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Lista documentelor
1) 1972 ianuarie 15, Bucureqti. Raportul de activitate al

Mililiei pe anul l9j

l,

inaintat

de miniskul de Interne Secretariatului CC al PCR. Documentul
este urmat de anexe ce surprind
activitatea Mililiei (combaterea diverselor infracliuni, accidente de
circulalie etc.) qi situalia
cadrelor (vArst6, studii etc.) care o compun. Raporh-rl relevd procentul
ridicat al tinerilor care

comit infractiuni grave, aplicarea decretului w. tszttglo,pievdzdndpedepse
cu inchisoarea
,,p€fltru parazitism" qi ,,conlucrarea strdns6" a Mili{iei cu Securitatea pentru supravegherea
,,elementelor suspecte".

2) 1972 februarie 4, Bucureqti. $edintd

N'

Ceaugescu.

a Consiliului Securitdtii Statului in prezen{a lui
Din stenogramd reies obsesiile secretarului general, ,,comandant suprem,,,

privind,,problema legionarS"

qi ,,contrarevolulionard", sabotajile economice, spionajuf
strdin.
Pentru Ceaugescu lipsa unor cazuri concrete denotd sl6biciunea Securitilii,
ciieia ii cere si-l
informeze despre fiecare cazintimp real, indeosebi in vederea arestirilor politice.
Securitatea
este in conceplia sa,,ltn organism militar gi politic", mereu in stare
de alert6, chemat sI apere
regimul de potentiale ameninldri. Sunt preconizate mdsuri pentru o mai bun6 conlucrare
i]rtre
Securitate qi Mildie qi o amelioare a calitdlii re{elei informative. Se contureazd
tot mai clar
implicarea Securit5lii in comerful exterior. Stenograma surprinde qi nivelul intelectual
al

membrilor conducerii Securitalii.

3) 1972 februarie 8, Bucureqti. $edinla de analizd a Raportului de activitate a Miliiiei
in anul l9'/1,la care participd conducerea Ministerului de Interne, in prezenla lui Nicolae
Ceauqescu. Sunt prezentate o serie de detalii privind starea infrac{ionald, indeosebi
in economie,

lipsurile, dolean{ele, propunerile de ameliorare a activitdtii diverselor direc}ii ale
Uililiei. ln
cuvantul de incheiere, N. Ceaugescu acceptd o serie de cereri formulate in gedin{d gi
insistd
asupra necesitiiii unei mai bune pregdtiri profesionale a
,,cadrelor" qi a unificaiii ielelelor
de informatori ai Militiei gi Securitdlii din cadrul intreprinderilor.
4) 1972 irlnie 6o Bucuregti. Raport despre romii nomazi gi seminomaz i, rcalizat
deMrnisterul
de Inteme impreund cu alte ministere gi inaintat primului ministru, privind
eqecul autoritd{ilor
in statomicirea acestota, integrarea lor in muncd gi qcolarizarea copiiL gi tinerilor.
Documentul
relevd absenla oricdrei intelegeri a autoritililor fald de tradiliile qi modu
de
Se

viald ale romilor.

preconizeazd,adoptarea unor misuri cu precddere coercitivaimpotriva
acestora.

5) 1972 iulie 8, Bucureqti. Discufie in Secretariatul CC al PCR privind ?ntdrirea
controlului
asupra scrierii istoriei, in mod special a istoriei partidului. Se preconizeazd
impunerea unui
aviz

obligatoriu al Secretariatului pentru ce{ile de istorie u purtidului gi anularea
drepturilor
de autor pentru cercetdtorii institutelor de gtiinle sociale, cire rcalizataceste
cirfi in cadrul
planului. Lucrdrile care nu corespund liniei partidului vor fi confiscate qi
distruse.

l5

glJnrcptembrie5,Bucureqti.IosifBanc,secretaralCCalPCR'propuneing\la9r.e1
avicepreqedinlilor consiliilorpopularejudefene qi aiMunicipiului

innmenshrracc dini6fe
nrmesti.

partidului privind strangerea
7)lgTzseptembrie 22, Bucureqti. Disculie in conducerea
Comi-

directa indrumare a membrilor
recoltei. N. Ceaugescu decide mobilizarea generald, sub
pCn.
S-a dispus scoatereapentru lucrelile din agriculturd
tetului Executiv gi a activiqtilor CC al
din gcolile militare - qi a muncitorilor in
a elevilor, firnclionarilor, -iiit ritot - itt lusiv a elevilor
depozitare suplimentare a caminelor
zilele de duminica, precum qi folosirea pentru spalii de

culturale qi a gcolilor'
pentru controlul

S.lgl2decembrie 15, Bucuregti. conducerea PCR ni\iazdmasuri
central 9i judelean' sunt relevate o
mai ferm al Mililiei de catre'organele de partid la nivel
qi
subofiferi de Mililie' Secretariatul
ofileri
de
serie de abuzuri, if.guiitaii, i"fricliuni.o-ir.
8)

CC a decis demiterea

g"iil."rtr"i--aior

Nicolae State,-adjunct al ministrului de Inteme $i

generalul-qui.ot Ion Jean Moldoveanu' Nicolae
inspector general at Vfiiifiei qi inlocuirea lui cu
doar dintre cei cu origine social6
Ceaugescu insistd
Sfiite-militare s6-qi r..rirt"r, elevii
de partid sau UTC' fiilor de
"u
activiqtilor
sdnltoasa (,din randul muncitoritor, tehnicienilor,
a.ipartid qi ai cadrelor militare, membri de partid")'

,*"t*i

Propaganda ale
15, Bucureqti. Informare a secliilor organizatoric[ 9i
ult ftotttolui Unitetii Socialiste' din
CC al PCR privind activitatea structurilor partidului 9i
sentimentului religios'
ca in ciuJa intensificdrii masurilor pentru c-ombaterea

g) lg(3februarie

care reiese

neoprotestante'
u".rtu p"r.irta gi chiar cunogtea o extindere in cazul confesiunilof

Bucureqti.Noti aDepartamentului cultelorcare respinge categoric
.r ar presupune.tratative privind problemele
ideea normaliz6rii relaiiilor cu vaticanul,
"""u
a Bisericii Greco-catolice'
funclionarii Bisericii Romano-catolice gi ,"pon"r.u itt o*pTtj
politicii
10) 1973 februarie [15],

insista asupfa menlinerii
Pregedintele Departamentului Cultelor, lumitru Dogaru,
in viziunea sa era cea mai mare ameninlare
de a rSspunde prrn"tuut ,oticit5rilor vaticanului, care
la adresa regimului comunist.
personal, N' Ceaugescu
martie 14, Bucureqti. i" *,*l sinuciderii doctorului sdu
inclusiv medicale'
informalii,
strdnge
descoperd cd Direclia a 8-a aMinisterului de Interne
se num6rd:
adoptate
masurile
Printre
despre el qi despre intreaga conducere,a partidului.
Executiv;
din
Comitetul
sa
qi
excluderea
destituirea ministrului de Interne, Ion Stdnescu,
Nicolae
generalului
destituirea
Bobu;
i,mil
lui
numirea in func1ia de ministru de Inteme a
interzicerea,
ei;
restructurdrii
vederea
in
a
8-a
Direcliei
pieqita din fruntei Oit"qi" f-" Si dizolvarea
partid qi membrii CC' Discufia
in principiu, a strangerii de informalii despre conducerea de
11) 1973

relevd temerea

*"*brilo, Comitetului Exicutiv cd le sclpa de sub control anumite

aspecte

lor. chiar dacd este indignat de
ale activitifii Securitilii, care foloseqte ,,agentura" impotriva

cu care luqeazd ,,practic
alrupul"f" Direcfiei a d-a, N. Ceaugescu apreciazd Securitatea
zilnic".

gedinlelor de lucru ale conducerii de
12) lg73 martie l+l5,Bucure9ti. Stenogtamele
provocate de descoperirea
partid cu membrii colegiuluiqi qefii uitotiiu rrai*sterului de Inteme,
lauda Securitatea' de
i"p*fri cd Direcfia " il" tta""g" informalii despre N. Ceauqescu' Deqitendin{a
acesteia de a
acuzl
general
a cdrei activitate este in linii;ari mul;umit, setretarul
poate
recruta-membrii
controla partidul. Ceauqescu reaminteqte condiliile tn caresecuritatea
ca persoanele care-i deservesc
de partid ca i"for.uioti qi este categoric tmponiva lntului

pememuriiconduce.iidepartidqi-destats[fieinformatoriiSecurit5tii.Aceastapractic5
t6

,,oglindegte neincredere in partid" qi folosirea de ,,metode antipartinice, duqm6noase". Mai
aceasta duce la suprapunerea ,,organelor de securitate partidului". N. Ceauqescu reclamd
lipsa unui control eficient al secliei CC asupra activitilii Ministerului de Interne gi deplAnge
paranoia suspiciunii practicati" de Securitate care ar proba c[ unii ofi1eri ,,gi-au pierdut simful
uman qi nu mai ai garantia cd oamenii acegtia nu sint bolnavi". Pentru a evita derapajele, in
Securitate trebuie aduse cadre noi, din produclie. in fapt, pentru Ceaugescu toatii aceastii
crizd provocatd de activitdtile Direc{iei a 8-a este un bun pretext pentru ca partidul gi el
personal sd-gi intdreascd controlul asupra Securitafii.

mult,

13) 1973 mai 150 Bucuregti. Disculie in cadrul Secretariatului CC al PCR despre starea,
deseori precard, a serviciilor cdtre populalie (sp[l6torii, bdi comunale, magazine, ateliere de
reparalii etc.). Nicolae Ceaugescu respinge propunerile privind accelerarea mdsurilor de ameliorare a situatiei qi recursul la iniliativa particulard, el insistAnd asupra mdsurilor de naturd

coercitivd
14) 1973 mai25, Bucureqti. Raportul ministrului de Interne, Emil Bobu, privind instruirea
unor cadre din tiri africane pentru polilie gi securitate.
15) 1973 iunie 5o Bucuregti. Scrisoarea unuia dintre numerogii cetdleni germani, originari
din Romdnia, care solicitd aprobarea emigrdrii soliei qi fiului, rdmaqi in !ar[. Cazul ajunge
la cunogtinla lui N. Ceauqescu datd fiind gravitatea acuzaliei de coruplie la adresa unui
colaborator al ministrului de Interne, Ion Stinescu, care a pretins qi primit 23.000 mdrci
vest-germane pentru rezolvarea cererii. Cazul putea constitui o problemd in relatiile bilaterale in
timpul pregdtirii vizitei lui Ceauqescu in RFG (26-30 iunie 1973).

16) 1973 iunie 18-19, Bucuregti. Adoptarea de cdtre Plenara CC al PCR a deciziei de
reluare a lucrdrilor la Canalul Dundre-Marea Neagrd, intrerupte dupd moartea lui Stalin, cu
20 de ani in urmd. La aceagi plenarS, sub pretextul cregterii rolului femeii in via{a politic[,
la propunerea lui Emil Bodndraq, Elena Ceauqescu a devenit membrd a Comitetului Executiv.
17) 1973 iunie22, Bucuregti. Documente privind problema emigrdrii etnicilor germani
din Romdnia, ffansmise de Miron Constantinescu lui Nicolae Ceauqescu, cu cdteva zile inaintea

vizitei acestuia in RFG (26-30 iunie 1973). Se propune ca Ministerul de Exteme sd prezinte
autoritdlilor vest-germane pozilia conform cdreia ,,reintegrarea familiei" s5 se facd qi in
Rom6nia, prin repatriere
18) 1973 septembrie 250 Bucuregti. Fiqa de cadre a lui Ion Dinc[, in acel moment prim-secretar al Comitetului Judeiean de PartidArgeg gi preqedinte al Consiliului Popular al Judefului
Argeq.

19) 1973 octombrie 8, Bucureqti. Fiqa de cadre a lui Constantin Ddsc[lescu, in acel
moment prim secretar al Comitetului Judelean de Partid Galali qi preqedinte al Consiliului
Popular Judefean Galali.
20) 1974 ianuarie 1., Bucureqti. Referat privind cererea de majorare a pensiei lui Gavrild
Birtaq, fost ilegalist qi unul dintre gefii importanti ai sistemului represiv comunist in perioada
de inceput (1948-1952).

2l) 1974 ianuarie 190 Bucureqti. Buletin informativ al Sec{iei Organizatorice gi Cadre
a CC al PCR privind ,,combaterea avortului infracfional", dublarea deceselor prin ,,avort
septic" in perioada septembrie-decembrie 1973, comparativ cu aceeagi perioadd a anului
t7

precedent gi alte probleme dezbdtute in cadrul Comitetelor jude{ene de partid, cum ar
persistenla fenomenelor religioase qi ,,propaganda misticd a unor secte neautorizate".

fi

22) 1974 februarie 4, Bucureqti. $edinla Prezidiului Permanent in care este abordatd
problema poziliei delegaJiei romdne in cadrul discu{iilor preparative ale Conferinlei pentru
Securitate qi Cooperare in Europa. Se insistd pe necesitatea impunerii pozi\iilor pdr\liromdne
in ceea ce priveqte minoritblile naliona1e, libera circulalii a informaliei, cdrfilor qi ideilor
(transpare opozilia privind difuzarea literaturii religioase, se reitereazd solicitarea desfiinldrii
posturilor de radio strdine ce emit spre Romdnia). Se insist[ asupra discutdrii neamestecului
in treburile interne qi in special asupra problemei prezen{ei trupelor strline pe teritoriul altor
state, cu referire clardla URSS.
23) 1974 februarie 4, Bucureqti. Disculie in cadrul Secretariatului CC al PCR privind
bugetul partidului, care nu mai beneficiazd de subvenlii de la stat. Se preconizeazd o serie
de economii privind cheltuielile unor organizalii ca UTC, Comitetul de Luptd pentru Pace,
scdderea cheltuielilor publicaliilor, cregterea fondului in valutd qi a exportului.
24) 1974 februarie 4, Bucureqti. Propuneri privind criteriile de incadrare a ofilerilor de
Securitate, inaintate conducerii partidului de ministrul de Interne, Emil Bobu, gi aprobate cu
mici modificdri in cadrul Secretariatului CC al PCR la mai 1974. Seleclia candidalilor
rdm0ne sub controlul shict al partidului, originea sociali fiind in continuare criteriul determinant
pentru admiterea in rdndurile Securit6{ii. Sunt selectali tineri pAnd la 26 de ani, cu vechime
in produclie, activiqti PCR sau UTC, care provin din familii de ofileri de Securitate gi armatd
sau absolvenli ai gcolilor militare ale Ministerului de Interne. Deqi necesitatea studiilor liceale
qi chiar superioare este subliniatS, numdrul celor recruta{i dintre absolven{ii de invS{bmdnt
superior rdm6ne limitat.

I

25) 197 4 martie 25-26, Bucuregti. Plenara CC al PCR insistd asupra perfeclionirii politicii
de cadre a partidului, cu precddere in domeniul economic. Peste 6.900 de cadre au fost
promovate in ultimii doi ani. De asemenea? se pune accentul pe promovarea tinerilor proveni{i
cu prioritate din rdndul muncitorilor cu stagii mai indelungate in produclie qi pe ,,aplicarea
cu consecvenll a principiului [...] de rotare periodicd a cadrelor".

26) 1974 aprilie 3, Bucuregti. Documentar cu informalii statistice gi de naturd politicd
Se poate observa numdrul mare de elevi
qi studenli maghiari qi germani care frecventeazd deja invd{Smdntul in limba romdn6. Nota
despre starea de spirit a populaliei maghiare este desful de confuzd; ea surprinde totugi o
stare de tensiune latentd in r6ndurile acesteia. Comentariul privind minoritatea germand
relevd amplificarea emigraliei in RFG, cu toate mdsurile reparatorii luate de regimul comunist
dupd 1967, favorizate qi de stabilirea rela{iilor diplomatice dintre Bucuregti qi Bonn.

privind situalia minoritd{ilor maghiard qi germand.

27) 1974 aprilie 4, Bucureqti. Disculie in cadrul Secretariatului CC al PCR privind o
mai strdnsd subordonare a institutelor de gtiin{e sociale fald de CC al PCR qi integrarea lor
in invdlSmdntul superior. Institutul de Istorie al Partidului qi Institutul de $tiinle Sociale vor
fi integrate in Academia ,,$tefan Gheorghiu". N. Ceaugescu preconizeazd ca Academia de
$tiintre Sociale qi Politice sd coordoneze qtiintele sociale din invb{dm6ntul superior, idee fa{[
de care Mihnea Gheorghiu qi Leonte Rdutu exprimd o serie de rezerve.
28) 1974 aprilie 9, Bucureqti. Repartizarea atribuliilor in cadrul Secretariatului CC al
PCR, al cdrui rol este sporit printr-un control direct asupra indeplinirii politicii partidului in
teritoriu.
l8

29) 1974 aprilie 15, Bucureqti. DiscuJie in cadrul Comitetului Executiv al CC al PCR
asupra compoziliei Consiliului Apirdrii Republicii Socialiste RomAnia; decizta acorddrii
unei pensii, egal[ cu ultima retribulie, qi men(inera altor privilegii (casd de protocol, magini)
pentru Ion Gheorghe Maurer.
30) 1974 aprilie 220 Bucureqti. Disculie in Cadrul Biroului Permanent al Comitetului
Executiv pe marginea informdrii Comisiei pentru problemele de paqapoarte qi vize de pe
l6ngd Consiliul de Miniqtri, privind activitatea acesteia in 19'73. Stenograma surprinde aceleagi
preocupdri ale conducerii partidului privind cererile de plecdri definitive: numdrul mare de
tineri cu studii superioare gi numdrul important de etnici romAni. De altfel, chiar N. Ceaugescu
afirma ci nu se impotriveqte plecdrii evreilor qi germanilor; il ingrijora insi plecarea rom6nilor.
Discutia atinge gi fenomenul religios, indeosebi printre tineri, subliniindu-se importan{a
intensificdrii educa{iei ateiste gi a mdsurilor represive. in Anexele Informirii, p"
i"
"-"
publicim, sunt menlionate situa{ia plecdrilor definitive, a rdmdnerilor ilegale in str5inltate,

cuprecizarca vArstei, nalionalitS{ii, a pregdtirii profesionale, apartenen{ei politice etc.

3l) 1974 aprilie 27, Bucureqti. Propuneri de schimbdri de cadre in Ministerul de Interne/
Securitate avansate lui Nicolae Ceaugescu de cdtre ministrul de Interne, Emil Bobu. Aceste
propuneri au fost preluate gi inaintate Secretariatului CC al PCR de c[tre Gheorghe Pan!" el
insuqi membru al acestui organism, responsabil cu Sec{ia Organizatoricd gi Cadre a CC.
Propunerile ministerului de Interne au fost aprobate integral, in cadrul qedinlei Secretariatului
din ziua de I mai. Nu intodeauna preferintele ministerului erau insugite de N. Ceauqescu- Am
relinut aceste documente ca exemplu al felului in care funclionau relaliile dintre conducerea
partidului qi Ministerul de Inteme.
32) 11974 aprilie 271, Bucureqti. Secretarul qi unul din membrii Biroului Organizaliei
UTC a Uniunii Scriitorilor, Alexandru Papilian qi Dinu FlSmAnd, suslin candidatura lui Nicolae
Dragoq pentru postul de redactor-qef al revistei Luceafbrul, intr-o scrisoare adresatii in numele
organiza\iei UTC lui Dumitru Popescu, secretar al CC al PCR qi pregedintele Consiliului

Culturii

gi Educaliei Socialiste. Scrisoarea este un model de obedienJi partinicd. Prin numirea

unui scriitor-activist in fruntea revistei, ,,LuceafErul" va deveni o tribund
mului gi protocronismului.

a

nalional-comunis-

33) 1974 fird lunl qi zi [inainte de luna mai], Bucureqti. Raport al Ministerului de
Interne privind ancheta efectuati dupd decesul lui Constantin Doncea, datd fiind importan{a
averii strdnse de acesta, in conditii suspecte. Documentul oferd detalii privind aparifia unei
,,burghezii rogii", care profita de pozi{iile sale politice pentru a acumula bunuri imobile,
producdtoare de resurse financiare greu de imaginat in acea vreme pentru un particular, qi
cantitdti impresionante de bunuri mobile (tablouri, sculpturi, icoane, monede, cdrfi Si timbre
rare).
34) 1974 mai 1, Bucuregti. Decizia in cadrul Secretariatului CC al PCR de reducere
substanlial[ a tirajelor, formatului, numdrului de pagini qi ritmului de aparigie a ziarelor qi
revistelor, precum gi suprimarea unora dintre ele. Motivele principale invocate de cdtre
N. Ceauqescu au fost necesitatea economisirii h6rtiei gi ameliorarea confinutului publicatiilor
din punct de vedere ideologic. Mdsurile luate au dus gi la restrdngerea cu mai mult de o
pdtrime a personalului din redaclii, cei disponiblliza\i trecdnd in bund mdsurd in aparatul de
propagandd propriu-zis. in aceeaqi gedinld au fost aprobate, la propunerea miniitrului de
Interne, criteriile de incadrare a ofiterilor in aparatul de Securitate.

l9

35) 1974 mai 13, Bucureqti. Deficienlele din turismul romdnesc discutate in cadrul Biroului
Permanent al Comitetului Executiv alCC alPCR, in urma primirii notei elaborate de Ministerul

Afacerilor Exteme pebaza reclama{iilor firmelor de turism din Occident gi din unele !6ri
socialiste. Sunt scoase in eviden{d serviciile de proastd calitate, nerespectarea angajamentelor
asumate prin contracte, lipsa de igien5, care uneori genercazd epidemii, aprovizionarea alimentard
precar6, insuficienta pregdtire a personalului, impolitelea qi necinstea acestuia etc. Mdsurile
preconizate denotd natura voluntarismului fir[ suport ln fapte.
36) 1974 mai 14; Bucureqti. Discu{ie in Comitetul Executiv alCC aIPCR privind criteriile
de trimitere in striindtate la specializare, studii universitare gi doctorat. Aveau prioritate
domeniile tehnice qi erau excluse qtiinJele sociale.

31) 1974 mai 20, Bucureqti. Disculie in cadrul Secretariatului CC al PCR pe marginea
Raportului privind activitatea Ministerului de Inteme pe anul 1973. Publicdm integral acest
Raport, atAt pentru informaliile pe care le ofer[, cdt qi pentru stilistica lui.
38) 1974 iunie 100 Bucureqti. Discutarea proiectului de decret privind obiectele de patrimoniu
sau a celor care conlin metale qi pietre prelioase. Se preconizeazd confiscarea acestora,
desfiinlarea colec{iilor particulare. Suprinde atitudinea fermd a lui Emil Bodndrag, care se
opune secretarului general, in special in privin{a obiectelor de cult.

39) 1974 iunie 11, Bucuregti. Decizia majordrii pensiilor a doi fogti ilegaligti uitali de
partid, Constantin Carp qi Constantin Toma, a so{iei unui activist cu propaganda impugcat in
945 in acliunea de ocupare a Prefecturii judelului Romanali, Dina Mincd, qi a Mariei Pdtrdqcanu,
cumnata lui Lucretiu Pdtrdqcanu, reabilitat in 1968.
I

40) 1974 iunie 24, Bucureqti. Decizia majordrii prelurilor la obiectele din aur gi argint
qi la aurul dentar, luatd in cadrul Biroului Permanent al Comitetului Executiv al CC al PCR.
Cu aceeaqi ocazie,N. Ceaugescu cere reducerea gi chiar eliminarea de la import a unor intregi
categorii de produse din Occident. De asemenea, secretarul general preconizeazd oblinerea
unui maxim de devize pe seama veniturilor realizate de cet5lenii romAni in striindtate, prin
impunerea unui schimb dezavantajos.

4l) 1974 iunie 26, Bucureqti. Disculie in cadrul Biroului Permanent al Comitetului
Executiv al CC al PCR pe marginea anchetei comisiei de partid qi de stat, in urma incendiului
gi a distrugerilor materiale provocate la Intreprinderea de Autocamioane ,,Steagul Rogu" din
Bragov, soldate cu importante pagube. Din document transpar condiliile precaf,e de muncd
qi de viald ale angajalilor celei mai mari centrale industriale din Romdnia, care determind o
enormd fluctuafie a personalului qi explic6, de fapt, cauza sabotajului. Conducerea partidului
urmeazdpozilia exprimatd de Nicolae Ceauqescu, pun6nd accentul pe produclie, ordine qi
disciplind, mergdndu-se pdnl la ideea militarizdrii intreprinderii, neglijAnd imbundtSlirea
conditiilor

de

viafi.

42) 1974 iunie 28, Bucureqti. Not6-raport olografb privind repartizarea unor arme de
vdndtoare, materiale gi cartuge cAtorva lideri ai PCR, precum gi Ministerului de Interne, in
scopuri ,protocolare". Acestea au fost primite ca miti in ac{iunile de vdnzare a etnicilor
germani. Se remarc[ implicarea directd a lui Nicolae Ceauqescu in distribuirea armelor.
43) 1974 iulie 11 gi 13, Mangalia. Fragmente din stenograma gedinlei Comisiei pentru
Elaborarea Programului Partidului Comunist Romdn, care avea sd fie adoptat la Congresul
al )illea privind: istoria Romdniei in viziunea na{ional-comunismului, problemele statului,
2A

naiiun:i si minoritalilor nalionale. Disculia surprinde modul in care se incearcd integrarea gi
irnpletirea tstoriei partidului in istoria nalional5, ocultdnd tot ceea ce contravenea acestei
viziuni asupra trecutului PCR. Programul a fost unul dintre documentele fundamentale ale
comunismului nalional romdnesc, devenind principala referinld ,,teoretic6" a istoriografiei
din RomAnia.
44) 1974 iulie 180 Mangalia-Neptun. Discu{ie in cadrul Comitetului Executiv al CC al
PCR despre limitarea activitdlii barurilor qi necesitatea controlului strict de cltre Ministerul
de Interne al personalului care intrd in contact cu turigtii strdini in localuri, hoteluri, muzee.
Se decide interzicerea prezen\ei,,animatoarel or" , a ghizilor cu antecedente politice (a ,,foqtilor")
gi limitarea strictd a accesului cetlienilor rom6ni, indeosebi a tinerilor, in locurile frecventate
de strdini.
45) 1974 iulie 24. Disculie in cadrul Comisiei de propuneri pentru membrii Comitetului
Central al PCR, privind atitudinea de urmat incaanl celor care aveau rude plecate in Occident.
46) 1974 iulie 24. Decizia sdrbdtorii victoriei lui gtefan cel Mare de la Podul inalt (Vaslui)
qi majorarea pensiilor unora dintre ultimii ilegaliqti qi simpatizanli comunigti neglijali de
partid.
41) 197 4 iulie 24-29, Bucureqti. Criteriile adoptate de cdtre conducerea PCR care trebuiau
indeplinite de candida{ii la diverse func{ii de partid, incepdnd cu secretarii organizaliilgr de
bazd qi membrii comisiilor de revizie pdnd la membrii CC. Aceleagi criterii trebuiau respectate
qi pentru desemnarea delegalilor alegi pentru participarea la Congresul PCR. Se contureazd,
figura idealizatl a unui militant comunist, pe linia noului dogmatism national-comunist.
48) 197 4 august 16, Bucureqti. Decizie a Comitetului Executiv al CC al PCR de a acorda
a actului dela23 august 1944,
,,o piesd unicd", medalie sau plachetd, conferitb printr-o lege speciali. Un exemplu elocvent

luiNicolae Ceaugescu, cuocaziacelei de-aXXX-a aniversdri
al cultului personalit[lii la cel mai inalt nivel.

49) 1974 august 29, Bucuregti. Propunerea ministrului Apbrdrii Nalionale, Ion Ioni{5,
de prelungire a duratei serviciului militar cu o lund gi jumdtate-doud luni pentru 50.000 de
militari, care ar fi trebuit treculi in rezervS. Aceqtia unnau sd fie folosi{i pentru strdngerea

recoltei.

50) 1974 septembrie 2, Bucureqti. Nota ministrului de Interne, Emil Bobu cdtre
N. Ceauqescu cu informalii despre intervenlia unui cetdlean german care cere eliberarea lui
Vasile Rascol, credincios penticostal, condamnat la doi ani inchisoare pentru distribuire de

Biblii.

5l) 1974 septembrie 17, Bucureqti. Nota ministrului de Inteme, Emil Bobu, despre
funclionarea precard a Taromului, atitlin ceea ce priveqte transportul de c615tori, cAt qi cel
de mdrfuri. Nota a fost discutatd, impreund cu Raportul referitor la activitatea in dorneniul
transporturilor aeriene civile, in gedinta Comitetului Executiv al CC la PCR din l5 octombrie
1974. Documentul surprindeulllizareamodestd a flotei aeriene (sub 50% la cursele externe
regulate pentru pasageri), desele intArzieri, periclitarea securiti{ii pasagerilor, serviciile precare
de la bordul aeronavelor, fapt ce stAmegte nemul{umirea pasagerilor gi a companiilor strdine
de turism.

1972
1. 1972 ianuarie 15, Bucuregti. Raportul de activitate al Mili1iei pe anul 1971, tnaintat de
ministrul de Interne Secretariatului CC al PCR. Documentul este urmat de anexe ce suprind
activitatea Mili|iei (combaterea diverselor infracliuni, accidente de circulalie etc.) Si situalia
cadrelor (vdrstd, studii etc.) care o compun. Raportul relevd procentul ridicat al tinerilor
care comit infracliuni grave, aplicarea decretului nr 1 5 3/1970, prevdzdnd pedepse cu tnchisoarea
,,pentru parazitism" Si ,,conlucrarea strdnsd" a Mili\iei cu Securitatea pentra suprwegherea
,, elementelor suspecte ".
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RAPORT3
cu privire la activitatea organelor de

mililie pe anul

1971

Sub conducerea permanentd a partidului, mililia a aclionat in 1971 cu mai multd fermitate
pentru infbptuirea sarcinilor izvorite din hotdririle celui de al X-lea Congres al PCR pentru
aplicarea stricti a legilor statului nostru qi traducerea in via!6 a prelioaselor indica{ii date de
secretarul general al partidului, tovardqul Nicolae Ceaugescu, la Consfbtuirea din aprilie
1970 cu cadrele debazd din securitate, mililie, procuraturd qi justilie.

1.

2.

Nicolae Ceaugescu, vezi nota biograficl in Mihnea Berindei, Dorin Dobrincu, Armand Gogu
(editori), Istoria comunismului din Romhnia. Documente, vol. I, Perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej
(1945-1965), Comisia Preziden{ialI pentru Analiza Dictaturii Comuniste din RomAnia, Bucureqti,
Editura Humanitas, 2009 (in continuare : ICRD, vol. I), p. 212, nota 1.
Urmeazd semnltura olograft ,,C. Onescu". Cornel Onescu, vezi nota biograficl inibidem, p.235,
nota 3.

3. Yezi analiza acestui

Raport in documentul nr. 3, din 8 februarie 1972, publicat in acest volum.
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Sprijinul gi indrumarea permanentd acordatd de conducerea de partid qi de stat ne-au dat
posibilitatea sd orientlm mai bine activitatea organelor de mililie inapilrareaavutului obgtesc,
intdrirea ordinii gi linigtii publice, asigurarea securitd{ii circulaliei pe drumurile publice,
respectarea stricti a legalitdlii socialiste, intirirea legdturii cu masele, perfeclionarea qi imbundt5firea pregdtirii politico-ideologice gi profesionale a cadrelor.
In orientarea activitSlii organelor de mililie s-a iinut seamd de evolufia gi tendinlele st[rii
infractionale, de concluziile ce s-au desprins cu ocazia bilanlului muncii, pe anul 1970.
Pentru realizareamisiunilor ce au revenit organelor de milifie, s-au luat o serie de mbsuri
pentru perfeclionarea activitdlii, printre care descentralizareaaparatului, peste 2.000 de funclii
de la judele fiind deplasate spre munca de execu{ie operativd gi s-a realizat in orage gi municipii
sectorizarea activitStii de mililie, asigurindu-se astfel apropierea activitSlii noastre de cetdieni
qi rezolvarea mai operativd a sarcinilor.

Sistemul de muncd bazat pe sectorizare a fost generalizat dupd ample studii gi documentdri, qi dupd ce in prealabil a fost experimentat in citeva municipii mari, dovedindu-se
a fi un sistem de muncd bun gi care sintetizeazl experienla proprie a organelor noastre de

mililie.
Un accent deosebit s-a pus pe calificarea qi improspdtarea cadrelor in diferite sectoare
ale muncii. Astfel, numai pe linie de circulafie au fost incadrali 410 subofileri absolven{i ai
liceului, din care 256 cunoscitori de limbi strdine gi s-a constituit un pluton de fete pentru
controlul gi dirijarea circula{iei. De asemenea, un numdr insemnat de cadre din centrald au
fost trimise sd lucreze in teritoriu, printre care patru gefi de inspectoratejudelene.
Pentru indeplinirea in cele mai bune condifiuni a sarcinilor incredin{ate, mililia a desftgurat
un mare volum de munc[ in prevenirea, descoperirea qi cercetarea infracliunilor, precum qi
pentru rezolvarea multiplelor probleme pe care le-au ridicat situalia operativd qi deservirea
populaliei.
In anul 1971, milifia a descoperit 129.772 infracfiunio cu ll,5o/o mai multe decit in
anul precedent, in care au fost implicate 102.180 persoane. De asemenea, a constatat
33.700 furturi qi alte sustrageri cu valoare sub 500 lei pentru care au fost sesizate comisiile
de judecatd qi a aplicatin total peste 2 milioane contravenfiiinsumind circa248 milioane
lei.
in condifiite dezvoltirii ascendente a economiei nafionale, una din principalete sarcini,
cireia milifia i-a acordat o atenfie deosebiti, a constituit-o perfec{ionarea continu[ a

formelor qi mijloacelor de apirare a avutului obgtesc.
Ac{ionind cu perseverentd pentru prevenirea gi descoperirea infrac{iunilor de acest gen,
organele de milifie au constatat in anul 1971, 48.700 de infracfiuni in dauna avutului
obgtesc, cu l9o9o/o mai multe fa{[ de anul 1970, care au cauzat economiei nalionale un
prejudiciu de peste 164 milioane lei. (Cu circaT\ milioane lei mai mult fald de anul trecut.)
Cele mai frecvente infracliuni in dauna avutului obqtesc au fost: furturile, delapid5rile,
inqeldciunile comise in sectoare ca circulafia mirfurilor, unde s-au constatat 8.400 infracfiuni
cu un prejudiciu de 52 milioane lei, agricultura de stat gi cooperatist[ 11.400 infracfiuni
cu un prejudiciu de 25 milioane lei, precum qi in sectoarele construclii gi materiale de
constructii, industria uqoard, industria alimentard, transporturi qi telecomunicatii, unde de
asemenea au fost descoperite numeroase infracliuni.
in cursul anului trecut, militia a descoperit gi cercetat peste 300 cauze penale complexe,
in care grupuri organizate de infractori au sustras vreme indelungatd insemnate bunuri gi
valori din avutul obgtesc. Un astfel de grup format din 21 infractori, de la OCL Rimnicu-Sdrat,
a

delapidatpeste 1.000.000lei. Grupuri asembndtoare au fost descopeitelamagazinul alimentar

213 din Reqila, unde au pdgubit avutul obqtesc cu 750.000 lei, la Centrul de valorificare a
legumelor qi fructelor Curtici, unde au delapidat 2.600.000 lei, la intreprinderea viei gi vinului
din Timlveni 900.000 lei, la $antierul naval Oltenila, peste un milion lei.
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Degi conducerea de partid 5i de stat in repetate rinduri a atras atentia asupra pericolului
social deosebit ce-l prezilti infrac{iunile indreptate impotriva proprietd}ii socialiste, trebuie
ardtat cd unii conducitori de intreprinderi qi unitali economice nu au aclionat cu toatii fermitatea
pentru prevenirea gi combaterea acestor infrac{iuni. in unele unitSli se men{in o serie de
cauze care duc la pdgubirea avutului otrgtesc. Astfel, nu s-a exercitat un control sistematic Ai
calificat asupra gesfinnilor. Sint incd frecvente cazurilein care unele gestiuni nu sint verificate
ani de zile sau se executi verificdri superficiale. in majoritatea cauzelor complexe, activitatea
grupurilor de infractori a fost favorizatb timp indelungat de unii revizori contabili corupli de
cdtre gestionari incorecfi.
Nerespectarea normelor privind consumul unor materii prime gi materiale, ne{inerea
corectA a evidenlei bunurilor, acordarea unor perisabilitdli la limita maximd precum gi
alte nereguli dau posibilitatea elementelor necinstite gi puse pe clpdtuiald sd-qi cteeze
plusuri in gestiuni, care apoi sint insugite qi valorificate. in anul 197 I , mlli\ia a organizat
numeroase ac{iuni in scopul prevenirii gi descoperirii infracliunilor in dauna avutului
obgtesc, cu care ocazie a constatat bunuri necuprinse in eviden{ele contabile in valoare

de peste 44 milioane lei, a indisponibilizat in vederea confiscdrii mdrfuri de cca.35
milioane lei qi a constatat lipsuri in gestiunile controlate de 15 milioane lei. De exemplu,
in sectorul de achizitii al Ministerului Industriei Ugoare, a fost constatat un plus de 75 tone
lin[ neinregistrati in eviden{e; la depozitul de mercerie - galanterie din cadrul Infeprinderii
judelene economice a cooperativelor Vrancea, s-au creat plusuri de ace pentru magini de
cusut, nasturi gi butoni, care au fost apoi valorificate de infractori, producindu-se o pagubl
de 641.000 lei, la depozitele de colectare a metalelor gi unele unitS{i socialiste care produc
degeuri de metal s-au gdsit neinregistrate 82 tone metale neferoase, in valoare de

524.000lei.

in sectorul agriculturii cooperatiste qi de stat s-au gdsit neinregistrate 2.700 tone cereale,
1.500.000 litri vin gi rachiuri, 130.000 animale qi altele.
Neajunsuri serioase se manifesti inc6 qi in asigurarea condiliilor de depozitare a produselor,
ceea ce a dus la degradare, la risipi qi a creat posibilitSli de sustragere. Cu ocazia acliunilor
organizateinspecial ?n sectorul circulaliei mbrfurilor gi consffuclii industriale, au fost constatate
numeroase cazwi de neglijen{d in pdstrarea qi manipularea bunurilor. Pe numeroase gantiere
de construc{ii, in anul trecut au fost gdsite de c[tre organele de mili{ie materiale degradate
sau supuse degraddrii in valoare de peste 27 milioane lei. Cauze similare au dus laproducerea
unor pagube care, pe intreaga economie totalizeazd sute de milioane.
Continud sd fie menlinute in funciii de gestionari elemente cu antecedente penale, necinstite
gi cu pregdtire profesionalS necorespunzdtoarc. Numai la un sondaj efectuat in luna octombrie
l97I,la un numdr de unitdli s-au gdsit 233 gestionari cu antecedente penale angaja{i de
conducerile respective frrI nici un fel de verific6ri,
Unii conducdtori de intreprinderi, institulii, nu s-au preocupat in suficientd mdsurd pentru
asigurarea pazei eficiente a bunurilor qi controlul accesului in intreprinderi, fapt ce afacllitat
nurireroase sustrageri gi furturi.
Nici organele de mili{ie nu au manifestat in activitatea lor exigenla necesar5 pe linia
apliclrii ferme a legilor care apdrd proprietatea socialistd gi, ca urmare a unei slabe munci
de informare, nu au cunoscut qi depistat din timp elementele suspecte qi infractoare.
Preocupindu-se de descoperirea gi a altor infrac{iuni la regimul unor activitl(i economice, in anul 1971, organele de milifie gi-au intensifieat activitatea de prevenire qi descoperire
a infracfiunilor de contrabandi, trafic de valuti qi metale prefioase. Ca urmare a activitdlii
desfrqurate, s-au confiscat 320 kg. aur, 145 kg. argint, valutd capitalistd totalizind 213.000
dolari, precum gi mlrfuri in valoare de peste 35 milioane lei. De asemenea, s-au descoperit
1.384 infrac{iuni de specul6, indeosebi cu produse agroalimentare qi mdrfuri scoase din
releaua comerciald, cu 20o/o mai mult decit in anul trecut.
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