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 Miercuri, 2 martie 2011  Gheorghe Trosca, ucis a doua oar&#259; de KGB  Autor: RADU TUDOR     Printre atâtea
dureri zilnice, polemici nesfâr&#351;ite &#351;i abuzuri f&#259;r&#259; num&#259;r, o &#351;tire bulversant&#259; a
curs ieri dinspre Palatul Cotroceni spre agen&#355;iile de &#351;tiri. Administra&#355;ia Preziden&#355;ial&#259;
anun&#355;&#259; printr-un comunicat c&#259; pre&#351;edintele României, Traian B&#259;sescu, a semnat
decretele pentru retragerea titlurilor de Lupt&#259;tor pentru Victoria Revolu&#355;iei &#351;i Erou-Martir al
Revolu&#355;iei Române pentru Adrian Florea, Marin Oana, Eugen Trandafir Cotuna, Dumitru Coman, Gheorghe
Trosca.   Ultimele trei nume m-au f&#259;cut s&#259; tresar. Pe mine &#351;i al&#355;i câ&#355;iva colegi din
pres&#259;, care cunosc foarte bine subiectul. Pe scurt, e vorba despre trei ofi&#355;eri USLA, convoca&#355;i prin
ordin la sediul Ministerului Ap&#259;r&#259;rii Na&#355;ionale din Drumul Taberei, în 24 Decembrie 1989.
Autoinstalat în func&#355;ia de ministru al Ap&#259;r&#259;rii Na&#355;ionale, generalul colonel Nicolae Militaru a
cerut în mod expres ca din echipajele USLA care vin s&#259; apere sediul MApN de terori&#351;ti s&#259; fac&#259;
parte &#351;i colonelul Gheorghe Trosca.  
 Odat&#259; ajun&#351;i în Drumul Taberei, echipajele USLA îmbarcate în ABI au devenit victimele unei diversiuni
sângeroase. Asupra lor s-a deschis focul, de&#351;i prin comunica&#355;ii militare au transmis parola &#351;i tipul de
misiune pentru care fuseser&#259; convocate. Militaru s-a f&#259;cut c&#259; plou&#259;, a zis c&#259; el nu
&#351;tie nimic &#351;i a dat ordin s&#259; se deschid&#259; focul, afirmând c&#259; este vorba despre
terori&#351;ti. Diversiunea "terori&#351;ti-antiterori&#351;ti" a f&#259;cut înconjurul &#355;&#259;rii, &#351;i nu al
lumii. Imaginile &#351;ocante din fa&#355;a sediului MApN au dat dimensiunea real&#259; a conflictului dintre
Armat&#259; &#351;i Securitate pe care se bazau for&#355;ele externe implicate în schimbarea de regim din România. 

 Cadavrele ofi&#355;erilor USLA uci&#351;i prin ordinul generalului Militaru au fost scoase din ABI, batjocorite,
profanate în chip barbar &#351;i abandonate zile întregi pe caldarâm. Pe ma&#351;inile lor a fost scris cu creta
"Terori&#351;ti".  
 Înainte de a primi o func&#355;ie important&#259; la USLA, colonelul Gheorghe Trosca lucrase în Direc&#355;ia a IV-a
de Contrainforma&#355;ii Militare a Departamentului Securit&#259;&#355;ii Statului. Era, ceea ce se numea pe atunci,
un CI-st. Adic&#259; unul preg&#259;tit s&#259; prind&#259; spioni. S&#259;-i supravegheze, s&#259;-i monitorizeze,
s&#259;-i înregistreze. Unul dintre cele mai importante dosare la care lucrase personal colonelul Trosca era "Corbii".
Era vorba despre înal&#355;i reprezentan&#355;i ai regimului comunist racola&#355;i de sovietici. Printre ace&#351;tia
se afl&#259; &#351;i generalul colonel Nicolae Militaru, despre care Securitatea de&#355;inea dovezi c&#259; este
racolat de GRU, serviciul de informa&#355;ii al Armatei URSS. Dosarele privind activitatea agentului GRU Militaru au
fost preluate de MApN de la Securitate &#351;i transportate în arhiva de la Pite&#351;ti. Cu toate dovezile pe mâna
sa &#351;i cu Trosca mort, Nicolae Militaru î&#351;i f&#259;cuse o datorie important&#259; fa&#355;&#259; de
Moscova.  
 Dup&#259; mai bine de 21 de ani de la acest asasinat comandat &#351;i orchestrat de serviciile de informa&#355;ii
sovietice, o decizie ciudat&#259; redeschide dosarul atât de fierbinte. Comisia parlamentar&#259; a
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revolu&#355;ionarilor din Decembrie 1989, condus&#259; de senatorul PNL Raymond Luca, a decis în octombrie 2010
urm&#259;toarele: "acordarea avizului pentru înaintarea propunerii de retragere a titlului c&#259;tre
Pre&#351;edin&#355;ia României pentru urm&#259;toarele dosare: 1. Trosca Gheorghe &ndash; erou-martir &#351;i
urma&#351;ii acestuia: Losnita Andra Cristina (Dosar U 1270), Trosca Georgeta (Dosar U 1269), Trosca Irina
Georgiana (Dosar U 1271), Tudorache Maria (Dosar U 462), 2. Ghita Mare Ion &ndash; urma&#351; de erou-martir
(Dosar U 447), 3. Coman Dumitru &ndash; erou-martir &#351;i urma&#351;ul acestuia: Coman Gabriela &#350;tefania
Aurelia (Dosar U 11), 4. Cotuna Eugen Trandafir &ndash; erou-martir &#351;i urma&#351;ii acestuia: Cotuna Ana
(Dosar U 1614), Cotuna Alexandru (Dosar U 1612), Cotuna Carmen (Dosar U 1613). S-a votat cu unanimitate de
voturi". Decizia parlamentarilor a fost luat&#259; în urma unor adrese venite de la CNSAS &#351;i Secretariatul de Stat
pentru Problemele Revolu&#355;ionarilor. Nu dau importanta detaliului pentru al&#355;ii semnificativ. Anume c&#259;
Raymond Luca e n&#259;scut în URSS. E o coinciden&#355;&#259; nefericit&#259; cu mâna lung&#259; a KGB
despre care vorbim.   
 N-are rost acum nici s&#259; pun în discu&#355;ie existen&#355;a, dup&#259; 21 de ani, a c&#259;pu&#351;elor bine
organizate sub forma unor organisme guvernamentale &#351;i parlamentare pentru problemele Revolu&#355;iei.
&#350;ocant e altceva. C&#259; dup&#259; atâta amar de vreme, puterea de azi n-are altceva mai bun de f&#259;cut
decât s&#259;-l execute înc&#259; o dat&#259; pe colonelul Gheorghe Trosca. Mâna lung&#259; a KGB &#351;i GRU
ac&#355;ioneaz&#259; &#351;i azi, prin intermediul unor înal&#355;i responsabili ai puterii politice din România.
&#350;ocant sau nu este fapul c&#259; pre&#351;edintele Traian B&#259;sescu, ale c&#259;rui rela&#355;ii
excep&#355;ionale cu SRI sunt dincolo de orice îndoial&#259;, a semnat un decret descalificant din toate punctele de
vedere. Desigur, prietenii pre&#351;edintelui &#351;i chiar domnia sa vor argumenta c&#259; Trosca, Cotuna &#351;i
Coman au fost ni&#351;te securi&#351;ti. &#350;i Securitatea, potrivit actului oficial de condamnare a comunismului
realizat la Cotroceni, a fost bra&#355;ul armat al unei ideologii criminale. Oricâte p&#259;cate ar fi avut colonelul
Gheorghe Trosca, faptul c&#259; el &#351;i colegii s&#259;i au fost asasina&#355;i la comanda unui agent sovietic
devenit (ca mul&#355;i al&#355;ii) ministru în Decembrie 1989 i-au dat dreptul legitim s&#259; aib&#259; calitatea de
erou-martir.  
 Trosca a fost un militar care a primit un ordin, o misiune &#351;i a executat-o cu bun&#259; credin&#355;&#259;. A fost
chemat, ca specialist antiterorist, s&#259; lupte împotriva "terori&#351;tilor" care atacau sediul MApN. Odat&#259;
ajuns acolo, a avut parte de un omor la comand&#259;. Toate astea, plus calitatea de agent str&#259;in a criminalului,
l-au f&#259;cut pe Trosca erou. Sunt oameni care au avut p&#259;cate mari pân&#259; în Decembrie 1989, prin
slujirea dictaturii. Dar care au contribuit decisiv la schimbarea de regim. M&#259;car o parte din acele p&#259;cate au
fost &#351;terse atunci.   
 Prin decretul semnat, pre&#351;edintele B&#259;sescu d&#259; o puternic&#259; lovitur&#259; sub centura &#351;i
tradi&#355;iei unit&#259;&#355;ii de elit&#259; a SRI, Brigada Antiterorist&#259;. Dac&#259; alte structuri ale acestui
serviciu au f&#259;cut &#351;i fac tot soiul de favoruri regimurilor politice trecute &#351;i prezente, Brigada
Antiterorist&#259; a reprezentat floarea de la butonier&#259; o moned&#259; foarte pre&#355;ioas&#259; de schimb
în interiorul comunit&#259;&#355;ii informative a NATO. &#350;i nu numai. De la acel sângeros Decembrie 1989,
toat&#259; suflarea antiterorismului îi comemoreaz&#259; în fiecare an pe Trosca &#351;i colegii lui. Se
adun&#259; to&#355;i activii &#351;i rezervi&#351;tii, familiile celor disp&#259;ru&#355;i, se &#355;in slujbe
religioase la mormintele lor. Pe culoarele sediului Brig&#259;zii sunt postate portretele celor care timp de 21 de ani
au fost eroi-martiri. Acum au redevenit criminali securi&#351;ti.  
 De curând, so&#355;ia unuia dintre cei mor&#355;i în Decembrie 1989 (au fost mai mult de trei) a murit &#351;i ea de
cancer. O angajaser&#259; ca secretar&#259;, s&#259;-&#351;i poat&#259; între&#355;ine familia dup&#259;
dispari&#355;ia so&#355;ului. A l&#259;sat în urm&#259;  cinci copii. 
 Nu &#351;tiu dac&#259; Traian B&#259;sescu e pe deplin con&#351;tient de r&#259;ul f&#259;cut. Dac&#259; sfetnicii
domniei sale în materie de securitate na&#355;ional&#259; l-au avizat despre consecin&#355;ele gestului s&#259;u.
Dinadins ori ba, pre&#351;edintele României a semnat unul dintre cele mai controversate decrete din mandatul domniei
sale. Dac&#259; generalul Nicolae Militaru mai tr&#259;ia, ar fi închinat azi un pahar de votc&#259; în cinstea acestui
eveniment important.     
 Cotroceniul a mers pe mâna CNSAS Purt&#259;torul de cuvânt al Administra&#355;iei Preziden&#355;iale, Valeriu
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Turcan, a declarat pentru Jurnalul Na&#355;ional c&#259; Pre&#351;edin&#355;ia a primit de la Comisia
Parlamentar&#259; a Revolu&#355;ionarilor &#351;i de la Secretariatul de Stat pentru Revolu&#355;ionari o
propunere de retragere a titlului de erou-martir al Revolu&#355;iei pentru Gheorghe Trosca, Dumitru Coman &#351;i
Eugen Cotun&#259;. "Au fost ni&#351;te documente pe care aceste institu&#355;ii le-au primit de la CNSAS în
leg&#259;tur&#259; cu aceste persoane, documente care atestau rela&#355;ia lor cu Securitatea, &#351;i pe baza lor
aceste institu&#355;ii au decis s&#259; înainteze propunerea de retragere a titlului c&#259;tre Pre&#351;edin&#355;ia
României", a explicat Turcan. (Adriana Du&#355;ulescu) 
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