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PSD are cei mai mulţi reprezentanţi, 40 la număr, în lista celor peste 100 de lustrabili 
publicată în Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România. 
Institutul a dat publicităţii Raportul de activitate pentru perioada mai - decembrie 2006 şi 
a prezentat primul volum din anuarul pe 2006, care la sfârşitul căreia este publicată o listă 
a persoanelor care s-ar supune unor sancţiuni sub incidenţa unei posibile Legi a lustraţiei. 
 
Lista conţine 115 nume ale unor personalităţi publice. Majoritatea acestora ocupă sau au 
ocupat funcţii publice importante. Cei mai mulţi sunt membri ai diferitelor partide 
politice. PSD are cei mai mulţi reprezentaţi pe această listă, iar locul al doilea este ocupat 
de membrii PRM. 
 
 
"Cei peste 100 de lustrabili care sunt cuprinşi în lista noastră nu reprezintă decât o mică 
parte din cei afectaţi de prevederile legii", scriu Mihai Burcea şi Mihail Bumbeş în 
capitolul intitulat "Comuniştii în post-comunism", dedicat "lustrabililor". 
 
Fostul preşedinte Ion Iliescu este persoana cu cel mai mare CV în slujba partidului 
comunist din anuarul Institutului. Membru supleant (1965-1969) şi membru (1969-1984) 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român adjunct al şefului Secţiei de 
Propagandă şi Agitaţie al CC al PMR (1960-1962) şi şef al instituţiei în 1965, şef al 
secţie învăţământ şi sănătate din Direcţia Propagandă şi Cultură (1962-1965), ministru 
pentru problemele tineretului (1967-1971), membru al Consiliului de Stat (1979-1980), 
Prim-secretar al Consiliu Judeţean Iaşi şi preşedinte al Comitetului Executiv al 
Consiliului Popular al judeţului Iaşi sunt doar câteva din funcţiile pe care fostul 
preşedinte le-a deţinut în timpul regimului comunist. 
 
 
Printre numele de pe lista dată publicităţii se află şi fostul ministru al Administraţiei 
Publice între 2000 şi 2003, actualul senator Octav Cosmâncă, cel care a fost în perioada 
comunistă şeful Sector de coordonare a Secretariatului General al Conciliului de Miniştri 
(1983-1989). Actualul deputatul PSD de Bacău, Viorel Hrebengiuc, este un fost membru 
al Consiliului Judeţean Bacău al PCR. Negociator şef în relaţiile cu Uniunea Europeană 
în perioada 2000-2004, Vasile Puşcaş, este un fost membru în consiliul organizaţiei de 
studenţi a tineretului comunist, UASCR. Senatorul PSD Şerban Mihăilescu este fostul 
director general al întreprinderii "Steaua Roşie" şi deputat în Consiliul Popular al 
sectorului 4. 
 
 
Şef al Comisiei Culturale a UASCR a fost deputatul PSD Adrian Severin, cel care a fost, 



în perioada 2000-2004, preşedintele Adunării Parlamentare a OSCE. Senatorul Adrian 
Păunescu este un fost membru al Comisiei Centrale de Revizie al CC al UTC, secretar al 
Comitetului UTC al Uniunii Scriitorilor şi, timp de 10 ani, redactor şef al revistei Flacăra, 
în timp ce actualul preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici care este şi deputat, Zamfir 
Dumitrescu a fost şi secretar al UTC din Institutul de Arte Plastice. Directorul Teatrului 
"Masca", actorul Mihai Mălaimare, fost parlamentar PSD, actualmente deputat PNL este 
un fost membru supleant al CC al UTC. 
 
 
Sursele pe care autorii le-au folosit în identificarea acestor persoane sunt: buletinul oficial 
al RSR, organele de presă ale comitetelor judeţene de partid, organele centrale ale CC al 
PCR, FDUS, CC al UTC, volumul lui Gheorghe Crişan "Piramida Puterii", informaţiile 
de la CNSAS şi dicţionarul "Membrii CC ai PCR 1945-1989" publicat în 2004 la Editura 
Enciclopedică. 
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Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului a depus la Parchet o sesizare prin 
care cere să fie identificaţi şi judecaţi ofiţerii de Securitate care au racolat minori.  
 
Preşedintele Institutului, Marius Oprea, a declarat că până acum au fost descoperiţi 14 
astfel de ofiţeri, iar mulţi dintre ei ocupă funcţii precum cea de jurist, în prezent. Oprea 
susţine că Parchetul Militar ar trebui să extindă această acţiune la nivel naţional.  
 
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a fost prezent la bilanţului Institutului pentru 
Investigarea Crimelor Comunismului şi a susţinut declasificarea întregii arhive a 
Securităţii. Premierul s-a declarat nemulţumit că până acum nu a fost încă eliminată 
sintagma "poliţie politică" din Legea de organizare şi funcţionare a CNSAS. 


