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IICCR cere anchetarea a 220 fosti comandanti ai inchisorilor comuniste 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (IICCR) cere Parchetului Militar 
anchetarea a 220 de fosti comandanti ai inchisorilor comuniste, pentru genocid. 

Potrivit Hotararii de Guvern in virtutea careia a fost infiintat IICCR (HG 1.724 din 21 decembrie 2005), 
institutul este abilitat sa efectueze investigatii cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor 
omului pe intreaga durata a regimului comunist din Romania si sa sesizeze organele in drept atunci cand 
identifica astfel de crime si abuzuri. 

"In conformitate cu misiunea sa, IICCR va depune o sesizare penala impotriva a 220 de fosti comandanti 
de penitenciare, colonii si lagare de munca in care au fost incarcerati, in perioada comunista, detinuti 
politici. Cele 220 de persoane au fost identificate de catre expertii Institutului in cercetarile lor in Arhiva 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor", se arata intr-un comunicat IICCR. 

Institutul considera ca in cazul acestor fosti comandanti avem de-a face cu fapte cu caracter represiv si 
discretionar. Tratamentul inuman aplicat in inchisori fostilor detinuti politici are caracteristicile unui 
fenomen de masa, desfasurat la scara nationala, care a fost realizat nu doar prin acte individuale, sustine 
IICCR. 

"Participarea a fost colectiva, responsabilitatea revenind in primul rand fostilor comandanti de inchisori, 
colonii si lagare de munca in care erau aplicate astfel de tratamente inumane. Cei 220 de fosti 
comandanti vor fi cercetati penal de Parchetul Militar sub aspectul savarsirii infractiunii de genocid", se 
mai arata in comunicat. 

http://www.ziare.ro/articol.php?id=1179804053 

 

Romania libera – 21 martie 2007 
IICCR cere anchetarea a 220 fosti comandanti ai inchisorilor comuniste 
 

  Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (IICCR) 
cere Parchetului Militar anchetarea a 220 de fosti comandanti ai 
inchisorilor comuniste, pentru genocid. 

  Potrivit Hotararii de Guvern in virtutea careia a fost infiintat IICCR (HG 
1.724 din 21 decembrie 2005), institutul este abilitat sa efectueze 
investigatii cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor omului 
pe intreaga durata a regimului comunist din Romania si sa sesizeze 
organele in drept atunci cand identifica astfel de crime si abuzuri. 

http://www.ziare.ro/
http://www.ziare.ro/articol.php?id=1179804053


"In conformitate cu misiunea sa, IICCR va depune o sesizare penala impotriva a 220 de fosti comandanti 
de penitenciare, colonii si lagare de munca in care au fost incarcerati, in perioada comunista, detinuti 
politici. Cele 220 de persoane au fost identificate de catre expertii Institutului in cercetarile lor in Arhiva 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor", se arata intr-un comunicat IICCR. 

Institutul considera ca in cazul acestor fosti comandanti avem de-a face cu fapte cu caracter represiv si 
discretionar. Tratamentul inuman aplicat in inchisori fostilor detinuti politici are caracteristicile unui 
fenomen de masa, desfasurat la scara nationala, care a fost realizat nu doar prin acte individuale, sustine 
IICCR. 
 
"Participarea a fost colectiva, responsabilitatea revenind in primul rand fostilor comandanti de inchisori, 
colonii si lagare de munca in care erau aplicate astfel de tratamente inumane. Cei 220 de fosti 
comandanti vor fi cercetati penal de Parchetul Militar sub aspectul savarsirii infractiunii de genocid", se 
mai arata in comunicat. 

http://www.romanialibera.ro/a95857/iiccr-cere-anchetarea-a-220-fosti-comandanti-ai-inchisorilor-
comuniste.html 

 
Comunicate media – 21 mai 2007 
Acuzati de genocid, 220 de fosti comandanti ai inchisorilor comuniste vor fi cercetati penal de 
procurori la sesizarea IICCR 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania organizeaza miercuri, 23 mai 2007, ora 
12.00, la sediul sau din strada Matei Voievod nr. 18, o conferinta de presa in care va anunta depunerea 
unei sesizari penale impotriva a 220 de fosti comandanti ai inchisorilor comuniste sub aspectul savarsirii 
infractiunii de genocid. 

Potrivit Hotararii de Guvern in virtutea careia a fost infiintat (HG 1.724 din 21 decembrie 2005), IICCR 
este abilitat sa efectueze investigatii cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor omului pe 
intreaga durata a regimului comunist din Romania si sa sesizeze organele in drept atunci cand identifica 
astfel de crime si abuzuri. 

In conformitate cu misiunea sa, IICCR va depune o sesizare penala impotriva a 220 de fosti comandanti 
de penitenciare, colonii si lagare de munca in care au fost incarcerati, in perioada comunista, detinuti 
politici. Cele 220 de persoane au fost identificate de catre expertii Institutului in cercetarile lor in Arhiva 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor. 

IICCR considera ca in cazul acestor fosti comandanti avem de-a face cu fapte cu caracter represiv si 
discretionar. Tratamentul inuman aplicat in inchisori fostilor detinuti politici are caracteristicile unui 
fenomen de masa, desfasurat la scara nationala, care a fost realizat nu doar prin acte individuale. 
Participarea a fost colectiva, responsabilitatea revenind in primul rand fostilor comandanti de inchisori, 
colonii si lagare de munca in care erau aplicate astfel de tratamente inumane. Cei 220 de fosti 
comandanti vor fi cercetati penal de Parchetul Militar sub aspectul savarsirii infractiunii de genocid. 

http://www.romanialibera.ro/a95857/iiccr-cere-anchetarea-a-220-fosti-comandanti-ai-inchisorilor-comuniste.html
http://www.romanialibera.ro/a95857/iiccr-cere-anchetarea-a-220-fosti-comandanti-ai-inchisorilor-comuniste.html


http://www.comunicatemedia.ro/Acuzati_de_genocid_220_de_fosti_comandanti_ai_inc_ic4688.html 

 
Realitatea romaneasca – 21 mai 2007 
220 de fosti comandanti ai inchisorilor comuniste, parati la Parchet 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (IICCR) cere Parchetului Militar 
anchetarea a 220 de fosti comandanti ai inchisorilor comuniste, pentru genocid. 
Potrivit hotararii de guvern in virtutea careia a fost infiintat IICCR (HG 1.724 din 21 decembrie 2005), 
institutul este abilitat sa efectueze investigatii cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor 
omului pe intreaga durata a regimului comunist din Romania si sa sesizeze organele in drept atunci cand 
identifica astfel de crime si abuzuri. 
"In conformitate cu misiunea sa, IICCR va depune o sesizare penala impotriva a 220 de fosti comandanti 
de penitenciare, colonii si lagare de munca in care au fost incarcerati in perioada comunista detinuti 
politici. Cele 220 de persoane au fost identificate de catre expertii institutului in cercetarile lor in Arhiva 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor", se arata intr-un comunicat remis ieri de IICCR. 
 
Institutul considera ca in cazul acestor fosti comandanti avem de-a face cu fapte cu caracter represiv si 
discretionar. Tratamentul inuman aplicat in inchisori fostilor detinuti politici are caracteristicile unui 
fenomen de masa, desfasurat la scara nationala, care a fost realizat nu doar prin acte individuale, sustine 
IICCR.  
 
"Participarea a fost colectiva, responsabilitatea revenind in primul rand fostilor comandanti de inchisori, 
colonii si lagare de munca in care erau aplicate astfel de tratamente inumane. Cei 220 de fosti 
comandanti vor fi cercetati penal de Parchetul Militar sub aspectul savarsirii infractiunii de genocid", se 
mai arata in comunicat.  
 

http://www.comunicatemedia.ro/Acuzati_de_genocid_220_de_fosti_comandanti_ai_inc_ic4688.html 

 

Infonews – 22 martie 2007 
Tortionarii comunisti, acuzati de genocid 
 
IICCR va depune o sesizare penala impotriva a 220 de fosti comandanti de penitenciare, colonii si lagare 
de munca in care au fost incarcerati, in perioada comunista, detinuti politici, se arata intr-un comunicat 
de presa. Cele 220 de persoane au fost identificate de catre expertii Institutului in cercetarile lor in 
Arhiva Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Institutul considera ca "in cazul acestor fosti 
comandanti avem de-a face cu fapte cu caracter represiv si discretionar". "Tratamentul inuman aplicat in 
inchisori fostilor detinuti politici are caracteristicile unui fenomen de masa, desfasurat la scara nationala, 
care a fost realizat nu doar prin acte individuale", sustine IICCR. "Participarea a fost colectiva, 
responsabilitatea revenind in primul rand fostilor comandanti de inchisori, colonii si lagare de munca in 
care erau aplicate astfel de tratamente inumane. Cei 220 de fosti comandanti vor fi cercetati penal de 
Parchetul Militar sub aspectul savarsirii infractiunii de genocid", se mai arata in comunicat. 

IICCR aminteste ca este abilitat sa efectueze investigatii cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile 
drepturilor omului pe intreaga durata a regimului comunist din Romania si sa sesizeze organele in drept 

http://www.comunicatemedia.ro/Acuzati_de_genocid_220_de_fosti_comandanti_ai_inc_ic4688.html
http://www.comunicatemedia.ro/Acuzati_de_genocid_220_de_fosti_comandanti_ai_inc_ic4688.html


atunci cand identifica astfel de crime si abuzuri, conform Hotararii de Guvern 1724 din decembrie 2005, 
in virtutea careia a fost infiintat Institutul. 

IICCR poate identifica vinovatiile individuale 

Presedintele IICCR Marius Oprea sustinea, la sfarsitul anului trecut, ca institutia pe care o conduce nu 
poate condamna o ideologie, dar poate identifica vinovatiile individuale. Aceasta pentru ca, in opinia lui 
Oprea, crimele comunismului sunt crime impotriva umanitatii si sunt imprescriptibile. In acest sens, anul 
trecut, conducerea IICCR a depus, la Parchetul Militar, o sesizare privind identificarea a 14 ofiteri de 
Securitate din judetul Sibiu care au racolat minori pentru munca informativa in perioada regimului 
comunist. Marius Oprea preciza cu acea ocazie ca sesizarea depusa la Parchetul Militar fusese insotita 
de documente probatorii care aratau ca la finele anului 1989, in judetul Sibiu, din 230 de informatori, 
170 erau minori, iar cel mai mic informator racolat avea noua ani. 

 

TVR 1 – 22 mai 2007 
IICCR cere anchetarea comandanţilor închisorilor comuniste 

Institutul de Investigarea Crimelor Comunismului în România (IICCR) a depus, miercuri, o sesizare penală 
împotriva a peste 200 de foşti comandanţi de penitenciare, colonii şi lagăre de muncă în care au fost 
încarceraţi, în perioada comunistă, deţinuţi politici, anunţă Marius Oprea, preşedintele IICCR. 

Cele peste 200 de persoane au fost identificate de către experţi ai institutului în cercetările lor în Arhiva 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  

Aceştia sunt toţi în viaţă, au vârste cuprinse între 44 şi 99 de ani, iar numele lor sunt deocamdată 
confidenţiale. Ei fac parte dintr-o listă de 800 de nume care ar putea intra sub incidenţa acestor acuzaţii. 
Pentru a putea răspunde în faţa justiţiei legea trebuie însa modificată de către Parlament, astfel încât 
crimele comise de aceştia în acea perioadă să nu poata fi prescrise.  

Specialiştii institutului de investigare a crimelor comunismului consideră că tratamentul inuman aplicat 
în închisori foştilor detinuţi politici are caracteristicile unui fenomen de masă, desfăşurat la scară 
naţionala şi care a fost realizat nu doar prin acte individuale ci prin participare colectivă. 

http://tvr.ro/articol.php?id=7962 

 
Ziua – 22 mai 2007 
Tortionarii comunisti, acuzati de genocid 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (IICCR) cere Parchetului Militar 
anchetarea a 220 de fosti comandanti ai inchisorilor comuniste, sub aspectul savarsirii infractiunii de 
genocid 
IICCR va depune o sesizare penala impotriva a 220 de fosti comandanti de penitenciare, colonii si lagare 
de munca in care au fost incarcerati, in perioada comunista, detinuti politici, se arata intr-un comunicat 
de presa. Cele 220 de persoane au fost identificate de catre expertii Institutului in cercetarile lor in 

http://tvr.ro/articol.php?id=7962


Arhiva Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Institutul considera ca "in cazul acestor fosti 
comandanti avem de-a face cu fapte cu caracter represiv si discretionar". "Tratamentul inuman aplicat in 
inchisori fostilor detinuti politici are caracteristicile unui fenomen de masa, desfasurat la scara nationala, 
care a fost realizat nu doar prin acte individuale", sustine IICCR. "Participarea a fost colectiva, 
responsabilitatea revenind in primul rand fostilor comandanti de inchisori, colonii si lagare de munca in 
care erau aplicate astfel de tratamente inumane. Cei 220 de fosti comandanti vor fi cercetati penal de 
Parchetul Militar sub aspectul savarsirii infractiunii de genocid", se mai arata in comunicat. 
IICCR aminteste ca este abilitat sa efectueze investigatii cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile 
drepturilor omului pe intreaga durata a regimului comunist din Romania si sa sesizeze organele in drept 
atunci cand identifica astfel de crime si abuzuri, conform Hotararii de Guvern 1724 din decembrie 2005, 
in virtutea careia a fost infiintat Institutul. 
 
IICCR poate identifica vinovatiile individuale 
Presedintele IICCR Marius Oprea sustinea, la sfarsitul anului trecut, ca institutia pe care o conduce nu 
poate condamna o ideologie, dar poate identifica vinovatiile individuale. Aceasta pentru ca, in opinia lui 
Oprea, crimele comunismului sunt crime impotriva umanitatii si sunt imprescriptibile. In acest sens, anul 
trecut, conducerea IICCR a depus, la Parchetul Militar, o sesizare privind identificarea a 14 ofiteri de 
Securitate din judetul Sibiu care au racolat minori pentru munca informativa in perioada regimului 
comunist. Marius Oprea preciza cu acea ocazie ca sesizarea depusa la Parchetul Militar fusese insotita 
de documente probatorii care aratau ca la finele anului 1989, in judetul Sibiu, din 230 de informatori, 
170 erau minori, iar cel mai mic informator racolat avea noua ani. 
 
http://www.ziua.ro/display.php?id=221023&data=2007-05-22 
 
 
Ziarul de Iasi – 22 mai 2007 
Parchetul, sesizat impotriva a 220 de fosti comandanti de temnite comuniste 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania va depune o sesizare penala la Parchetul 
Militar pentru acuzatia de genocid impotriva a 220 de comandanti de penitenciare si lagare de munca in 
care au fost intemnitati in regimul comunist detinuti politici, in urma identificarii lor. Potrivit Hotaririi de 
Guvern in virtutea careia a fost infiintat (HG 1.724 din 21 decembrie 2005), IICCR este abilitat sa 
efectueze investigatii cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor omului pe intreaga durata a 
regimului comunist din Romania si sa sesizeze organele in drept atunci cind identifica astfel de crime si 
abuzuri. In aceste conditii, anunta ca a identificat 220 de comandanti de penitenciare, colonii si lagare 
de munca in care au fost incarcerati, in perioada comunista, detinuti politici. 
 
IICCR considera ca in cazul acestor fosti comandanti avem de-a face cu fapte cu caracter represiv si 
discretionar. "Tratamentul inuman aplicat in inchisori fostilor detinuti politici are caracteristicile unui 
fenomen de masa, desfasurat la scara nationala, care a fost realizat nu doar prin acte individuale. 
Participarea a fost colectiva, responsabilitatea revenind in primul rind fostilor comandanti de inchisori, 
colonii si lagare de munca in care erau aplicate astfel de tratamente inumane. 
Cei 220 de fosti comandanti vor fi cercetati penal de Parchetul Militar sub aspectul savirsirii infractiunii 
de genocid", se arata intr-un comunicat al IICCR. 
 
 
 
 

http://www.ziua.ro/display.php?id=221023&data=2007-05-22


The Epoch Times - 23 mai 2007 
I.I.C.C.R depune astazi o sesizare penala impotriva a 220 de fosti comandanti de penitenciare din 
perioada comunista 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania va depune maine o sesizare penala 
impotriva a 220 de fosti comandanti de penitenciare, colonii si lagare de munca in care au fost 
incarcerati in perioada comunista detinutii politici.  

Cele 220 de persoane au fost identificate de catre expertii Institutului in cercetarile lor in arhiva 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor.  

Potrivit hotararii de guvern in virtutea careia a fost infiintat, Institutul este abilitat sa efectueze 
investigatii cu privire la crimele, abuzurile si incalcarile drepturilor omului pe intreaga perioada a 
regimului comunist din Romania si sa sesizeze organele in drept atunci cand identifica astfel de crime si 
abuzuri.  

In acest sens, Institutul considera ca in cazul acestor fosti comandanti avem de a face cu fapte cu 
caracter represiv si discretionar. Cei 220 de fosti comandanti vor fi cercetati penal de Parchetul Militar 
sub aspectul savarsirii infractiunii de genocid. 

http://www.epochtimes-romania.com/articles/article_10434.html 

 

Cotidianul – 24 mai 2007 
Tortionarii comunisti, cercetati penal 

210 comandanti de inchisori comuniste vor fi cercetati penal intr-unul dintre cele mai complexe dosare 
pe care le are in lucru Parchetul Militar, dupa o cercetare a Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului. 

Circa 800 de fosti comandanti de inchisori comuniste, colonii si lagare de munca, precum si alti 
responsabili pentru represiunea ce s-a produs in inchisori intre martie 1945 si decembrie 1989 au fost 
identificati de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (IICCR). Dintre cele 800 de 
persoane, 210 au fost deferite marti justitiei, cu probatorii facute in baza documentelor din Arhiva 
Administratiei Nationale a Penitenciarelor.  

"Cei 210 sint in viata, potrivit verificarii pe care am solicitat-o recent la Evidenta Populatiei, desi exista 
sanse, ca si in cazul listelor electorale, sa se fi strecurat erori", spune Stejarel Olaru, director la IICCR.  

Actiunile lor represive se incadreaza in categoria infractiunilor contra pacii si umanitatii, considera 
reprezentantii IICR. "Sint acuzati ca au folosit sistemul de detentie ca principal instrument de realizare a 
politicii de extremism social pentru categorii largi de persoane", spune Andrei Muraru, seful Biroului de 
Cercetare in Arhive din cadrul IICCR. Infractiunile cu pricina sint sanctionabile atit potrivit art. 357 din 
Codul penal actual, cit si legislatiei in vigoare in momentul comiterii lor. "Faptele lor pot constitui si 
obiectul unor infractiuni distincte, cum ar fi omorul deosebit de grav", subliniaza Stejarel Olaru.  

http://www.epochtimes-romania.com/articles/article_10434.html


Numele celor 210 nu au fost facute publice din cauza ingradirilor pe care le impune legea cu privire la 
datele cu caracter personal. Cercetatorii au spus totusi ca cel mai virstnic dintre ei are 99 de ani, iar cel 
mai tinar 44 si au prezentat pe sapte dintre ei, a caror identitate este deja publica. Este vorba despre 
Aurel Vasile Rus (care a fost printre altele ofiter de serviciu prim-operativ la colonia de munca Periprava, 
colonel in 1989), Dumitru Scripa (seful Biroului de Reeducare din Directia de Munca, loctiitor politic la 
Colonia de Munca Castelu, comandant al Coloniei miniere de la Cavnic, comandant al Penitenciarului 
Tecuci), Gheorghe Iuliu Sebestyen (loctiitor politic la Penitenciarul Satu Mare), Florian Cormos 
(comandant al Coloniei de Munca Galesu Cernavoda), Constantin Cimpoiesu (comandant, succesiv, al 
penitenciarelor din Suceava si Botosani), Constantin Teodor Rautu (loctiitor politic, succesiv, la 
penitenciarele din Suceava, Galati, Gherla), Iosif Ion Ficior (anchetator la Serviciul de Contrainformatii al 
Armatei, sef al Sectiei anchete, comandant al lagarului Poarta Alba, comandant al Penitenciarului 
Suceava). Marius Oprea, presedintele IICCR, spune ca, dupa Revolutie, unii dintre cei 210 acuzati au 
continuat sa activeze in acelasi domeniu sau in domenii conexe, de unde s-au si pensionat. "Criminalii 
nazisti sint si azi cautati prin junglele Argentinei, iar criminalii comunisti sint aici, linga noi, au vile linga 
noi", a punctat Oprea. 

Demersul IICCR se doreste in primul rind unul de ordin moral, ca "un act de recunoastere fata de 
victimele comunismului", fie ca e vorba de elitele din diverse domenii, fie ca e vorba de simpli tarani a 
caror viata a fost distrusa de sistemul concentrationar. Potrivit datelor din arhiva la care au avut acces 
cercetatorii IICCR, numarul victimelor celor acuzati se ridica la aproximativ 90.000. Cifra a fost 
reconstituita dupa fisele de penitenciar ale celor inchisi sau morti in cele 44 de penitenciare principale si 
in cele 72 de lagare de munca fortata destinate detinutilor politici. Multi altii au fost inchisi fara procese 
si fara sa li se intocmeasca acte de detentie. 

http://www.cotidianul.ro/tortionarii_comunisti_cercetati_penal-26484.html 

 

Ziua - 24 mai 2007 
Sefii puscariilor comuniste cercetati penal 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (IICCR) a depus la Parchetul Militar o 
sesizare penala impotriva a 210 fosti comandanti ai inchisorilor comuniste sub aspectul savarsirii 
infractiunii de genocid.  
Cei 210 fosti comandanti de penitenciare, colonii si lagare de munca in care au fost incarcerati, in 
perioada comunista, detinuti politici, au fost identificati de catre expertii Institutului in cercetarile lor in 
Arhiva Administratiei Nationale a Penitenciarelor. IICCR considera ca in cazul acestor fosti comandanti 
avem de-a face cu fapte cu caracter represiv si discretionar care trebuie pedepsite. Intr-o conferinta de 
presa sustinuta ieri, directorul general al Institutului, Stejarel Olaru, a mentionat ca membrii IICCR au 
facut cercetari in privinta a 800 de oameni, insa numai 210 dintre acestia mai sunt inca in viata. "In timp 
ce se condamna comunismul in mod simbolic, IICCR face acest lucru in mod practic", a aratat Olaru. La 
randul sau, presedintele Institutului, Marius Oprea, a subliniat ca sesizarea penala este si un act moral 
fata de toti cei care au fost oprimati in timpul regimului comunist. "Este o actiune morala pentru ca in 
inchisorile Romaniei s-a consumat, inainte de 1989, viitorul ei. Romania a pierdut foarte mult prin 
exterminarea elitei in inchisori. (...) Am condamnat comunismul, vorbim despre lustratie, dar nu avem 
nici un detinut pentru crimele comunismului", a adaugat Oprea. El a apreciat ca ar fi o reparatie morala 
daca fostii activisti de partid nu ar mai primi pensii militare care sunt de zece ori mai mari decat a fostilor 
detinuti politici. In opinia lui Marius Oprea, se impune modificarea legislatiei astfel incat crimele din 

http://www.cotidianul.ro/tortionarii_comunisti_cercetati_penal-26484.html


timpul comunismului sa nu poata fi prescrise. Reprezentantii Institutului au apreciat ca atrocitatile 
comise sub comunism trebuie puse "pe acelasi plan" cu crimele nazismului. "Dar, in timp ce criminalii 
nazisti sunt cautati si astazi prin junglele Argentinei, cei comunisti sunt vecinii nostri. Astia cu vile, de 
langa noi", a adaugat Oprea. IICCR nu a facut publica lista celor 210 din cauza rigorilor legislatiei privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal. Cel mai batran dintre cei de pe lista depusa la Parchet are 99 
de ani, iar cel mai tanar are 44 de ani. 
http://www.ziua.net/display.php?data=2007-05-24&id=221156 
 
 
Adevarul - 5 mai 2007 
220 de şefi ai închisorilor comuniste, acuzaţi de genocid 

Aflaţi la vârsta senectuţii, majoritatea celor anchetaţi nu vor mai fi în viaţă pentru a-şi afla sentinţa.  

Mii de victime. Sute de făptuitori. Ani lungi de anchete şi tone de dosare. Asta va însemna procesul 
comunismului. O nouă plângere penală depusă în faţa procurorilor militari vizează nu mai puţin de 220 
de foşti şefi de penitenciare. Tot atâţia posibili torţionari. Lotul celor 220 este primul care ar putea fi 
judecat pentru faptele lor din regimul epocii de aur şi, dat fiind faptul că nu întâlnim nume sonore ale 
politicii comuniste, este posibil să asistăm şi la condamnări.  

Azi, în strada Matei Voievod, la ora 12.00, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din 
România (IICCR) va ţine o conferinţă de presă în care se va anunţa depunerea unei sesizări penale 
împotriva a 220 de foşti comandanţi ai închisorilor comuniste. În afară de această nouă sesizare, la 
Secţia Parchetelor Militare din Parchetul General şi la Parchetul Curţii Militare de Apel, se mai află alte 
zeci de plângeri cu dosare în diverse faze de anchetă. Dincolo de complexitatea demersului, anchetatorii 
se confruntă cu două mari probleme: lipsa unei legislaţii adecvate şi, mai ales, lipsa timpului. Făptuitorii 
sunt în vârstă…  

Crime identificate, procurori sesizaţi  

Misiunea IICCR a fost consfinţită, în decembrie 2005, printr-o Hotărâre de Guvern (HG 1724/21.12.05), 
care abilita IICCR să efectueze investigaţii cu privire la crimele, abuzurile şi încălcările drepturilor omului 
pe întreaga durată a regimului comunist din România şi să sesizeze organele în drept atunci când 
identifică astfel de crime şi abuzuri. În conformitate cu misiunea sa, IICCR a depus o sesizare penală 
împotriva a 220 de foşti comandanţi de penitenciare, colonii şi lagăre de muncă în care au fost 
încarceraţi, în perioada comunistă, deţinuţii politici. Cele 220 de persoane au fost identificate de către 
experţii Institutului în Arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. "IICCR a depus această sesizare 
penală în baza legii în care funcţionează şi care ne obligă să identificăm persoanele care, în timpul 
regimului comunist, au încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului sub orice formă, chiar şi 
ale celor care erau deja deţinuţi politici. Considerăm că deţinuţii politici au îndurat tratamente inumane 
în închisorile unde au fost încarceraţi, iar aceste fapte represive au constituit un fenomen la nivelul 
întregii ţări. De aceea, IICCR îi acuză pe aceştia de genocid", ne-a declarat, în exclusivitate, Stejărel Olaru, 
directorul adjunct al IICCR.  

O mie de dosare în lucru  

http://www.ziua.net/display.php?data=2007-05-24&id=221156


Procurorul general Mihai Popov, de la Parchetul Curţii Militare de Apel, este unul dintre magistraţii 
coordonatori ai anchetelor privind crimele comunismului. "Noi am avut un dosar care-l privea iniţial pe 
colonelul Crăciun, pe care l-am trimis în judecată, în urmă cu 7-8 ani. Prima dată s-a dat o soluţie de 
NUP, nu vreau să spun de către cine.  

Eu am infirmat soluţia şi, ca urmare a cercetărilor, acest Crăciun, care între timp a fost şi decorat pentru 
merite deosebite (de Ion Iliescu), a fost trimis în judecată. Au trecut anii, Crăciun, ajuns deja în instanţă, 
a murit în timpul procesului. După 2-3 ani, am primit o plângere a Federaţiei Fosţilor Deţinuţi Politici şi 
Luptători Anticomunişti, care solicitau continuarea cercetărilor. Am creat un număr de dosare în jurul 
deceselor unor persoane ale căror date ne-au fost comunicate, persoane care au fost ucise în diferite 
împrejurări, începând cu perioada ’46, cam până prin ’64: în detenţie, în anchetă, în timpul luptei, în 
puşcărie şi aşa mai departe. Aşa am ajuns să înregistrăm un număr de peste 1.000 de dosare. E adevărat 
că forţele mele sunt slabe, dar cred că facem faţă. (…) La mine există un număr de 760 de comandanţi de 
puşcării. Dar nu-i poţi numi făptuitori pe toţi. Deocamdată nu ştim, nu am constituit «oglinda» fiecăruia, 
unii au fost mai duri, mai abuzivi şi alţii mai toleranţi", ne-a declarat, în exclusivitate, colonelul Mihai 
Popov.  

Un procuror acuză  

Investigarea crimelor comunismului este o misiune nobilă, cu condiţia să nu fie o luptă cu morile de 
vânt. Or, deja există piedici. Procurorul Mihai Popov "acuză": "Problema este că infracţiunea de rele 
tratamente a fost introdusă după ‘60. Şi atunci se pune problema aplicării legii penale mai favorabile. Or, 
în aceste condiţii, dacă stabilim punct cu punct vinovăţiile, avem o mare problemă în plan legislativ. 
Problemă care face obiectul a două comisii: Comisia domnului Stejărel Olaru şi cealaltă comisie, la nivel 
de preşedinţie (n.r. - Comisia Tismăneanu). Şi aici trebuie stabilit dacă şi în ce măsură parlamentul 
agreează o legislaţie în genul statului polonez, care, după căderea regimului comunist, a scos aceste 
fapte în afara termenului de prescripţie. Ştiu că ambele comisii lucrează pentru un proiect de act 
normativ", mai spune procurorul Popov, care crede că parlamentul trebuie să ţină cont de "modelul 
polonez".  

Cei care au comandat crimele sunt liberi!  

La Secţia Parchetelor Militare din Parchetul General, structură judiciară condusă de generalul magistrat 
Dan Voinea, există deja un dosar penal al crimelor comunismului. Un dosar început în 29 iunie 2006, de 
ziua Sfinţilor Petru şi Pavel, patronii spirituali ai puşcăriilor. Un dosar în care, rând pe rând, au depus 
plângeri Cicerone Ioaniţiu, de la New York, Ioan Roşca, din Canada, Traian Popescu, Gheorghe Jijie din 
Bucureşti şi mulţi, mulţi alţii. În afară de aceste plângeri, generalul Voinea a înregistrat şi plângerile 
depuse de cele două mari comisii de cercetare a crimelor comunismului: Comisia Tismăneanu (de la 
Palatul Cotroceni) şi Comisia "Oprea-Olaru" (de la Palatul Victoria). Una peste alta, marele dosar al 
crimelor comunismului aflat la SPM va viza pe comandatarii crimelor, pe şefii torţionarilor, cei care acum 
au grade de la colonel în sus. Şi, nu în ultimul rând, pe şefii comunişti care au patronat aceste crime.  

Plângerea mea este foarte vastă. În afară de cazul meu, care am fost închis la Jilava, Ajud, Gherla şi în 
alte părţi, am mai făcut declaraţii şi despre fapte dezgropate de mine Gheorghe Jijie. 

Foştii deţinuţi au depus plângeri penale  



Mărturiile despre crimele din închisorile comuniste sunt cutremurătoare. Una dintre ele a fost făcută de 
Gheorghe Jijie, care a şi depus plângere penală. A făcut 10 ani de puşcărie politică. "Plângerea mea este 
foarte vastă. În afară de cazul meu, care am fost închis la Jilava, Ajud, Gherla şi în alte părţi, am mai făcut 
declaraţii şi despre fapte dezgropate de mine. De exemplu, am declarat despre nişte oameni care au fost 
împuşcaţi de Securitatea de la Cluj, pe stradă, lângă o cale ferată. Şi despre un cetăţean, Potra, care 
atunci era un copil şi a fost pus să-şi sape aşa-zisa groapă. După ce au fost împuşcaţi, ei au fost îngropaţi 
în acea groapă(…) Eu am fost închis 13 ani: în 1948, după ce am fost condamnat la 10 ani închisoare şi, 
pentru că nu am vrut să colaborez cu Securitatea, am mai primit trei ani. Pe care i-am executat", declară 
Gheorghe Jijie, unul dintre sutele de foste victime ale regimului comunist.  

Se lucrează la anularea amnistierilor  

În toamna anului trecut, prin intermediul ziarului "Adevărul", Andrei Ursu, fiul disidentului anticomunist 
Gheorghe Ursu, ucis în tortură în beciurile Securităţii, în anii ‘80, a propus o soluţie pentru ieşirea din 
impasul judiciar care-i împiedică pe anchetatori să-i cerceteze şi să-i pedepsească pe foştii torţionari. 
Soluţia propusă de Andrei Ursu: abrogarea decretului lui Ceauşescu cu privire la abuzurile şi crimele 
politice. Propunerea a fost însuşită deja de Comisia Tismăneanu. În prezent, Comisia Tismăneanu face 
demersuri pentru o lege care să cuprindă şi această soluţie: a înlăturării efectelor decretului lui 
Ceauşescu care amnistiază "toate infracţiunile pentru care s-a aplicat pedeapsa cu închisoarea până la 
10 ani inclusiv" şi reduce la jumătate "pedepsele cu închisoare mai mari de 10 ani".  

http://www.adevarul.ro/index.php?section=articole&screen=print&layout=print_articol&id=313033 
 
 

Evenimentul Zilei – 30 octombrie 2007 
Tortionari-sefi in comunism, cuprinsi de "simtul datoriei" 

Dupa ce au condus inchisori grele ca Botosani si Gherla, ofiterii Rautu si Cimpoiesu vorbesc senin 
despre tortura si simtul datoriei. 

Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului a facut plangere penala impotriva a peste 200 de 
cadre de conducere din inchisorile politice comuniste. Printre ei si Constantin Rautu si Constantin 
Cimpoiesu. Cei doi au facut cariera la Botosani, Suceava, Gherla si Galati. 
 
Rautu va implini 81 de ani. A cunoscut gloria in timpul marii terori comuniste, cand elita intelectuala a 
Romaniei disparea in puscariile politice. Ultimul grad in Ministerul de Interne a fost de capitan, iar in 
prezent traieste la Constanta, vaduv si cu paralizie la o mana.  
 
Fosilele trecutului atarna pe peretii micului sau apartament: un tablou din anii ‘50 ii aminteste de un 
detinut de la Gherla, fost pictor si profesor la Cluj. Omul era obligat de comandantul puscariei sa fabrice 
„opere de arta”, pe care le facea apoi cadou subordonatilor. 
Insa Rautu nu il uita nici dupa 50 de ani pe ploiesteanul Constantin Cimpoiesu. Cand erau amandoi sefi la 
Botosani, cei doi s-au acuzat ca au permis schingiuirea detinutilor.  

EVZ: Ca loctiitor politic la Penitenciarul Galati ce sarcini aveati? 
Constantin Rautu: Ca detinutii politici sa nu vorbeasca intre ei si supravegheam cadrele sa nu le faca 
legatura cu exteriorul.  

http://www.adevarul.ro/index.php?section=articole&screen=print&layout=print_articol&id=313033


Si cum ii verificati? 
Stand printre ei, pe sala si pe coridor, ca sa nu zgarie peretii, sa nu bata Morse. Erau doua sute de liberali 
laolalta care nu trebuiau sa caraie. Ii ascultam la usa, priveam pe vizeta sau intram peste ei. Stiau ca, 
daca ridica mana sa faca scandal, a doua zi vine anchetatorul, ii leaga burduf si ii bate la talpi pana iese 
fum de papusi.  

Ati asistat la asa ceva?  
Am vazut cum ii plesnea de nu mai tineau minte. In doua ore ii rafuia anchetatorul de baga spaima si in 
ceilalti. Ii lega cu sfoara, apoi baga un bat pe dupa mana si ii tinea pe spinare, ca sa tina talpile frumos la 
bataie. Si-apai ii mangaiau cu paru’, cu coada de matura sau de sapa. Bateau „papucii” (talpile 
detinutului - n.r.) pana-i faceau zob. 
  
Dumneavoastra ati lovit? 
N-am avut ocazia.  

Cate ore munceati? 
Zi-lumina. Si uneori faceam cu Moromete (Nicolae Moromete, tortionar, fost comandant si la Jilava - 
n.r.) controale de noapte pe celular si pe saloane, plecam acasa si reveneam in supracontrol.    

Ce urmareati? 
Sa nu vorbeasca, sa nu evadeze si sa nu se revolte. 

La Gherla v-a fost sef chiar Petre Goiciu (tortionar, ex-comandant la Gherla - n.r.). Cum era? 
Da, un mosnegut care era pentru familie si dreptate. Ura detinutii politic, dar cadrele erau ca si copiii lui. 
Plus ca respecta batranii. Cartea lui de baza era o brosurica despre un tanar invatat de comandant.  

Cum isi manifesta ura? 
Nu ii batea, dar ii facea nerusinati, golani, distrugatori. Dar la Gherla bataile erau cu drugul si bagau 
detinutul intr-o camera unde erau mardeiasii. Anchetatorii veneau din Jandarmeria veche. Bateau fara 
limita, pana facea detinutul pe el, cu parul cu care carau tinetele. Cand le trageau in calcaie si in capul 
oaselor se zdruncinau detinutii, care ieseau din ancheta in patru labe. Si la Suceava, Maricea, un mare 
anchetator din Securitate, ii trecea dintr-un cap in altul al coridorului prin ciomege.  

Ati tolerat bataia detinutilor la Botosani ca si comandant?  
Nu, dar erau Vasiliu, Gavriliu si Dinica, subofiteri care bateau cu drugul si cu manjacul din curele, de-ti 
trecea prin oase. Eu doar nu am oprit bataia si am continuat ce a inceput Cimpoiesu. Subofiterii luau 
detinutul cu pretexte gen: „F... mama ma-tii, am cazut in sant cand ma gandeam la tine!”. Si pac! 
Socoteau meserie sa bati.  
 
MANDRIE PROLETARA 
 
„Era o onoare sa fii in uniforma de militie” 
 
Cum ati ajuns la Directia Penitenciare? 
Noi am fost injositi pentru ca eram pregatiti de infanterie. 



Nu ati protestat? 
Ce sa comentezi? Noi am fost pregatiti sa comentam? Dar stiti ce cadre erau la puscarii? Ciobani de pe 
camp. Le-au pus vestonul in spate si fa cu ei tragere, instructie, vorbeste-le de istoria politica a 
partidului, cand ei atata au auzit pana atunci: „brr! hai!”. Unii nu stiau nici sa se semneze.  

Ce ieseau astfel de ciobani? 
Sergenti-majori. Daca erai scandalagiu in sat, cand veneau de la Directie sa caute baieti la penitenciar, te 
„recomanda” primarul si scapa de tine. Or, noi ne pregateam de militie. 

Ce va pregateati sa deveniti? 
Orice. Era o onoare sa fii in uniforma de militie cu epoletii rosii. 
 
Draghici - bland, Nikolski - satrap 
 
L-ati cunoscut pe Draghici (Alexandru Draghici, tortionar, fost ministru de interne - n.r.)? 
Sigur, si in biroul lui, si la un Revelion in Parcul Bordei din Bucuresti. Avea o privire blanda, nu mutra de 
ocnas sau de criminal. Dar cand se hotara, nu se mai intorcea din drum.  

Imaginea lui e cea de zbir.  
Nikolski, dom’le, era cunoscut ca un satrap. Cica reeduca legionarii la Pitesti, cand de fapt i-a dus acolo 
sa-i omoare. Era un batran ghebos si sfrijit. Vedeai dupa figura ca-i dracu’. E mare diferenta: cu Draghici 
puteai sa discuti doua cuvinte, dar cu Nikolski era imposibil.  

L-ati cunoscut si pe Lucretiu Patrascanu? 
L-am vazut doar, cand era in arest, iar eu in trecere pe la penitenciar. Nu a fost impuscat, a fost lovit in 
cap cu ranga, asa stiu eu de la subofiterii de acolo. Zicea unul ca a vazut „Pac in cap, pac in cap”.  

Ati discutat cu Patrascanu?  
Nu, m-am uitat la el in celula doar pe vizeta. Venisem in inspectie de la Directia Generala si cascam si eu 
gura pe acolo, sa vad daca detinutii dorm sau fac altceva.   
 
Pensionar linistit 
 
Ce salariu aveati? 
La Suceava, luam 700-800 de lei, cand sentinela avea 250-300.  

Si pensia? 
Am 1.200 de lei. Din pensia civila as avea de sare si paine, dar pensia de armata e baza, 900 de lei.  

Pe numele dumneavoastra exista o plangere penala pentru genocid. Cum comentati? 
E una cand iei o hartie si vrei sa construiesti realitatea. 

Drumul lui Constantin Cimpoiesu prin istorie s-a oprit intr-un apartament insalubru din Ploiesti, unde 
traieste singur, intr-un sanctuar cu doua camere dedicat mizeriei. In bloc, fostul comandant de puscarii 
nu trece drept un anonim, caci este gospodarul asociatiei: desfunda canalizarea, repara scurgeri si e un 
vidanjor desavarsit. Altfel, batranul, trecut de 83 de ani, paseste greu, vorbeste lent si crede pana la final 



in zodia ateismului: „Cand mor, nu vreau cruce pe mormant. Cred in materie, nu in Dumnezeu”, 
proclama fostul ofiter. 

EVZ: Ati fost sef si in Directia Cadre in Ministerul de Interne, nu doar director de penitenciar.  
Constantin Cimpoiesu: Da, selectam oamenii. In inspectoratul ministrului, prin ‘50-’51, din 15 oameni 
cati erau au ramas vreo doi. Pentru restul am propus scoaterea din MI pentru ca, dupa cum am invatat 
in scoala, ne trebuie oameni cu origine sanatoasa, cu baza muncitoreasca. Or, aia erau chiaburi. 

Nu conta competenta? 
Nu. Doar la Arhivele Statului a fost nevoie de un director si chiar am trimis un chiabur pentru ca stia 
limbi straine. Mergea sa-l mentinem, dar nu sa-l facem general.  

La Botosani, o perioada, i-ati lasat comanda lui Constantin Rautu, care fusese acuzat ca a permis 
bataia detinutilor de catre subofiterii Vasiliu, Gavriliu si Dinca. Dar dumnealui sustine ca tortura a fost 
initiata de dumneavoastra. 
Na, na, na, nu am permis bataia. Eu ziceam: pentru ce intra oamenii in puscarie? Pentru bataie, pentru 
un geam spart sau ca s-au regulat. E condamnat pentru bataie si noi sa-l batem? I-am si spus lui Gavriliu: 
„Fii atent, iesi la pensie si te prind aia pe care-i lovesti si-ti rup picioarele”.  

Asadar, subordonatul Gavriliu batea. 
Daaa! Avea o sete de bataie serioasa cand nu eram eu acolo.  

L-ati sanctionat? 
I-am atras atentia, nu l-am pedepsit disciplinar. 

De ce? Era „baiat bun”? 
Era ofiter pregatit, dar avea momente din astea.  

Si Dinca, Vasiliu? 
Vasiliu era cu pregatirea de lupta, nu s-a plans nimeni. 

Dar de unde stiati ca bate Gavriliu? 
Imi raportau detinutii. 

Aveau acest curaj? 
Da, doar faceam raport cu ei.  

Dar de ce nu l-ati sanctionat? 
N-am sanctionat pe niciunul care lovea detinutii, dar le-am zis ca nu e regulamentar.  

Rautu de ce a declarat ca v-a imitat permitand bataia?  
Asa a declarat?  

Da. 
(tace) Dom’le, de schingiuire, la Botosani, s-au ocupat securistii. Mi-au cerut un pavilion si le-am dat. Ce 
faceau acolo nu ma interesa, nu eu faceam paza, ci doar aprobam mancarea. 



Deci stiati ca acolo se practica tortura? 
Nu, ce, imi dadeau mie voie sa intru?  

Erati comandant. 
Dar nu aveam voie acolo.  

Erau totusi oameni batuti pentru alt crez politic decat linia oficiala. 
Da, da, da. 

Era in regula? Nu v-ati intrebat daca e bine ce face partidul pe care il slujeati cu ei? 
Pai, nu ma interesa pe mine. Eu mi-am vazut de unitatea mea, sa nu se bata, sa se dea mancare cum 
scrie la carte, jos palaria.  
 
AS 
 
„M-am descurcat peste tot” 
 
S-a facut plangere penala contra dumneavoastra si sunteti acuzat de genocid. 
Si pe cine am schingiuit eu? Sa-mi spuna daca am dat un bobarnac. 

Urmeaza sa se verifice. Cum a fost viata dumneavoastra in sistemul penitenciar? Buna, rea sau ca 
oricare alta? 
Dom’le, practic, am facut parte din aparatul de opresiune, adevarat?  Si multa lume a facut parte, dar 
depinde de educatie. De exemplu, la mine nu am cum sa dovedesc ca am luat masuri impotriva celor 
care mai piscau cate un detinut. Dar, domnule, de ce nu s-ar lega odata de unitatea mea, cum ca erau 
pusi sa manance materie fecala? Cum imi spune mie de materie fecala, dar nu primeam eu intai o portie 
de ciorba? Sunt exagerari nenorocite, ca sa ne critice de pomana.  
 
Pilda de la Tulcea 
 
Pai, nu prea puteti sa dovediti ca i-ati mustrat pe batausi. 
Uite un caz de cand eram la Tulcea. La o sectie de femei care lucrau la fabrica de conserve aveam un 
maior maghiar care mai pisca pe cate una cu vergeaua la cur. O detinuta de aia care a luat o nuia la cur 
s-a razbunat cu o cana de bors. Si-a bagat degetul in „pasarica” si l-a muiat in cana de bors pe care i-a 
dat-o maiorului. Alta a vazut-o, dar a tacut pentru ca a amenintat-o ca ii ia gatul. Aia n-a spus nimic pana 
s-a liberat. Apoi, i-a zis maiorului ca detinuta cutare, care s-a liberat, a facut asa. Atunci i-am zis eu lui: 
„Bai, baiete, ai vazut ce inseamna sa-i dai la cur cu o nuia si sa bei ce-ti da femeia?”.  

Cum e si pensionar, si gospodar la asociatie? 
Eu m-am descurcat peste tot si am 1.350 de lei pensie. 
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