
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului solicită 

Parchetului Militar cercetarea securiştilor care au racolat copii 
 
Bucureşti, 5 dec /Rompres/ -  
       
        Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din România (IICCR) a depus luni, 
la Parchetul Militar, o sesizare privind 14 ofiţeri de securitate din judeţul Sibiu, suspectaţi că 
au racolat minori. 
        Directorul executiv al IICCR, Stejărel Olaru, a declarat marţi că Parchetul Militar 
trebuie să-i identifice pe toţi ofiţerii din ţară care s-au ocupat cu acest lucru şi să-i trimită în 
judecată. 
        Potrivit lui Stejărel Olaru, o parte dintre cei 14 ofiţeri identificaţi "au acum slujbe 
onorabile de jurişti". 
        Conform documentelor probatorii care însoţesc sesizarea IICCR, ofiţerii erau "cadre 
active cu statut special în serviciul de securitate din judeţul Sibiu" care, "prin acţiuni imorale, 
abuzive şi în dispreţul legii", au adus grave prejudicii unor minori, "încălcând drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale acestora în scopul perpetuării regimului comunist opresiv şi 
discreţionar". 
        Potrivit datelor din Registrul Jurnal pentru Evidenţa Reţelei Informative, în perioada 31 
martie 1989 - 10 decembrie 1989, mai mulţi ofiţeri au racolat minori cu vârste cuprinse între 
9 şi 18 ani, pentru a-i exploata ca informatori sau persoane de sprijin. 
        Ei fost racolaţi în cadrul reţelei informative folosite în dosarul problemă "Artă-Cultură-
Învăţământ". 
        Fiecărui elev i s-a întocmit o "fişă de colaborare din rândul elevilor". Ei au fost obligaţi 
să semneze angajamente "pentru prevenirea, deconspirarea şi lichidarea infracţiunilor 
îndreptate împotriva securităţii statului" şi pentru "combaterea oricăror manifestări care 
afectează interesele orânduirii socialiste". 
        Potrivit lui Stejărel Olaru, 170 din cele 833 de persoane racolate în 1989 în judeţul Sibiu 
au fost minori. 
        "Aceste abuzuri sunt imprescriptibile, sunt crime comise în numele unor utopii. Nu 
putem vorbi de un proces al comunismului la modul generic. De aceea, alcătuim baze de 
date, să-i aducem pe aceşti criminali în faţa publicului şi a instanţelor", a subliniat directorul 
executiv al IICCR, cu ocazia conferinţei de presă prilejuite de prezentarea raportului anual de 
activitate al instituţiei. 
        El a amintit şi de cadavrele de copii descoperite pe şantierul arheologic Sighet, care 
demosntrează existenţa în perioada comunistă a unei politici de exterminare a copiilor străzii. 
        Pentru a studia acest fenomen, IICCR va cerceta arhivele din sistemul sanitar pe baza 
unui protocol semnat în acest sens cu Ministerul Sănătăţii. 
        "Astfel de orori nu s-au întâmplat altundeva în lume. Copiii descoperiţi de jurnaliştii 
străini, care erau legaţi de paturi şi înfometaţi, erau aşa nu numai din cauza directorilor 
spitalelor, ci şi a indiferenţei personalului", a spus Doina Cornea, prezentă la conferinţa de 
presă. ROMPRES 


