
 

DIAMANDESCU Ion Corneliu (n. 5 ian. 1936, mun. Bucureşti) 

În 1955 a absolvit Şcoala medie tehnică de instalaţii din 

Bucureşti iar apoi s-a înscris la Şcoala tehnică de transporturi 

aeriene Bucureşti cu durata de un an (1955 – 1956). La 

finalizarea studiilor a fost repartizat ca radiotelegrafist la 

Aeroportul Băneasa, acolo unde şi-a desfăşurat activitatea 

doar pentru trei luni de zile, deoarece în 1956 a fost admis la 

Şcoala militară de ofiţeri de miliţie Bucureşti (1956 – 1958).  

După absolvirea şcolii militare de ofiţeri activi a MAI şi 

obţinerea gradului de locotenent de miliţie a fost repartizat la Direcţia economică din 

Direcţia Generală a Miliţiei, acolo unde a ocupat funcţiile de lucrător operativ prim (1958 

– 1961) şi şef al Secţiei industrie (1961 – 1963). În 1963 a fost mutat la Direcţia regională 

de Miliţie Iaşi în funcţia de şef al Serviciului economic (1963 – 1967) iar după absolvirea 

facultăţii de Drept a fost promovat în funcţia de locţiitor al şefului Direcţiei regionale de 

Miliţie Iaşi/Miliţia judeţului Iaşi (1967 – 1974).  

Într-un referat de cadre întocmit de Secţia cadre a CC al PCR la data de 25 mai 1977, se 

menţiona o abatere pe linie de serviciu pentru care a fost pedepsit disciplinar (atât pe linie 

profesională, cât şi pe linie de partid): 

În 1971, pentru  faptul că a apelat la unii subordonaţi pentru procurarea unor materiale şi obiecte 

din comerţ pentru părinţii şi rudele sale, iar cu ocazia cumpărării unui autoturism nu a menţionat 

în actul de vânzare-cumpărare preţul real, a fost pedepsit de conducerea ministerului cu „mustrare 

severă”, iar pe linie de partid cu „mustrare”, sancţiuni ce i-au fost ridicate
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. 

În 1974 a revenit în Direcţia economică din Inspectoratul General al Miliţiei în 

funcţia de şef serviciu, funcţionând până la promovarea sa în funcţia de locţiitor al şefului 

Direcţiei judiciare din IGM (1976 – ?). În 1976 a fost trimis timp de 4 luni în Pakistan 

pentru a ajuta la organizarea poliţiei din acest stat. La înapoierea în ţară a fost numit în 

funcţia de locţiitor al şefului Miliţiei Capitalei, poziţie pe care a deţinut-o până în 1985. 

Nefiind un ofiţer agreat de şeful Miliţiei municipiului Bucureşti (colonelul Marin 
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Bărbulescu), dar nici de către şeful IGM (generalul-locotenent Nuţă V. Constantin), 

Diamandescu a fost mutat în aparatul central al IGM ca locţiitor al şefului Direcţiei 

judiciare
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 (1985 – 30 apr. 1986). Un an mai târziu a fost mutat la Botoşani în funcţia de 

şef al Miliţiei judeţene, activând acolo până în decembrie 1989 (30 apr. 1986 – 28 dec. 

1989).  

 Înainte de decembrie 1989, ofiţerul Diamandescu a publicat o serie întreagă de 

articole în organele MI. Primele sale articole au apărut în perioada 1967 – 1968. Ultimul 

său text a fost publicat în revista MI „Pentru Patrie”, din noiembrie 1989. Este vorba 

despre articolul „Pe cine invităm la video”, în care autorul relata cum un hoţ din Botoşani 

deghizat în lucrător la întreprinderea locală de electricitate a sustras mai multe obiecte din 

casa unei botoşănence care deţinea un videocasetofon şi care îşi pusese casa la dispoziţia 

prietenilor pentru vizionarea filmelor pe casete video (cazul a fost rezolvat cu 

„operativitate” de către ofiţerii Aurel Păun şi Constantin Barbu din Miliţia judeţului 

Botoşani).  

În data de 8 ianuarie 1990 a fost avansat la gradul de general-maior iar câteva zile 

mai târziu, prin Decretul CFSN nr. 64 din 17 ianuarie 1990 a fost numit în funcţia de 

adjunct al ministrului de Interne şi şef al Statului Major al MI.   

Adjunct al ministrului de Interne şi şef al Comandamentului Serviciilor şi 

Înzestrării (8 – 17 ian. 1990); adjunct al ministrului de Interne şi şef al Statului Major din 

MI (17 ian. – 25 apr. 1990); prim-adjunct al ministrului de Interne şi şef al 

Inspectoratului General al Poliţiei
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 (25 apr. – 23 iul. 1990). Evenimentele din 13 – 15 

iunie 1990 l-au surprins pe generalul Diamandescu în funcţia de şef al IGP.  

Discuţiile dintre generalul-maior Corneliu Diamandescu şi generalul-colonel 

Mihai Chiţac
4
 din data de 13 iunie 1990 pot da în mare măsură o explicaţie asupra 

lanţului cauzalităţilor în intervenţia forţelor de ordine
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. Reiese cu prisosinţă faptul că 

Diamandescu a fost implicat direct şi consistent în coordonarea acţiunilor forţelor de 
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ordine din data de 13 iunie. Un pasaj din convorbirea menţionată a făcut carieră în toate 

tentativele ulterioare de interpretare a evenimentelor din 13-15 iunie 1990:  

53 – Două atacuri succesive, aruncă cu pietre, ne mutilăm aparatul, un autobus e distrus, ăsta a fost 

sprijinul de azi-dimineaţă până acum. 

52 - Şi să ştiţi că nu mai vine. La 23 August [Uzinele „23 August” – Bucutreşti, n.a.] a zis că 

sindicatele nu au fost de acord să trimită. 

53 – Vă rog să-l informaţi pe domnul preşedinte [presupunere: Ion Iliescu, n.a.]: ne dăm foc la 

toate autobuzele. Asta a fost înţelegerea. Vă rog să-l informaţi
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Ulterior, în prima parte a anilor 2000, Diamandescu a declarat în repetate rânduri 

presei că Mihai Chiţac ar fi fost cel care a comandat intervenţiile din Piaţa Universităţii.     

După evenimentele din iunie 1990 a mai deţinut următoarele funcţii: secretar de 

stat şi şef al Departamentului Poliţiei din MI (23 iul. – 24 sept. 1990); ataşat militar la 

Seul (1992); consilier la Preşedinţia României (1996); director general al Regiei 

Autonome Dacia din MI (? – 3 febr. 1997). 

A fost trecut în rezervă la 11 iulie 1997 cu gradul de general de divizie care-i 

fusese acordat la 21 noiembrie 1996
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.  

 

Mihai Burcea 

Marius Stan 
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