Adevarul – 16 noiembrie 2007
Crimele comunismului, incriminate prin lege
Persecuţiile pe motive politice comise de regimul comunist vor fi considerate crime
împotriva umanităţii. Anunţul a fost făcut ieri de ministrul justiţiei, Tudor Chiuariu, la
conferinţa internaţională „Ways to Consider Communism", organizată de Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului în România. Potrivit ministrului, guvernul va
include distinct incriminarea crimelor comunismului în proiectul noului Cod Penal.
El a mai arătat că proiectul de lege referitor la anularea condamnărilor cu caracter politic
din timpul regimului comunist va fi "cel mai probabil" săptămâna viitoare pe agenda
şedinţei guvernului. Acest proiect prevede "ştergerea de drept a tuturor condamnărilor cu
caracter politic, repunerea în drepturi a foştilor deţinuţi politici şi acordarea de
despăgubiri pentru prejudiciile morale suferite prin condamnare".
Problema incriminării crimelor regimului totalitar este în acest moment una dintre temele
de discuţie ale Comisiei Europeane. În prima parte a anului 2008, în timpul preşedinţiei
slovene, Comisia va iniţia o dezbatere publică cu privire la genocidul, crimele împotriva
umanităţii şi crimele de război comise de regimurile totalitare în vederea găsirii
mijloacelor pentru soluţionarea acestei probleme, eventual prin formularea unei propuneri
de decizie-cadru privind crimele în regimurile totalitare.
http://www.adevarul.ro/articole/crimele-comunismului-incriminate-prin-lege/332252

Gardianul – 16 noiembrie 2007
Ororile totalitarismului. Guvernul modifica legile pentru a condamna comunismul
Intamplare sau nu, in plina campanie electorala, exact la 20 de ani de la revolta
anticomunista de la Brasov, cei care au manifestat la vremea respectiva impotriva
opresiunilor comuniste au devenit dintr-o data interesanti pentru clasa politica. Tariceanu
le-a promis, printre altele, revolutionarilor ca vor beneficia de Legea recunostintei, iar
Traian Basescu le-a facut o vizita chiar la Brasov pentru a le arata respectul autoritatilor
de la Bucuresti. Cu toate acestea, deciziile anuntate, la seminarul organizat de Institutul
de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (IICCR), de catre reprezentantii
Guvernului par sa reprezinte un pas inainte in reabilitarea celor oprimati de sistemul
comunist.
Reprezentantii Asociatiei de revolutionari „15 noiembrie - Brasov“ au fost asigurati, ieri,
de catre premierul Calin Popescu Tariceanu, într-o întâlnire la Palatul Victoria, ca vor fi
inclusi pe lista persoanelor care beneficiaza de facilitatile prevazute în Legea
recunostintei fata de eroii-martiri.

Facilitatile oferite de Guvern
Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria
Revolutiei române din decembrie 1989 prevede ca revolutionarii beneficiaza de prioritate
în asigurarea unei locuinte din fondul disponibil de locuinte sociale, în localitatea de
domiciliu, „daca nu au detinut în proprietate o alta locuinta pana la data atribuirii“. De
asemenea, prin lege se pot atribui revolutionarilor „în limita posibilitatilor“ 10.000 metri
patrati de teren în extravilan si 500 metri patrati din intravilan. Actul normativ mai
stabileste ca asociatiile, ligile, organizatiile, fundatiile, federatiile si uniunile de
revolutionari „pot beneficia de sponsorizare, în conditiile legii“, iar „sediile actuale ale
asociatiilor si fundatiilor constituite pana la 31 decembrie 1992, precum si cele ale
federatiilor si uniunilor nationale de revolutionari formate pana la sfarsitul anului 2003
vor avea acelasi regim juridic prevazut pentru partidele politice“. Între drepturile acordate
revolutionarilor prin intrarea în vigoare a acestei legi se gaseste si „cumpararea sau
închirierea cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial sau de
prestari servicii corespunzator, cu o suprafata utila de pana la 100 metri patrati“ sau a
unei suprafete de teren de påna la 100 metri patrati din domeniul public pentru
construirea unui spatiu comercial. Statul le va acorda beneficiarilor actului normativ
subventii egale cu 50 la suta din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20 de mii
de euro contractat pentru cumpararea sau construirea de locuinte daca solicitantii nu au
detinut sau nu detin o proprietate locativa.
IICCR continua lupta inceputa in 1987
Reprezentantii IICCR au organizat, ieri, la Palatul Parlamentului o dezbatere despre ceea
ce a insemnat comunismul. Marius Oprea, presedintele IICCR, a atras atentia ca in anii
de dupa Revolutia din 1989 s-au realizat foarte multe studii despre comunism, dar, cu
toate acestea, nu gasim „nici un vinovat in spatele gratiilor“. „Comunismul trebuie
declarat o crima impotriva umanitatii“, a subliniat seful IICCR.
Codul Penal va incrimina crimele comunismului
La randul lui, ministrul justitiei Tudor Chiuariu a precizat ca „istoria face apel mereu la
justitie“. „Reabilitarea detinutilor politici si pedepsirea celor care au comis crime si
abuzuri împotriva opozantilor regimului reprezinta o urgenta. Cu ceva timp în urma am
lansat în dezbatere publica un proiect de lege privind anularea condamnarilor cu caracter
politic pronuntate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Aceasta prevede
stergerea de drept a tuturor condamnarilor penale cu caracter politic, repunerea în
drepturi a fostilor detinuti politici si acordarea de despagubiri pentru prejudiciile morale
suferite prin condamnare. Cel mai probabil, acest proiect va fi pe agenda sedintei
Guvernului de saptamåna viitoare. (…) De asemenea, Romania va include în proiectul
noului Cod Penal incriminarea crimelor comunismului. Persecutiile pe motive politice
comise de regimul comunist vor fi considerate crime împotriva umanitatii“, a declarat
Tudor Chiuariu, ministrul justitiei.
Procurorii militari analizeaza actele de terorism
Ion Vasilache, seful Sectiei Parchetelor Militare, a declarat la dezbaterea organizata de
IICCR ca dosarul „Carlos“, cu privire la atentatul împotriva postului de radio Europa

Libera, este într-o faza destul de avansata si ar putea fi finalizat într-o luna. La dosarul
«Carlos» a fost conexata si plângerea depusa de IICCR pe 7 noiembrie împotriva
generalului de Securitate Nicolae Plesita si a lui Dan Mihoc, Constantin Ciobanu, Ion
Constantin, Ioan Lupu si Ion Grecu, fosti diplomati ai Ambasadei Republicii Socialiste
România la Bonn, acuzati de terorism în legatura cu atentatul din 1981, de la postul de
radio Europa Libera. Plesita a fost acuzat de terorism pentru ca ar fi coordonat atentatul
executat asupra cladirii postului de radio Europa Libera, în februarie 1981, când o parte
din imobil a fost aruncata în aer, însa, dintr-o eroare, nu a fost afectata Sectia Româna, ci
cea cehoslovaca. În acelasi dosar mai sunt cercetate alte sase acte de terorism pe care
teroristul Carlos ar fi trebuit sa le execute la comanda regimului comunist de la Bucuresti.
Basescu: Cei care s-au revoltat la Brasov sunt invingatorii morali ai Revolutiei din
1989
Presedintele Traian Basescu a participat, ieri, la Brasov la comemorarea a 20 de ani de la
evenimentele din 15 noiembrie 1987. „Am fost invitat azi, aici (la Brasov- n.r.), probabil
pentru ca sunt primul presedinte care a avut curajul sa condamne oficial comunismul si
sa-l declare regim ilegal care a facut rau românilor“, a spus Basescu. Seful statului a mai
declarat ca cere scuze, in numele statului român, victimelor represiunii din 1987 a
muncitorilor din acest oras, pentru ca „in 17 ani de stat de drept“, sistemul judiciar nu a
facut justitie, iar societatea nu a fost incurajata sa-si recunoasca erorile. Potrivit acestuia,
toti cei care s-au revoltat la Brasov in 1987 si s-au simtit umiliti dupa 1989 sunt
invingatorii morali ai Revolutiei, iar statul român isi va recapata credibilitatea si va putea
sa devina un adevarat stat de drept numai cånd isi va recunoaste greselile si isi va repara
nedreptatile. (Roxana Stoica)
Reprezentantul British Petroleum in Romania, cercetat in Dosarul «Plesita-Carlos
Sacalul»
Unul dintre cei cinci fosti diplomati pe numele carora IICCR a sesizat Parchetul Militar
in cazul atentatelor teroriste comise, impreuna cu celebrul Carlos Sacalul, impotriva
Europei Libere este Dan Mihoc, actualul director general al companiei care reprezinta
British Petroleum (BP) in Romania. Mihoc a negat, pentru HotNews, orice legatura cu
atentatele din 1981 impotriva postului de radio Europa Libera, calificand acuzatiile drept
„inventii“. „Sunt inventii... Este adevarat ca am fost ofiter, dar nu am avut nici o legatura
cu acest caz, nici cu persoane romane. Am desfasurat in Germania doar activitati
economice si tehnico-stiintifice“, a declarat Dan Mihoc pentru HotNews.
http://www.gardianul.ro/2007/11/16/politicac7/ororile_totalitarismului_guvernul_modifica_legile_pentru_a_condamna_comunismuls104657.html

Ziua – 15 noiembrie 2007
Chiuariu anunta incriminarea crimelor comunismului in Codul Penal
Prezent la o conferinta internationala pe tema caracterului criminal al regimurilor
comuniste, ministrul Justitiei, Tudor Chiuariu, a declarat ca Guvernul va include in noua
forma a Codului Penal o prevedere prin care crimele comunismului sa fie considerate
crime impotriva umanitatii. Mai mult, ministrul doreste si anularea condamnarilor
politice pronuntate intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, repunerea in drepturi a
fostilor detinuti politici si acordarea de despagubiri pentru prejudiciile morale suferite.
"Ca ministru al Justitiei in Romania, membra a Uniunii Europene, vreau sa-mi cer astazi
iertare, in mod public, celor care au avut de suferit in anii comunismului de pe urma unor
anchete abuzive si a unor sentinte fara nici o legatura cu legea", a sustinut Chiuariu, la
conferinta internationala organizata la Palatul Parlamentului, de Institutul de Investigare a
Crimelor Comunismului in Romania. Potrivit demnitarului, victimele acelei justitii care a
pronuntat zeci de ani de condamnare in numele "luptei de clasa" nu trebuie uitate.
De asemenea, Chiuariu a aratat ca trebuie sa fie o prioritate a statului roman condamnarea
crimelor comunismului prin masuri legislative si politici publice. "Executivul va include
in proiectul noului Cod Penal incriminarea crimelor comunismului. Persecutiile pe
motive politice comise de regimul comunist vor fi considerate crime impotriva
umanitatii", a anuntat oficialul.
In plus, ministrul a amintit ca, in aprilie 2007, la nivelul UE s-a decis ca, in termen de doi
ani, Comisia Europeana sa elaboreze un raport in care sa se sublinieze "necesitatea
adoptarii unui instrument comunitar care sa incrimineze justificarea, minimalizarea sau
negarea in public a crimelor contra umanitatii sau a crimelor de razboi comise in
regimurile totalitare".
La finalul discursului sau, Chiuariu a cerut asistentei sa tina un moment de reculegere in
memoria victimelor revoltei muncitoresti de acum 20 de ani, de la Brasov.
http://www.ziua.ro/news.php?data=2007-11-15&id=1652

Evenimentul Zilei – 28 decembrie 2007
Marturia lui Pedro, camaradul si victima lui Fidel Castro
EVZ a stat de vorba cu omul care, dupa ce a luptat pentru Revolutia in care a crezut si
dictatorul de la Havana, a fost inchis 16 ani pentru ca s-a opus politicii acestuia.
Pentru ca s-a opus inca de la inceput dictaturii castriste, Pedro Fuentes-Cid a fost arestat
si inchis 16 ani, ca detinut politic. Era, atunci, in 1961, proaspat angajat in Ministerul de
Externe al Cubei. Inainte luptase intr-una dintre factiunile de gherila care l-au alungat pe
dictatorul Fulgencio Batista, in 1959. Pe Fidel Castro, pe fratele sau, Raul, dar si pe Che
Guevara, i-a cunoscut la mijlocul anilor ‘50, ca membri ai uneia dintre gruparile
„prietene”, care aveau acelasi scop: doborarea lui Batista.

Dupa ce a emigrat in SUA, in 1979, cubanezul Fuentes-Cid a devenit un prosper avocat
la Miami si este cofondator, alaturi de ex-presedintele ceh Vaclav Havel, al Uniunii
internationale a detinutilor politici anticomunisti.
Prezent si in Romania cu ocazia unui seminar organizat de Institutul pentru Investigarea
Crimelor Comunismului din Romania, acesta a povestit pentru „Evenimentul zilei”
aventurile din anii de gherila si a enumerat cateva episoade memorabile din viata dusa in
puscariile politice ale lui Castro.
EVZ: Cum ati pasit in „cariera” de disident?
Pedro Fuentes-Cid: La 16 ani am intrat in grupul fostului presedinte Carlos Prio,
opozant al lui Batista. Am fost trimis atunci in Republica Dominicana, intr-o baza de
instructie pentru lupta de gherila. Acolo am implinit 18 ani si, in aceeasi zi, am devenit
locotenent. Ulterior au aparut divergente cu Rafael Trujillo (ex-presedinte al Republicii
Dominicane - n.r.), care a incercat sa ne predea lui Batista. Familia mea a intervenit pe
langa ambasadorul dominican la Washington si am reusit sa continuam lupta contra lui
Batista.
Impotriva caruia a luptat si Fidel Castro.
Da, dar noi, grupul lui Trujillo, eram adevaratii opozanti. Castro conducea o alta tabara.
Intr-adevar, insa, l-am intalnit prin ‘55 sau ‘56, dupa eliberarea sa din inchisoare, unde
intrase dupa atacul de la Baracile Moncada.
Ati luptat alaturi?
Nu chiar, faceam parte din organizatii diferite, dar nu l-am placut niciodata, nici pe el,
nici pe Raul.
De ce? Inca nu era dictator, ci luptator de gherila, ca dumneavoastra.
Imi facuse impresia ca nu e o fiinta umana.
Detaliati putin.
Nu stiu cum sa explic, e ciudat. Nu mi-a placut niciodata de Fidel Castro.
Pare ca o presimtire, caci ati ajuns detinut politic in era Castro.
(Rade)... Dupa ce Batista a parasit Cuba s-a format o coalitie a miscarilor revolutionare.
Eu am intrat in Ministerul de Externe, dar Revolutia, pentru care camarazii mei au murit,
incepea sa se indeparteze de scopurile ei. Acordul semnat la Caracas, in Venezuela,
stipula ca vom face alegeri libere, iar Constitutia din 1940, abolita de Batista, va redeveni
Constitutia Cubei. Insa Fidel s-a reorientat spre comunism, si riscul era sa cadem dintr-o

dictatura intr-alta. Asa am decis sa ne opunem lui Castro si ne-am reinarmat. Erau alte
vremuri, nu sosise timpul opozitiei pasnice.
Cum era viata de detinut?
Doi ani am stat in celula. Mancam apa cu zahar de trestie, la micul dejun, uneori cu o
bucatica de paine, terci de porumb cu frunze, la pranz, iar la cina, un soi de supa. Ca sa o
mananci, intai inlaturai viermii care pluteau la suprafata. Multi s-au imbolnavit. Uneori ni
se puneau tot felul de lucruri in mancare ca sa mergem foarte des la baie. Conditiile au
condus la sinucideri printre detinuti.
Erati batuti?
Bineinteles. Intrau gardienii in camera si te plesneau cu maceta. De trei ori am fost batut
pana la lesin.
De ce?
Comportament necorespunzator. O data, pentru ca nu m-am ridicat in picioare in fata
gardianului. Cand au inceput sa ma loveasca, eu am ripostat, dar erau prea multi. Alta
data, purtam o camasuta, desi era foarte frig afara. Gardienii au incercat sa mi-o smulga si
m-am opus. In urmatoarea secunda a urmat o ploaie de bastoane si rangi. Dar m-au batut
si mai „usor”, de exemplu, cand am ridicat un detinut torturat si taiat cu baioneta. M-au
lovit cu macetele la cap si pe spate, dar nu pana sa lesin.
LEGENDA DETINUTILOR POLITICI
„Cand am iesit mi-am aruncat lingurita”
Cand ati fost eliberat?
In 1976, dupa ce mi-au spus o gluma: ca s-a descoperit un agent CIA care sustine ca sunt
in legatura cu el, motiv pentru care voi fi rejudecat. Cand am inteles ca era doar o gluma
macabra, nu mi-a venit sa cred ca sunt liber in sfarsit. Nu aveam nicio haina, dar mi-au
dat ei o camasa si o pereche de pantaloni. Am facut tot posibilul sa iau lingura mea cu
mine afara.
De ce?
In Cuba exista o superstitie printre prizonieri: daca nu iti arunci lingura in afara puscariei,
te vei intoarce la un moment dat dupa gratii. Asa ca, in drum spre autobuz, adica vreo
cativa kilometri, am gasit un moment in care sa nu fiu vazut ca sa arunc lingura. Mi-au
dat doi sau trei pesos, cat de un bilet de autobuz, si am ajuns acasa. Cand am sosit, sotia
mea a crezut ca am evadat, caci condamnarea era de 30 de ani. A doua zi insa am fost
vizitat de reprezentanta Comitetului de vigilenta al blocului, o doamna care mi-a pus in

vedere ca va trebui sa ma supravegheze, fiindca am fost detinut politic. M-a rugat sa fiu
cuminte, ca ea nu va raporta nimic negativ despre mine. Asa a si facut, pentru ca atunci
cand m-am prezentat la Biroul de Emigrari nu aveam nicio pata la dosar.
In libertate ati muncit?
Da, la intretinere, intr-un sediu al administratiei.
Cand ati ajuns in Statele Unite?
In 1979, pe 14 februarie.
METODA
„Sa traiesti cu ideea ca mori oricand”
Ce presupunea reeducarea?
Munca de exterminare, zi-lumina: desteptarea la 5.00 dimineata, incarcat in camioane si
paza cu mitraliera. La camp mai mancam radacini, flori, iarba. Era cu noi un prizonier din
fortele speciale americane, care ne invata ca e bun orice. Eu am ajuns si in agricultura, si
la spart piatra, bucati imense pe care le faramitam cu un ciocan de 13 kilograme.
La munca erati batuti?
A fost mai groaznic. Alegeau un detinut, la intamplare, pe care il impuscau fara motiv.
Puteam fi oricare. Si nu aveai voie sa il ajuti. Era lasat sa sangereze pana la moarte.
Voiau sa ne arate ca ne inselam daca credeam ca, daca stam cuminti, tot scapam odata.
Trebuia sa traiesti cu ideea ca poti muri oricand.
Comunicau detinutii?
Da, prin morse, ciocanind in ziduri si in tevi. Un agent CIA capturat ne-a invatat ca daca
ai o cutie de conserve si urinezi pe ea, obtii destule substante cat sa o transformi in baterie
pentru micul tranzistor pe care il aveam in celula. Astfel, prindeam unele stiri si le
transmiteam prin morse.
Detinutii politic romani erau supusi unor umilinte oribile...
Uite, doua exemple cubaneze: o celula-cutie in care detinutul era bagat ghemuit zile
intregi. Si una intunecata, in care stateai cu un ciobanesc german, care se enerva la cea
mai mica miscare.
http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/472929/Marturia-lui-Pedro-camaradul-sivictima-lui-Fidel-Castro/

