
Cotidianul – 28 februarie 2009 
Tőkés, avocatul condamnării comunismului în Parlamentul European 
 
Protagonist al Revoluţiei din decembrie ’89, actualul eurodeputat independent va susţine în 
numele mai multor organizaţii din ţară condamnarea comunismului în legislativul de la 
Bruxelles. 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România (IICCR), Asociaţia Pro Democraţia 
(APD), Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc (INMER), CNSAS, Grupul de Dialog 
Social (GDS) şi actualul europarlamentar independent Tőkés László au anunţat vineri formarea 
Coaliţiei pentru Declaraţia de la Praga, cea care îşi propune condamnarea comunismului de 
către Parlamentul European. 
 
“Nivelul simbolic al condamnării comunismului trebuie depăşit. Vinovăţia trebuie condamnată. 
Nu putem să condamnăm doar o ideologie, trebuie să vorbim şi despre oameni şi să se facă 
dreptate”, a declarat preşedintele IICCR, istoricul Marius Oprea. 
 
Acesta a anunţat că noua Coaliţie va insista pe lângă autorităţile de la Bucureşti să introducă în 
noul Cod penal şi infracţiunea de crime împotriva umanităţii pe timp de pace, astfel încât călăii 
fostului regim să poată fi condamnaţi. În plus, Coaliţia va prelua şi alte demersuri iniţiate de 
institutul condus de Oprea: anularea condamnărilor politice din vremea regimului comunist şi 
micşorarea pensiilor foştilor ofiţeri de Securitate, dovediţi de CNSAS. 
 
Reprezentanţii Coaliţiei vor participa, la iniţiativa pastorului reformat de Piatra Craiului, Tőkés 
László, pe 18 martie la o audiere publică în Parlamentul European pe tema Declaraţiei de la 
Praga, în cadrul căreia vor să obţină şi sprijinul celorlalţi europarlamentari români pe această 
temă. 
 
De altfel, Tőkés, unul dintre protagoniştii principali ai evenimentelor din decembrie 1989, a 
afirmat vineri că va prezenta în PE amendamentele propuse de Coaliţie la Declaraţie. Totodată, 
actualul eurodeputat independent a anunţat că va încerca să-i convingă pe preşedintele 
României, Traian Băsescu, şi pe cel al Ungariei, Sólyom László, “să-şi asume rolul de patronaj 
principal” asupra evenimentelor care vor marca împlinirea a 20 de ani de la Revoluţia de la 
Timişoara. “Sunt mai multe lucruri care ne reunesc decât ne despart”, a subliniat Tőkés.  
 
Plimbat cu vorba de Băsescu  
 
Deşi avea programată vineri o întâlnire cu preşedintele Traian Băsescu, pastorul Tőkés nu a 
ajuns să se mai întâlnească cu acesta. Şi asta pentru că şeful statului nu ar mai fixat şi o oră la 
care să aibe loc întrevederea. Actualul eurodeputat independent vrea să i se plângă lui Băsescu 
că eurodeputaţii PDL i-au blocat accesul în Grupul Popular din PE. „Nu am reuşit acum, sper că o 
vom face până la urmă. Sunt foarte dezamăgit de imposibilitatea de a conlucra pentru binele 
ţării mele, pentru că mi s-au refuzat serviciile în folosul ţării”. O altă temă pe agenda discuţiei ar 
fi situaţia comunităţii maghiare din România, a amintit cel desemnat să fie cap de listă al UDMR 
la alegerile pentru Parlamentul European din vara acestui an. 



Dan Duca 
 
http://www.cotidianul.ro/t_k_s_avocatul_condamnarii_comunismului_in_parlamentul_europe
an-74969.html  
 
 
Evenimentul Zilei – 28 februarie 2009 
Tokes vrea să-i condamne retroactiv pe comunişti 
 
„Cât timp în cazul nazismului a fost un proces public, ar fi cazul ca şi în ce priveşte comunismul 
întâmple acelaşi lucru”, a spus ieri episcopul Laszlo Tokes la finalul unei dezbateri organizată de 
Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului (IICCR).  

Concret, Tokes susţine alături de IICCR, CNSAS şi o serie de ong-uri, introducerea în Codul Penal 
a unor prevederi care să permită condamnarea crimelor şi a abuzurilor în numele 
comunismului, chiar dacă aceste fapte au îndeplinit termenul de prescriere. Astfel, episcopul a 
cerut să fie introdusă infracţiunea de „crimă împotriva omenirii” în legea penală, prevedere 
care să se aplice retroactiv.  
 
Dacă în mod normal, potrivit unui principiu constituţional, orice prevedere legală se aplică doar 
pe viitor, în acest caz ar fi vorba de o excepţie. Şi asta pentru că, înainte de 1989, legea penală 
nu prevedea sancţionarea crimelor împotriva umanităţii, chiar dacă România adoptase în acest 
sens convenţia ONU din 1966, au susţinut iniţiatorii. Preşedintelui APD, Cristian Pârvulescu, a 
explicat că prevederile acestei convenţii ar fi trebuit să se aplice în mod automat, numai că, în 
acest moment, „sancţionarea crimele contra umanităţii se face doar pentru vreme de război nu 
şi de pace”. 
 
Totodată, Tokes a argumentat că regimul comunist „a fost condamnat de istorie, dar n-au fost 
condamnate persoanele care au făptuit abuzurile”. „Prea mulţi au dat uitării comunismul, anti-
comunismul a fost uitat, iar post-comunismul s-a prelungit prea mult”, a comentat episcopul 
europarlamentar.  
 
Mai mult, a fost convenită o „coaliţie anti-comunistă” din partea României care să facă lobby 
pentru adoptarea unei rezoluţii pentru condamnarea comunismului de către Parlamentul 
European. Din această coaliţie mai fac parte Grupul pentru Dialog Social, Asociaţia 
Prodemocraţia şi Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc.  
Andu Manciu 
 
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/841542/Tokes-vrea-sa-i-condamne-retroactiv-pe-
comunisti/  
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Gardianul – 28 februarie 2009 
Parlamentul European va lua in discutie condamnarea comunismului 
 
Marius Oprea, presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania 
(IICCR), a declarat, ieri, ca pe 18 martie la Parlamentul European (PE) va avea loc o audiere 
publica privitoare la condamnarea comunismului. Oprea a precizat ca la PE se va lua in discutie  
“Declaratia de la Praga” din iunie 2008 prin care se cere condamnarea sistemului politic care a 
oprimat Europa de Est. In acest context, Oprea a mai anuntat ca in Romania s-a format “Coalitia 
pentru Declaratia de la Praga”. Din aceasta coalitie fac parte, IICCR, Institutul National al 
Memoriei Exilului Romanesc, Grupul pentru Dialog Social, Consiliul National de Studiere a 
Arhivelor Securitatii si Asociatia ProDemocratia.  Cele cinci organizatii vor sustine si 
introducerea in noul cod penal romanesc a infractiunii de crima impotriva umanitatii pentru a 
putea fi pedepsiti tortionarii de dinainte de 1989. Presedintele IICCR a precizat ca infractiunea 
de crima împotriva umanitatii este prevazuta în Conventia ONU ratificata si de România, dar ca 
ea nu a fost inclusa efectiv în legislatia româneasca. Demersul va fi sustinut de 
europarlamentarul roman Laszlo Tokes, unul dintre persoanele-cheie ale Revolutiei Romane.  
B. Apostolescu 
 
http://www.gardianul.ro/Parlamentul-European-va-lua-in-discutie-condamnarea-
comunismului-s130534.html  
 
 
Revista 22 – 27 februarie 2009 
IICCR la audiere publica in PE pe tema condamnarii comunismului 

Institutele din Romnania care se ocupa de procesul condamnarii comunismului vor sustine 
Declaratia de la Praga privind morala europeana si comunismul. Acest eveniment va avea loc in 
cadrul unei audieri publice, pe data de 18 martie, in cadrul Parlemantului European (PE), 
audiere pe tema condamnarii comunismului. 

Peresedintele IICCR, Marius Oprea, a facut cunoscut ca s-a discutat ca sa fie "o participare 
extrem de activa la o audiere publica ce va avea loc in 18 martie in PE in legatura cu 
condamnarea crimelor comunismului". Domnia sa a aratat ca reprezentantii acestor institute au 
cazut de acord ca sa inceapa "demersuri pentru initierea unei coalitii a institutelor din Romania 
care se ocupa de cercetarea comunismului in vederea sustinerii declaratiei de la Praga". 

Coalitia si-a propus sa pregateasca si amendamente pe care le va prelua europarlamentarul 
Laszlo Tokes si sa le sustina, in calitatea sa de membru al PE. 

Tokes, la randul sau, a precizat ca doreste sa contribuie la acest proces al comunismului si ca 
"asa cum s-a facut dreptate in cazul nazismului sa se faca si in cazul comunismului". 

http://www.gardianul.ro/Parlamentul-European-va-lua-in-discutie-condamnarea-comunismului-s130534.html
http://www.gardianul.ro/Parlamentul-European-va-lua-in-discutie-condamnarea-comunismului-s130534.html


Incepand cu saptamana viitoare, se va  initia "o dezbatere nationala larga pe tema Declaratiei 
de la Praga, iar la audierea publica de la Bruxelles, din 18 martie, sa venim cu o pozitie concreta 
romaneasca" - a declarat liderul Asociatiei Pro Democratia, Cristian Pirvulescu. 

Andrei Oisteanu, din partea GDS, a subliniat ca declaratia de condamnare a comunismului, 
facuta in parlament de presedintele Traian Basescu, "a ramas oarecum un gest simbolic, dar ea 
trebuie sa intre in concretul legislativ". 

Declaratia de la Praga a fost publicata pe data de 3 iunie 2008 si se vrea a fi o luare de pozitie 
comuna a tuturor celor implicati in procesul de investigare a crimelor si abuzurilor regimurilor 
comuniste. In aceeasi declaratie se arata ca " o mare parte dintre crimele comise in numele 
comunismului ar trebui considerate crime impotriva umanitatii", un pas necesar spre 
condamnarea comunismului asa cum s-a intamplat cu nazismul si crimele acestuia. 

http://www.revista22.ro/iiccr-la-audiere-publica-in-pe-pe-tema-condamnarii-comunismului-
5680.html  
 
 
Ziare.com – 27 februarie 2009 
Oprea si Parvulescu sustin modificarea Codului de Procedura Penala  
 
Presedintele IICCR, Marius Oprea, si cel al APD, Cristian Parvulescu, sustin necesitatea 
introducerii in Codul de Procedura Penala a unei definitii a crimelor impotriva umanitatii care sa 
le faca imprescriptibile si sa permita condamnarea "crimelor comunismului". 
 
"Sustinem modificarea Codului de Procedura Penala. In CPP de pana acum, crimele impotriva 
umanitatii nu erau trecute. In noua varianta, este vorba despre un capitol in care se face 
referire la crime impotriva umanitatii, dar dupa definitia juridica a Tribunalului Penal 
International (...)  
 
Cerem, in acest moment in care se modifica, Codurile sa se prefere definitia Conventiei ONU 
asupra impresciptibilitatii crimelor de razboi si impotriva umanitatii, adoptata in 1968 si in 
vigoare in Romania din 1969", a afirmat Parvulescu, explicand ca definitia TPI se refera de fapt 
la crimele de razboi, informeaza NewsIn. 
 
Liderul Asociatiei Pro Democratia a mentionat ca, desi statul roman a ratificat Conventia, nu a 
fost niciodata transpusa in legislatia romaneasca. Parvulescu a mentionat ca varianta IICCR a 
fost prezentata Ministerului Justitiei, iar raspunsul acestuia a fost ca prefera definitia TPI, fara 
sa tina cont de faptul ca cele ale comunismului au fost facute in timp de pace. 
 
"Putem incerca, cu toata ostilitatea politica dintr-un moment sau altul sa-i aducem pe cei 
vinovati de aceste crime si abuzuri in fata justitiei si sa facem un act de dreptate sociala si 
istorica", a argumentat, la randul sau, presedintele IICCR, Marius Oprea. 
 

http://www.revista22.ro/iiccr-la-audiere-publica-in-pe-pe-tema-condamnarii-comunismului-5680.html
http://www.revista22.ro/iiccr-la-audiere-publica-in-pe-pe-tema-condamnarii-comunismului-5680.html


La finalul dezbaterii, Marius Oprea a tinut insa sa puncteze ca, desi Traian Basescu a condamnat 
comunismul in Parlament, nu a existat nicio continuare a demersului.  
 
"Mi se pare ca institutiile statului nu-si fac datoria in acest sens, chiar fata de declaratia 
presedintelui in fata camerelor reunite", a comentat el.  
 
http://www.ziare.com/Oprea_si_Parvulescu_sustin_modificarea_Codului_de_Procedura_Penal
a-683732.html  
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