
VOICAN-VOICULESCU Gelu (8 februarie 1941, Bucureşti - ) - inginer geolog; 

viceprim-ministru în guvernul provizoriu Roman (28.12.1989 – 28.06.1990); participant la 

şedinţa din 11 iunie 1990 în care s-a decis eliberarea Pieţei Universităţii: 

“Ştiţi dumneavoastră să-i încălecaţi, aţi mai făcut-o şi la Târgu Mureş şi erau mult mai 

răi!”1.  

V.V.G. a fost, exceptându-i pe Ion Iliescu şi Petre Roman, omul cu cea mai densă 

prezenţă în prima jumătate de an după Revoluţie, fiind implicat în toate evenimentele 

perioadei. Avea probabil o aversiune specială pentru manifestanţii din Piaţă, de vreme ce trei 

luni mai devreme, pe 28 februarie, fusese agresat de manifestanţii intraţi în clădirea 

guvernului
2
.  

În timpul regimului comunist a avut poate cel mai sinuos traseu dintre toţi cei care au 

format  grupul noilor lideri revoluţionari. Nu lipsesc din acest traseu întâlnirile directe cu 

Securitatea şi chiar arestul
3
, oferind astfel argumente celor (Paul Goma sau Liviu Turcu) care 

îl acuză de colaborare cu poliţia politică. A început studiile superioare la Institutul de 

Cercetări Petrolifere al Facultăţii de Geologie – Universitatea Bucureşti în anul 1957. De aici 

a fost exmatriculat un an în 1959 ca „exponent al reacţiunii interne” (timp în care a lucrat ca 

sondor la Întreprinderea de Foraje Bucureşti), în contextul represiunilor la dresa tineretului 

generate de Revoluţia Ungară din 1956
4
.  Reînmatriculat, a obţinut diploma de inginer geolog 

în anul 1963. A fost repartizat la Schela de Extracţie Videle de unde s-a transferat la Institutul 

de Cercetări Geologice, unde a lucrat până în anul 1970. Atunci a fost arestat trei luni pentru 

„spionaj economic” şi scos din serviciu, fiind nevoit să se angajeze corector la revista „Viaţa 

românească” până în 1973
5
. Din anul 1973 a lucrat la Institutul de Proiectări Miniere 

(I.P.R.O.M.I.N.), după a cărui desfiinţare, în 1974, a rămas în cadrul unui atelier de 

geotehnică ce ţinuse de aceeaşi întreprindere.  
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Până la Revoluţie, a mai avut şi alte probleme cu autorităţile, multe dintre acestea 

având ca sursă, potrivit propriilor declaraţii, pasiunea sa pentru ştiinţe oculte şi ezoterism
6
. În 

1985 a fost condamnat la un an şi jumătate de închisoare pentru „propagandă împotriva 

orânduirii socialiste”, ulterior fiind implicat şi într-un proces de drept comun pentru 

„înşelăciune în dauna avutului obştesc”.  

În ciuda acestui trecut tumultos, sau poate tocmai de aceea, evenimentele 

revoluţionare din decembrie 1989 îl găsesc în preajma lui Ion Iliescu, asigurându-i acestuia 

paza personală în drumurile dintre Comitetul Central şi Televiziune
7
. Face parte din primul 

Consiliu al Frontului Salvării Naţionale
8
 şi participă direct la alcătuirea platformei - program 

a acestui organism provizoriu de putere
9
. Poate cel mai important eveniment la care a luat 

parte în acele zile a fost procesul soţilor Ceauşescu, acolo unde, după propriile afirmaţii, nu a 

făcut altceva decât să fie parte a publicului
10

, deşi se pare că a fost trimis de C.F.S.N. ca 

organizator
11

. La 28 decembrie 1989, în primul guvern Petre Roman, este numit viceprim-

ministru
12

, însărcinat neoficial să coordoneze ministerele de forţă ale guvernului (Apărare, 

Interne, Justiţie)
13

. De altfel, la 31 decembrie, a fost numit provizoriu în funcţia de comandant 

al structurilor fostului Departament al Securităţii Statului, coordonând preluarea acestuia de 

către armată şi reorganizarea serviciilor de informaţii
14

.  

La 9 februarie 1990 devine membru al Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională din 

partea F.S.N.
15

, iar la alegerile din 20 mai este ales senator de Buzău din partea aceleiaşi 

formaţiuni politice, fiind şi membru al Comisiei de validare
16

. La scindarea F.S.N. rămâne în 
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tabăra lui Ion Iliescu. A demisionat din Parlament la 19 martie 1992. La 26 ianuarie 1994 este 

numit ambasador în Republica Tunisia
17

 de către preşedintele Iliescu, funcţie din care a fost 

rechemat în 1996, după ce declarase că nu îl poate reprezenta în străinătate pe noul preşedinte 

Constantinescu. În perioada iulie 2001 – ianuarie 2005 a fost ambasador în Regatul Maroc. În 

anul 2006 îl găsim prim-vicepreşedinte al Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului 

(O.A.D.O.), din noiembrie acelaşi an preluând conducerea acestui O.N.G., odată cu arestarea 

preşedintelui Florentin Scaleţchi. 

Dan Drăghia 
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