
Evenimentul zilei, 14 iunie 2010 
Dezbatere publică: „Mineriadele între violenŃa stradală şi rezistenŃa civică” 
 

Odată cu împlinirea a 20 de ani de la Mineriada din iunie 1990, astăzi, începând 
cu ora 18.00, la Palatul ŞuŃu, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 
şi Memoria Exilului Românesc organizează dezbaterea publică: „Mineriadele 
între violenŃa stradală şi rezistenŃa civică”. 

InvitaŃi: Cătălin Avramescu, Andrei Cornea, Rodica Culcer, Andreea Pora, Ioan 
Stanomir, Mihai Sora, Dan Tapalagă, Vladimir Tismăneanu. Moderator: Robert 
Turcescu.  
 
Cu această ocazie, IICCMER va lansa oficial portalul electronic despre 
mineriade. 

http://www.evz.ro/detalii/stiri/dezbatere-publica-mineriadele-intre-violenta-
stradala-si-rezistenta-civica-898094.html  

 

Agerpres, 14 iunie 2010 
Dezbatere despre mineriade organizată de IICCMER 
 
Tot ceea ce s-a petrecut în România ultimelor două decenii îşi are rădăcinile în 
ceea ce s-a întâmplat între 22 decembrie 1989 şi jumătatea anului 1990, este 
de părere Vladimir Tismăneanu, preşedintele Consiliului ŞtiinŃific al Institutului 
de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 
(IICCMER). 
 
„Atunci s-au pus fundamentele, atunci s-a clădit temelia a ceea ce până azi 
trăim cu un nume generic - sistemul Iliescu. Nu am absolut nimic personal cu 
Ion Iliescu, îi urez bătrâneŃi fericite, dar (...) trebuie să răspundă pentru ceea 
ce s-a petrecut. S-au petrecut lucruri care Ńin de domeniul barbariei, s-a 
produs subminarea statului de drept”, a declarat Vladimir Tismăneanu, luni, la 
o dezbatere.  
 
El s-a întrebat de ce un regim care câştigase alegerile în mai 1990, se afla la 
putere şi controla toate instituŃiile statului „a trebuit să recurgă la acest tip de 
violenŃă”. „Aici e o problemă foarte serioasă, eu cred că vine din ilegitimitatea 
fundamentală a sistemului născut din revoluŃia confiscată, deturnată din 
decembrie 1989”, a susŃinut Tismăneanu.  
 
La rândul său, Cătălin Avramescu, consilier de stat în cadrul AdministraŃiei 
PrezidenŃiale, crede că una dintre cele mai nefaste moşteniri ale mineriadei 
din 13-15 iunie 1990 este un anumit tip de vocabular optimist şi nerealist. 



„Nu avem de-a face cu un regim democratic (în perioada mineriadei - n.r.), nu 
avem de-a face cu un regim în curs de democratizare”, a declarat Cătălin 
Avramescu. El a spus că mineriada a fost şi o mişcare antiintelectuală. 
În opinia jurnalistei Rodica Culcer, ceea ce a făcut presa favorabilă puterii 
când a avut loc fenomenul PiaŃa UniversităŃii 'a fost de-a dreptul criminal şi 
odios, pentru că a minŃi o Ńară întreagă este, totuşi, o crimă'.  
 
Nu în ultimul rând, întrebat ce ar trebui făcut pentru a se lua măsuri privind 
dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1990, generalul în rezervă Dan Voinea a 
opinat că, în primul rând, ar trebui schimbată conducerea Parchetului General, 
pe care o consideră o „frână”. „De aici nu au plecat dosarele din motive, dacă 
vreŃi, de corupŃie”, a susŃinut Voinea. 
  
El a amintit că dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1990 a fost terminat din 
punct de vedere probatoriu şi se află la SecŃia de Urmărire Penală, la Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, soluŃionat cu scoaterea de sub 
urmărire penală „a celor vinovaŃi de victimele din timpul mineriadei”.  
 
„Societatea civilă poate să construiască o justiŃie independentă, care să nu mai 
fie supusă factorului politic, adică magistraŃii să nu mai fie numiŃi de oameni 
politici care ajung la conducerea Ńării, justiŃia să nu aibă niciun fel de amestec 
cu factorul politic”, a declarat Voinea.  
 
http://www.agerpres.ro/media/index.php/politic/item/13345-Dezbatere-
despre-mineriade-organizata-de-IICCMER.html  
 
 
Revista 22, 9 iunie 2010 
Mineriadele între violenŃa stradală şi rezistenŃa civică 

Se împlinesc 20 de ani de la mineriada din iunie 1990. Luni, 14 iunie, ora 18.00, 
la Palatul ŞuŃu, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria 
Exilului Românesc organizează dezbaterea pulbică „Mineriadele între violenŃa 
stradală şi rezistenŃa civică“.  

La eveniment sunt invitaŃi: Cătălin Avramescu, Andrei Cornea, Rodica Culcer, 
Andreea Pora, Ioan Stanomir, Dan Tapalagă, Vladimir Tismăneanu. Moderator: 
Robert Turcescu. 

Cu această ocazie, IICCMER va lansa oficial portalul electronic despre 
mineriade. 

Intrarea este liberă (Muzeul Municipiului Bucureşti / Palatul ŞuŃu, Bd. I.C. 
Brătianu, nr. 2, Bucureşti). 

http://www.revista22.ro/articol-8389.html 



RFI, 25 iunie 2010 

Invitatele lui Dan Pârvu la Art Cultura au fost Clara Mareş, cercetător la 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 
şi Simona Badică,curator la Muzeul łăranului Român. Emisiunea s-a axat pe o 
discuŃie asupra Mineriadelor anului 1990. 

http://www.rfi.ro/dezbateri/art_cultura/Mineriada-din-1990.html#video 
 

 


