Cotidianul – 7 iulie 2008
67 de torţionari, chemaţi în justiţie
Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului depune marţi o plângere penală
împotriva a 67 de persoane din dosarul disidentului ploieştean Vasile Paraschiv.
Cei vizaţi de sesizarea pe care Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului o va depune la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt ofiţeri de Securitate, activişti de
partid, angajaţi ai Miliţiei şi Procuraturii comuniste, precum şi medici psihiatri.
Cu toţii au avut un rol în cercetarea abuzivă a celebrului disident din Ploieşti Vasile Paraschiv,
urmată de internarea sa în spitale de psihiatrie cu scopul de a-l face să se lepede de
convingerile anticomuniste. Tortură şi tratamente inumane, acţiuni teroriste (răpire), abuz în
serviciu, fals şi uz de fals, obligarea la tratamente medicale nejustificate, arestarea nelegală şi
cercetarea abuzivă sunt capetele de acuzare împotriva celor 67 de persoane menţionate în
sesizare.
Generalul maior Aron Bordea, şeful Direcţiei I a Securităţii în acea perioadă, este unul dintre cei
responsabili de represiunea împotriva lui Vasile Paraschiv, ce a început în 1968, odată cu primul
său act de disidenţă. Muncitor la Combinatul Petrochimic Brazi, acesta şi-a dat atunci demisia
din PCR, iar după câteva luni a fost internat la Spitalul de psihiatrie din Urlaţi, de unde a scăpat
după ce a făcut greva foamei.
În 1976, într-o scrisoare pentru Europa Liberă, a luat atitudine faţă de suferinţa foştilor membri
ai Partidului Social-Democrat. Ca urmare a fost internat iar la psihiatrie, la Voila, lângă Câmpina.
Cazul său a devenit cunoscut imediat în Occident, prin Paul Goma, iar la întoarcerea dintr-o
vizită în Franţa a fost expulzat din ţară pentru vina de a se fi asociat cu sindicaliştii francezi.
A fost totuşi reprimit la presiunile internaţionale, înfiinţând Sindicatul Liber al Oamenilor
Muncii. Consecinţele: două răpiri, semnarea unui angajament sub presiune, fiind arestat apoi şi
torturat pentru nerespectarea lui.
http://www.cotidianul.ro/67_de_tortionari_chemati_in_justitie-50954.html

Europa Libera – 7 iulie 2008
IICC va da în judecată 67 de persoane implicate în persecutarea lui Vasile Paraschiv
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a anunţat că va da în judecată 67 de
persoane pe care le crede vinovate de persecutarea şi torturarea unui muncitor din Ploieşti, pe
vremea comunismului. Institutul susţine că Vasile Paraschiv a fost supus timp de 25 de ani unei
represiuni sistematice pentru convingerile sale anticomuniste.

Printre cele 67 de persoane bănuite că ar fi participat la represiune se numără angajaţi ai
Securităţii, Miliţiei, procurori, activişti de partid şi medici psihiatrici.
http://www.europalibera.org/news/ro/archives/2008/07/07.ASP

Ziua – 8 iulie 2008
Romania este condusă şi astăzi de comunişti, afirmă disidentul Vasile Paraschiv
Luptătorul anticomunist Vasile Paraschiv a declarat, pentru Newsin, că nu are incredere in
justiţie cu privire la sesizarea pe care Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in
Romania o depune, marţi, la Secţia parchetelor militare, in legătură cu aproape 70 de torţionari
ai disidentului.
"E pur şi simplu o formalitate. Nu pot să am incredere in Justiţie, din moment ce nu s-a făcut şi
nu se va face o lege pe baza căreia toate victimele dictaturii comuniste să poată chema in
judecată pe torţionarii lor. Nu s-a făcut o asemenea lege. Dacă in momentul de faţă dosarul
meu va fi discutat de parchet şi judecat de justiţie, el se va face pe baza legilor, a Codului penal
şi a Codului de procedură penală făcute de Partidul Comunist Roman. Nu s-a făcut nicio
modificare in interesul victimelor", afirmă Vasile Paraschiv.
Anticomunistul spune că este dezamăgit că nu a primit nici un ajutor din partea statului. La
aproape 19 ani de la Revoluţie, el crede că in Romania nu se vrea cu adevărat condamnarea
comunismului. Potrivit lui Vasile Paraschiv, Romania incă mai este condusă de comunişti şi foşti
ofiţeri de securitate.
"Romania este condusă şi astăzi de comunişti. Toate lucrurile acestea vor ieşi la iveală după ce
nu vor mai fi comuniştii. Parlamentul nostru şi intreaga ţară este condusă de comunişti in frunte
cu Ion Iliescu, Adrian Nastase şi Mircea Geoană, fiu de general de securitate care a spus că el
este mandru de tatăl său şi activitatea sa impotriva poporului roman. Toată ţara este condusă
de comunişti, inclusiv pe plan local, de exemplu la alegerile locale de acum 3 săptămani, in
Ploieşti, a candidat un fost colonel de securitate, Daniel Savu (n.r. PSD)", afirmă Vasile
Paraschiv.
Internat la psihiatrie din motive politice
Luptătorul anticomunist a susţinut că actele cu care a contribuit la realizarea sesizării ce ajunge
marţi la Secţia parchetelor militare provin de la CNSAS, susţinand că in multe cazuri el nu poate
să aducă dovezi decat propriile declaraţii.
"Nu pot să fac dovada că am fost răpit de pe stradă, am fost dus in pădure şi am fost maltratat
de bandele de securişti. Eu nu pot să demonstrez că am fost bătut şi maltratat in sediul Miliţiei
din Bucureşti, sectorul 1, strada "Ana Ipătescu" şi nici la sediul Miliţiei din Drumul Taberei.
Aceste lucuri nu pot să le demonstrez, din moment ce conducătorii noştri nu vor să discute cel
puţin, nu mai vorbesc să facem o lege in interesul nostru, in aşa fel incat să fie cuprinse toate
situaţiile astea in care nu putem să dovedim suferinţele. Eu tot ce pot să dovedesc este
internarea mea in spitale de psihiatrie pe motive politice", afirmă Vasile Paraschiv, ajuns acum
la 80 de ani.

Intrebat cine au fost acei oameni care l-au maltratat in perioada regimului comunist, Vasile
Paraschiv invocă doar cateva nume de miliţieni şi medici psihiatri, adăugand că lista
torţionarilor săi este foarte lungă. "Medicul psihiatru Călin Botez din Ploieşti, doctorul psihiatru
Petre Băltăreţu şi mai am nişte acte oficiale in care apar locotonentul major de securitate Dobre
Ţicu, acesta a instrumentat dosarul meu la securitate. Ar mai fi colonelul Şerban, şeful Miliţiei
din Ploieşti, colonelul Ursescu Niculae, adjunctul şefului de securitate din Ploieşti, colonelul Uţa
Sergiu care m-a torturat cel mai rău şi care a fost şeful Miliţiei Prahova pană la revoluţie. Toţi
sunt acum la pensie", a declarat, pentru NewsIn, Vasile Paraschiv.
Vasile Paraschiv se pregăteşte acum să publice a treia carte, numită "Scrisoare deschisă către
poporul roman", in care autorul declară că va arată toate "anomaliile" din Romania.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania va depune, marţi, la Parchetul de
pe langă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia parchetelor militare, o sesizare in legătură cu
zeci de torţionari care l-au cercetat şi torturat pe luptătorul anticomunist Vasile Paraschiv.
"Marţi, vom depune la parchet cea de-a şaptea sesizare, care are legătură cu abuzurile asupra
lui Vasile Paraschiv. Sunt aproape 70 de foşti ofiţeri de securitate, activişti de partid şi
informatori in această sesizare", a declarat, pentru NewsIn, preşedintele Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), Marius Oprea.
In cuprinsul sesizării, se precizează că cei aproape 70 de torţionari sunt "foşti angajaţi ai unor
instituţii represive ale statului comunist totalitar" sau "medici psihiatri", iar, incepand cu anul
1963, aceştia l-au cercetat abuziv, l-au răpit, l-au torturat in mod repetat, l-au suspus la
tratamente crude, inumane şi degradante pe anticomunistul Vasile Varaschiv.
"Cu ocazia majorităţii anchetelor la care a fost supusă, partea vătămată (n.r. Vasile Paraschiv) a
fost torturată, bătută cu sălbăticie, iradiată şi ameneninţată cu moartea, scopul principal al
acestui tratament fiind acela de a o determina să renunţe la atitudinea ostilă faţă de regimul
comunist şi la revendicările sale", se arată in sesizarea IICCR.
Rapit si torturat de Securitate
In sesizare, există două nume, medicul Mircea Pitcaru şi fostul procuror Ion Băloiu. Potrivit
documentelor IICCR, Pitcaru, de la Spitalul Voila din Campina, l-a diagnosticat, pe 2 decembrie
1976, cu "paranoia" pe Vasile Paraschiv, deşi din probele adunate de IICCR reiese că acesta nu
era bolnav mintal. De asemenea, fostul procuror-şef al Procuraturii civile din Ploieşti, Ion Băloiu,
a intocmit, in anul 1977, un dosar inaintat Tribunalului Prahova in vederea internării pe viaţă a
lui Vasile Paraschiv intr-un cămin de bolnavi mintal cronici.
In document, apar, insă, insitituţiile in care au lucrat cei care l-au abuzat pe Vasile Paraschiv,
respectiv spitalul de nebuni de la Urlaţi, Spitalul nr. 9 din Bucureşti, Spitalul, Voila din Campina,
sediul poliţiei din Drumul Taberei, Spitalul Săpoca din judeţul Buzău, Judecătoria din Ploieşti,
Procuratura Civilă din Ploieşti şi cabana Florei din apropierea barajului "Paltinul".
La cabana "Florei", Vasile Paraschiv a fost răpit şapte zile şi "a fost bătut, torturat şi maltratat. A
fost lovit cu pumnul in faţă, stomac, ficat, a fost lovit cu săculeţul de nisip in cap şi bătut cu
bastonul de cauciuc la tălpi.". De asemenea, din problele adunate atat de Vasile Paraschiv, cat şi
de IICCR, reiese că Paraschiv a fost supravegheat in permanenţă de un ofiţer al Securităţii care
purta numele conspirativ "Nicolae".

Vasile Paraschiv este cunoscut ca un important luptător anticomunist, fiind prima persoană
care a incercat crearea unui sindicat liber al muncitorilor din Romania in regimul comunist, dar
şi autor al mai multor cărţi despre regimul comunist.
http://www.ziua.ro/news.php?data=2008-07-09&id=8992

NewsIn - 8 iulie 2008
Vasile Paraschiv - luptator anticomunist
Luptatorul anticomunist Vasile Paraschiv a declarat, pentru Newsin, ca nu are incredere in
justitie cu privire la sesizarea pe care Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in
Romania o va depune, marti, 8 iulie 2008, la Sectia parchetor militare in legatura cu aproape 70
de tortionari ai disidentului.
http://www.newsin.ro/vasile-paraschiv.php?cid=view&nid=8506250c-93d3-4732-a8fb54a3a672e203&hid=foto&FotoTaskId=0d10bd24-939e-470a-9b82-ea26bce8d648

Ziua – 8 iulie 2008
Cartita invrajbeste CNSAS
Mircea Dinescu lanseaza solutia desfiintarii CNSAS * Cazimir Ionescu sustine ca UE nu permite
aceasta mutare * Ladislau Csendes ar putea fi schimbat din fruntea institutiei pentru ca "este o
mana prea moale".
Mircea Dinescu ne-a declarat ieri ca este satul de "ameteala" existenta la CNSAS si ca se
gandeste serios ca institutia ar trebui desfiintata. El considera ca din moment ce la alegerile
locale au candidat "personaje care au facut politie politica", nu mai vede ce poate face. Cazimir
Ionescu, membru al Colegiului, este mai moderat si sustine ca o astfel de masura nu se poate
realiza, deoarece Uniunea Europeana nu accepta acest lucru. In schimb, el cere o evaluare a
functionarilor CNSAS, spunand ca este inadmisibil faptul ca timp de sapte ani Directia Juridica,
condusa din ianuarie de Popescu Alexandru Francesco, nu a exprimat niciodata un punct de
vedere asupra dosarelor. Surse din Colegiu ne-au precizat ca o alta solutie o reprezinta
schimbarea presedintelui CNSAS, Ladislau Csendes, al carui mandat a expirat in luna ianuarie,
deoarece este o "mana prea moale" pentru a conduce.
Situatia din interiorul CNSAS a devenit tensionata dupa ce ZIUA a dezvaluit ca Protocolul de
colaborare cu MIRA a stat la "dospit" in sertarul unui functionar de la Directia Juridica sase luni,
timp in care reprezentantii CNSAS asteptau arhiva de la Interne. Din cauza acestei indolente a
functionarilor, transferul documentelor de la minister a fost practic blocat. Mircea Dinescu a
fost transant si a spus ca "CNSAS se poate desfiinta, deoarece exista o ameteala in jurul sau". El
considera anormal faptul ca Doru Giugula, care a primit verdict de politie politica, a putut

candida pentru Primaria Sectorului 3. Initiatorul legii de organizare si functionare a CNSAS,
Marius Oprea, a recunoscut faptul ca in acest moment exista o criza de autoritate la nivelul
institutiei. "Daca exista tensiuni in interior regret ca nu am construit altfel Ordonanta de
Urgenta sa nu mai existe Colegiul. Eu am dorit responsabilizarea Colegiului si a institutiei.
Regret ca nu m-am tinut tare si, cu toate spaimele lor, nu am construit o noua institutie, ci doar
am refacut-o pe cea veche", a sustinut Oprea. El i-a avertizat pe reprezentantii Colegiului ca
"nimic nu este batut in cuie" si ca legea de functionare a institutiei se afla la Comisia Juridica a
Senatului unde poate fi modificata. "Pot propune o noua varianta de lege. Imi pare rau acum ca
nu am adoptat o solutie radicala la scrierea Ordonantei si sa fie numit Constantin Ticu
Dumitrescu in fruntea institutiei", a adaugat consilierul premierului. Conform acestuia, in
blocajul existent cu MIRA a existat o incapacitate de comunicare intre cele doua institutii, ceea
ce este grav.
Evaluarea functionarilor
"Directia Juridica nu a dat timp de sapte ani nici un punct de vedere asupra dosarelor. In cazul
Voiculescu, cand am cerut directorului de la Juridic sa semneze documentele, si-a dat demisia.
Am atras atentia de mai bine de doi ani asupra proastei functionari a institutiei. In toate
momentele cruciale, directorul de la Juridic ne-a lasat sa ne descurcam singuri", ne-a declarat
Cazimir Ionescu. El s-a aratat revoltat de faptul ca unii functionari ai CNSAS castiga mai bine
decat membrii Colegiului. "Baieteii astia trebuie sa inteleaga ca pe umerii lor apasa o
responsabilitate. Cu exceptia a doua-trei compartimente, in rest celelalte sunt conduse
iresponsabil. Daca ar veni o mana mai ferma la conducerea institutiei in doua-trei saptamani
multi si-ar da demisia", a sustinut membrul CNSAS. El a adaugat ca va propune o evaluare pe
toate sectoarele de activitate pentru a se vedea cine merita banii primiti. Surse din institutie neau declarat ca situatia directorului Departamentului Juridic urmeaza sa fie analizata in sedinta
de joi a Colegiului, nefiind excluse anumite sanctiuni. (Cristian ANDREI)
"Csendes e vinovat"
Florian Chiritescu (foto), membru al CNSAS, a atacat ieri intreaga conducere a Colegiului,
apreciind ca ar trebui schimbata, atat in contextul scandalului privind procotolul cu MIRA, cat si
din cauza faptului ca mandatul presedintelui Ladislau Csendes a expirat.
"Un conducator bun trebuie sa dea sarcini, dar sa le si urmareasca. Pe Csendes o sa-l certam in
sedinta. Toata conducerea ar trebui schimbata. Nu numai presedintele, si vicepresedintele ce
face? Mandatul trebuia reinnoit oricum, toti trei au profitat de o schimbare a legislaturii. Daca
tot se plang ca e greu, sa plece, sunt altii care vor sa ia conducerea", ne-a precizat Chiritescu.
El a anuntat ca va propune demararea unei anchete interne pentru identificarea persoanei din
directia juridica vinovata pentru netrimiterea la timp a protocolului semnat cu MIRA catre acest
minister. Potrivit lui Chiritescu, responsabilitatea este impartita intre seful CNSAS, directorul
directiei juridice si angajatul respectiv. "Cel vinovat sa plece singur, sa se autosanctioneze,
impreuna cu directorul care coordoneaza departamentul", a apreciat acesta. (Raluca
PAPADOPOL)

Cenzura Colegiului e ilegala
Initiatorul legii de functionare a CNSAS, Marius Oprea, sustine ca reprezentantii Colegiului nu
respecta legea atunci cand interzic presei sa participe la sedinte.
"Dezbaterile Colegiului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii sunt publice cu exceptia
situatiilor in care se decide cu minimum 6 voturi ca sedinta sa fie secreta", prevede articolul
17.9 din Ordonanta CNSAS. Cu toate acestea, prezenta mass-media a fost interzisa la sedinte
din cauza Regulamentului de ordine interioara al institutiei, care prevede ca sedintele sunt
publice doar daca dosarele discutate ajung in instanta. (C.A.)
Tortionarii lui Vasile Paraschiv trimisi in Justitie
67 de fosti angajati ai unor institutii represive din perioada comunismului sunt reclamati de
catre Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania (IICCR) la Parchetul
instantei supreme, in legatura cu cercetarea abuziva a unui fost muncitor din Ploiesti.
Reprezentantii Institutului depun astazi o sesizare penala cu privire la faptele savarsite de 67 de
persoane (fosti angajati ai unor institutii represive ale statului comunist totalitar - Securitatea,
Militia, Procuratura, activisti de partid, medici psihiatrici) in legatura cu care exista probe si
indicii temeinice ca se fac vinovati de cercetarea abuziva a ploiesteanului Vasile Paraschiv, de
rapirea si torturarea repetata a acestuia, de utilizarea psihiatriei pentru reprimarea sa, de
supunerea lui la tratamente crude, inumane si degradante, doar pentru atitudinea si
convingerile sale anticomuniste, informeaza Mediafax, citand un comunicat al IICCR. Faptele in
legatura cu care Institutul sesizeaza Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie "sunt de o
gravitate cu totul deosebita, constand in acte de tortura si tratamente inumane si degradante,
actiuni teroriste (rapire), abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, abuz in serviciu prin
ingradirea unor drepturi, purtare abuziva, fals si uz de fals, internare fortata si nejustificata in
spitale psihiatrice, obligare la tratamente medicale nejustificate, arestarea nelegala si
cercetarea abuziva, lipsire de libertate in mod ilegal", se arata in comunicatul citat. Vasile
Paraschiv a fost supus timp de peste 25 de ani unei represiuni sistematice exclusiv din motive
politice.
"Aceasta sesizare penala urmeaza demersurilor Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului in Romania impotriva ofiterilor de Securitate care au racolat minori (decembrie
2006), cel impotriva a 210 comandanti de penitenciare acuzati de genocid (mai 2007), cel
impotriva colonelului de Securitate Gheorghe Enoiu, acuzat de crime impotriva umanitatii
(august 2007), cel impotriva lui Nicolae Plesita si a cinci fosti diplomati romani, acuzati de acte
de terorism (noiembrie 2007) si cea impotriva lui Moldovan Radu Sandu, comisar sef de politie
si sef al Inspectoratului de Politie al judetului Harghita, acuzat de cercetarea abuziva a unui
numar mare de persoane, in special minori, in torturarea repetata a acestora si supunerea lor la
tratamente crude, inumane si degradante (februarie 2008) s.a.m.d., precum si investigatiilor
complexe privind persoane ucise din motive politice", arata sursa citata. (Anca HRIBAN)
http://www.ziua.net/display.php?data=2008-07-08&id=239937&kword=vasile+paraschiv

Adevarul – 8 iulei 2008
Torţionarii disidentului Vasile Paraschiv, reclamaţi la Parchet
Activişti de pardid, angajaţi ai fostei Securităţi şi medici psihiatri – în total 67 de persoane – vor
fi reclamaţi astăzi la Parchetul General de către reprezentanţii Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului.
ICCR susţine că deţine probe conform cărora cei reclamaţi l-ar fi cercetat abuziv pe Vasile
Paraschiv, unul dintre cei mai înverşunaţi luptători împotriva regimului comunist. Acesta ar fi
fost torturat timp de peste 25 de ani din motive politice.
De altfel, Vasile Paraschiv cere Tribunalului Bucureşti să oblige statul român să-i plătească
daune morale de 30 milioane de euro pentru teroarea la care a fost supus de Securitate. „Între
anii 1968-1989 am fost torturat, am fost internat abuziv de patru ori în spitalele de psihiatrie
pentru motive politice, am fost răpit de trei ori, am fost expulzat din România tot din motive
politice", arată Vasile Paraschiv în cererea de chemare în judecată.
Necazurile sale cu Securitatea au început după ce a demisionat din PCR, în noiembrie 1968,
după episodul „Primăverii de la Praga", când a luat public atitudine faţă de nedreptăţile sociale.
http://www.adevarul.ro/index.php?section=articole&screen=index&id=359111&search=vasile+
paraschiv

Curentul – 8 iulei 2008
Vasile Paraschiv: Vreau ca toţi ofiţerii de securitate şi activiştii să răspundă pentru crime
Vasile Paraschiv a declarat, ieri, după ce, împreună cu reprezentanţii IICCR, a depus la Parchetul
instanţei supreme o plângere împotriva a 67 de persoane că doreşte ca toţi cei care se fac
vinovaţi de crime în perioada comunistă să răspundă în faţa justiţiei.
Directorul Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), Stejărel Olaru, alături de
Vasile Paraschiv, s-a prezentat, ieri, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
(PICCJ) unde au depus o plângere penală împotriva a 67 de foşti activişti de partid, psihiatri şi
angajaţi ai Securităţii, Miliţiei şi Procuraturii, susţinând că există indicii cum că aceştia l-ar fi
răpit şi torturat pe luptătorul anticomunist Vasile Paraschiv.
"Eu doresc ca toţi ofiţerii de securitate, toţi activiştii să dea socoteală în faţa justiţiei pentru
crimele pe care le-a făcut Partidul Comunist, încă din 1921", a declarat Vasile Paraschiv.
Acesta s-a arătat însă neîncrezător că vinovaţii vor fi traşi la răspundere, arătând că este sigur că
vor profita de toate "substraturile procedurale".
http://www.curentul.ro/index.php/Actualitate/Vasile-Paraschiv-Vreau-ca-toti-ofiterii-desecuritate-si-activistii-sa-raspunda-pentru-crime.html

TVR – 8 iulie 2008
Victimă, acuz torţionari!
67 de foşti ofiţeri şi subofiţeri din Securitate, Miliţie, Procuratură, activişti de partid şi medici
psihiatri sunt acuzaţi de tortură, răpire şi tratamente inumane şi degradante.
Astăzi, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus împotriva lor o plângere
penală la Parchet.
Victima acuzaţilor este dizidentul Vasile Paraschiv, care susţine că a fost în mod repetat răpit,
torturat şi supus unor tratamente crude doar pentru atitudinea şi convingerile sale anticomuniste.
http://www.tvr.ro/articol.php?id=41812&c=60

Ziare.ro – 8 iulie 2008
Disidentul Vasile Paraschiv: Romania este condusa de securisti (VIDEO)
Luptatorul anticomunist Vasile Paraschiv a anuntat ca nu are incredere ca justitia va gasi o
solutie favorabila la sesizarea pe care Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in
Romania o depune, marti, la Sectia parchetelor militare, in legatura cu aproape 70 de tortionari
ai disidentului.
"E pur si simplu o formalitate. Nu pot sa am incredere in justitie, din moment ce nu s-a facut si
nu se va face o lege pe baza careia toate victimele dictaturii comuniste sa poata chema in
judecata pe tortionarii lor. Nu s-a facut o asemenea lege. Daca in momentul de fata dosarul
meu va fi discutat de parchet si judecat de justitie, el se va face pe baza legilor, a Codului
penal si a Codului de procedura penala facute de Partidul Comunist Roman. Nu s-a facut nicio
modificare in interesul victimelor", afirma Vasile Paraschiv (foto), informeaza NewsIn.
Anticomunistul spune ca este dezamagit ca nu a primit nici un ajutor din partea statului. La
aproape 19 ani de la Revolutie, el crede ca in Romania nu se vrea cu adevarat condamnarea
comunismului.
Potrivit lui Vasile Paraschiv, Romania inca mai este condusa de comunisti si fosti ofiteri de
securitate.
"Romania este condusa si astazi de comunisti. Toate lucrurile acestea vor iesi la iveala dupa ce
nu vor mai fi comunistii. Parlamentul nostru si intreaga tara este condusa de comunisti in
frunte cu Ion Iliescu, Adrian Nastase si Mircea Geoana, fiu de general de securitate care a
spus ca el este mandru de tatal sau si activitatea sa impotriva poporului roman. Toata tara
este condusa de comunisti, inclusiv pe plan local, de exemplu la alegerile locale de acum 3

saptamani, in Ploiesti, a candidat un fost colonel de securitate, Daniel Savu (n.red. PSD)", afirma
Vasile Paraschiv.
Luptatorul anticomunist a sustinut ca actele cu care a contribuit la realizarea sesizarii ce ajunge
marti la Sectia parchetelor militare provin de la CNSAS, sustinand ca in multe cazuri el nu poate
sa aduca dovezi decat propriile declaratii.
"Nu pot sa fac dovada ca am fost rapit de pe strada, am fost dus in padure si am fost maltratat
de bandele de securisti. Eu nu pot sa demonstrez ca am fost batut si maltratat in sediul militei
din Bucuresti, sectorul 1, strada "Ana Ipatescu" si nici la sediul militiei din Drumul Taberei.
Aceste lucuri nu pot sa le demonstrez, din moment ce conducatorii nostri nu vor sa discute cel
putin, nu mai vorbesc sa facem o lege in interesul nostru, in asa fel incat sa fie cuprinse toate
situatiile astea in care nu putem sa dovedim suferintele. Eu tot ce pot sa dovedesc este
internarea mea in spitale de psihiatrie pe motive politice", afirma Vasile Paraschiv, ajuns acum
la 80 de ani.
Vasile Paraschiv este cunoscut ca un important luptator anticomunist, fiind prima persoana
care a incercat crearea unui sindicat liber al muncitorilor din Romania in regimul comunist,
dar si autor al mai multor carti despre regimul comunist.
http://www.ziare.com/Disidentul_Vasile_Paraschiv__Romania_este_condusa_de_securisti350826.html

ŞtiriRol.ro - 8 iulie 2008
Vasile Paraschiv: Romania este condusa si astazi de comunisti
Luptătorul anticomunist Vasile Paraschiv a declarat, pentru Newsin, că nu are încredere în
justiţie cu privire la sesizarea pe care Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în
România o depune, astazi, la Secţia parchetelor militare, în legătură cu aproape 70 de torţionari
ai disidentului.
„E pur şi simplu o formalitate. Nu pot să am încredere în justiţie, din moment ce nu s-a făcut şi
nu se va face o lege pe baza căreia toate victimele dictaturii comuniste să poată chema în
judecată pe torţionarii lor. Nu s-a făcut o asemenea lege. Dacă în momentul de faţă dosarul
meu va fi discutat de parchet şi judecat de justiţie, el se va face pe baza legilor, a Codului penal
şi a Codului de procedură penală făcute de Partidul Comunist Român. Nu s-a făcut nicio
modificare în interesul victimelor”, afirmă Vasile Paraschiv.
Anticomunistul spune că este dezamăgit că nu a primit nici un ajutor din partea statului. La
aproape 19 ani de la Revoluţie, el crede că în România nu se vrea cu adevărat condamnarea
comunismului. Potrivit lui Vasile Paraschiv, România încă mai este condusă de comunişti şi foşti
ofiţeri de securitate.

"România este condusă şi astăzi de comunişti. Toate lucrurile acestea vor ieşi la iveală după ce
nu vor mai fi comuniştii. Parlamentul nostru şi întreaga ţara este condusă de comunişti în frunte
cu Ion Iliescu, Adrian Nastase şi Mircea Geoană, fiu de general de securitate care a spus că el
este mândru de tatăl său şi activitatea sa împotriva poporului român. Toată ţara este condusă
de comunişti, inclusiv pe plan local, de exemplu la alegerile locale de acum 3 săptămâni, în
Ploieşti, a candidat un fost colonel de securitate, Daniel Savu (n.r. PSD)”, afirmă Vasile
Paraschiv.
Luptătorul antocumunist a susţinut că actele cu care a contribuit la realizarea sesizării ce ajunge
astazi la Secţia parchetelor militare provin de la CNSAS, susţinând că în multe cazuri el nu poate
să aducă dovezi decât propriile declaraţii.
„Nu pot să fac dovada că am fost răpit de pe stradă, am fost dus în pădure şi am fost maltratat
de bandele de securişti. Eu nu pot să demonstrez că am fost bătut şi maltratat în sediul miliţei
din Bucureşti, sectorul 1, strada "Ana Ipătescu" şi nici la sediul miliţiei din Drumul Taberei.
Aceste lucuri nu pot să le demonstrez, din moment ce conducătorii noştri nu vor să discute cel
puţin, nu mai vorbesc să facem o lege în interesul nostru, în aşa fel încât să fie cuprinse toate
situaţiile astea în care nu putem să dovedim suferinţele. Eu tot ce pot să dovedesc este
internarea mea în spitale de psihiatrie pe motive politice”, afirmă Vasile Paraschiv, ajuns acum
la 80 de ani.
Întrebat cine au fost acei oameni care l-au maltratat în perioada regimului comunist, Vasile
Paraschiv invocă doar câteva nume de miliţieni şi medici psihiatrici, adăugând că lista
torţionarilor săi este foarte lungă. "Medicul psihiatru Călin Botez din Ploieşti, doctorul psihiatru
Petre Băltăreţu şi mai am nişte acte oficiale în care apar locotonentul major de securitate Dobre
Ţicu, acesta a instrumentat dosarul meu la securitate. Ar mai fi colonelul Şerban, şeful miliţiei
din Ploieşti, colonelul Ursescu Niculae, adjunctul şefului de securitate din Ploieşti, colonelul Uţa
Sergiu care m-a torturat cel mai rau şi care a fost şeful miliţiei Prahova până la revoluţie. Toţi
sunt acum la pensie", a declarat, pentru NewsIn, Vasile Paraschiv.
Vasile Paraschiv se pregăteşte acum să publice a treia carte, numită "Scrisoare deschisă către
poporul român", în care autorul declară că va arată toate „anomaliile” din România.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România va depune, astazi, la Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia parchetelor militare, o sesizare în legătură cu
zeci de torţionari care l-au cercetat şi torturat pe luptătorul anticomunist Vasile Paraschiv.
„astazi, vom depune la parchet cea de-a şaptea sesizare, care are legătură cu abuzurile asupra
lui Vasile Paraschiv. Sunt aproape 70 de foşti ofiţeri de securitate, activişti de partid şi
informatori în această sesizare”, a declarat, pentru NewsIn, preşedintele Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului (IICCR), Marius Oprea.
În cuprinsul sesizării, se precizează că cei aproape 70 de torţionari sunt "foşti angajaţi ai unor
instituţii represive ale statului comunist totalitar” sau „medici psihiatri”, iar, începând cu anul

1963, aceştia l-au cercetat abuziv, l-au răpit, l-au torturat în mod repetat, l-au suspus la
tratamente crude, inumane şi degradante pe anticomunistul Vasile Varaschiv.
"Cu ocazia majorităţii anchetelor la care a fost supusă, partea vătămată (n.r. Vasile Paraschiv) a
fost torturată, bătută cu sălbăticie, iradiată şi ameneninţată cu moartea, scopul principal al
acestui tratament fiind acela de a o determina să renunţe la atitudinea ostilă faţă de regimul
comunist şi la revendicările sale", se arată în sesizarea IICCR.
În sesizare, există două nume, medicul Mircea Pitcaru şi fostul procuror Ion Băloiu. Potrivit
documentelor IICCR, Pitcaru, de la Spitalul Voila din Câmpina, l-a diagnosticat, pe 2 decembrie
1976, cu „paranoia” pe Vasile Paraschiv, deşi din probele adunate de IICCR reiese că acesta nu
era bolnav mintal. De asemenea, fostul procuror-şef al Procuraturii civile din Ploieşti, Ion Băloiu,
a întocmit, în anul 1977, un dosar înaintat Tribunalului Prahova în vederea internării pe viaţă a
lui Vasile Paraschiv într-un cămin de bolnavi mintal cronici.
În document, apar, însă, insitituţiile în care au lucrat cei care l-au abuzat pe Vasile Paraschiv,
respectiv spitalul de nebuni de la Urlaţi, Spitalul nr. 9 din Bucureşti, Spitalul, Voila din Câmpina,
sediul poliţiei din Drumul Taberei, Spitalul Săpoca din judeţul Buzău, Judecătoria din Ploieşti,
Procuratura Civilă din Ploieşti şi cabana Florei din apropierea barajului „Paltinul”.
La cabana „Florei”, Vasile Paraschiv a fost rapit şapte zile şi „a fost bătut, torturat şi maltratat. A
fost lovit cu pumnul în faţă, stomac, ficat, a fost lovit cu săculeţul de nisip în cap şi bătut cu
bastonul de cauciuc la tălpi.”. De asemenea, din problele adunate atât de Vasile Paraschiv, cât şi
de IICCR, reiese că Paraschiv a fost supravegheat în permanenţă de un ofiţer al Securităţii care
purta numele conspirativ „Nicolae”.
Vasile Paraschiv este cunoscut ca un important luptător anticomunist, fiind prima persoană
care a încercat crearea unui sindicat liber al muncitorilor din România în regimul comunist, dar
şi autor al mai multor cărţi despre regimul comunist.
http://stiri.rol.ro/content/view/134146/2/

Gardianul – 9 iulie 2008
Disidentul Vasile Paraschiv: «România este condusa si astazi de comunisti»
Sesizarea pe care Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in România a depus-o ieri
la Sectia parchetelor militare, cu privire la aproape 70 de tortionari ai disidentului Vasile
Paraschiv (foto), este privita cu neincredere de catre acesta. “E pur si simplu o formalitate. Nu
pot sa am incredere in justitie, din moment ce nu s-a facut si nu se va face o lege pe baza careia
toate victimele dictaturii comuniste sa poata chema in judecata pe tortionarii lor”, a spus
Paraschiv. Acesta este cunoscut ca un important luptator anticomunist, fiind prima persoana
care a incercat crearea unui sindicat liber al muncitorilor din România in regimul comunist.

Referitor la aceeasi lege reparatorie pentru victimele comunismului, Vasile Paraschiv a
observat, cu amaraciune: “Nu s-a facut o asemenea lege. Daca in momentul de fata dosarul
meu va fi discutat de parchet si judecat de justitie, el se va face pe baza legilor, a Codului penal
si a Codului de procedura penala facute de Partidul Comunist Român. Nu s-a facut nicio
modificare in interesul victimelor”.
Dezamagit de Romania
La aproape 19 ani de la Revolutie, Vasile Paraschiv crede ca in România nu se vrea cu adevarat
condamnarea comunismului. El nu a primit niciodata vreun ajutor de la stat, cu toate ca a
suferit mult de pe urma comunismului. “România este condusa si astazi de comunisti. Toate
lucrurile acestea vor iesi la iveala dupa ce nu vor mai fi comunistii. Parlamentul nostru si
intreaga tara este condusa de comunisti in frunte cu Ion Iliescu, Adrian Nastase si Mircea
Geoana, fiu de general de securitate care a spus ca el este mândru de tatal sau si de activitatea
sa impotriva poporului român. Toata tara este condusa de comunisti, inclusiv pe plan local, de
exemplu la alegerile locale de acum 3 saptamâni, in Ploiesti, a candidat un fost colonel de
securitate, Daniel Savu (PSD, nota red.)”, a declarat disidentul pentru Newsin. In ceea ce
priveste actele cu care a contribuit la realizarea sesizarii ce au ajuns ieri la Sectia parchetelor
militare, Vasile Paraschiv a sustinut ca provin de la CNSAS, el neavand alte dovezi decat
propriile declaratii. “Nu pot sa fac dovada ca am fost rapit de pe strada, am fost dus in padure si
am fost maltratat de bandele de securisti. Eu nu pot sa demonstrez ca am fost batut si maltratat
in sediul Militiei din Bucuresti, sectorul 1, strada Ana Ipatescu si nici la sediul Militiei din Drumul
Taberei. Aceste lucruri nu pot sa le demonstrez, din moment ce conducatorii nostri nu vor sa
discute cel putin, nu mai vorbesc sa facem o lege in interesul nostru, in asa fel incât sa fie
cuprinse toate situatiile astea in care nu putem sa dovedim suferintele. Eu tot ce pot sa
dovedesc este internarea mea in spitale de psihiatrie pe motive politice”, a spus disidentul,
ajuns acum la 80 de ani.
Un demers reparator
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in România a depus, marti, la Parchetul de pe
lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia parchetelor militare, o sesizare in legatura cu zeci
de tortionari care l-au cercetat si torturat pe luptatorul anticomunist Vasile Paraschiv. “Marti,
depunem un la parchet cea de-a saptea sesizare, care are legatura cu abuzurile asupra lui Vasile
Paraschiv. Sunt aproape 70 de fosti ofiteri de securitate, activisti de partid si informatori in
aceasta sesizare”, a declarat, pentru Newsin, presedintele Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului (IICCR), Marius Oprea. In cuprinsul sesizarii, se precizeaza ca cei aproape 70 de
tortionari sunt „fosti angajati ai unor institutii represive ale statului comunist totalitar” sau
„medici psihiatri”, iar incepând cu anul 1963, acestia l-au cercetat abuziv, l-au rapit, l-au
torturat in mod repetat, l-au supus la tratamente crude, inumane si degradante pe
anticomunistul Vasile Varaschiv. „Cu ocazia majoritatii anchetelor la care a fost supusa, partea
vatamata (n.r. Vasile Paraschiv) a fost torturata, batuta cu salbaticie, iradiata si amenintata cu

moartea, scopul principal al acestui tratament fiind acela de a o determina sa renunte la
atitudinea ostila fata de regimul comunist si la revendicarile sale“, se arata in sesizarea IICCR.
http://www.gardianul.ro/2008/07/09/dezvaluiric11/disidentul_vasile_paraschiv_rom_nia_este_condusa_si_astazi_de_comunisti_s116942.html

