
Mitropolitiul Nicolae Corneanu este printre putinii ,,turnatori" care si-au 
recunoscut fapta

Cristian Frant,

Desi am fi tentati sa spunem ca ,,turnatorii" securitati au scris notele informative sub presiune, oamenii 
sistemului spun ca majoritatea ,,turnatorilor" veneau voluntar la securitate

Cunoscutul dizident anticomunist Doru Braia este cel care subliniaza acest lucru, intr-un interviu pentru Revista 
Agero. ,,Niste dezvaluiri ulterioare "spectaculoase" ale generalului Iulian Vlad m-au pus pe ganduri: o buna 
parte din informatori erau voluntari, se prezentau Securitatii din proprie initiativa! Las la o parte numarul 
absolut urias de informatori si agenti. Nu are atunci dreptate Paul Goma cand spune ca "romanii au fost ocupati 
de romani"a Eu am avut tristetea sa descopar chiar in cercul meu familial informatori ai Securitatii, care, cert, m-
au turnat si pe mine... Daca si oamenii care ma auzeau zi de zi au facut "pactul cu Diavolul", de ce la nivel 
national ar fi fost altfela Se ajunsese pana acolo ca, unii parinti isi obligau copii sa urmeze o cariera profesionala 
in Securitate, ca "sa o duca mai bine"... 
Printre cei mai de seama oameni acuzati de astfel de seama se numara actualul Miropolit Nicolae Corneanu, cel 
care a si recunoscut ca a facut politie politica, colaborand cu fosta securitate inca din 1950, cand a semnat un 
angajament. In acea perioada Nicolae Corneanu era profesor la Academia Teologica din Caransebes. Dupa 1990 
mitropolitul a recunoscut ca a colaborat cu Securitatea si si-a cerut scuze public pentru aceste fapte. Acesta 
semna notele informative cu pseudonimul ,,Munteanu, Popa, Popescu Ion/Ioan sau Munteanu Ioan". De altfel, 
atunci cand exista posibilitatea ca acesta sa fie numit episcop-vicar la Arad, Securitatea i-a dat aviz favorabil 
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,,organele noastre sunt pentru ca CORNEANU Nicolae sa fie numit in functia de vicar la Episcopia Aradului, 
deoarece este cunoscut ca un element atatasat care a sprijinit in diverse probleme organele noastre. Fata de 
aceasta situatie rugam daca este posibil a se interveni pe langa Departamentul Cultelor pentru ca acesta sa fie 
numit in functia respectiva" reiese intr-o nota din 10 feb 1952, data publicitatii de CNSAS. Mitropolitul nu a 
ramas insa doar la stadiul de n note informative, ci chiar se vedea direct su reprezentantii Securitatii. Chiar si 
cand a fost ales Mitropolit al Banatului, acesta stabilise cu Securitatea o parola prin care cei care veneau la el 
pentru informatii sa fie recunoscuti: ,,Cu informatorul Popescu Ion, fost Popa Vasile, cu numele real de 
CORNEANU Nicolae, care detine functia de Mitropolit al Banatului se va putea lua legatura de catre un alt 
ofiter folosind urmatoarea parola: Sunt preotul POPESCU ION si am venit la dumneavoastra din partea 
domnului avocat /.../, pentru a discuta o problema" este consemnat intr-o nota a Securitatii din 5 decembrie 
1971, citata de CNSAS:


