Cornel Pacoste în Decembrie 1989
The seventh child of a modest countryside family of Gorj County, Cornel Pacoste was born on June
15th 1930 in Bubuiesti Village, Pesteana-Vulcani Commune. After he graduated the Faculty of Water Engineering
Works of Bucharest, Cornel Pacoste was assigned to manage the University Centre of Bucharest. Far to be an
accidental event, Cornel Pacoste actively participated to the repression of the students who were singing Christmas
carols in the Christmas Eve of 1968 and also to the denigration and stigmatization of students and professors who
used to show their opposition to the communist regime.
In October 1973, Cornel Pacoste was appointed as the deputy minister with the Ministry of Foreign
Affairs and, one year later, he was elected as full member of the Central Committee of the Romanian Communist
Party. Based on the Decree no. 24 / February 7th 1980, he was appointed as senior vice-president of the Executive
Committee of the Popular Council of Arad County. During the Extraordinary Conference of Timis County
Organisation of the Romanian Communist Party, held on November 27th 1982, where Ion Coman, the secretary of
the Central Committee of the Romanian Communist Party, was also present, representing the Central Managing
Board, the appointment of Cornel Pacoste as the senior secretary of Timis County Committee of the Romanian
Communist Party, was officially announced. Cornel Pacoste was an active member of the Central Committee of
the Romanian Communist Party (from November 28th 1974 to November 23rd 1979 and from December 18th 1982
to December 22nd 1989) and a deputy member of the Executive Political Committee (from November 23rd 1984 to
December 22nd 1989). On November 13th 1985, he was appointed as the secretary of the Central Committee of the
Romanian Communist Party and on August 26th 1986, Cornel Pacoste became the Deputy Prime Minister of the
government ran by Constantin Dăscălescu; he acted as the Deputy Prime Minister until December 22nd 1989.
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S-a născut la 15 iunie 1930 în satul Bubuieşti, comuna Peşteana-Vulcani, fiind al
şaptelea copil al unei familii de ţărani gorjeni. După absolvirea Facultăţii de Construcţii
Hidrotehnice din Bucureşti, datorită originii sociale sănătoase, ataşamentului faţă de ideologia
marxistă şi calităţilor profesionale, a fost numit în fruntea Centrului Universitar Bucureşti,
„instrument bornat, obedient şi funest al politicii de intimidare şi amuţire a studenţimii şi a
cadrelor didactice nonconformiste” 1. Nu întâmplător, Cornel Pacoste participă atât la
reprimarea studenţilor care cântau colinde la Crăciunul din 1968 2, dar şi la denigrarea şi
înfierarea profesorilor şi studenţilor care îşi manifestau opoziţia faţă de regimul comunist. În
aceste condiţii, ascensiunea politică a universitarului de la Construcţii nu se lasă aşteptată.
În octombrie 1973, Cornel Pacoste a fost numit în funcţia de adjunct al ministrului
Afacerilor Externe, iar peste un an a fost ales membru în C.C. al P.C.R.3 Prin Decretul nr. 24
din 7 februarie 1980 a fost delegat pentru a îndeplini funcţia de prim-vicepreşedinte al
Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Arad. La Conferinţa Extraordinară a
Organizaţiei Judeţene Timiş a P.C.R. din 27 noiembrie 1982, la care participă din partea
conducerii centrale Ion Coman, secretar al C.C. al P.C.R., a fost anunţată numirea lui Cornel
Pacoste în funcţia de prim-secretar al Comitetului Judeţean P.C.R. Timiş 4.
În timpul mandatului său judeţul Timiş a reuşit să obţină locuri fruntaşe în competiţia
organizată pe diferite domenii de activitate. La sfârşitul anului 1984 se situa pe primul loc în
ceea ce priveşte producţia agricolă globală, iar în privinţa vânzărilor de mărfuri cu amănuntul
prin comerţul socialist, ocupa locul 4. Producţia industrială era exportată în peste 70 de state
ale lumii5.
În acelaşi timp, semnele crizei de energie şi materii prime sunt tot mai evidente, cu
repercusiuni directe asupra nivelului de trai. În 17 ianuarie 1985, Pacoste raportează conducerii
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superioare de partid: „Datorită presiunii scăzute a gazului metan, toate întreprinderile
industriale din judeţ, care folosesc aburi industriali, nu au putut lucra de la începutul anului,
ceea ce a prejudiciat realizarea sarcinilor de plan pe această perioadă. Din această cauză, avem
greutăţi deosebite în producerea energiei termice atât pentru unităţile economice, cât şi pentru
populaţie. Menţionăm că apa caldă menajeră nu se mai furnizează nicio zi, ceea ce a creat
nemulţumiri în rândul populaţiei” 6. Începând din 1985, pentru reducerea consumului de energie
electrică unităţile industriale care funcţionau în sistemul cu trei schimburi erau obligate să
treacă la două schimburi, zilele de repaus urmau să fie programate prin rotaţie, astfel ca
producţia să fie realizată în 3-5 zile lucrătoare săptămânal. Aceste măsuri au afectat peste 80 de
unităţi industriale importante din judeţ. Peste 40 de unităţi prestatoare de servicii pentru
populaţie urmau să funcţioneze doar în intervalul orar 8-18. Întreruperea furnizării energiei
electrice era frecventă, uneori durând şi peste 10 ore7.
În acelaşi timp, criza de produse agroalimentare de strictă necesitate, asociată cu
neajunsuri provocate de întreruperile de furnizare a curentului electric şi de restricţiile impuse
la circulaţia autovehiculelor şi a mijloacelor de transport în comun, provoacă o stare de
nemulţumire tot mai evidentă în rândul populaţiei. Şi totuşi perioada mandatului lui Cornel
Pacoste nu va fi percepută, comparativ cu cea a urmaşului său, Ilie Matei, o pacoste pentru
bănăţeni. Dincolo de o evidentă ţinută intelectuală, Pacoste s-a bucurat de simpatia unei părţi
importante a mediului universitar timişorean, fiind adeptul unor discursuri concise şi nu excesiv
de ideologizate şi bombastic-păşuniste. A rămas în mentalul colectiv drept un demnitar
comunist rezonabil pentru acea epocă, poate şi pentru că a fost urmat de durul şi zelosul Ilie
Matei.
Cornel Pacoste a fost membru al C.C. al P.C.R. (28 noiembrie 1974-23 noiembrie 1979
şi 18 decembrie 1982-22 decembrie 1989) şi membru supleant al Comitetului Politic Executiv
(23 noiembrie 1984-22 decembrie 1989)8.
La 13 noiembrie 1985 va fi numit secretar al C.C. al P.C.R., iar la 26 august 1986
viceprim-ministru al guvernului condus de Constantin Dăscălescu, funcţie pe care o va deţine
până în 22 decembrie 1989.
În această calitate, Cornel Pacoste va fi convocat în 17 decembrie 1989, la ora 16.00,
pentru a participa la o şedinţă extraordinară a Comitetului Politic Executiv al P.C.R., şedinţă ce
va începe în jurul orelor 16.45-17.00. Într-o evidentă stare de surescitare, Ceauşescu îi
informează pe cei prezenţi despre evenimentele de la Timişoara, legate de încercarea de
evacuare a pastorului László Tőkés, evenimente puse pe seama amestecului „cercurilor din
afară, a cercurilor străine, de spionaj, începând cu Budapesta, pentru că el [Tőkes – n.n.] a dat
şi un interviu”9. După ce precizează că „o serie de elemente declarate” s-au adunat şi în ziua de
17 decembrie „şi au provocat dezordine, au intrat în sediul Comitetului Judeţean de Partid”, îi
acuză pe generalul Vasile Milea, ministrul Apărării Naţionale, pe Tudor Postelnicu, ministrul
de Interne, şi pe generalul Iulian Vlad, şeful Departamentului Securităţii Statului, de trădare:
„Aţi trădat interesele ţării, interesele poporului, ale socialismului, şi n-aţi acţionat cu
răspundere!”10. Deşi cei trei acuzaţi şi-au recunoscut vina şi s-au angajat să aplice ordinele lui
Ceauşescu, acesta a precizat că este dispus să-i destituie, dacă este de acord Comitetul Politic
Executiv: „Din acest moment, preiau comanda armatei, să-mi pregătiţi decretul! Convocaţi
Consiliul de Stat, să facem totul legal, în seara asta! Nu mai am încredere în asemenea
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oameni!”11. După ce Gheorghe Rădulescu, Constantin Dăscălescu, Gheorghe Oprea şi Manea
Mănescu propun să se amâne destituirea celor trei miniştri, Ceauşescu simulează scena
demisiei, fiind însă implorat de o parte din cei prezenţi să rămână în fruntea partidului.
A fost un moment psihologic ce putea deveni crucial în evoluţia ţării, deoarece membrii
CPEx ar fi putut provoca demisia lui Ceauşescu şi salva astfel viaţa a peste 1000 de români12.
Din păcate, membrii CPEx nu numai că nu au încurajat demisia, dar unii s-au comportat
lamentabil, împiedicându-l pe Ceauşescu să părăsească sala şi implorându-l să le fie în
continuare conducător.
După această seară, Ceauşescu s-a întors şi, „aproape calm”, le-a propus să amâne
hotărârea de destituire şi i-a informat că a dat ordin să se întrerupă orice activitate turistică, să
nu se admită intrarea în ţară decât a cetăţenilor din Coreea de Nord, China şi Cuba, singurele
ţări în care el mai avea încredere, precizând: „Cei din ţările socialiste vecine sunt trimişi aici ca
agenţi”13. În acelaşi timp, îi avertizează pe cei prezenţi: „Toţi trebuie să ştie că suntem în stare
de război. Tot ce s-a întâmplat şi se întâmplă în Germania, Cehoslovacia şi Bulgaria acum, şi
în trecut în Polonia şi Ungaria, sunt lucruri organizate de Uniunea Sovietică, cu sprijinul
american şi al Occidentului. Trebuie să fie clar acest lucru, iar ceea ce s-a întâmplat în ultimele
trei ţări – R.D. Germană, Cehoslovacia, Bulgaria – au fost lovituri de stat organizate şi cu
sprijinul plevei societăţii, cu pleava societăţii cu sprijin străin” 14.
Pentru toţi cei prezenţi la şedinţă, hotărârea lui Ceauşescu de a se folosi armele de foc
pentru restabilirea liniştii trebuia să fie de domeniul evidenţei: „Deci, tovarăşi, având în vedere
situaţia care s-a creat, acum, de fapt, îmi dau seama că, aşa cum este, nu se poate face ordine cu
ciomagul. Am convocat şi teleconferinţa. Voi da ordin ca imediat să se primească, acum,
armament, toţi să fie înarmaţi şi să aplice ordinul... Deci măsuri imediate, să lichidăm repede
ce este în Timişoara, să punem trupele în stare de alarmă, în stare de luptă, atât unităţile
ministerului de Interne, cât şi cele ale ministerului Apărării Naţionale şi, oriunde se încearcă
vreo acţiune, lichidată radical, fără niciun fel de discuţie!”15.
Şi totuşi membrii CPEx nu şi-au recunoscut nicio vină, considerând că atunci nu puteau
să-şi exprime vreo poziţie privind reprimarea demonstranţilor. Acest lucru Pacoste îl susţine
fără echivoc la proces: „Domnule preşedinte, onoraţi judecători ai Curţii Supreme, informarea
din şedinţa CPEx despre evenimentele de la Timişoara, cât şi tensiunea şi nervozitatea paroxistă
care existau în acele clipe, nu permiteau exprimarea vreunei poziţii proprii a membrilor CPEx
şi din motivul că, de fapt, discuţiile erau între el şi cei trei” 16 [Milea, Postelnicu şi Vlad – n.n.].
Tensiunea existentă nu scuză lipsa de reacţie a celor prezenţi la şedinţă şi, cu atât mai mult, nu
scuză comportamentul lui Pacoste, care, potrivit declaraţiei făcute de stenografa Maria Ionescu,
s-a aşezat în dreptul uşii pentru a-l împiedica pe Ceauşescu să părăsească încăperea, rugându-l,
alături de Silviu Curticeanu, Nicolae Constantin, Emil Bobu, Constantin Dăscălescu şi Ana
Mureşan, „care începuse chiar să plângă..., să revină asupra hotărârii de a-şi da demisia, ceea
ce Nicolae Ceauşescu a şi făcut”17.
După şedinţă a urmat o teleconferinţă cu judeţele, Ceauşescu informând conducerile
judeţene despre evenimentele de la Timişoara şi despre măsurile luate în acest sens. La
terminarea teleconferinţei, Ceauşescu a hotărât să-i trimită în Banat pe Cornel Pacoste la
Timişoara şi pe Iosif Szasz la Reşiţa. Amândoi erau în conducerea centrală a partidului, dar
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cunoşteau bine cele două judeţe, deoarece ocupaseră funcţia de prim-secretar judeţean la Timiş
şi respectiv Caraş-Severin.
Trimiterea lui Pacoste la Timişoara, după ce îl trimisese şi pe Ion Coman şi pe mai mulţi
generali şi ofiţeri superiori ai M.Ap.N. şi M.I., exprimă îngrijorarea lui Ceauşescu, chiar dacă
el se străduia să minimalizeze evenimentele şi să pară sigur pe situaţie. De altfel, în jurul orelor
20.30, Ceauşescu îl avertizează într-o discuţie telefonică pe Pacoste: „O să primiţi [se referea
la el şi la Szasz – n.n.] un telefon, dar îţi atrag atenţia, nu pleci pentru aplauze acolo!”18.
Îngrijorarea şi teama îl stăpâneau şi pe Cornel Pacoste, el mărturisind această stare de spirit la
proces: „Îmi era teamă şi de faptul că era judeţul unde eu fusesem prim-secretar şi aveam, în
acelaşi timp, trăiri dintre cele mai profunde, pentru că la Timişoara, aici, mi-am început
activitatea de activist, părăsind meseria mea de dascăl, de 27 de ani, şi unde am avut, să vă spun
cu toată sinceritatea, cele mai mari satisfacţii ale vieţii mele, nu datorită muncii mele sau numai
a muncii mele, ci datorită oamenilor pe care i-am găsit aici, colaboratorilor pe care i-am avut,
tradiţiilor, şi în industrie, şi în agricultură, nivelului general de informaţie al acestor oameni”19.
Deşi îşi rezervase un bilet pentru trenul rapid Bucureşti-Timişoara, ce urma să plece la
ora 22.55, Pacoste va veni la Timişoara cu un avion militar AN-4, în jurul orelor 2330. De la
aeroport va merge cu o maşină particulară spre sediul Judeţenei de Partid, fiind sfătuit că nu e
bine să treacă prin centrul oraşului cu maşina trimisă de primul-secretar de la Caraş pentru a-l
lua pe Iosif Szasz. Când ajunge în faţa Judeţenei de Partid, rămâne surprins de ceea ce vede:
„Ajungând la sediu, parcă era o fortăreaţă, tehnică militară, în faţă maşină de pompieri arsă,
camion ars, Dacii distruse, uşile sparte...”20 Intră în biroul primului-secretar Radu Bălan, care
îl informează despre evenimentele petrecute, inclusiv despre existenţa mai multor morţi şi
răniţi. Din discuţiile purtate cu alţi demnitari locali aflaţi în sediu la acea oră află că „realizările
socialismului” au avut mult de suferit în oraşul de pe Bega. Pentru a se convinge de cele auzite,
înainte de a se caza la Hotelul „Partidului”, trece prin centrul oraşului cu maşina.
În dimineaţa zilei de 18 decembrie, oraşul „arăta groaznic, totul era devastat. Aerul avea
miros de vulcan aprins. Piaţa era ocupată de cordoane de militari şi securişti în civil, înarmaţi,
pe care trecătorii îi priveau cu ură, scârbă şi dispreţ. Pe străzi, în faţa magazinelor devastate şi
incendiate, se făcea curăţenie”21. Liniştea era doar aparentă, pentru că starea de spirit a
timişorenilor era mai mult decât tensionată, ca urmare a masacrului din ziua precedentă şi a
celor peste 800 de arestaţi. În ciuda stării de necesitate ce interzicea circulaţia în grupuri pe
străzi, la fiecare pas întâlneai oameni disperaţi, care îşi căutau copiii sau rudele ce dispăruseră
sau fuseseră arestate.
De la sediul Judeţenei de Partid, Cornel Pacoste pleacă împreună cu Radu Bălan 22 şi Ilie
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şi-a arătat, într-un cuvânt, mai pe scurt, vreau să spun, consternarea faţă de ce a constatat şi a
văzut privind distrugerile în oraşul Timişoara. Şi am simţit, în cele expuse de dumnealui,
fantastica părere de rău pentru bunurile şi averea poporului” 25.
Ioan Paştiu, directorul Întreprinderii „Optica” din Timişoara, ajuns după 1990 prefect al
judeţului Timiş, îşi aminteşte că Pacoste era nemulţumit, deoarece „în Timişoara s-a instalat o
stare de dezordine, oraşul este murdar, se manifestă foarte puţină atenţie în ce priveşte
aprovizionarea, situaţia populaţiei, şi că una din concluziile care ar fi dus la această situaţie
necorespunzătoare ar fi aceea că, în ultimul timp, au fost aduşi din alte localităţi diferiţi oameni,
care au fost angajaţi la diferite instituţii şi că aceştia, nefiind coordonaţi cum trebuie, au
amplificat această stare necorespunzătoare din municipiul Timişoara” 26.
Interesantă este poziţia secretarului judeţean de partid Sofronie Florea faţă de cele
afirmate de Cornel Pacoste. Iniţial, Florea a declarat că Pacoste a considerat că cele întâmplate
în Timişoara se datorează „acţiunilor unor agenturi străine, care au găsit la Timişoara teren
fertil”. Pacoste „a făcut apel să se împiedice demonstraţiile. A spus că sunt morţi şi răniţi şi că
Armata are ordin să tragă în manifestanţi” 27. La proces, Florea nu mai recunoaşte această
declaraţie, o pune pe seama unei confuzii şi susţine că Pacoste le-a cerut celor prezenţi să pună
mai mult accent pe educarea oamenilor: „Pacoste a debutat prin a spune că e incredibil în
legătură cu ce s-a întâmplat la Timişoara şi nu-şi poate explica cum de a fost posibil aşa ceva.
A cerut ca, în adunările generale care urmau să se desfăşoare în cursul aceleiaşi zile, să se
dezvolte spiritul de combativitate şi să se pună accent pe educarea oamenilor” 28.
După terminarea şedinţei, Pacoste a plecat împreună cu Ilie Matei la Centrul Universitar
Timişoara la o întâlnire cu rectorii timişoreni. A fost de acord cu propunerea făcută de
academicianul Ion Anton, rectorul Institutului Politehnic „Traian Vuia” de a li se da studenţilor
vacanţă, iar când unul dintre vorbitori a precizat că studenţii nu au participat la devastări, a
simţit nevoia să precizeze: „Sunt convins, pentru că eu cunosc prestigiul Centrului Universitar
Timişoara”29.
După şedinţă se întoarce la sediu, unde află de la Ion Coman că, din ordinul Elenei
Ceauşescu, el sau Matei trebuie să plece la Arad. Va pleca Pacoste cu o maşină ARO a Direcţiei
Agricole Timiş, în jurul orei 10.15, fiind aşteptat la limita de judeţ de Elena Pugna, primsecretar al Comitetului Judeţean P.C.R. Arad.
Pacoste a stat în Arad până în seara zilei de 19 decembrie, când a fost chemat de Ion
Coman să se întoarcă în Timişoara, deoarece, din ordinul Elenei Ceauşescu, urma să-l
înlocuiască Ilie Matei.
Atât trimiterea sa la Arad, cât şi înlocuirea cu Ilie Matei, un om mai dur şi mai hotărât,
erau legate de posibila influenţă a evenimentelor din Timişoara asupra arădenilor. În ciuda
acestor realităţi, Pacoste a negat cu vehemenţă orice legătură cu revolta timişorenilor: „Aşa
după cum am arătat, la Arad eu m-am preocupat, până în seara zilei de marţi, 19 decembrie,
când am revenit la Timişoara, la chemarea lui Coman Ion, de rezolvarea unor probleme privind
buna aprovizionare a populaţiei şi a unităţilor economice” 30.
Elena Pugna, departe de a recunoaşte adevărata misiune a lui Pacoste la Arad, e mai
nuanţată. Potrivit declaraţiei sale, imediat după sosire, Pacoste a convocat o şedinţă a
Secretariatului Comitetului Judeţean P.C.R. Arad, la care au participat şi şeful Securităţii
judeţului, al Miliţiei şi al Gărzilor Patriotice. Celor prezenţi, Pacoste le-a prezentat
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evenimentele de la Timişoara şi le-a cerut să ia măsuri pentru a împiedica asemenea evenimente
şi la Arad. A doua zi a participat la o altă şedinţă de secretariat judeţean, unde le-a vorbit despre
distrugerile întâmplate în Timişoara, după care a plecat cu Elena Pugna şi cu secretara ei cu
probleme de agricultură în două complexe pentru creşterea porcilor31.
În seara zilei de 19 decembrie, Pacoste s-a întors la sediul Judeţenei de Partid din
Timişoara, dar aflând că a luat foc depozitul de materiale de la I.A.E.M., care se afla în preajma
rezervoarelor de la Fabrica de hidrogen, s-a deplasat rapid în acea zonă, fiind însoţit de Radu
Bălan. De acolo a plecat direct spre Hotelul „Partidului” pentru a se odihni.
A doua zi dimineaţă este trimis de Ion Coman la Întreprinderea „Comtim”, dar acelaşi
Ion Coman îi cere să meargă la U.M.T., deoarece muncitorii de la cea mai mare uzină din oraş
au încetat lucrul şi au intrat în grevă. „M-am conformat, declară Pacoste la proces – am ajuns
la U.M.T., unde, într-adevăr, marea majoritate a muncitorilor lăsase lucrul şi se pregăteau să
iasă în stradă, la manifestaţii, timp în care strigau: «Moarte lui Ceauşescu!», «Libertate!»,
«Vrem democraţie!», «Daţi-ne morţii!», «Vrem pâine!», «Armata e cu noi!», «Fără violenţă!»
şi altele”32.
La U.M.T. îl întâlneşte şi pe Radu Bălan, dar toate încercările celor doi demnitari
comunişti de a linişti mulţimea dezlănţuită în curtea întreprinderii eşuează rapid. Muncitorii
solicitau atât îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, cât şi înlăturarea regimului dictatorial condus
de Nicolae Ceauşescu. Cei doi lideri comunişti realizează rapid că se află în faţa unui protest
social şi politic deopotrivă şi, în scurt timp, părăsesc cea mai mare întreprindere timişoreană,
revenind la sediul Judeţenei de Partid. Aici, împreună cu Radu Bălan, coordonează acţiunea de
montare a două staţii de amplificare la Operă şi pe balconul Judeţenei33.
Cornel Pacoste va participa la întâlnirea cu primul-ministru Constantin Dăscălescu şi cu
secretarul cu probleme organizatorice al C.C. al P.C.R., Emil Bobu, trimişi de Ceauşescu la
Timişoara pentru a analiza situaţia creată de protestul timişorenilor. Pentru că era viceprimministru, Dăscălescu i-a reproşat atât lui, cât şi secretarului Ion Coman lipsa de eficienţă a
măsurilor luate împotriva protestatarilor. Răspunsul lui Pacoste a fost unul realist şi, bineînţeles,
buimăcitor pentru Dăscălescu: „Atât eu, cât şi Coman Ion, le-am explicat că nu se mai poate
face nimic. Că Timişoara este în mâna timişorenilor şi că, în realitate, noi am devenit ostatecii
lor”34.
În jurul orei 18.00, Pacoste coboară împreună cu Bălan în faţa sediului partidului, unde
se aflau zeci de mii de protestatari. Pentru a încerca să mai tempereze furia demonstranţilor, cei
doi demnitari comunişti propun constituirea unei delegaţii din rândul demonstranţilor, care săi prezinte primului-ministru doleanţele lor. Aceştia se vor constitui într-un Comitet cetăţenesc,
ce va reprezenta al doilea nucleu de conducere a revoltei timişorenilor. După schimburi dure de
replici între primul-ministru şi revoluţionarii Ioan Savu, Ioan Marcu, Sorin Oprea, Petre
Petrişor, Mircea Mureşanu etc., de neimaginat cu doar o săptămână în urmă, se structurează un
set de revendicări: abdicarea dictatorului, demisia guvernului, eliberarea arestaţilor, restituirea
morţilor familiilor pentru a fi îngropaţi creştineşte, alegeri libere etc.35 Revendicările, transcrise
de Ioan Savu, vor fi prezentate mulţimii de către Petre Petrişor şi vor fi comunicate, împreună
cu numele liderilor, Consulatului Iugoslav, pentru a fi difuzate în exterior36.
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În jurul orei 18.00, o delegaţie a F.D.R., formată din Lorin Fortuna, Claudiu Iordache,
Nicolae Bădilescu, Mihaela Munteanu etc. vine în sediul Judeţenei de Partid pentru a participa
la tratativele cu reprezentanţii guvernului. Revendicările lor erau aproape similare cu cele
transcrise de Savu, cea mai importantă fiind demiterea lui Ceauşescu 37. Evident că Dăscălescu
nu a avut curajul să-i comunice dictatorului dorinţa cea mai fierbinte a timişorenilor, astfel că
negocierile cu reprezentanţii guvernului au eşuat. Singurele revendicări acceptate au fost cele
referitoare la eliberarea celor arestaţi – o parte dintre ei vor veni în cursul serii în Piaţa Operei
– şi restituirea morţilor. Pe toată durata aşa-ziselor negocieri, mulţimea a scandat lozinci
anticeauşiste: „Jos Ceauşescu!”, „Jos analfabeta!”, „Ceauşescu şi soţia nu au loc în România!”,
„Până la Crăciun să scăpăm de-acest nebun!” etc.38
La aceste „negocieri” cu revoluţionarii din cele două delegaţii a participat şi Cornel
Pacoste, iar comportamentul acestuia i-a dezamăgit la unison. Astfel, în timp ce Ceauşescu
înfiera la televiziune acţiunile „huliganilor” timişoreni, revoluţionarul Ioan Savu a ieşit în
Balconul Judeţenei de Partid şi s-a adresat protestatarilor, stârnind nemulţumirea lui Pacoste:
„În acel moment, a venit în Balcon Cornel Pacoste, a încercat să-mi smulgă microfonul din
mână, m-a ameninţat că o să fiu împuşcat, că instig, din nou, oamenii, s-a aplecat peste
balustrada Balconului şi a sesizat că în mâinile oamenilor erau steaguri cu stema decupată, s-a
întors, din nou, spre mine şi mi-a spus: «Domnule, dumneata ştii că profanarea drapelului de
stat se pedepseşte foarte aspru şi că rişti să fii împuşcat pentru asta?». Am început să râd. Că
deja nu mă mai speriam”39. La proces, Pacoste a negat această secvenţă, solicitându-i printr-un
bileţel avocatului care îl apăra să ceară reaudierea martorului şi confruntarea cu el, ceea ce
avocatul a şi făcut. Din păcate pentru „amnezia” lui Pacoste şi din fericire pentru adevărul
istoric, lucrurile au fost clarificate atât de Ioan Savu, cât şi de Radu Bălan, prin declaraţiile
făcute la proces40.
Dezamăgirea lui Ioan Savu faţă de comportamentul lui Cornel Pacoste îi este mărturisită
explicit şi scriitorului Titus Suciu, autorul primei cărţi despre evenimentele acelor zile: „Ca
vechi timişorean, aveam despre el o impresie bună, cât timp a fost prim-secretar nu ne-a mers
chiar rău, deci am încercat să văd cum gândeşte, ce poziţie are faţă de ceea ce s-a întâmplat la
Timişoara. Omul m-a dezamăgit. Nu gândea, nu voia să gândească, avea idei fixe, judeca de
parcă în faţa Judeţului se găseau doi-trei inşi, într-o plimbare de după-amiază”41.
Nici Lorin Fortuna, liderul Frontului Democratic Român, nu are cuvinte laudative la
adresa lui Cornel Pacoste: „În momentul în care i-am spus lui Cornel Pacoste «fără dictatorul
Ceauşescu şi familia lui», omul a avut o ieşire violentă. «Cum vă permiteţi să propuneţi aşa
ceva?» Am spus: «Foarte simplu, cu asta începem, dacă nu sunteţi de acord, plecăm şi…».
Pacoste a avut atunci un moment de furie şi mi-a spus că se interesase cine sunt: «Măi, Furtună,
mă – ceva în sensul acesta – şi tu ai venit să faci aici furtună, mă, lasă că ne-am interesat noi,
ştim cine eşti, lasă că vezi tu!» Credea că poate în felul acesta mă intimidează” 42.
Atitudinea de intimidare evidentă în comportamentul lui Pacoste şi al celorlalţi
demnitari comunişti, departe de a putea accepta în 20 decembrie 1989 că în România soarele
răsare şi apune zilnic şi fără „dictatorul Ceauşescu şi familia lui”, l-a enervat pe impulsivul
Lorin Fortuna. Acesta a încercat să smulgă microfonul din mâna lui Pacoste pentru a-i spune
mulţimii că este ameninţat, lucru care l-a făcut pe fostul prim-secretar judeţean să-şi schimbe
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radical atitudinea, potrivit mărturisirii lui Fortuna: „Părea, aşa dintr-o dată, alt om, ne îndemna
să ne calmăm, promitea că lucrurile se vor rezolva, dar nu aşa, în realitate încerca să ne
determine să renunţăm la Revoluţie, ceea ce…” 43.
Imaginea unui Pacoste depăşit total de evenimente, incapabil să înţeleagă revolta reală
şi pe deplin motivată a timişorenilor, o conturează şi mărturia unui alt lider de necontestat al
timişorenilor, Claudiu Iordache: „Pacoste s-a comportat lamentabil. Jalnic. Nu înţelegea nimic
din ce se întâmpla în ţară, în Europa, a luat-o de la început cu ameninţările, ne-a acuzat de
situaţia de la ELBA, a sărit apoi în Panama, unde americanii tocmai intraseră, ne-a vorbit despre
jocul marilor puteri. Când i s-a propus şi lui să treacă de partea noastră, a spus: «Sunt socialist
prea vechi ca să mai pot face asta»44. Aidoma lui Ceauşescu, şi Pacoste era convins că
timişorenii făceau jocul străinilor, în special al ruşilor” 45.
Pacoste a rămas toată noaptea în sediul Judeţenei de Partid, participând atât la discuţiile
cu reprezentanţii revoluţionarilor, cât şi la plecarea lui Dăscălescu şi Bobu spre aeroport, în
jurul orei 3.00. În jurul orei 5.00 asistă, alături de Coman, Bobu şi colonelul Ion Popescu, şeful
Inspectoratului de Interne Timiş, la citirea Decretului privind declararea stării de necesitate în
judeţul Timiş de către generalul Mihai Chiţac, potrivit declaraţiei făcute de acesta la proces:
„Ion Coman împreună cu cei trei colaboratori – Cornel Pacoste, colonelul Popescu şi Radu
Bălan – a hotărât ca acest decret să fie citit către ora cinci… Am citit acest decret de la Balcon,
cu lumina unui paraşutist, care a aprins o lanternă. La început, au tăcut din gură [protestatarii –
n.n.]; după aceea, când am citit cine semnează decretul, am fost huiduit. De la Balcon, când mam întors, după perdea erau Ion Coman, Cornel Pacoste, colonelul Popescu şi Radu Bălan. Toţi
patru asistaseră, din dosul perdelei, la ceea ce am făcut eu”46.
În dimineaţa zilei de 21 decembrie, Pacoste era în sediul partidului, alături de Bălan şi
Coman, când acesta i-a solicitat primarului Petru Moţ să ia măsurile organizatorice necesare
pentru constituirea, din Platforma Industrială a Căii Buziaşului, a două grupuri de către cinci
mii de oameni, formate din muncitori şi din luptători din Gărzile Patriotice, cu care să se
îndrepte spre centrul oraşului”47. În ciuda încercărilor făcute şi a deplasării militarilor în zona
întreprinderilor ELBA, Electromotor, „6 Martie” etc., intenţia nu s-a putut finaliza, muncitorii
fiind, majoritatea, în Piaţa Operei.
După eşuarea acestei contrademonstraţii, Pacoste realizează că centrul puterii locale nu
mai era Judeţeana de Partid. Pentru a simţi mai bine pulsul oraşului, Pacoste pleacă, după
propria mărturisire, împreună cu Radu Bălan spre Piaţa Operei: „Joi seara, către ora 8.30, eu cu
Bălan am plecat pe jos, să trecem aproape de Calea Operei. De Piaţa Operei. Ne-am întâlnit cu
tineri demonstranţi. Ne cunoşteau. Nu ne-au făcut nimic”48.
În dimineaţa zilei de 22 decembrie, peste 150.000 de timişoreni se aflau în Piaţa Operei,
scandând lozinci împotriva regimului ceauşist şi aplaudând discursurile celor de la Balcon. De
aceea, vestea că dictatorul a fugit a produs un entuziasm greu de descris, alinând, în parte, şi
durerea acelora care abia îşi îngropaseră morţii sau încă sperau să-i găsească. După fuga lui
Ceauşescu, Coman şi Pacoste, potrivit declaraţiei date la proces de Ion Popescu, „au părăsit
sediul Comitetului Judeţean de Partid, pe poarta nr. 2, după ce au distrus nişte documente,
abandonând misiunea pentru care fuseseră trimişi la Timişoara” 49.
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Cei doi demnitari comunişti au plecat pe jos spre aeroport cu intenţia de a merge la
Bucureşti, dar nu au ajuns decât la Gara de Est din Timişoara. Neavând acte la ei, au fost reţinuţi
de patru tineri şi conduşi la sediul Frontului Democratic Român de la Operă 50. Prezenţa celor
doi reprezentanţi ai regimului comunist şi mai ales dorinţa lui Pacoste de a se adresa din
Balconul Operei timişorenilor l-au bulversat pe Sorin Oprea, care asigura paza Operei: „M-am
mirat de privirea lui pierdută, dar şi de îndrăzneala de a veni acolo, în «gura» lupului. Şi mai
ales de tupeul lui. Auziţi ce voia: să vorbească! Să se adreseze timişorenilor! Am simţit că
pocnesc! Păi noi luptaserăm împotriva cui şi pentru ce muriserăm şi aveam gloanţe în noi, ca
să-i vedem la tribună pe cei ce dăduseră ordine să fim împuşcaţi? Am reuşit să mă stăpânesc, iam retezat orice tentativă de a-şi explica demersul, l-am pus sub paza unui tânăr, căruia i-am
dat mână liberă să-l împuşte dacă va aborda pe cineva ori va încerca să plece” 51.
Prin rechizitoriul din 29 martie 1990, Procuratura Militară Timişoara a dispus trimiterea
în judecată în stare de arest a inculpatului Cornel Pacoste pentru săvârşirea infracţiunii de
genocid, prevăzută de Art. 357, alin. 1, litera a şi b din Codul Penal52. În acelaşi timp, a fost
pusă în mişcare şi acţiunea de complicitate la infracţiunea de subminare a economiei naţionale,
prevăzută la Art. 165, alin. 1 şi 2 din Codul Penal. Pentru că cercetarea penală pentru
infracţiunea de genocid a fost terminată, în timp ce infracţiunea de subminare a economiei
naţionale necesită timp, s-a dispus disjungerea cauzei53.
La proces, Cornel Pacoste neagă toate acuzaţiile, fiind convins „că s-a vrut, de la
început, ca foşti oameni din conducerea statului şi, în special, a fostului Partid Comunist, din
clipa istorică 16-22 decembrie 1989, şi numai din aceasta, să fie colectiv incriminaţi de fapte
abominabile, de toate suferinţele şi fărădelegile săvârşite în regimul comunist, în perioada de
aproape 45 de ani, ca ei să fie singurii vinovaţi, indiferent de viaţa, activitatea fiecăruia, şi deci
întreaga ură şi mânie a poporului să fie aruncată numai asupra lor” 54. Pacoste neagă acuzaţiile,
fiind convins că „au fost arestaţi şi trimişi, în scurt timp, în judecată, unii doar după câteva
minute de urmărire penală, mai precis circa 15-20 de minute, sub incriminarea cumplită de
genocid”55. „Există numai prezumţia unei vinovăţii bazate pe faptul că suntem vinovaţi şi
trebuie să fim exemplar pedepsiţi. Indiferent de faptele şi viaţa noastră. Indiferent că mulţi
dintre cei din boxă intrasem în politică cu mult după instalarea comunismului în ţara noastră”,
declara Cornel Pacoste în ultimul cuvânt rostit în 18 decembrie 1991 în faţa instanţei.
Din păcate pentru morţii Timişoarei, declaraţia demnitarului comunist era fără
acoperire. Prin complicităţi politice şi tertipuri juridice, cei vinovaţi de crimele de la Timişoara
vor reuşi, într-o formă sau alta, să fie eliberaţi şi chiar să se victimizeze pentru că, după fuga
dictatorului, au fost acuzaţi de complicitate la reprimarea revoluţiei.
La proces, Pacoste a negat orice implicare în reprimarea demonstranţilor, susţinând că
nici măcar nu a auzit, în acele zile, vreun foc de armă în Timişoara: „Am precizat că n-am văzut
nimic şi, nici în general, n-am văzut, n-am auzit un foc, n-am văzut un mort, n-am văzut un
rănit, n-am văzut decât pe Oprea acela care m-a impresionat. Eu nici pe tatăl meu nu l-am văzut
când a murit, domnule preşedinte, iertaţi-mă că vă spun! I-am pus un prosop pe faţă ca să-l pot
săruta. Nu pot să privesc morţii. Eu n-am pomenit cuvântul «moarte» în viaţa mea. N-am tăiat
un pui de găină”56.
Cu certitudine că Pacoste nu a tras în demonstranţi şi nici nu a dat ordin să se tragă, dar
cu aceeaşi certitudine putem afirma, fără teama de a greşi, că nu a fost străin de represiunea de
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la Timişoara şi nu a încercat să împiedice această represiune. Şi Cornel Pacoste, ca şi Radu
Bălan, s-au bucurat de o anumită apreciere din partea timişorenilor – ce-i drept, în procente
diferite – dar şi unul şi celălalt, în decembrie 1989, s-au situat în tabăra lui Ceauşescu, fiind
victime inevitabile ale prăbuşirii unui sistem în care s-au format şi cu care s-au identificat până
în ultima clipă.
Cele afirmate mai sus au fost confirmate la proces, cel puţin în cazul lui Pacoste, chiar
şi de către avocata care-l apăra: „Vedeţi, oamenii pot avea credinţe politice cinstite, dar greşite.
El a crezut în această idee. Întâmplător, în familia mea am pe cineva care îl cunoaşte de copil
şi, poate de aceea, vă spun, Pacoste a crezut cinstit în ceea ce a făcut, dar uneori se întâmplă ca
în ceea ce am avut noi mai bun şi mai cinstit, tocmai acolo să greşim” 57.
Nici Pacoste şi nici Bălan nu au vrut şi poate nici nu au putut să creadă, în ciuda
numărului mare de morţi şi răniţi de care au ştiut, că sângele vărsat pe străzile oraşului de pe
Bega era preţul libertăţii şi al victoriei şi că după această represiune, fără precedent în istoria
României moderne, nu mai putea fi cale de întoarcere.
Prof. dr. Dumitru TOMONI
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