Gardianul – 24 septembrie 2008
Marius Oprea vrea procurori si politisti in cadrul IICCR
Marius Oprea, presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România
(IICCR) , a declarat, ieri, cu ocazia semnarii unui protocol cu Institutul Memoriei Nationale (IPN)
din Polonia, ca va cere detasarea unor procurori si politisti în institut “pentru a se face
curatenie”. “Dupa discutiile pe care le-am avut azi ( ieri- n.r.) la CNSAS, vom propune în Guvern
schimbarea hotarârii prin care functioneaza institutul si detasarea unor procurori la institut. Nu
e o comanda politica, dar noi trebuie sa avem alaturi oameni care aplica legea”, a spus Oprea.
Acesta a precizat ca au fost gasiti multi “securisti”, dar nici unul condamnat pentru ce a facut.
“Trebuie sa cream un precedent. Avem nevoie de procurori si politisti care sa lucreze cu noi. Voi
cere personal schimb hotarârii de guvern asa încât acest institut sa functioneze asa cum îi este
numele”, a precizat Oprea. Solutia propusa de presedintele IICCR este deja aplicata in Polonia
unde procurorii din cadrul IPN cerceteza declaratiile date pe propria raspundere de politicieni.
Protocolul de Cooperare semnat între IICCR si Institutul Memoriei Nationale din Polonia are ca
scop consolidarea relatiilor dintre cele doua institutii, diversificarea activitatii de documentare
si cercetare si sustinerea reciproca în realizarea proiectelor si actiunilor de interes comun
(expozitii, publicatii, seminarii, etc). “Protocolul este un document la care am lucrat împreuna în
ultimele luni, imediat dupa vizita de la Varsovia. IICCR si IPN au pregatit o serie de documente
care se refera la relatia între cele doua state din anul 1939 si pâna în 1989. Copii ale acestor
documente le vom oferi delegatiei poloneze. Demersul vizeaza construirea uni retele care sa
cuprinda cât mai multe institutii similare din fostele state comuniste si sper ca acest pas este
unul foarte bun”, a spus directorul general IICCR, Stejarel Olaru. La randul lui, presedintele IPN,
Janusz Kurtyka, a spus ca parteneriatul cu IICCR este foarte important si a acordat directorului
Stejarel Olaru copii ale unor documente referitoare la relatiile polono-române ce privesc
evenimentele din România din anii “85 - “89. Documentele se refera la întelegerile serviciilor de
securitate din România si Polonia privind colaborarea militara între cele doua state, precum si la
spionajul polonez din anii 1929 - 1939. IPN functioneaza în Polonia din anul 2000. În prezent
este format dintr-o centrala, cu sediul în Varsovia, si 12 filiale regionale. În institut lucreaza în
jur de 2.200 de persoane. Scopul IPN este de a prelua toate arhivele comuniste, pregatirea lor
pentru a fi accesibile publicului si acordarea accesului conform legii.
http://www.gardianul.ro/Marius-Oprea-vrea-procurori-si-politisti-in-cadrul-IICCR-s121110.html

Gardianul – 29 septembrie 2008
Investigarea crimelor comunismului, sabotata de Monica Macovei
Institutiile care investigeaza ororile regimului comunist din Romania au fost supuse la presiuni
inca de la infiintarea lor. Un exemplu in acest sens (pe langa cel al CNSAS) este Institutul de
Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR). Surse oficiale au declarat, ieri, pentru
“Gardianul” ca in anul 2005, cand s-a dat hotararea de guvern privitoare la infiintarea
Institutului, ministrul de atunci al justitiei Monica Macovei s-a opus ca procurorii sa lucreze in
cadrul IICCR. “Macovei a declarat atunci ca o astfel de solutie ar reprezenta o imixtiune in

treburile justitiei”, a precizat sursa citata. „Aceeasi solutie este aplicata si in Polonia. Practic,
procurorii sunt doar detasati in cadrul IICCR, ei raman in birourile lor, insa lucreaza doar pe
dosarele noastre. Se vor rezolva astfel foarte multe dosare de securisti”, a completat aceeasi
sursa. Zilele trecute, reprezentantii IICCR au semnat un protocol de colaborare cu Institutul
Memoriei Nationale (IPN) din Polonia. In cadrul ceremoniei, presedintele IICCR, Marius Oprea, a
sustinut ca detasarea unor procurori la IICCR este necesara pentru ca au fost gasiti multi
securisti, dar nici unul nu a fost condamnat pentru ce a facut. Documentul semnat între IICCR si
IPN are drept scop consolidarea relatiilor dintre cele doua institutii, diversificarea activitatii de
documentare si cercetare si sustinerea reciproca în realizarea proiectelor si actiunilor de interes
comun. „Protocolul este un document la care am lucrat împreuna în ultimele luni, imediat dupa
vizita de la Varsovia. IICCR si IPN au pregatit o serie de documente care se refera la relatia între
cele doua state din anul 1939 si pâna în 1989. Demersul vizeaza construirea unei retele care sa
cuprinda cât mai multe institutii similare din fostele state comuniste si sper ca acest pas este
unul foarte bun”, a spus directorul general IICCR, Stejarel Olaru. La randul lui, presedintele IPN,
Janusz Kurtyka, a spus ca parteneriatul cu IICCR este foarte important si a acordat directorului
Stejarel Olaru copii ale unor documente referitoare la relatiile polono-române ce privesc
evenimentele din România din anii ‘85-‘89. Documentele se refera la întelegerile serviciilor de
securitate din România si Polonia privind colaborarea militara între cele doua state, precum si la
spionajul polonez din anii 1929-1939.
B.A.
http://www.gardianul.ro/Investigarea-crimelor-comunismului,-sabotata-de-Monica-Macoveis121429.html

Agerpres – 25 septembrie 2008
Institutul Memoriei Nationale din Polonia (IPN) si Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in
Romania (IICCR) au semnat un Protocol de Cooperare privind investigarea si denuntarea actiunilor
opresive savarsite de regimurile comuniste.
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