
 

Bucureşti, 15 noiembrie 2007 
 

Comunicat de presă 
 
Joi, 15 noiembrie 2007 a avut loc la Palatul Parlamentului conferinţa internaţională Ways to 
Consider Communism, un eveniment cheie propus de Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului în România (IICCR) pentru toamna acestui an. 
 
Conferinţa a fost o dezbatere asupra abuzurilor săvârşite în numele comunismului, în perspectiva 
tratării acestora ca şi crime împotriva umanităţii, evidenţiind o serie de aspecte fundamentale 
referitoare la natura distructivă a regimurilor comuniste. Prin aceasta iniţiativă, IICCR doreşte să 
contribuie la consolidarea cooperării dintre instituţii internaţionale în al căror obiect de activitate se 
înscriu cercetarea şi deconspirarea trecutului comunist totalitar, precum şi iniţierea unor acţiuni 
reparatorii decisive cu privire la crimele şi abuzurile săvârşite de regimurile comuniste.  
 
Bogdan Olteanu, Preşedintele Camerei Deputaţilor a declarat în cadrul conferinţei: „Avem datoria 
de a include ororile regimului comunist în memoria colectivă, măcar pentru a evita ca ceea ce s-a 
petrecut să se mai repete. (…) Sper că întâlnirea de astăzi va avea rezultate şi sper că munca lui 
Marius Oprea se va regăsi şi la nivel european. Europa şi-a recunoscut multe greseli şi sper că va 
recunoaste şi comunismul printre aceste greşeli.” 
 
„Procesul comunismului şi eliberarea justiţiei de umbra trecutului său comunist reprezintă una 
dintre preocupările mele constante. În această direcţie, reabilitarea deţinuţilor politici si 
pedepsirea celor care au comis crime şi abuzuri împotriva opozanţilor regimului reprezintă o 
urgenţă. Cu ceva timp în urmă am lansat în dezbatere publică un proiect de lege privind anularea 
condamnarilor cu caracter politic pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. 
Aceasta prevede ştergerea de drept a tuturor condamnărilor penale cu caracter politic, repunerea 
în drepturi a foştilor deţinuti politici şi acordarea de despăgubiri pentru prejudiciile morale 
suferite prin condamnare. Cel mai probabil, acest proiect va fi pe agenda şedinţei Guvernului de 
săptămâna viitoare. (…) De asemenea, România va include în proiectul noului Cod Penal 
incriminarea crimelor comunismului. Persecuţiile pe motive politice comise de regimul comunist 
vor fi considerate crime împotriva umanităţii.” a declarat Tudor Chiuariu, Ministrul Justiţiei. 
 
Invitaţii de marcă ai conferinţei au fost domnul Göran Lindblad (Suedia), membru al Adunării 
Permanente a Consiliului Europei, autorul Rezoluţiei „Necesitatea condamnării internaţionale a 
crimelor săvârşite de regimurile comuniste totalitare”, adoptate de Consiliu în ianuarie 2006, Pedro 
J. Fuentes-Cid (SUA), fost deţinut politic cubanez şi fondatorul organizaţiei foştilor deţinuţi politici 
cubanezi, Presidio Politico Cubano, Richard Cummings, fostul director al Serviciului de Securitate 
al postului de radio Europa Liberă, renumiţi specialişti din mediul academic al SUA, reprezentanţi 
ai unor instituţii publice din ţări foste-comuniste cu importante atribuţii în domeniul investigării 
trecutului comunist.   
 
Această conferinţă constituie prima dezbatere internaţională de amploare organizată în Romania pe 
tema necesităţii recunoaşterii şi condamnării crimelor comunismului.  
 
Pentru detalii suplimentare: pr@iiccr.ro 


