
 

BURADA Corneliu (26 octombrie 1929, Beceni, Buzău) – inginer de căi ferate, 

specialitatea vagoane; în iunie 1990 era Ministrul Transporturilor  

Tehnocrat aparţinând celei de-a doua generaţii de elite comuniste, ocupând poziţii 

decizionale în aparatul de stat, fără a fi însă prea mult implicat în activitatea de partid
1
.  

La standardele societăţii comuniste avea „origine sănătoasă”, provenind dintr-o 

familie de ţărani mici. După ce a terminat şapte clase şcoală generală, a stat doi ani cu părinţii, 

iar din 1945 a urmat şcoala de elevi meseriaşi C.F.R. din Buzău, calificându-se în 1949 ca 

lăcătuş. În acelaşi an a fost admis în clasa a IV-a la şcoala medie tehnică căi ferate din 

Bucureşti, pe care a terminat-o un an mai târziu.   

În perioada 1950 – 1955 a urmat Facultatea de Mecanica Transporturilor, secţia 

material rulant, a Institutului de Căi Ferate Bucureşti, acolo unde a fost ales organizator al 

grupei U.T.C. Imediat după terminarea facultăţii a fost încadrat ca inginer stagiar la Uzinele 

„23 August” – Bucureşti. În anul 1956 devine membru de partid şi se transferă la Uzinele 

„Griviţa Roşie”. Aici lucrează ca maistru principal şi şef de atelier până în anul 1964, atunci 

când este promovat în centrala Ministerului Transporturilor, întâi ca şef de serviciu şi apoi ca 

director adjunct. Promovează rapid ca adjunct al ministrului (Căilor Ferate până la 19 august 

1969, Transporturilor - 16 septembrie 1969 – 16 martie 1971 -, respectiv Transporturilor şi 

Telecomunicaţiilor – 1 aprilie 1971 - ), la 1 februarie 1967
2
. Din această funcţie este destituit 

la 23 aprilie 1982 pentru implicarea în scandalul legat de mişcarea “Meditaţia 

Transcendentală”, temeiul legal fiind încălcarea Legii nr. 23/1971 privind apărarea secretului 

de stat
3
. Tot din această cauză a fost scos şi din învăţământ, el fiind cadru didactic al Facultăţii 

de Transporturi a Institutului Politehnic Bucureşti încă din 1955, şi înlăturat din funcţia de 

preşedinte al Federaţiei Române de Rugby, pe care o conducea din anul 1967
4
. După 

destituire lucrează ca inginer la Revizia de Vagoane Simeria (1982 - 1983) şi inginer principal 

la Întreprinderea de Material Rulant Paşcani (1983 - 1989).   

Pe linie politică s-a implicat atât cât să îi ajute în carieră. A absolvit Universitatea 

serală de Marxism-leninism şi cursurile C.E.P.E.C.A. (Centrul de Perfecţionare al Cadrelor 

din Economia Naţională şi Administraţie). Mai mulţi ani a îndeplinit funcţia de secretar al 
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organizaţiei de bază, secretar al comitetului de partid pe uzină, membru al Comisiei 

economice a Sectorului 8 şi membru al Comitetului de partid din Ministerul Transporturilor. 

Iată cum este caracterizat într-un referat al Secţiei Cadre din anul 1974: „Are o bună pregătire 

politică, ia parte activă la viaţa organizaţiei, luptă pentru traducerea în viaţă a hotărârilor de 

partid şi de stat”
5
.    

La 2 ianuarie 1990, prin Decretul nr. 8 al C.F.S.N., care divizează Ministerul 

Transporturilor şi Telecomunicaţiilor în Ministerul Transporturilor, respectiv Ministerul 

Poştelor şi Telecomunicaţiilor
6
, B.C. este numit ministru al Transporturilor

7
. Din această 

funcţie pleacă odată cu formarea celui de-al doilea guvern Roman, la 28 iunie 1990, pentru a 

fi consilier în acelaşi minister (până în 1994). În 1996 a fost numit director adjunct ştiinţific la  

I.S.C.T. (Institutul de Studii şi Cercetări în Transporturi). 
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