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În şedinţele publice din 16 septembrie, 17 septembrie, 18 septembrie, 19 septembrie, 20 
septembrie,  23  septembrie,  25  septembrie,  26  septembrie,  27  septembrie,  14  octombrie,  17 
octombrie, 18 octombrie şi 21 octombrie 1991 s-a luat în examinare cauza privind pe inculpaţii:

[Inculpaţii]
(...)

- Maior rez. Veverca Iosif (fiul lui Carol şi al Mariei, născut la 27 august 1950 în comuna 
Lăpuşnicel, judeţul Caraş Severin, fost ofiţer în cadrul serviciului judiciar al Miliţiei judeţului 
Timiş, absolvent al Şcolii de ofiţeri de miliţie şi al Facultăţii de Drept, căsătorit, are un copil, fără 
antecedente  penale,  cu  ultimul  domiciliu  în  municipiul  Timişoara,  str.  XXX nr.  XX,  judeţul 
Timiş);

(...)
Dezbaterile  au  fost  consemnate  în  încheierile  din  datele  menţionate,  iar  pronunţarea 

sentinţei s-a amînat la 6 noiembrie 1991 şi, apoi, pentru azi 9 decembrie 1991, cînd:

CURTEA

           Asupra cauzei de faţă;
           În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

[Rechizitoriul Procuraturii]

A.1. Prin rechizitoriul Procuraturii Militare Timişoara din 5 februarie 1990, au fost trimişi 
în judecată:

- inculpaţii general maior rez. Macri Emil, col. rez. Popescu Ion, col. rez. Sima Traian, col. 
rez.  Teodorescu  Filip,  lt.  col.  rez.  Anastasiu  Gabriel,  col.  rez.  Deheleanu  Ion,  lt.  col.  rez. 
Atudoroaie Gheorghe, maior rez. Radu Tinu, lt. col. rez. Corpodeanu Ioan, col. rez. Ghircoiaş 
Nicolae pentru complicitate la infracţiunea de genocid prevăzută de art. 26 raportat la art. 357 
alin. 1 lit. a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a C[od] Pen[al];



- inculpaţii col. rez. Baciu Ion, maior rez. Veverca Iosif, maior rez. Avram Gheorghe, cpt. 
rez. Ciucă Valentin, cpt. rez. Preda Laurenţiu, cpt. rez. Mişea Eugen, cpt. rez. Grui Tiberiu, lt. 
maj. rez. Peptan Eugen, civ[il] Ganciu Gheorghe şi civ. Iosef Emilian-Zamfir pentru favorizare la 
infracţiunea de genocid prevăzută de art. 264 alin. 1 raportat la art. 361 alin. 2 şi la art. 357 alin. 1 
lit. a şi b cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., iar

- inculpatul cpt. rez. Bucur Viorel pentru favorizare la infracţiunea de genocid prevăzută 
de art. 264 alin. 1 raportat la art. 361 alin. 2 şi la art. 357 alin. 1 lit. a şi b C. pen.

Au mai fost trimişi în judecată: inculpatul Popescu Ion şi pentru infracţiunea de conducere 
pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr de înmatriculare fals prevăzută de art. 35 alin. 
2  din  Decretul  nr.  328/1966,  inculpatul  Sima  Traian  şi  pentru  infracţiunea  de  delapidare 
prevăzută de art. 223 alin. 3 C. pen., iar inculpatul Ghircoiaş Nicolae şi pentru infracţiunea de 
distrugere de înscrisuri prevăzută de art. 242 alin. 1 şi 3 C. pen.

Inculpaţilor sus-menţionaţi li s-au imputat următoarele fapte:

În după amiaza zilei de 16 decembrie 1989, în urma manifestaţilor paşnice de protest ale 
unor  credincioşi  nemulţumiţi  de  iminenţa  punerii  în  executare  a  hotărîrii  judecătoreşti  de 
evacuare  a  pastorului  reformat  Tokes  Laszlo,  la  care  s-au  raliat  ulterior  şi  alţi  locuitori  ai 
municipiului  Timişoara,  scandînd  diferite  lozinci  împotriva  regimului  dictatorial  al  soţilor 
Nicolae şi Elena Ceauşescu, inculpatul col. Popescu Ion, pe atunci inspector şef al Inspectoratului 
Judeţean  Timiş  al  Ministerului  de  Interne,  cu  aprobarea  coinculpatului  Bălan  Radu,  care 
îndeplinea  funcţia  de  prim secretar  al  Comitetului  judeţean  de  partid  Timiş,  a  dat  dispoziţii 
forţelor din subordine să treacă la împrăştierea acelor grupuri de demonstranţi.

Pentru aducerea la  îndeplinire a acestor  dispoziţii,  date în executarea planului  unic de 
acţiune întocmit în baza ordinului 002600/1988 a ministrului de interne, au mai acţionat, în raport 
cu specificul atribuţiilor ce le reveneau din funcţiile deţinute, inculpaţii col. Sima Traian, şef al 
Securităţii judeţului Timiş, adjuncţii săi lt. col. Atudoroaie Gheorghe şi maior Radu Tinu, col. 
Deheleanu Ion, şef al Miliţiei judeţului Timiş, precum şi locţiitorul acestuia lt. col. Corpodeanu 
Ioan.

În cursul zilei de 17 decembrie 1989, după sosirea la Timişoara a inculpaţilor g-ral maior 
Macri Emil, col. Teodorescu Filip şi lt. col. Anastasiu Gabriel, în cadrul unui grup de ofiţeri de 
securitate  trimişi  din  ordinul  generalului  col.  Vlad  Iulian,  şeful  Departamentului  Securităţii 
Statului, precum şi a inculpatului col. Ghircoiaş Nicolae împreună cu un alt grup de ofiţeri din 
Inspectoratul  General  al  Miliţiei,  condus  de  generalii  Nuţă  Constantin  şi  Mihalea  Velicu, 
Ceauşescu Nicolae a hotărît, cu acordul fostului Comitet Politic Executiv al C.C. al P.C.R., să se 
treacă la reprimarea manifestaţiilor antidictatoriale prin folosirea armelor de foc.

În urma transmiterii acestei hotărîri în cadrul unei teleconferinţe organizate în jurul orelor 
18  din  seara  zilei  de  17  decembrie  1989,  inculpaţii  sus-menţionaţi  au  trecut  la  reprimarea 
demonstranţilor,  acţiunile  în  care  ei  s-au implicat  în  acea  seară  şi  în  cursul  nopţii  de  17/18 
decembrie  1989,  precum şi  în  zilele  următoare  avînd ca  rezultat  uciderea  a 94 de  persoane, 
rănirea gravă a altor 300 şi dispariţia a 23 de persoane.

Concretizate, activităţile imputate inculpaţilor constau în următoarele:
(...)

La  rîndul  său,  inculpatul  lt.  col.  Corpodeanu  Ioan  a  desemnat  pe  coinculpaţii  maior 
Veverca Iosif, maior Avram Gheorghe, cpt. Preda Laurenţiu, cpt. Mişea Eugen, cpt. Grui Tiberiu 



şi lt. major Peptan Eugen să facă parte din echipa de ofiţeri de miliţie care să încarce cadavrele în 
autoizotermă. 
(...)

2. Prin încheierea din 13 aprilie 1990, constatîndu-se că există caz de conexitate în sensul 
prevederilor art. 34 din Codul de procedură penală, s-a reunit cu această cauză dosarul în care, 
prin rechizitoriul din 28 februarie 1990, al aceleiaşi procuraturi, inculpatul maior rez. Veverca 
Iosif a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de omor calificat prevăzută de art. 174 alin. 1 
raportat la art. 175 alin. 1 lit. e din Codul penal.

Prin acest rechizitoriu s-a reţinut faptul că în seara de 18 decembrie 1989, fiind anunţat 
prin staţia de emisie-recepţie, de dispecerul de la miliţie, că la intersecţia Căii Girocului cu strada 
Ştefan Stîncă se afla un grup de tineri care voiau să incendieze un autobuz, inculpatul Veverca 
Iosif s-a deplasat împreună cu militarii  din dispozitivul pe care îl comanda spre acel grup de 
tineri şi, după ce i-a somat, a tras asupra lor mai multe rafale cu pistolul automat din dotare, 
împuşcîndu-l mortal pe Ianoş Paris în vîrstă de 18 ani.

[Situaţia de fapt reţinută de instanţă]

B. Trecîndu-se la soluţionarea cauzei în ansamblul ei pe baza probelor efectuate în timpul 
urmăririi  penale,  ce  au fost  verificate în  cursul  cercetării  judecătoreşti,  precum şi  a  probelor 
administrate la cererea părţilor sau din oficiu de instanţă, se reţin, în fapt, următoarele:

(...)

În seara zilei de 18 decembrie 1989, inculpatul maior de miliţie Veverca Iosif s-a deplasat 
cu o parte din militarii ce intrau în compunerea dispozitivului instalat la Spitalul Judeţean (D.7), 
pe care îl  comanda, spre intersecţia străzii  Ştefan Stîncă cu Calea Girocului,  deoarece fusese 
anunţat că un grup de tineri încercau să blocheze Calea Girocului cu un autobuz.

Ajungînd în apropierea grupului, inculpatul maior de miliţie Veverca Iosif a deschis foc de 
pistol mitralieră asupra tinerilor respectivi, împuşcînd mortal pe Ianoş Paris, care se afla între 
aceştia. Apoi, inculpatul maior Veverca Iosif a reţinut şi trimis la miliţie pe cei din grupul în care 
se afla victima, iar aceasta a fost transportată la morga Spitalului judeţean Timiş.

(...)
[Constatările instanţei despre furtul cadavrelor]

Pentru a nu se afla care au fost adevăratele proporţii ale folosirii focului de armă în seara 
şi  noaptea  de  17/18  decembrie  1989,  Ceauşescu  Elena,  consultîndu-se  cu  Bobu  Emil  şi 
Postelnicu Tudor după plecarea soţului ei în Iran, a hotărît să fie incinerate o parte din cadavrele 
celor  împuşcaţi.  Această  dispoziţie  a  fost  transmisă  în  cursul  zilei  de  18  decembrie  1989 
generalului Nuţă Constantin care,  după ce l-a informat pe inculpatul Coman Ion a stabilit  cu 
generalii Macri Emil şi Mihalea Velicu modul cum să fie asigurată incinerarea cadavrelor.

În acest scop, cei trei generali au dat ordin conducerii miliţiei şi securităţii judeţene să 
organizeze  ridicarea  cadavrelor  neidentificate  din  morga  Spitalului  judeţean  Timiş  şi 
transportarea acestora la Crematoriul uman "Cenuşa" din Bucureşti. În executarea acestui ordin, 
inculpatul col. de miliţie Deheleanu Ion a cerut conducerii  Autobazei COMTIM să trimită în 
seara acelei zile o autoizotermă de mare tonaj, iar inculpatul lt. col. de miliţie Corpodeanu Ioan a 
format o echipă de ofiţeri de miliţie care să încarce cadavrele în autoizotermă.



Autoizoterma a ajuns în jurul orei 23 şi, după ce şoferul acesteia, Ciaca Dorel, a rămas la 
inspectorat,  a  fost  preluată de inculpatul  cpt.  Ciucă Valentin,  care a  condus-o pînă  la  morga 
Spitalului judeţean Timiş.

Între timp, inculpatul lt. col. de miliţie Corpodeanu Ioan a adus la morgă, cu un autoturism 
condus de el, pe inculpaţii col. Ghircoiaş Nicolae, cpt. de miliţie Mişea Eugen, cpt. de miliţie 
Preda Laurenţiu şi lt. major de miliţie Peptan Eugen, cărora li s-au alăturat inculpaţii maior de 
miliţie Avram Gheorghe, maior de miliţie Veverca Iosif şi cpt. de miliţie Grui Tiberiu, ce veniseră 
cu autoizoterma condusă de inculpatul cpt. Ciucă Valentin.

După  ce  au  luat  legătura  cu  directorul  spitalului,  dr.  Golea  Ovidiu,  care  le-a  permis 
accesul, inculpaţii col. de miliţie Ghircoiaş Nicolae şi lt. col. de miliţie Corpodeanu Ioan au intrat 
în morgă, unde primul ofiţer, care se ocupase de întocmirea unor situaţii referitoare la morţi şi 
răniţi, a indicat cadavrele ce trebuiau ridicate, iar echipa condusă de cel de-al doilea ofiţer le-a 
încărcat în autoizotermă.

În acest fel, între orele 1,30 şi 4,15 din noaptea de 18/19 decembrie 1989 inculpaţii maior 
de miliţie Veverca Iosif, maior de miliţie Avram Gheorghe, cpt. de miliţie Mişea Eugen, cpt. de 
miliţie Preda Laurenţiu, cpt. de miliţie Grui Tiberiu şi lt. major de miliţie Peptan Eugen au ridicat 
din morgă şi încărcat în autoizotermă un număr de 40 cadavre.

După  încărcarea  cadavrelor,  autoizoterma  a  fost  dusă  din  nou  la  inspectorat,  unde 
inculpatul  cpt.  Ciucă  Valentin,  împreună  cu  şoferul  Ciaca  Dorel,  care  nu  a  cunoscut  ce 
transportau,  au  condus-o  spre  Bucureşti,  fiind  însoţiţi  de  inculpaţii  cpt.  de  mil[iţie]  Preda 
Laurenţiu şi lt. major de mil. Peptan Eugen ce se deplasau cu un autoturism condus de plut. adj. 
Kocic Alexandru.

Potrivit  dispoziţiilor  date  între  timp  de  generalul  Nuţă  Constantin  colonelului  Moraru 
Petre, locţiitor al şefului Inspectoratului General al Miliţiei, în apropiere de Bucureşti, la km. 36, 
cele două autovehicole au fost întîmpinate de o echipă de ofiţeri condusă de inculpatul col. Baciu 
Ion, pe atunci şef al Direcţiei economice din I.G.M.

După schimbarea numerelor de înmatriculare, cele două autovehicule au fost preluate de 
echipa de ofiţeri din I.G.M., iar cei care veniseră cu ele au fost îndrumaţi la hotelurile "Astoria" 
şi "Cerna", unde li se rezervaseră camere.

Anterior,  în dimineaţa de 18 decembrie 1989,  la sugestia generalului Nuţă Constantin, 
inculpatul col. de mil. Baciu Ion se deplasase împreună cu inculpatul Ganciu Gheorghe, controlor 
de cimitire, cu care generalul Macri Emil luase mai înainte legătura telefonic, la administratorul 
Crematoriului  uman  "Cenuşa",  inculpatul  Iosef  Emilian-Zamfir,  convenind  ca  respectivele 
cadavre să fie incinerate în acel loc.

Ca urmare, autoizoterma a fost dusă la Crematoriul uman "Cenuşa" din Bucureşti, unde 
inculpatul Iosef Emilian-Zamfir luase măsurile necesare pentru asigurarea incinerării cadavrelor.

Înainte de a se  trece la arderea cadavrelor, inculpatul col. de mil. Baciu Ion a înmînat cîte 
2000  lei  muncitorilor  Mititelu  Mihai,  Bocioacă  Ştefan  Nicolae,  Cîmpeanu  Grigore,  Iordan 
Gheorghe şi Zîmboianu Gheorghe, care urmau să efectueze incinerarea, punîndu-i să semneze 
angajamente de a nu divulga secretul acelei operaţiuni.



Apoi,  în  cursul  nopţii  de  19/20  decembrie  1989  şi  în  dimineaţa  ce  a  urmat,  au  fost 
incinerate toate cele 40 cadavre, paza crematoriului fiind asigurată de inculpatul col. Baciu Ion 
prin ofiţeri din miliţia economică, ce-i erau direct subordonaţi. În dimineaţa următoare, cenuşa 
rezultată a fost încărcată în patru pubele, fiind transportată şi aruncată într-o gură de canal de pe 
raza comunei Popeşti-Leordeni.

În dimineaţa de 20 decembrie 1989, după încheierea operaţiunii de incinerare a cadavrelor, 
autoizoterma şi autoturismul ce o însoţea au fost readuse la km. 36, de unde au fost preluate de 
inculpatul  cpt.  Ciucă  Valentin  şi  şoferul  Ciaca  Dorel  şi,  respectiv,  de  inculpaţii  cpt.  Preda 
Laurenţiu şi lt. major Peptan Eugen cu plut. adj. Kocic Alexandru, plecînd cu ele spre Timişoara. 
Ajungînd la Timişoara, autoizoterma a fost spălată la grădina agrozootehnică a inspectoratului, 
după care a fost restituită Autobazei COMTIM.

Între timp, primind ordin de la generalul Nuţă Constantin să ridice evidenţele ce fuseseră 
întocmite cu privire la decedaţi şi răniţi, inculpatul col. de miliţie Ghircoiaş Nicolae s-a deplasat 
în cursul zilei de 19 decembrie 1989 la Spitalul judeţean Timiş, de unde a luat, cu aprobarea 
directorului acestui spital, dr. Golea Ovidiu, un număr de 12 caiete şi registre conţinînd menţiuni 
în această privinţă, precum şi foile întocmite pentru bolnavi cu ocazia trimiterii lor la alte secţii.

Inculpatul col. de mil. Ghircoiaş Nicolae a păstrat aceste documente pînă în ziua de 22 
decembrie 1989, cînd,  aflînd de fuga soţilor Ceauşescu,  le-a distrus prin ardere,  după care a 
plecat spre Bucureşti.

[Temeiurile constatărilor instanţei]

Aceste fapte sînt confirmate de recunoaşterile făcute de inculpaţii sus-menţionaţi în cursul 
urmăririi penale şi în instanţă, de consemnările făcute în jurnalele privind acţiunile operative ale 
unităţilor  implicate  în  executarea ordinelor  de reprimare,  de  extrasele din evidenţa  acţiunilor 
desfăşurate de trupele şi organele Ministerului de Interne şi Departamentului Securităţii Statului 
de la Timişoara şi datele înscrise în documentarul întocmit de Brigada 30 Securitate, de datele 
consemnate în Registrul operaţiunilor de luptă al U.M. 01024 Timişoara, menţiunile din registrul 
de consemnare  al  ordinelor  transmise prin  reţeaua radio-telefonică a miliţiei  şi  de conţinutul 
stenogramelor şedinţei Comitetului Politic Executiv şi teleconferinţei din 17 decembrie 1989, 
coroborate  cu  constatările  medico-legale  referitoare  la  persoanele  ucise  şi  la  cele  rănite  prin 
împuşcare  în  perioada  17-22  decembrie  1989,  cu  datele  ce  rezultă  din  notele,  rapoartele, 
informările şi situaţiile întocmite în perioada respectivă de serviciile şi lucrătorii de securitate şi 
miliţie de la Timişoara, precum şi cu relatările făcute de martorii audiaţi în cauză.

[Apărările inculpaţilor]

                Apărările formulate de inculpaţi, privesc în esenţă următoarele aspecte: 

(...) 

- Inculpatul maior de miliţie Veverca Iosif a susţinut şi  el că nu a avut temeiuri să se 
îndoiască de legalitatea ordinului de a participa la ridicarea celor 40 de cadavre din morgă, astfel 
că l-a executat pentru a nu se face vinovat de insubordonare. Totodată, negînd faptul de a fi tras 
în seara zilei de 18 decembrie 1989, cu pistolul mitralieră, spre grupul din care făcea parte Ianoş 
Paris, împuşcîndu-l mortal, a susţinut că nu a participat la acţiunea îndreptată împotriva grupului 



respectiv,  că  operaţiunea de  recunoaştere  a  victimei  de  către  martori  nu  a  decurs  corect,  iar 
relatările unor martori sînt contradictorii şi ar fi fost informat că victima ar fi în viaţă, aflîndu-se 
în Germania.

(...)

Constatările instanţei referitoare la:
(...)

[Constatări referitoare la Veverca Iosif]

f) În ceea ce priveşte pe inculpatul maior Veverca Iosif

Probele  administrate  confirmă  în  mod  neîndoielnic  faptul  că,  în  seara  zilei  de  18 
decembrie  1989,  acest  inculpat  s-a  deplasat  cu  o  parte  din  militarii  ce  făceau  parte  din 
dispozitivul pe care îl comanda, la intersecţia străzii Ştefan Stîncă cu Calea Girocului, unde a 
deschis foc de pistol mitralieră asupra unui grup de tineri, împuşcîndu-l mortal pe Ianoş Paris.

Deşi inculpatul a negat că a tras vreun foc de armă în seara respectivă, susţinînd că nici nu 
s-a deplasat la intersecţia străzii Ştefan Stîncă cu Calea Girocului (filele 19-22, 24 verso, 87-90, 
91-93 vol. VIII, 18-22 vol XIII), fapta rezultă în mod incontestabil din depoziţiile martorilor:

- sergent major Enache Ionel, lt. major Olaru Traian şi plut. major Vereşezan Ioan, care au 
relatat, prin declaraţiile făcute, precum şi cu ocazia confruntării, că l-au văzut pe maiorul Veverca 
Iosif deschizînd focul asupra grupului de tineri, în urma căruia unul a fost împuşcat (filele 15, 16, 
17, 23-25 vol. VIII, 41-42, 45, 48-49 vol XIII);

- plut. Ivanov Ioan Sorin, care a relatat că l-a văzut pe maiorul Veverca Iosif trăgînd spre 
grupul de tineri în plan orizontal, fiind convins că el l-a împuşcat pe Ianoş Paris (filele 96-98 vol. 
VIII, 68 vol. XIII);

- plut. adj. Mihai Virgil, care a arătat că, după ce a somat, Veverca Iosif a tras spre grupul 
de tineri, unul dintre ei fiind dus apoi cu salvarea la spital, precum şi că în momentul respectiv 
Vereşezan Ioan era în apropierea lui Veverca (filele 48 vol. VIII, 53-55 vol. XIII);

- cpt. Cîndea Vasile Octavian, care a relatat că, datorită unei afecţiuni, a rămas în urma 
celor care s-au deplasat în intersecţie, astfel că nu ştie cine a tras, dar pe drum Veverca Iosif 
afirma că el va trage primul foc, de avertisment, ceilalţi să tragă numai la ordinul său, pentru ca 
atunci cînd a ajuns la intersecţie să vadă că un tînăr era rănit şi să afle ulterior, de la asistentul de 
serviciu, că tînărul respectiv fusese împuşcat la gît şi decedase, fiind dus la morgă (filele 45-46 
vol VIII, 50-55 vol XIII);

- plut. Laza Traian, care a arătat că, după ce maiorul Veverca Iosif a somat grupul de tineri, 
s-a tras un foc de avertisment, apoi s-a executat o rafală scurtă, în urma căreia a [... - cuvînt lipsă] 
tineri culcaţi şi pe un alt tînăr la cîţiva metri, tot [... - cuvînt lipsă], despre care a aflat că fusese 
împuşcat (fila 64 vol. [... - cuvînt lipsă]);

-  plut.  major Uilean Zaharia şi  plut  adj.  Malciu Cristache afirmă că Veverca Iosif  s-a 
deplasat spre acel grup de tineri (filele 13, 14 vol. VIII);

- soldat Chelariu Liviu, care a relatat că a văzut pe Veverca Iosif deschizînd foc automat 



spre grupul de tineri, unul a căzut, altul a sărit gardul, iar doi băieţi şi două fete au fost reţinuţi 
(fila 94 verso vol. VIII);

- Apostolescu Florea Adrian, ce a făcut parte din grupul de tineri, care a arătat că au tras 
spre ei cei care au venit dinspre spitalul judeţean, precum şi că Ianoş Paris nu a mai apărut după 
aceea, aflînd că a fost împuşcat (filele 44 vol. VIII, ... vol XIII);

- Măncianu Felicia şi Mihai Mihaela, aflaţi în grupul menţionat, care au relatat că, după 
somare s-a tras şi în direcţia lor, un tînăr rămînînd împuşcat (filele 54-55 şi 56-57 vol. VIII), 
precum şi Illeş Mihai, care a precizat că, făcînd parte din acelaşi grup, a fost reţinut în seara 
respectivă (fila 53 vol. VIII);

-  Fediuc  Stela,  Rusanda  Martin,  Burnar  Dumitru,  Velciov  Ionel,  Pătruţescu  Marius  şi 
Moroca Mihai, care au lucrat în seara de 18/19 decembrie 1989 ca infirmieră, asistent medical, 
brancardieri  sau  şoferi  şi  au  făcut  declaraţii  în  sensul  că  un  tînăr,  ridicat  în  acea  seară  cu 
autosalvarea  din  intersecţia  menţionată,  era  împuşcat  mortal  în  gît,  precizînd  totodată  că  îl 
recunosc, după fotografie, că este Ianoş Paris (filele 52, 78-79, 80-81, 82, 83, 84 vol. VIII, 23-24, 
25-26, 27-28, 29-30, 37-39 vol. XIII).

Toate  aceste  probe  se  coroborează  cu  declaraţiile  făcute  de  Ionesi  Olimpia  şi  Ionesi 
Constantin care au declarat că fiul lor Ianoş Paris nu s-a mai înapoiat acasă (filele 31, 38-39 vol. 
VIII, 141-142 vol. XIII), cu împrejurarea că urmele constatate de procuror la locul unde s-a tras 
asupra grupului de tineri (filele 59-71 vol. VIII) coincid cu relatările făcute de martori, precum şi 
cu împrejurarea că inculpatul maior Veverca Iosif primise în ziua de 17 decembrie 1989 pistol 
mitralieră cu 120 cartuşe (fila 72 vol. VIII) şi nu a justificat muniţia (filele 543 vol. X şi 22 vol. 
XXI).

Susţinerea sa, că nu s-ar fi deplasat în seara de 18 decembrie 1989 la intersecţia străzii 
Ştefan  Stîncă  cu  Calea  Girocului,  este  infirmată  în  mod  evident  de  împrejurarea  că  din 
documentele găsite la organele locale de miliţie a reieşit că tinerii între care s-a aflat şi Ianoş 
Paris au fost reţinuţi de maiorul Veverca Iosif (filele 36-37 vol. VIII), ceea ce nu era posibil dacă 
nu se deplasa în acea seară la intersecţia respectivă (filele 36-37 vol. VIII).

Nici susţinerea că nu ar fi posibil să se reţină că a ucis pe Ianoş Paris cît timp cadavrul 
acestuia nu a fost găsit şi supus examenului medico-legal nu poate fi primită, deoarece, aşa cum 
s-a arătat, în cursul nopţii ce a urmat au fost ridicate de la morga spitalului un număr de 40 
cadavre, între care şi cel al tînărului respectiv, fiind transportate şi incinerate la Crematoriul uman 
din Bucureşti[1].

[1] pe baza unor relatări de presă conform cărora Ianoş Paris ar trăi, Iosif Veverca a  
obţinut  rejudecarea  procesului  său.  În  2003 Curtea  Supremă a  respins  cererea  de  revizuire  
înaintată de Veverca,  condamnarea rămînînd valabilă.  În cursul procesului  Mariana Brandl-
Gherga, autoarea unui articol de presă din 1990 în care se susţinea că Ianoş Paris ar trăi în  
Ungaria, a declarat că nu-şi aminteşte pe ce bază a scris acel articol. Deasemenea s-a făcut  
percheziţie la o adresă din Timişoara unde un martor spusese că stă ascuns Ianoş Paris, fără să 
se găsească dovezi despre asta. Nici Interpolul nu a confirmat că Ianoş Paris ar trăi pe undeva  
prin străinătate. Referitor la acest caz s-a desfăşurat o întreagă campanie de presă în favoarea 
lui Veverca, subliniindu-se că nu a fost găsit cadavrul lui Ianoş Paris, dar neglijîndu-se să se  
amintească de incinerarea cadavrelor revoluţionarilor timişoreni.



[Încadrarea juridică a faptelor]

D. Examinîndu-se situaţia fiecărui inculpat în parte, în raport de prevederile textelor de 
lege ce le sînt aplicabile, se constată următoarele:

(...)

II. Inculpatul maior de miliţie Veverca Iosif a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de 
omor calificat prevăzută de art.  174 alin. 1 raportat la art.  175 alin. 1 lit.  e din Codul penal, 
infracţiune cu privire la care procurorul a cerut schimbarea încadrării juridice în infracţiunea de 
omor prevăzută de art. 174 alin. 1 C. pen. şi tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav 
prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C. pen., ale căror 
elemente constitutive sînt întrunite deoarece:

- trăgînd o rafală de pistol mitralieră spre un grup de 5-6 tineri, acest inculpat a ucis pe 
Ianoş Paris şi a pus în primejdie viaţa celorlalţi, omorîrea acestora neproducîndu-se numai pentru 
că nu au fost loviţi de gloanţele ce au trecut pe lîngă ei;

- inculpatul a acţionat cu intenţie concretizată în prevederea posibilităţii uciderii tinerilor 
din  grupul  respectiv  şi  urmărirea  producerii  unui  asemenea  rezultat,  ceea  ce  reiese  din 
împrejurarea că a tras, din apropiere, un mare număr de gloanţe spre acel grup, din care o parte a 
lovit mortal pe Ianoş Paris.

Inculpatului nu-i sînt aplicabile dispoziţiile art.  44 şi 45 din Codul penal, referitoare la 
legitima apărare şi starea de necesitate, deoarece, chiar dacă grupul celor 5-6 tineri ar fi urmărit 
să deterioreze autobuzul lîngă care se aflau, o atare acţiune nu justifică o ripostă atît de gravă - 
rafala de pistol mitralieră asupra lor - întrucît pe de o parte îi era evident că, aflîndu-se în fruntea 
unui grup numeros de militari, putea să-i împiedice pe acei tineri într-un mod mai puţin periculos 
de la ceea ce voiau să facă, iar pe de altă parte şi-a dat seama că, acţionînd în maniera arătată, va 
pricinui urmări mult mai grave.

Aşa fiind, urmează a se schimba încadrarea juridică a faptei inculpatului Veverca Iosif în 
infracţiunea de omor prevăzută de art. 174 alin. 1 C. pen. şi în tentativă la infracţiunea de omor 
deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C. 
Pen.

(...)

IV. Inculpaţii, foşti lucrători de miliţie, col. Baciu Ion, maior Veverca Iosif, maior Avram 
Gheorghe,  cpt.  Ciucă Valentin,  cpt.  Preda Laurenţiu,  cpt.  Mişea Eugen,  cpt.  Grui  Tiberiu,  lt. 
major Peptan Eugen, Ganciu Gheorghe şi Iosef Emilian-Zamfir au fost trimişi în judecată pentru 
infracţiunea de favorizare la genocid prevăzută de art. 264 alin. 1 raportat la art. 361 alin. 2 şi art. 
357 alin. 1 lit a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a Cod penal.

Aşa cum s-a arătat la lit. D pct. I, faptele inculpaţilor Coman Ion, Bălan Radu, col. rez. 
Popescu Ion, col. rez. Sima Traian, col. rez. Deheleanu Ion şi lt. col. rez. Corpodeanu Ioan, ca şi 
cele ale inculpatului  Pacoste Cornel nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de 
genocid  şi,  respectiv,  de  complicitate  la  genocid,  ci  constituie  pentru  primii  şase  inculpaţi 
infracţiunea  de  omor  deosebit  de  grav  şi  tentativă  la  această  infracţiune,  iar  pentru  ultimul 
complicitate la infracţiunea de omor deosebit de grav şi, respectiv, la tentativă la infracţiunea de 



omor deosebit de grav deoarece nu se poate considera că s-a urmărit distrugerea în întregime sau 
în parte a vreunei colectivităţi sau a unui grup naţional, etnic, rasial sau religios şi nici nu ar mai 
putea  fi  angajată  în  prezent  răspunderea  inculpaţilor  pentru  genocid  întrucît  s-ar  contraveni 
prevederilor  din  Convenţia  internaţională  referitoare  la  genocid,  care  nu  are  în  vedere  şi 
colectivitatea,  ceea  ce  nu  mai  este  admisibil  faţă  de  prevederile  art.  20  alin.  2  din  actuala 
Constituţie, intrată în vigoare la 8 decembrie 1991[2].

În atare situaţie, urmează a se schimba încadrarea juridică a faptelor acestor inculpaţi, din 
art. 264 alin. 1 raportat la art. 361 alin. 2 şi 357 alin. 1 lit. a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., 
în infracţiunea de favorizare a infractorului prevăzută de art. 264 alin. 1, cu aplicarea art. 75 lit. a 
C. pen., ale cărei elemente constitutive sînt întrunite deoarece:

- toţi inculpaţii sus-menţionaţi au dat ajutor în zădărnicirea urmăririi autorilor infracţiunii 
de omor deosebit de grav săvîrşită asupra unui număr de 40 persoane, prin aceea că Veverca 
Iosif,  Avram Gheorghe, Preda Laurenţiu, Mişea Eugen, Grui Tiberiu şi Peptan Eugen au luat 
cadavrele acelor persoane din morga Spitalului judeţean Timiş şi le-au încărcat în autoizotermă, 
Ciucă Valentin a condus acea izotermă la spital, şi, apoi, pînă la Inspectoratul Ministerului de 
Interne  Timiş,  după  care,  însoţit  de  Preda  Laurenţiu  şi  Peptan  Eugen,  a  asigurat  transportul 
cadavrelor pînă în apropiere de Bucureşti,  Baciu Ion a asigurat  transportarea în continuare a 
cadavrelor  şi  incinerarea  lor  la  Crematoriul  uman  "Cenuşa",  iar  Ganciu  Gheorghe  şi  Iosef 
Emilian-Zamfir au asigurat realizarea operaţiunii de ardere a acelor cadavre;

-  modul  conspirativ  în  care  a  decurs  întreaga  operaţiune  de  ridicare,  transportare  şi 
incinerare a cadavrelor, ca şi caracterul vădit nelegal al unei atare operaţiuni, care nu se putea 
efectua decît în baza unor documente ce nu au fost prezentate, scot în evidenţă că toţi inculpaţii, 
care, prin natura profesiilor lor, aveau o anumită pregătire şi experienţă în acest domeniu, şi-au 
dat seama că se urmărea acoperirea faptelor de omor din care au rezultat acele cadavre şi, totuşi, 
au acceptat să participe la acea acţiune.

Apărarea formulată de inculpaţii Ciucă Valentin, Veverca Iosif, Avram Gheorghe, Preda 
Laurenţiu, Mişea Eugen, Grui Tiberiu şi Peptan Eugen că nu ar fi avut temeiuri să se îndoiască de 
legalitatea  ordinului  privind  scoaterea  cadavrelor  din  morgă,  mai  ales  că  se  discuta  despre 
necesitatea  transportării  lor  în  altă  localitate,  urmează a fi  respinsă deoarece lipsa autorizării 
scrise de ridicare a acestora din partea organelor de procuratură şi sanitare, ca şi modul în care a 
decurs întreaga operaţiune constituiau suficiente elemente pentru a considera că aceasta avea ca 
scop dispariţia cadavrelor.

Tot  astfel,  apărarea  inculpatului  Baciu  Ion că  s-a  angajat  în  operaţiunea de  incinerare 
numai pentru că a fost ameninţat de g-ralul Nuţă Constantin şi a fost asigurat că i se vor trimite 
documentele cerute de lege, ca şi apărările formulate de inculpaţii  Ganciu Gheorghe şi Iosef 
Emilian-Zamfir în sensul că nu au avut vreo îndoială cu privire la legalitatea incinerării cît timp 
operaţiunea era organizată de Inspectoratul General al Miliţiei cu ştirea Procuraturii Generale, 
sînt neîntemeiate, întrucît faţă de modul cum se prezentau cadavrele şi de localitatea de unde erau 
aduse,  pentru  ei  era  evident  că  acestea  rezultau  din  acţiunea  de  reprimare  şi  că  se  urmărea 
dispariţia lor.

[Criterii de individualizare a pedepselor]

X. La individualizarea pedepselor, ce urmează a fi stabilite, se va ţine seama, pentru toţi 
inculpaţii  în  sarcina  cărora  s-a  reţinut  săvîrşirea  infracţiunilor  de  omor  deosebit  de  grav  şi 



tentativă la omor deosebit de grav şi, respectiv, complicitate la aceste două infracţiuni, atît de 
gravitatea cu totul ieşită din comun a consecinţelor faptelor respective, soldate cu numeroşi morţi 
şi  răniţi  grav,  cît  şi  de  contribuţia  concretă  a  fiecărui  inculpat  în  parte  la  producerea  acelor 
consecinţe.

(...)

În ceea ce priveşte pe inculpatul Veverca Iosif,  faţă de împrejurările în care a ucis pe 
tînărul Ianoş Paris, ca şi de pericolul grav la care a expus pe ceilalţi tineri prin rafala de pistol 
mitralieră trasă asupra lor, se constată că, în raport de criteriile de individualizare fixate prin art. 
72  alin.  1  C.  pen.,  este  necesar  să  i  se  stabilească  o  pedeapsă  de  15  ani  închisoare  pentru 
infracţiunea de omor, iar pentru tentativă la omor deosebit de grav să fie condamnat la maximul 
prevăzut de lege din pedeapsa alternativă mai uşoară.

(...)

[Cazurile de punere în libertate sau de menţinere a arestării]

XI.  Faţă  de  dispoziţiile  art.  350 C.  proc.  pen.,  mai  urmează  a  se  dispune  punerea  în 
libertate a inculpaţilor ce vor fi achitaţi şi a celor faţă de care va înceta procesul penal, ca şi a 
inculpatului  Ghircoiaş  Nicolae,  care  beneficiază  de  graţiere  totală,  menţinerea  dispoziţiei  de 
înlocuire a arestării preventive a inculpatului Pacoste Cornel cu aceea a obligării acestui inculpat 
de  a  nu  părăsi  localitatea,  precum  şi  menţinerea  măsurii  arestării  preventive  luată  faţă  de 
inculpaţii Coman Ion, Bălan Radu, Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan 
şi  Veverca  Iosif,  constatîndu-se  că  faţă  de  gravitatea  faptelor,  sînt  neîntemeiate  cererile  de 
revocare  a  măsurii  arestării  preventive  formulate  pentru aceşti  inculpaţi,  precum şi  că  starea 
sănătăţii lor nu impune o atare revocare.

Totodată,  în raport  de actualul  stadiu al procesului,  mai urmează a se menţine măsura 
sechestrului asigurator luată cu privire la inculpaţii  Coman Ion, Bălan Radu, Pacoste Cornel, 
Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif.

De asemenea, urmează a se deduce durata reţinerii şi arestării preventive pentru fiecare 
inculpat,  precum şi  a  se  dispune  obligarea  inculpaţilor  ce  urmează  a  fi  condamnaţi  la  plata 
cheltuielilor judiciare.

[Dispozitivul]

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

                Cu majoritate de voturi,

(...)

III. Schimbă încadrarea juridică în ceea ce priveşte pe inculpatul Veverca Iosif, din infracţiunea 
de  omor  calificat  prevăzută  de  art.  174 alin.  1  raportat  la  art.  175 alin.  1  lit.  e  C.  pen.,  în 
infracţiunea de omor prevăzută de art. 174 alin. 1 C. pen. şi tentativă la infracţiunea de omor 
deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 raportate la art. 174 şi la art. 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 



C. pen.

9. Condamnă pe inculpatul maior rez. Veverca Iosif (fiul lui XXX şi al XXX, născut la 27 
august 1950 în comuna Lăpuşnicel, judeţul Caraş Severin, fost ofiţer în cadrul serviciului judiciar 
al  Miliţiei  judeţului  Timiş,  absolvent  al  Şcolii  de  ofiţeri  de  miliţie  şi  al  Facultăţii  de  Drept, 
căsătorit, are un copil, fără antecedente penale, cu ultimul domiciliu în municipiul Timişoara, str. 
XXX nr. XX, judeţul Timiş) la:

- 15 ani închisoare, interzicerea timp de 8 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c 
C.  pen.  şi  degradare  militară  pentru  infracţiunea  de  omor  prevăzută  de  art.  174  alin.  1,  cu 
aplicarea art. 67 C. pen.;

- 10 ani închisoare şi interzicerea timp de 5 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi 
c C. pen. pentru tentativă la infracţiunea de omor deosebit de grav prevăzută de art. 20 şi 21 
raportate la art. 174 şi la art. 176 alin. 1 lit. b şi alin. 2 C. pen.

În baza art. 33 lit. a, art. 34 alin. 1 lit. a şi alin. 2 şi a art. 35 C. pen., dispune ca inculpatul 
maior rez. Veverca Iosif să execute pedeapsa cea mai grea, de 15 ani închisoare, interzicerea timp 
de 8 ani a drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a, b şi c C. pen. şi degradarea militară.

IV. Schimbă încadrarea juridică:

- În ceea ce priveşte pe inculpaţii Veverca Iosif, Ciucă Valentin, Avram Gheorghe, Preda 
Laurenţiu,  Mişea  Eugen,  Grui  Tiberiu,  Peptan  Eugen,  Baciu  Ion,  Ganciu  Gheorghe  şi  Iosef 
Emilian Zamfir, din infracţiunea de favorizare la genocid prevăzută de art. 264 alin. 1 raportat la 
art. 361 alin. 2 şi la art. 357 alin. 1 lit. a şi b, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen., în aceea de 
favorizare a infractorului prevăzută de art. 264 alin. 1, cu aplicarea art. 75 lit. a C. pen.

Făcînd aplicarea art. 11 pct. 2 lit. b raportat la art. 10 lit. g din Codul de procedură penală, 
încetează procesul penal faţă de inculpaţii:
                - Col. rez. Ghircoiaş Nicolae,
                - Maior rez. Veverca Iosif,
(...)

VII. (...)
Potrivit dispoziţiilor art. 71 alin. 2 din Codul penal, inculpaţilor Coman Ion, Bălan Radu, 

Pacoste Cornel, Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif le 
sînt interzise, pe întreaga perioadă arătată în acest text de lege, toate drepturile prevăzute în art. 
64 C. pen.

Menţine  măsura  arestării  preventive  luată  faţă  de  inculpaţii  Coman  Ion,  Bălan  Radu, 
Popescu Ion, Sima Traian, Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif, respingînd cererile 
de revocare a acestei măsuri formulate de Coman Ion, Bălan Radu, Sima Traian, Deheleanu Ion 
şi Veverca Iosif.

(...)
Deduce durata reţinerii şi arestării preventive, după cum urmează:

- pentru inculpaţii Coman Ion şi Sima Traian cu începere de la 22 decembrie 1989, pentru 
inculpatul Bălan Radu cu începere de la 10 ianuarie 1990, pentru inculpatul  Popescu Ion cu 



începere  de  la  23  decembrie  1989,  pentru  inculpatul  Deheleanu  Ion  cu  începere  de  la  26 
decembrie 1989, pentru inculpatul Corpodeanu Ioan cu începere de la  25 decembrie 1989 şi 
pentru Veverca Iosif cu începere de la 12 ianuarie 1990, pentru toţi aceşti inculpaţi pînă la 9 
decembrie 1991;
(...)

Menţine măsura sechestrului asigurator instituit asupra bunurilor inculpaţilor Coman Ion, 
Bălan Radu,  Pacoste  Cornel,  Popescu Ion,  Sima Traian,  Deheleanu Ion,  Corpodeanu Ioan şi 
Veverca Iosif.

Înlătură măsura sechestrului asigurator dispusă cu privire la bunurile celorlalţi inculpaţi.

Obligă pe inculpaţii Coman Ion, Bălan Radu, Pacoste Cornel, Popescu Ion, Sima Traian, 
Deheleanu Ion, Corpodeanu Ioan şi Veverca Iosif să plătească statului cîte 25000 lei cheltuieli 
judiciare.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 9 decembrie 1991.

PREŞEDINTE
G-ral maior de justiţie, Cornel Bădoiu

JUDECĂTOR
Lt. col. de justiţie, Ştefan Dănilă

JUDECĂTOR
Maior  de  justiţie,  Marian Eftimescu -  cu opinie  separată,  în sensul  că faptele  reţinute 

trebuiau încadrate în infracţiunea de genocid şi, respectiv, în complicitate şi favorizare la această 
infracţiune, precum şi  că se face vinovat şi  inculpatul  Matei Ilie  de săvîrşirea infracţiunii  de 
complicitate la genocid.

 
CONSULTANT JURIDIC ŞEF
Colonel de justiţie, Ioan Răileanu


