICI MIRCEA şi alţii, s-a stabilit că serviciul de 

informaţii american, cu sprijinul serviciilor de informaţii din Franţa, Grecia şi alte ţări 

capitaliste, folosesc elementele criminale, legionari, fascişti, criminali de război şi de 

drept comun, fugiţi peste graniţă, în frunte cu HORIA SIMA, BOROBARU TRAIAN, 

DUMITRIU MIRCEA, MUŞATESCU MIRCEA şi alţi trădători de Patrie. 

Spionii şi teroriştii, recrutaţi de serviciul de informaţii american, cu concursul lui 

HORIA SIMA şi al acoliţilor săi, sunt pregătiţi în şcoli speciale, unde sunt instruiţi în 

vederea săvârşirii acţiunilor diversioniste şi teroriste pe teritoriul Republicii Populare 

Române. 

După terminarea acestor şcoli, ei sunt echipaţi de către serviciul de spionaj 

american, cu aparate de radio, cifruri, armament, substanţe explosive şi otrăvitoare, 

documente false şi sume de bani şi sunt lansaţi de către serviciul american de informaţii 

pe teritoriul R.P.R., în scopul săvârşirii unor acte de asasinat împotriva cetăţenilor cinstiţi 

ai Patriei noastre, de deteriorare a obiectivelor industriale, de organizare a provocărilor de 

tot felul. 

Din depoziţiile spionilor paraşutaţi, precum şi din conţinutul documentelor 

capturate şi celorlalte corpuri delicte, s-a stabilit că trădătorii de Patrie, care au fugit de 

teama judecăţii poporului nostru muncitor pentru crimele grele pe care le-au săvârşit, şi-

au găsit adăpostul în aşa numitele „lagăre pentru persoanele strămutate”, în zona 

americană şi franceză de ocupaţie din Austria şi Germania, care constituesc adevărate 

pepiniere pentru recrutarea spionilor, diversioniştilor, teroriştilor şi sabotorilor. 

Centrele speciale de informaţii ale serviciului de spionaj american aflate la 

Salzburg, Lindau, Isny, sunt finanţate pe baza aşazisei legi „a securităţii mutuale” 

adoptată de Congresul American încă din anul 1951. Aci sunt instruiţi spionii şi teroriştii, 

care sunt paraşutaţi ulterior pe teritoriul ţărilor de democraţie populară. 

Aşa cum a fost stabilit în cadrul cercetărilor, cercurile agresive americane îşi 

strecoară hoţeşte avioanele lor deasupra teritoriului R.P.R., paraşutează spioni şi lansează 

fiţuici pline de calomnii împotriva regimului de democraţie populară. 

Paralel cu misiunile ce le-au avut în domeniul diversiunii şi terorismului, spionii 

şi diversioniştii: TĂNASE ALEXANDRU, POPOVICI MIRCEA, SAMOILĂ IOAN, 

GOLEA IOAN şi POP GAVRILĂ, capturaţi de către organele Securităţii, au dus o 

acţiune de spionaj, au cules şi transmis serviciului de spionaj american informaţii din 

domeniul economic, politic şi militar. 
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În activitatea lor criminală, ei au căutat să-şi asigure sprijinul elementelor 

duşmănoase regimului democratic, să găsească complici printre elementele fascisto-

legionare, foşti capitalişti şi moşieri, printre chiaburi şi alte elemente reacţionare. 

Astfel, în anul 1952, serviciul de spionaj american a lansat din avion pe teritoriul 

R.P.R., un grup de spioni paraşutişti denumit „ROBERT” care se compunea din 

legionarii: TĂNASE ALEXANDRU şi POPOVICI MIRCEA, trădători de Patrie, fugiţi 

peste hotare. 

  Aflându-se în străinătate, TĂNASE a intrat în legătură cu HORIA SIMA, iar mai 

târziu a fost recrutat de serviciul de informaţii american şi a primit misiunea să-şi 

recruteze oameni din rândul trădătorilor de Patrie, în scopul instruirii lor în şcolile 

speciale ale serviciului de spionaj american, aflate la Salzburg, Lindau, Isny, Andilly şi 

alte oraşe. 

În afară de aceasta, TĂNASE ALEXANDRU împreună cu spionul american 

„VIDAL” şi cu doi ofiţeri francezi din solda spionajului american „GEORGES” şi 

„BLONDEL”, au participat în mod direct la pregătirea persoanelor ce erau instruite în 

şcoala de spionaj, printre care şi a acuzaţilor în procesul de faţă GOLEA, SAMOILĂ şi 

TOLAN. 

În anul 1950, TĂNASE a terminat şcoala de spionaj unde a urmat cursurile de 

manipularea radio-ului, folosirea cifrurilor şi codurilor, a substanţelor explosive şi 

otrăvitoare, falsificarea documentelor, fiind instruit şi în domeniul tragerilor şi 

paraşutării. 

Mai târziu, în vederea lansării lor în R.P.R., TĂNASE împreună cu 

radiotelegrafistul POPOVICI, care deasemenea a terminat şcoala de spionaj, au fost 

transportaţi cu avionul la Atena. Acolo au primit instrucţiuni suplimentare în domeniul 

spionajului, fiind înzestraţi de serviciul de informaţii american, cu acte de identitate 

fictive în vederea îndeplinirii misiunii lor, şi anume: TĂNESE pe numele de COSMA 

FLORIAN, iar POPOVICI MIRCEA pe numele de CRIŞAN SILVIU. Ei au fost în 

acelaşi timp dotaţi cu aparat de radio, cifruri, substanţe explosive şi otrăvitoare, 

armament, materiale pentru falsificarea documentelor şi bani. 

După ce au fost lansaţi pe teritoriul Republicii Populare Române, TĂNASE şi 

POPOVICI au stabilit legătura cu tatăl lui POPOVICI, fostul plutonier de jandarmi 

POPOVICI ALEXANDRU, la care s-au ascuns. Cu ajutorul acestuia au intrat în legătură 

cu elementele ostile regimului nostru, STETIN ELENA şi CORLAN AUREL. 

Aceştia au acordat un sprijin activ în activitatea lor criminală, ascunzându-i şi 

procurându-le acte false, dându-le deasemenea o serie de informaţii de spionaj. 

Îndeplinind misiunea primită dela serviciul de spionaj american, TĂNASE şi 

POPOVICI au stabilit prin POPOVICI ALEXANDRU, legătura prin corespondenţă 

cifrată cu centrul de spionaj american dela Paris. 

Înaintea paraşutării lor, TĂNASE şi POPOVICI au fost preveniţi de către 

serviciul de informaţii, că în caz de pericol vor trebui să fugă peste graniţă în Jugoslavia 

şi pe baza unei parole speciale, să stabilească legătura cu Ambasada Americană dela 

Belgrad, care urma să întreprindă ulterior măsurile necesare pentru restabilirea legăturilor 

cu serviciul de spionaj american. 

În afară de aceasta, TĂNASE a primit instrucţiuni dela serviciul de spionaj 

american, ca la sosirea în R.P.R. să stabilească legătura şi să preia conducerea activităţii 
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diversioniste, teroriste şi de spionaj a agenţilor GOLEA, SAMOILĂ şi TOLAN, 

paraşutaţi mai înainte. 

Acuzaţii GOLEA IOAN şi SAMOILĂ IOAN, legionari inveteraţi, săvârşind o 

serie de crime mârşave împotriva poporului nostru, au fugit în străinătate în anul 1948, 

fiind urmăriţi de organele de securitate pentru acţiunile lor teroriste şi pentru uciderea 

unor cetăţeni devotaţi ai Patriei noastre. 

În străinătate, ei au intrat în legătură cu lepădăturile legionare, agenţi ai serviciului 

de informaţii american, DUMITRIU MIRCEA şi BOROBARU TRAIAN, fiind recrutaţi 

şi trimişi la şcoala americană de spionaj, unde au fost instruiţi în domeniul spionajului şi 

pentru a săvârşi acte de diversiune şi crime pe teritoriul ţării noastre. 

După ce au fost pregătiţi în domeniul spionajului, GOLEA şi SAMOILĂ, însoţiţi 

de spionii americani „VERNIER”, „JOHNY” şi „ANDRÉ”, au fost transportaţi cu 

avionul din Franţa la Atena, unde au primit un instructaj suplimentar, iar după aceea 

înzestraţi cu documente false: GOLEA pe numele de ILIESCU ION, iar SAMOILĂ pe 

numele de ANGHEL ION. Apoi ei au fost paraşutaţi dintr-un avion american pe teritoriul 

R.P.R., constituind o grupă de spionaj sub denumirea de „JAQUES”. 

Aici ei au intrat în legătură cu TARTLER ERICH, hitlerist, care le-a oferit 

adăpost şi le-a procurat o puşcă mitralieră şi 4 pistolete. Prin intermediul lui, paraşutiştii 

îşi trimiteau scrisorile cifrate de spionaj, serviciului de informaţii american. 

Sprijinindu-se în activitatea lor pe elementele duşmănoase poporului, GOLEA a 

intrat în legătură cu fiul de chiabur VLAD MIHAI VASILE, legionar, care fiind urmărit 

de organele Securităţii, se ascundea sub acte false sub numele de PETREANU MIHAI zis 

BAZIL şi SPITZER ADRIAN. 

Cu concursul lui VLAD, GOLEA şi-a găsit o ascunzătoare în Bucureşti, în casa 

legionarului DINCĂ GHEORGHE, unde a intrat în legătură cu legionarul fugar BUDA 

IOAN, ce se ascundea sub numele de POPA IOAN. 

Prin intermediul persoanelor arătate mai sus, GOLEA culegea informaţii cu 

caracter de spionaj, pentru serviciul de informaţii american, iar în toamna anului 1952 şi-

a pregătit fuga în Jugoslavia. În acest scop VLAD şi-a procurat acte false militare şi o 

uniformă militară, pentru a-i uşura trecerea zonei de frontieră. 

Acuzaţii GOLEA, DINCĂ şi BUDA, au întocmit şi răspândit în August 1953 în 

Bucureşti, fiţuici cu conţinut calomnios şi duşmănos la adresa regimului nostru de 

democraţie populară. 

Fiind urmărit de organele de Secutitate pentru activitate antidemocratică, acuzatul 

POP GAVRILĂ din acest proces, a fugit în anul 1950 din R.P.R. în Jugoslavia, furnizând 

serviciului de spionaj american, o serie de informaţii de spionaj cu caracter politic, 

economic şi militar. 

Tot pe teritoriul Iugoslaviei, POP a intrat în legătură cu fostul ofiţer antonescian 

anume MARE SABIN, împreună cu care a plecat la Salzburg în Austria, unde ambii au 

fost recrutaţi de serviciul de informaţii american şi trimişi la şcoala de spionaj din oraşul 

Andilly în Franţa, fiind instruiţi în această şcoală sub conducerea spionului american 

„LORENTZ” şi ofiţerului din serviciul de spionaj francez „BEAUMONT”. 

După terminarea şcolii arătate mai sus, serviciul de informaţii american a 

constituit un grup de spioni în compunerea căruia intrau: MARE SABIN, POP 

GAVRILĂ şi radiotelegrafistul RADA ILIE. În noaptea de 30 Iunie/1 Iulie 1953, prin 



 4 

intermediul bazei de spionaj dela Atena, grupul de spioni a fost lansat dintr-un avion 

american pe teritoriul Patriei noastre. 

Ca şi grupele precedente de spioni paraşutaţi, aceşti criminali au fost înzestraţi cu 

un aparat de radio de fabricaţie americană, coduri şi cifruri, pistoale automate, pistolete, 

grenade, substanţe otrăvitoare şi tocuri rezervoare speciale umplute cu gaze otrăvitoare. 

Odată cu sosirea lor în ţară, aceşti criminali au intrat în legătură cu chiaburul 

COSMA IOAN şi cu IUHASZ IOAN, pe care i-au atras în activitatea lor de spionaj. 

Teroriştii şi spionii paraşutaţi, primeau dela persoanele de mai sus, informaţii din 

domeniul apărării, transmiţându-le apoi prin radio serviciului de spionaj american. 

În afară de aceasta, din însărcinarea spionilor, acuzatul COSMA IOAN fabrica 

ştampile false şi împreună cu MARE SABIN întocmea documente false. 

Deasemenea, în urma cercetărilor s-a stabilit că acest grup de paraşutişti, ca şi 

grupul „ROBERT”, a primit dela serviciul de spionaj american, misiunea ca în cazul când 

vor fugi în Jugoslavia, cu ajutorul parolei „CARPAŢI” să stabilească legătura cu 

Ambasada Americană dela Belgrad. 

În acţiunea de capturare a bandiţilor de către organele de Securitate, aceştia 

opunând rezistenţă prin arme de foc, MARE SABIN a fost împuşcat, iar POP capturat. 

Acuzatul BEBI TOMA, legionar, a trecut ilegal frontiera în anul 1951, 

strecurându-se până în Grecia, unde a fost deţinut în lagărul de persoane internate la 

Lavrion, fiind recrutat acolo de către serviciul de informaţii american, în vederea 

trimiterii lui cu misiuni de spionaj pe teritoriul Republicii Populare Române. 

Tot în Grecia, BEBI a terminat o şcoală americană de spionaj, după care a fost 

dotat cu toate cele necesare unui spion paraşutist şi în posesia actelor false pe numele de 

ULMEANU MARIN, a fost lansat în noaptea de 26/27 Iulie 1953, dintr-un avion 

american, pe teritoriul Republicii Populare Române. 

Dându-şi seama de caracterul criminal al legăturii sale cu serviciul de spionaj 

american, BEBI şi-a dat seama de uneltirile viclene ale cercurilor agresive americane 

împotriva poporului român şi a doua zi după lansarea sa, s-a prezentat plin de căinţă la 

organele Securităţii Statului. 

Cu acest prilej, BEBI a dezvăluit faptul că a fost paraşutat de serviciul de spionaj 

american şi a predat personal organelor Securităţii paraşuta, aparatul de radio, cifrurile, 

codurile, două pistoale, două grenade, substanţele otrăvitoare, 7 hărţi topografice, un 

benoclu, o sumă importantă de bani, actele false, reţetele pentru fabricarea de explozivi, 

precum şi ştampilele false. 

În ceea ce-l priveşte pe acuzatul TOLAN IOAN, acesta fiind legionar, în 

Septembrie 1944, a fugit în Germania, unde s-a înrolat în formaţiunile legionare ale 

armatei hitleriste participând la luptele împotriva Armatei Sovietice şi Armatei Române. 

După capitularea Germaniei, TOLAN IOAN a fugit în Austria la Salzburg. Acolo 

a fost recrutat de serviciul de informaţii american; împreună cu TĂNASE a urmat o 

şcoală de spionaj în Franţa, iar după aceea a primit o misiune de spionaj, strecurându-se 

pe căi ilegale în R.P.R. 

În cadrul cercetărilor a fost deasemenea stabilit, că acuzatul TOLAN IOAN s-a 

ascuns în mod ilegal în ţară, unde a locuit pe bază de acte false pe numele de GAVRIŞ 

ION şi MUNTEANU PETRU zis NELU. 
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Îndeplinind sarcinile încredinţate de stăpânii să i americani, TOLAN a atras de 

partea lui câteva elemente duşmănoase, cu ajutorul cărora a cules informaţii cu caracter 

de spionaj, pe care le-a transmis cifrat serviciului american de informaţii dela Salzburg. 

Spionii TĂNASE, POPOVICI, GOLEA, SAMOILĂ, POP, BEBI, TOLAN şi 

ceilalţi acuzaţi în procesul de faţă, şi-au recunoscut pe deplin vinovăţia pentru crimele 

săvârşite. 

În afară de aceasta, ei au fost în suficientă măsură demascaţi şi dovediţi prin 

depoziţiile martorilor, confruntările, documentele şi corpurile-delicte găsite cu prilejul 

arestării lor, ca: paraşute, aparate de radio, cifruri, coduri, armament, substanţe explosive 

şi otrăvitoare, acte false şi materiale necesare pentru întocmirea lor, sume de bani, valută 

străină, maşina de scris, aparat de multiplicat şi fiţuici provocatoare. 

 

Pe baza materialelor cuprinse în dosarul de anchetă, acuzaţii se fac vinovaţi după 

cum urmează: 

 

1. – TĂNASE ALEXANDRU: 

- născut în anul 1915, în comuna Băbeni, Raionul Olteţ, Regiunea Craiova, fiu de 

chiabur, tatăl plutonier de jandarmi, cetîţean român, de naţionalitate română, cu 

studiile neterminate, în anul 1941 condamnat la 5 ani închisoare pentru participare 

la rebeliunea legionară, cu domiciliul ilegal până la arestare în Bucureşti; 

- se face vinovat de faptul că, trădându-şi Patria, a fugit în anul 1944 în Germania, unde 

s-a înrolat în armata hitleristă, luptând împotriva ţării noastre; ulterior a fost recrutat de 

către serviciul de informaţii american, iar după ce a terminat o şcoală specială de spionaj, 

a fost paraşutat în cadrul unei grupe de spioni pe teritoriul R.P.R., desfăşurând aici o 

activitate de spionaj, terorism şi diversiune, în scopul suprimării independenţei Statului 

nostru, crime prevăzute şi pedepsite de art. 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 din 

Decretul 199/950. 

 

2. – POPOVICI MIRCEA: 

- născut în anul 1920, în comuna Orba, Regiunea Craiova, fiu de fost plutonier de 

jandarmi, cetăţean român, de naţionalitate română, absolvent de liceu, legionar 

din anul 1937, condamnat în anul 1941 la 6 luni de închisoare pentru activitate 

legionară subversivă; a luptat pe frontul de Răsărit având gradul de sublocotenent; 

a avut domiciliul ilegal până la arestare în Bucureşti; 

- se face vinovat de faptul că, trădându-şi Patria, a dezertat din armată în anul 1944, 

trecând de partea trupelor hitleriste; mai târziu a fost recrutat de serviciul de informaţii 

american, a absolvit o şcoală specială şi în cadrul unui grup de spioni a fost paraşutat pe 

teritoriul R.P.R., unde împreună cu TĂNASE, a desfăşurat activitate de spionaj, 

diversiune şi alte forme de activitate subversivă, în scopul suprimării independenţei 

Statului nostru, crime prevăzute şi pedepsite de art. 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 

din Decretul 199/950. 

 

3. – GOLEA IOAN: 

- născut în anul 1922, în comuna Bahnia, Raionul Târnăveni, Regiunea Stalin, fiu 

de chiabur, legionar, cetăţean român, de naţionalitate română, cu studii superioare 

neterminate, cu domiciliul ilegal până la arestare în Bucureşti; 
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- se face vinovat de faptul că a trădat Patria în anul 1948, fugind în străinătate, unde a fost 

recrutat şi instruit de serviciul se spionaj american; apoi împreună cu SAMOILĂ a fost 

paraşutat în România, pentru desfăşurarea activităţii de spionaj, diversiune şi teroare, 

îndeletnicindu-se la sosirea în ţară cu regrutarea de agenţi, culegând şi transmiţând 

informaţii de spionaj; a redactat şi răspândit fiţuici antidemocratice, în scopul suprimării 

independenţei Statului nostru, crime prevăzute şi pedepsite de art. 184 c.p. comb. cu art. 1 

lit. a şi art. 4 din Decretul 199/950. 

 

4. – SAMOILĂ IOAN: 

- născut în anul 1919, în comuna Ighişul Vechi, Raionul Agnita, Regiunea Stalin, 

cetăţean român, de naţionalitate română, legionar din anul 1937, condamnat de 5 

ori pentru diverse crime, de două ori la 15 ani închisoare, apoi la 10 ani, la 2 ani 

închisoare şi 20 ani muncă silnică, cu domiciliul ilegal până la arestare în oraşul 

Stalin; 

- se face vinovat de faptul că, trădându-şi Patria, a fugit în străinătate în anul 1948, unde a 

fost recrutat de serviciul se spionaj american, a primit o pregătire specială în domeniul 

spionajului; fiind paraşutat pe teritoriul R.P.R., cu misiuni de spionaj, diversiune şi 

teroare, a desfăşurat o activitate duşmănoasă susţinută, în scopul suprimării independenţei 

Statului nostru, crime prevăzute şi pedepsite de art. 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 

din Decretul 199/950. 

 

5. – POP GAVRILĂ: 

- născut în anul 1928, în comuna Pir, Raionul Carei, Regiunea Baia Mare, cetăţean 

român, de naţionalitate română, cu domiciliul ilegal până la arestare în comuna 

Pir; 

- se face vinovat de faptul că a trădat Patria în anul 1950, fugind în Jugoslavia şi mai 

târziu în Austria, unde a fost recrutat de serviciul de spionaj american şi, după terminarea 

unei şcoli de spionaj în Franţa, a fost paraşutat în R.P.R. în cadrul unui grup de spioni, 

desfăşurând în ţară o activitate de spionaj, a cules şi transmis informaţii importante din 

domeniul apărării, în scopul suprimării independenţei Statului nostru, crime prevăzute şi 

pedepsite de art. 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 din Decretul 199/950. 

 

6. – BEBI TOMA: 

- născut în anul 1912, în oraşul Edesa – Grecia, cetăţean român, de naţionalitate 

greacă, legionar, de profesie meşter brânzar; 

- se face vinovat de faptul că în anul 1951 a trădat Patria, fugind în străinătate, unde a fost 

recrutat de serviciul se spionaj american, iar în anul 1953 a fost paraşutat în R.P.R. pentru 

desfăşurarea unei activităţi criminale, în scopul suprimării independenţei Statului nostru, 

crime prevăzute şi pedepsite de art. 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 din Decretul 

199/950. 

 

7. – TOLAN IOAN: 

- născut în anul 1925, în comuna Maga, Regiunea Arad, fiu de chiabur, de 

naţionalitate română, cetăţean român, de profesie lăcătuş, legionar din anul 1940, 

a fost condamnat pentru activitate legionară la 3 ani detenţie grea, cu domiciliul 

ilegal până la arestare în oraşul Arad; 
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- se face vinovat de faptul că, trădându-şi Patria, a fugit în Septembrie 1944 în Germania, 

înrolându-se în armata fascistă, în cadrul căreia a participat la lupte împotriva Patriei 

noastre; ulterior a fost recrutat şi instruit de serviciul de serviciul de spionaj american şi 

apoi strecurat pe teritoriul R.P.R., unde a desfăşurat o activitate în scopul suprimării 

independenţei Statului nostru, crime prevăzute şi pedepsite de art. 184 c.p. comb. cu art. 1 

lit. a şi art. 4 din Decretul 199/950. 

 

8. – TARTLER ERICH: 

- născut în anul 1920, în oraşul Stalin, de naţionalitate germană, hitlerist, cetăţean 

român, de profesie grădinar, cu domiciliul în oraşul Stalin; 

- se face vinovat de complicitate activă cu spionii paraşutaţi, cărora le-a oferit 

ascunzătoare şi adăpost, furnizându-le arme, a cules şi transmis informaţii de spionaj, în 

scopul subminării independenţei Statului nostru, crime prevăzute şi pedepsite de art. 121 

şi 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 şi 6 din Decretul 199/950. 

 

9. – VLAD MIHAI VASILE: 

- născut în anul 1925, în comuna Dragomireşti, Raionul Vişeu, fiu de chiabur, de 

naţionalitate română, cetăţean român, legionar din anul 1940, cu studii 

neterminate, cu domiciliul ilegal până la arestare în oraşul Bucureşti; 

- se face vinovat de participare activă la activitatea duşmănoasă desfăşurată de spionul 

paraşutat GOLEA, în scopul suprimării independenţei Statului nostru, crime prevăzute şi 

pedepsite de art. 121 şi 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 şi 6 din Decretul 199/950. 

 

10. – BUDA IOAN: 

- născut în anul 1923, în comuna Bonteşti, Regiunea Arad, cetăţean român, de 

naţionalitate română, legionar din anul 1940, cu Facultatea de Medicină 

neterminată, cu domiciliul ilegal până la arestare în Bucureşti; 

- se face vinovat de participare activă la acţiunile duşmănoase desfăşurate de spionul 

paraşutat GOLEA, de redactarea şi răspândirea fiţuicilor contrarevoluţionare, îndreptate 

spre suprimarea Statului nostru, crime prevăzute şi pedepsite de art. 121 şi 184 c.p. comb. 

cu art. 1 lit. a şi art. 4 şi 6 din Decretul 199/950. 

 

11. – DINCĂ GHEORGHE: 

- născut în anul 1919, în comuna Hunia, Regiunea Craiova, de naţionalitate 

română, cetăţean român, de profesie inginer, legionar, în anul 1941 a fost 

condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru participare la rebeliunea legionară, 

cu ultimul domiciliu până la arestare în Bucureşti; 

- se face vinovat de faptul că a găzduit pe spionul paraşutat GOLEA şi alte elemente 

criminale, împreună cu care a redactat fiţuici contrarevoluţionare, în scopul suprimării 

independenţei Statului nostru, crime prevăzute şi pedepsite de art. 121 şi 184 c.p. comb. 

cu art. 1 lit. a şi art. 4 şi 6 din Decretul 199/950. 

 

12. – POPOVICI ALEXANDRU: 

- născut în anul 1879, în comuna Vlăduleni, Regiunea Craiova, a fost plutonier de 

jandarmi, de cetăţenie şi naţionalitate română, cu ultimul domiciliu până la 

arestare în comuna Vlăduleni; 
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- se face vinovat de faptul că a găzduit pe spionii paraşutaţi, organizându-le întâlniri 

secrete şi acordându-le sprijin pentru stabilirea legăturii prin corespondenţă cifrată cu 

centrul de spionaj american din Paris, pentru transmiterea informaţiilor de spionaj; 

acţiunile sale au fost îndreptate spre suprimarea independenţei Statului nostru, crime 

prevăzute şi pedepsite de art. 121 şi 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 şi 6 din 

Decretul 199/950. 

 

13. – CORLAN AUREL: 

- născut în anul 1920, în comuna Vlăduleni, Regiunea Craiova, cetăţean român, de 

naţionalitate română, cu ultimul domiciliu până la arestare în comuna Vlăduleni; 

- se face vinovat de faptul că a stabilit legătura cu spionii paraşutaţi, găzduindu-i şi 

îndeplinindu-le misiunile lor criminale, de culegere de informaţii cu caracter de spionaj, 

acţionând prin aceasta în scopul suprimării independenţei Statului nostru, crime 

prevăzute şi pedepsite de art. 121 şi 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 şi 6 din 

Decretul 199/950. 

 

14. – STETIN ELENA: 

- născută în anul 1907, în comuna Vlăduleni, Regiunea Craiova, fiică de fost 

plutonier de jandarmi, de naţionalitate şi cetăţenie română, căsătorită, absolventă 

a 4 clase de liceu, cu ultimul domiciliu în Bucureşti; 

- se face vinovată de faptul că s-a încadrat în mod activ în activitatea de spionaj a 

paraşutiştilor, cărora le-a procurat acte de identitate false, a organizat adăpostirea 

spionilor şi legătura cu alte elemente criminale, în scopul suprimării independenţei 

Statului nostru, crime prevăzute şi pedepsite de art. 121 şi 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi 

art. 4 şi 6 din Decretul 199/950. 

 

15. – IUHASZ IOAN: 

- născut în anul 1933, în comuna Pir, Regiunea Baia Mare, de naţionalitate şi 

cetăţenie română, absolvent de liceu, cu ultimul domiciliu până la arestare în 

comuna Pir; 

- se face vinovat de găzduirea paraşutiştilor spioni şi transmiterea informaţiilor de spionaj 

din domeniul apărării, pentru retransmiterea lor serviciului de spionaj american, lovind 

prin aceasta independenţa Statului nostru, crime prevăzute şi pedepsite de art. 121 şi 184 

c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 şi 6 din Decretul 199/950. 

 

16. – COSMA IOAN: 

- născut în anul 1922, în comuna Apa, Regiunea Baia Mare, cetăţean român, de 

naţionalitate română, chiabur, de profesie învăţător, cu ultimul domiciliu până la 

arestare în comuna Apa; 

- se face vinovată de faptul că a acordat adăpost şi a ascuns pe spionii paraşutişti, a 

falsificate acte şi a organizat spionilor legătura elementele criminale, transmitându-le 

totodată informaţii de spionaj, în scopul suprimării independenţei Statului nostru, crime 

prevăzute şi pedepsite de art. 121 şi 184 c.p. comb. cu art. 1 lit. a şi art. 4 şi 6 din 

Decretul 199/950. 
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 În baza celor arătate mai sus, hotărăsc trimiterea în justiţie sub stare de arest a 

acuzaţilor: TĂNASE ALEXANDRU, POPOVICI MIRCEA, GOLEA IOAN, SAMOILĂ 

IOAN, POP GAVRILĂ, BEBI TOMA, TOLAN IOAN, TARTLER ERICH, VLAD 

MIHAI VASILE, BUDA IOAN, DINCĂ GHEORGHE, POPOVICI ALEXANDRU, 

CORLAN AUREL, STETIN ELENA, IUHASZ IOAN şi COSMA IOAN, pentru 

judecarea lor de către Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti. 

Se pun la dispoziţia Tribunalului şi corpurile delicte găsite asupra acuzaţilor. 

 

Procuror, 

/ss/ Colonel Ardeleanu 

Bucureşti, 3 Octombrie 1953 

CM/8 ex 
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