
Preoti turnatori la Securitate, o poveste fara sfarsit. Protopopul de Oradea, Dorel 
Rusu, acuzat de un prieten ca l-ar fi turnat

Florina Pop,

Parintele oradean Gheorghe Turcas stia ca a fost urmarit de Securitate, dar nu aflase de catre cine. Nu mare i-a 
fost mirarea si supararea cand a descoperit ca un prieten drag s-a numarat printre turnatori.

"Din cei sase informatori care apar cu declaratii in dosarul meu am recunoscut doi. Primul dintre ei, protopopul 
Dorel Rusu, bun prieten din tinerete, s-a dat singur de gol", povesteste preotul pentru publicatia Bihoreanul.

Dorel Rusu, apropiat al episcopului ortodox Sofronie Drincec, este acuzat ca ar fi colaborat cu Securitate sub 
numele de cod Teodor Florescu si ca ar fi scris note informative despre preoti.

Scandalul a izbucnit in urma publicarii pe internet a unui articol despre parintele Gheorghe Turcas din Simleu 
Silvaniei, revenit dupa 1990 la greco-catolicism. Fost coleg de facultate cu Rusu, preotul, acum pensionar, si-a 
obtinut de la CNSAS in 2011 dosarul de urmarire informativa incheiat pe numele sau de Securitate sub numele 
de cod "Pastorul", avand toate motivele sa fie curios.

http://adevarul.ro/locale/oradea/preoti-turnatori-securitateo-poveste-sfarsit-protopopul-oradea-dorel-rusu-acuzat-prieten-cal-a-turnat-securitate-1_52020a4cc7b855ff56b2b432/index.html


Intre anii 1977-1986 Turcas a slujit ca preot in Badacin, satul natal al lui Iuliu Maniu, fost fief taranist si greco-
catolic intens monitorizat de Securitate. Desi caracterizarea facuta de turnator este chiar magulitoare "Pastorul" 
fiind descris ca un preot serios si competent, Turcas este dezamagit de gestul prietenului sau.

Turcas nu isi explica motivele pentru care Rusu ar fi acceptat sa devina informator. "Nu inteleg ce s-a intamplat. 
El n-avea nevoie de ajutorul Securitatii. Era destept si serios. Putea ajunge departe pe capul lui. Chiar l-as 
intreba: <<Ba Dorele, ce te-a determinat sa intri in acest joc murdarÂ»>>", zice greco-catolicul.

Zvonurile privind motivatia lui Rusu sunt impartite. Unele surse preotesti pun racolarea protopopului pe seama 
ajutorului dat de Securitate in studentie, in urma accidentului de tren in care si-a pierdut laba unui picior, altii pe 
seama patriotismului ori chiar a firii retrase, usor timide. Fapt este ca in primavara lui 1985, deci concomitent cu 
nota informativa despre Turcas, parintele Rusu a fost avansat din fundul Salajului la Episcopia Oradea, cu 
locuinta si post asigurate.

Dorel Rusu neaga

Contactat de Bihoreanul, protopopul neaga ca ar fi autorul notei informative: ,,Este o grava eroare! Nu am fost 
eu! La data respectiva eram deja inspector eparhial la Oradea".  
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