
 

 
 
Bilant al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania 

RADIO ROMANIA ACTUALITATI  

Infiintat pentru a impiedica asternerea uitarii peste epoca evocata, Institutul de 
Investigare a Crimelor Comunismului din Romania si-a prezentat ieri primul raport anual 
de activitate. La reuniune a fost prezent si premierul Calin Popescu Tariceanu, care si-a 
exprimat speranta ca aceasta initiativa va reusi sa aduca la cunostinta opiniei publice 
lucrurile mai putin cunoscute, care trebuie cercetate pentru a exista un reper in societatea 
romaneasca.  

Reporter (Angela Bargaoan): Prezent la lansarea raportului anual de activitate a 
institutului, primul-ministru a declarat ca arhivele regimului comunist ar trebui sa fie 
deschise oricui vrea sa le cerceteze. Seful executivului sustine si eliminarea din legea 
CNSAS a sintagmei de `politie politica`, cuvinte in spatele carora - spune premierul - 
multi isi ascund faptele din timpul regimului comunist. Premierul Tariceanu spune ca i se 
pare amuzant sa vada cum fosti ofiteri sau informatori s-au reconvertit la liberalism si la 
avantajele economiei de piata.  

Seful executivului este in favoarea unei legi a lustratiei care sa nu le permita fostilor 
securisti si activisti de partid sa mai lucreze in domeniul public, adica sa nu mai fie platiti 
din banii acelorasi oameni pe care i-au asuprit. Societatea romaneasca trebuie sa se 
elibereze de trecutul comunist, iar acest lucru este posibil doar prin cunoasterea realitatii 
acelei perioade - sustine primul-ministru.  

Calin Popescu Tariceanu: Sunt foarte multi care isi exprima indoielile in 
legatura cu trecutul, sunt foarte multi care considera perioada comunista ca o 
perioada in care ei au trait bine, pentru ca singurul reper pe care l-au avut a 
fost cel material. De aceea, cred ca este nevoie ca Romania sa fie cunoscuta 
in profunzime asa cum a fost ea - o tara in care a dominat teroarea, in care 
regimul comunist a putut sa functioneze vreme de 45 de ani, bazandu-se pe 

acest instrument teribil care a fost instalarea si functionarea terorii.  

Membra in consiliul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, Doina Cornea 
sustine la randul sau ca suntem cu totii inca niste victime inconstiente ale comunismului...  

Doina Cornea: ...si trebuie sa iesim din acest cerc vicios printr-o introspectie 
cinstita, sa ne refacem fibra morala, civica, care ne-a fost distrusa, constiinta 
morala, de cetateni... Daca nu facem acest lucru, degeaba avem un guvern 
bun. Depinde de noi, fiecare, cum ne comportam in viata noastra de toate 
zilele sau acolo unde lucram.  
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Cel mai mic informator racolat de politia politica avea 9 ani - este una dintre concluziile 
Raportului anual de activitate al Institutului de investigare a crimelor comunismului din 
Romania. Conducerea Institutului 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. La lansarea de ieri a raportului a fost 
prezent si primul ministru Calin Popescu Tariceanu, care s-a pronuntat pentru 
modificarea Legii Arhivelor Nationale prin declasificarea documentelor din regimul 
comunist, precum si pentru revizuirea Legii CNSAS, in sensul eliminarii sintagmei 
`colaborare cu Securitatea ca politie politica`.  

`Societatea romaneasca trebuie sa se elibereze de trecutul comunist, iar acest lucru este 
posibil doar prin cunoasterea realitatii acelei perioade`, afirma primul ministru.  

Calin Popescu Tariceanu: Este nevoie ca Romania sa fie cunoscuta in profunzime, asa 
cum a fost ea, o tara in care a dominat teroarea, in care regimul comunist a putut sa 
functioneze vreme de 45 de ani, bazandu-se pe acest instrument teribil care a fost 
instalarea si functionarea terorii.  

Marius Oprea a anuntat ca Institutul de investigare a crimelor comunismului a solicitat 
Parchetului identificarea si judecarea ofiterilor de securitate care au racolat minori.  

Marius Oprea: In sesizarea pe care am depus-o, insotita de documente probatorii, 
aratam ca din 830 de informatori, cati erau la Sibiu, racolati pe parcursul anului 1989, 
170 erau minori - 20%. Cel mai mic informator, racolat de Securitatea din Sibiu, asta la 
mijlocul anilor `80, avea 9 ani. Proportia cred ca se pastreaza la nivelul intregii tari.  

 


