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Tariceanu «s-a mutat» la Cotroceni. A condamnat deja comunismul 

de Bogdan Apostolescu 

Premierul  Calin-Popescu Tariceanu s-a grabit, ieri, sa condamne ororile  
comunismului inaintea lui  Traian Basescu. Presedintele va condamna, la randul lui, 
comunismul pe 18 decembrie printr-o declaratie in Parlament.  
           Desi condamnarea comunismului este un subiect sensibil, premierul Tariceanu si 
presedintele Basescu se concureaza si la acest capitol. Ieri,  Marius Oprea, presedintele 
Institutului  de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), a declarat ca sistemul 
comunist a reprezentat „o crima impotriva umanitatii”. Basescu se pregateste  sa 
condamne si el comunismul pe 18 decembrie printr-o declaratie in Parlament. 
           Marius  Oprea, consilierul premierului,  a repus pe tapet racolarile masive de 
minori facute de securitate in anii ’80. El a aratat ca tinerii erau pusi in situatia sa-si 
spioneze parintii si chiar profesorii. In acest sens, consilierul premierului Tariceanu a 
precizat ca in Sibiu la sfarsitul anilor ’80 erau circa 830 de informatori dintre care 170 de 
minori. El a aratat ca unii dintre ei aveau chiar 9 ani. In urma cercetarilor realizate de 
Institut s-a descoperit ca in cimitirul de la Sighet s-au gasit 9 cadavre de copii.   
 
«Libertatile» regimului comunist 

„Sunt multi care îsi exprima îndoielile în legatura cu trecutul. Sunt cei care 
considera perioada comunista ca o perioada în care au trait bine, dar singurul reper pe 
care îl au în vedere este cel material. Cei 16 ani care au trecut nu au însemnat o 
îmbunatatire a calitatii vietii, dar sunt multi cei care apreciaza libertatile pe care le au 
dupa caderea regimului comunist. Si sunt multi cei care au suferit în perioada comunista 
prin restrângerea drepturilor si libertatilor fundamentale”, a declarat, la randul lui, 
premierul Tariceanu, sub al carui patronaj Institutul analizeaza dictatura comunista. „De 
aceea, cred ca e nevoie ca România sa fie cunoscuta în profunzime asa cum a fost ea, o 
tara în care a dominat teroarea, în care regimul comunist a putut sa functioneze vreme de 
45 de ani bazându-se pe acest instrument -  instalarea si functionarea terorii”, a mai spus 
primul-ministru.  
             Tariceanu a reiterat  necesitatea modificarii Legii arhivelor, „astfel încât arhivele 
regimului comunist, în totalitatea lor, sa nu mai fie clasificate, sa existe posibilitatea ca, 
fara o perioada de restrictie, sa existe accesul la studierea lor de catre cei interesati. „O 
alta initiativa este cea legata de modificarea Legii 187 a CNSAS, care, cu toate 
modificarile promovate, am constatat ulterior ca contine o restrictie fata de care m-am 
pronuntat fara echivoc: e vorba de eliminarea sintagmei politie politica sau colaborarea 
cu securitatea ca politie politica, sintagma care a indus confuzie si care a permis multor 
persoane sa se ascunda în spatele ei, pentru a arata ca au un trecut nepatat, în conditiile în 
care au avut o colaborare clara cu Securitatea. Sustin în continuare existenta unei legi a 
lustratiei, astfel încât pe scena politica româneasca sa nu-si mai gaseasca locul fie fosti 



ofiteri de securitate, fie fosti activisti ai Partidului Comunist. Pe mine ma amuza si acum 
când vad foarte multi dintre acestia reconvertiti la valorile democratiei liberale si ale 
economiei de piata”, a mai spus presedintele PNL. 

Analiza amanuntita 

La randul lui, directorul Institutului, Stejarel Olaru,  a declarat  ca membrii IICCR 
vor scoate o serie de  volume ce vor analiza mijloacele, etapele si efectele perioadei 
comuniste. Proiectele de cercetare cuprind urmatoarele teme: Istoricul penitenciarelor din 
Romania in perioada comunista (1945-1967), Dictionarul comandantilor de penitenciare 
din Romania comunista (1945-1989), Experienta celor care au facut puscarie politica, 
Justitia de tranzitie in Romania post-comunista. 

Tismaneanu:  Comunismul, un regim care a utilizat teroarea 

       „Comunismul s-a bazat pe dispretul fata de lege, a fost un regim care a utilizat 
teroarea politieneasca si psihologica pentru a ingenunchea si umili societatea 
romaneasca“, declara Tismaneanu, seful comisiei prezidentiale pentru analiza dictaturii 
comuniste din România, in urma cu cateva saptamani pentru ziarul «Gardianul». El a 
precizat ca „PCR s-a bazat pe doua institutii: securitatea (structura criminala de la inceput 
si pana la sfarsit) si aparatul de propaganda“. Desi trebuia sa prezinte raportul comisiei pe 
16 decembrie, ziua in care in 1989 a inceput Revolutia la Timisoara, Basescu va 
condamna comunismul pe 18 decembrie printr-o declaratie la Parlament. 

 


