
















Singura țară membră care s-a conformat unei 

astfel de cerințe este Polonia, care în anul 2000 a inființat 

Institutul Memoriei Naționale din Polonia, organ judiciar de 

anchetă, care are în componența sa ofițeri de poliție, 

procurori dar și istorici. Acest organ specializat de anchetă 

are în competența strict infracțiunile imprescriptibile 

(infracțiuni contra umanității, genocid, s.a.m.d.) săvârșite în 

perioada comunistă de autoritățile statutului polonez, și nu 

numai, împotriva populației inocente a statului polonez. În 

medie, până în prezent, acest institut a instrumentat un 

număr de 22.000 de cauze penale.  



 La data de 05.05.2015, cu ocazia unui 
vernisaj al unei expoziții de fotografie ce a avut 
drept obiect ,,Exterminarea elitelor poloneze,, 
organizat de Ambasada Republicii Polone la 
București și Biblioteca Națională a României, 
președintele acestui institutut Lukasz Kaminski a 
acordat un interviu presei românești în care a 
precizat următoarele: ,,Sarcina noastră este să 
lucrăm cu un trecut dureros din istoria 
poloneză…Realizăm în jur de 1.100 de astfel de 
anchete în fiecare an…,, 





Astfel, în Rezoluția 1481/2006 a Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei, la pct. 2, se 
enumeră cu titlu exemplificativ tipurile de încălcări 
ale drepturilor omului săvârșite de regimurile 
comuniste totalitare, care trebuie cercetate ca 
infracțiuni contra umanității, după cum urmează: 
“asasinate și execuții individuale sau colective, 
decese în lagărele de concentrare, moarte prin 
infometare, deportări, tortură, munca forțată și alte 
forme de teroare fizică colective, persecuția pe 
grupuri etnice sau religioase…” 



În Raportul Comisiei Europene din 22.12.2010 
se face următoarea apreciere cu privire la obligațiile 
viitoare a statelor membre (în care au existat regimuri 
totalitare comuniste): “Justiția pentru victime este 
importantă în ceea ce privește trecerea cu succes de 
la totalitarism la democrație. Judecarea autorilor, 
mecanismele de căutare a adevărului, deschiderea 
arhivelor, procedurile de lustrație, reabilitarea și 
despăgubirea victimelor și restituirea proprietăților 
confiscate reprezintă doar câteva din principalele 
instrumente de atingere a acestui obiectiv.” 



În anul 2006 Comisia prezidențială pentru analiza 
dictaturii din Romania, a elaborat un Raport Final care a fost 
prezentat în plenul reunit al Parlamentului României de 
Președintele României. 

La finalul Raportului, Președintele României a cerut 
organelor judiciare efectuarea de cercetări privind săvârșirea 
de infracțiuni contra umanității cu privire la toate aceste 
victime ucise, vătămate fizic și psihic, deportate, strămutate 
forțat, internate forțat în instituții psihiatrice fără să sufere de vreo 
boală psihica, arestate și condamnate fără să încalce legile penale 
ale statului, arestate și supuse pe timp de 5 ani la muncă fizică 
forțată fără să existe mandat legal emis de un procuror sau 
judecător, așa cum era prevăzut în Constituție. 

Numărul total al victimelor este apreciat în Raport ca 
fiind de 2.500.000. 





DECRETUL 6/1950 al Prezidiului Marii Adunări Naționale al R.P.R. 



ORDINUL  100/1950 al Direcției Generale a Securității Poporului 



HCM nr. 1554/1954 a Consiliului de Miniștrii al RPR 



HCM nr. 1554/1954 a Consiliului de Miniștrii al RPR 



 Instrucțiunile respective stabileau și o serie de 

categorii de persoane care, chiar dacă își executaseră 

integral pedeapsa penală sau munca forțată, și chiar 

dacă se aflau deținute în închisori fără să fie 

condamnate printr-o hotărâre judecătorescă sau 

administrativă, să nu fie puse în libertate, fiind 

considerați așa ziși ”DUȘMANI AI POPORULUI”, 

enumerându-se următoarele categorii de persoane: 
 



-“deținuții care au ispașit pedepsele însă au deținut 
funcția de prefect, primar în municipii sau comune 
urbane, foști funcționari superiori...”; 
-“…deasemeni acei care au deținut funcții în 
conducerea partidelor istorice, până la comitetul 
județean inclusiv”; 
 -“deținuții care au făcut parte din aparatul siguranței 
burgheze, S.S.I. și alte organe de informații și contra 
informații”;    
 -acei deținuții care au fost demnitari ai regimului 
burghez (miniștri, subsecretari de stat, secretari 
generali sau cu funcții similare) precum și senatorii și 
deputații,,. 



              În Actul Consiliului Securității 

Statului, denumit “DOCUMENTAR”, întocmit în 

anul 1968, s-a făcut o analiză ”privind internarea 

unor persoane prin măsuri administrative în 

unități de muncă, colonii de muncă, locuri de 

muncă obligatorii și stabilirea domiciliului 

obligatoriu”.  



Din conținutul acestuia redăm următoarele aspecte: 
                - “…în perioada 1950 - 1966 organele M.A.I. au 
dispus și luat măsura administrativă a internării în unități, 
colonii și locuri de muncă obligatorie față de un număr de c-ca 
29.000 persoane, iar măsura dislocării (strămutării forțate) și 
stabilirii domiciliului obligatoriu pentru c-ca 60.000 persoane, 
considerate periculoase pentru securitatea statului…” (pag.1); 
              - “…Modul în care au fost concepute decretele și 
hotărârile în cauză…fiind în același timp în cotradicție 
flagrantă cu prevederile constituționale,,; 
              -“Caracterul nelegal al unora din actele normative 
enunțate, rezultă și din faptul că multe nu au număr și data de 
emitere, de unde se vede că nu urmau calea legală de elaborare 
...” (pag.7); 
              



Din același conținut mai redăm următoarele aspecte: 
 -“…Împotriva măsurilor administrative de 
internare nu s-a prevazut nici o cale de atac la un alt 
organ care să cenzureze legalitatea și temeinicia luării 
acestor măsuri, ceea ce era în flagrantă contradicție 
cu prevederile Constituției referitoare la dreptul la 
apărare…” (pag.8); 
             -“…Astfel, și organele de miliție au dispus, în 
mod ilegal, reținerea a numeroase persoane în 
vederea internării lor în colonii de muncă, au ținut în 
locurile de detenție multe persoane peste termenul de 
executare și au luat în mod neîntemeiat măsura 
dislocarii unor familii…” (pag.16). 
 





  Prin Ordine, Decrete și Instrucțiuni (acte normative 

de rang inferior Legii) care aveau un caracter secret, 

neconstituțional și contravenind Convențiilor Internaționale, 
statul totalitar comunist a desfășurat un adevărat atac 

generalizat și sistematic, pe criterii politice, asupra unor 

întregi segmente ale populației civile; acest atac s-a concretizat 

în acțiuni specifice tuturor variantelor normative conținute de 

prevederile art. 439 C.pen., care incriminează infracțiunile 

contra umanității, cum ar fi: uciderea, vătămarea fizică și 
psihică, strămutarea forțată, tortura, întemnițarea cu 

încălcarea principiilor dreptului internațional, s.a.m.d. 



 O altă categorie de victime ale crimelor 

comunismului este constituită de persoanele 

aflate în diferite forme de detenție și supuse 

torturii (metodă de săvârșire a infracțiunilor 

contra umanității) 
 



 Redăm din declarația lui Aurel Florian care povestește 
”tratamentele” la care a fost supus Ion Țintaru aplicate la 
sediul Securității din Mureș: ”...când l-au adus prima oară 
la arest, eu tocmai suportasem o anchetă în care mi-au fost 
smulse unghiile de la mâna stângă și am fost bătut la 
testicole....i-au smuls unghiile, l-au bătut la testicole, l-au ars 
cu țigarea, i-au găurit pulpele cu cuțitul și i-au băgat sare în 
rănile deschise. Îi prindeau mâinile cu cătușe, îl legau de 
picioare, apoi îi treceau printre mâini și picioare o rangă, pe 
care o așezau între 2 birouri. Așa spânzurat, îl băteau până 
leșina. Într-o noapte l-au luat din nou și a fost pentru ultima 
oară. Am aflat că securiștii i-au deschis un testicol cu cuțitul 
și i-au băgat sare înăuntru și apoi l-au bătut până l-au ucis...,, 
 



 Din declarațiile unor deținuți politici de la 
Capul Midia, Salcia:”...bolnavii cu răni grave, slăbiți 
în ultimul hal, astfel că nu mai rămăsese decât 
scheletul de ei, erau trimiși în cârje la lucru. Au fost 
cazuri când au venit de pe șantier, deținuți morți de 
frig sau în agonie… Bătăile organizate prezentau un 
mare dezavantaj:durau mult. Caracterul lor 
birocratic ne obliga să stăm ceasuri în șir la coadă, 
în picioare, flămânzi, în ploaie, în frig. Suplimentul 
acesta de tortură, repetat seară de seară mi-a 
stimulat spiritul de inițiativă. Dacă la început 
dădeam din colț în colț și încercam să rămân cât mai 
la urmă, odată ajuns pe poarta lagărului, alergam ca 
să ajung printre primii la bătaie...”  



 Ștefan Weiss, deținut la Salcia, declara: ”Eu 
am fost și la Auschwitz, consider că Salcia nu era 
departe.” 
      
  Ion Cârjă, fost deținut politic la Canalul 
Dunăre Marea Neagră, povestește: ”mâncam orice 
ni se părea comestibil, mușchii de pe pietre, alge 
marine, iarbă și buruieni, dacă ajungeam la ele. Pe 
unde treceam noi nu mai rămânea nici o plantă, mai 
rău decât după pârjol. Au fost câteva cazuri când am 
văzut că unii au mâncat pământ bănuind că în el s-ar 
afla ceva grăsimi”. 



 ”Experimentul Pitești” a însemnat o încercare 

de reeducare a deținuților anticomuniști din 

penitenciar și a început încă din anul 1946. Acest 

fenomen însemna de fapt torturarea continuă și 

fără limite a deținuților politici pentru un dublu scop: 

obținerea de informații și anihilarea fizică și 

morală a deținutului. 
 



 Dintre cei peste 1.500 de studenți trecuți prin 
acest ”experiment” unii s-au sinucis, alții au fost 
bătuți până la moarte, iar alte câteva sute au rămas cu 
sechele fizice sau psihice.  

 Din Decizia Tribunalului Suprem volumul 11 
fila 229, rezultă că ”au fost uciși în penitenciarul 
Pitești peste 30 de deținuți și au fost maltratați, 
torturați și schingiuiți peste 780 de deținuți, dintre 
care peste 100 au rămas cu infirmități foarte 
grave.” 



 După anii ’70, în România apare o nouă 
metodă de represiune a dizidenților politici, 
respectiv cea a internărilor abuzive psihiatrice, în 
condițiile în care condamnarea penală sau 
strămutarea forțată a acestor dizidenți (pe motiv de 
simplă credință politică) nu mai era posibilă datorită 
reacțiilor puternice în plan internațional.  
 Această nouă metodă de represiune pe criterii 
politice a statului împotriva propriilor cetățeni nu este 
altceva decât o modalitate de săvârșire a infracțiunilor 
contra umanității, în variantele normative conținute 
de art. 439 C. Pen.     
 



 Considerând aceste acțiuni ca tortură, “Amnesty International” 
argumentează într-un Raport Oficial, care se referea și la România, că cei 
internați psihiatric în mod abuziv sunt victime ale torturii, deoarece: 
    1. Victimele erau internate sub dubla responsabilitate a organelor medicale 
și de securitate. 
    2. Torționarii au avut tot timpul controlul fizic asupra victimelor. 
    3. Victima era supusă suferințelor fizice și psihice. 
    4. Procesul victimizării era deliberat, sistematic și era în fapt, scopul 
activității. 
    5. Scopul victimizării "terapeutice" nu era de a scadea o suferință, ci de a 
obține o informație, o confesiune, umilirea și distrugerea vieții, 
personalității, determinând dizidentul să renunțe la luptă. 
    6. Procesele psihiatrice nu sunt numai pentru pedepsirea victimei, ci și 
pentru a înspăimânta pe alți dizidenți siliți astfel să renunțe la convingerile 
lor politice. 
    7. Statul participă direct sau indirect la organizarea torturii care va avea 
loc într-o instituție de stat, pusă în scenă de către medici salariați ai Statului 
și de către agenții de Securitate ai Statului comunist. 
 



 După 1990, La Ministerul Sănătății, s-a 
constituit Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor în 
Psihiatrie din Mun. București. Președintele acestei 
comisii a fost Dr. psihiatru S. Diacicov. Cât a apucat 
să funcționeze, această Comisie a analizat 200 de 
cazuri, din care 60 le-a stabilit că au fost abuzuri 
psihiatrice, care au fost săvârșite pentru înlăturarea 
contestatarilor regimului comunist și a conducătorilor 
săi. 



 Cu privire la lucrările acestei Comisii,           

Dr. psihiatru I. Cucu, profesor universitar, a 

publicat în anul 2005, la Piatra Neamt, studiul 

denumit ”Psihiatria sub dictatură. Cartea albă a 

psihiatriei românești”. În studiul respectiv sunt 

prezentate și cele 60 de cazuri de abuzuri 

psihiatrice stabilite de Comisia Diacicov. 



 O altă categorie de victime a infracțiunilor 

contra umanității săvârșite în perioada regimului 

comunist în România, este cea a persoanelor ce au 

încercat să treacă ilegal frontiera de stat și au fost 

ucise de forțele statului totalitar. 
 



 Din documentele aflate la dispoziție reiese 
faptul că pe malul “sârbesc” al Dunării sunt multe 
cimitire unde sunt îngropați cetățeni români uciți 
prin împușcare sau prin alte metode (ex. trecerea 
cu șalupa în viteză peste cei ce încercau traversarea 
Dunării înot), de către autoritățile românești în 
intenția de a-i împiedica cu orice preț să părăsească 
țara.  

 Victimele erau pur și simplu ucise, iar 
corpurile acestora abandonate în apele Dunării, 
cadavrele eșuând pe celălalt mal, unde erau 
recuperate de cetățenii și de autoritățile sârbe, care 
procedau la înhumarea acestora. 



 În Arhiva Procuraturii Militare Timiș se găsesc cazuri de 
împușcare a victimelor respective, cu totul altele decât cele îngropate pe 
malul ”sârbesc” al Dunării, de autoritățile statului român în încercarea de a 
le opri să treacă frontiera de stat. Aceste victime au fost ucise sau vătămate 
pe pământ românesc, morții fiind înhumați și întocmite dosare penale 
pentru fiecare caz în parte. 

               Cu titlu exemplificativ enumerăm câteva din cazurile respective:  

Ciucur Ion (31 ani; împușcat mortal, 1983);  

Bunda Dumitru (22 ani; împușcat mortal, 1985);  

Barz Pavel (30 ani; împușcat mortal, 1986);  

Manaria Constantin (34 ani; împușcat mortal, 1986);  

Lionte Gheorghe (28 ani; înjunghiat mortal cu baioneta, 1987);  

Grab Ioan (23 ani; împușcat mortal,1988); 

Briscan Doru (19 ani; ucis la Jimbolia, 1988);  

Olah Zoltan (30 ani; împușcat mortal, 1988);  

Botocan Mircea (24 ani; împușcat, 1989);  

Bozgan Mircea (22 ani; împușcat mortal,1989), s.a.m.d.    



 O altă categorie de victime ale crimelor 

comunismului este cea a femeilor decedate ca 

urmare a provocării ilegale a avortului. 



 În anul 1966 a fost adoptat Decretul nr. 770 care 
sancționa penal (cu pedeapsa închisorii) întreruperea 
cursului sarcinii în alte cazuri și condiții decât cele 
stipulate de acest act normativ, situație în care femeile 
se expuneau nu numai la sancțiune penală dar își riscau 
viața deoarece, dacă după o astfel de întrerupere de 
sarcină, ar fi ajuns la spital cu complicații medicale, 
ele nu primeau îngrijire medicale dacă nu dădeau 
înainte o declarație completă despre cum au 
procedat la întreruperea sarcinii, în ce loc au făcut-o 
și, mai ales, dacă au fost ajutate de cineva să-și 
întrerupă sarcina. Din acest motiv, în perioada 
respectivă s-au înregistrat mii de decese. 



 Din datele aflate în arhiva Ministerului 

Sănătății rezultă că în perioada 1965 - 1989 s-au 

înregistrat 9.452 de decese ale unor femei ce își 

provocaseră avort. De teamă, multe dintre acestea 

nici nu s-au mai prezentat la medic, situație în care se 

producea decesul. 

 



 Pentru edificare, din arhiva CNSAS (fond 
documentar, dosar 8570, vol.3, fila 111) redăm 
Raportul înaintat Securității despre refuzul 
acordării de îngrijiri medicale unei femei, deoarece 
se bănuia că nu ar fi spus adevarul despre eventuala 
întrerupere a cursului sarcinii, refuz ce a condus în 
final la decesul pacientei: 
    ” Numita B.A. de 35 ani, gravida  in luna a VI-a, 
s-a prezentat la dispensarul medical din Zalau la 
data de 11.01.1987, cu diagnosticul iminenta de 
avort, cu membranele rupte. Tratamentul prescris de 
dr.S.M. a urmarit temporizarea avortului cu scopul 
de a obtine de la pacienta declaratii cu privire la 
manevrele avortive. 



 Desi starea de sanatate s-a agravat, fatul avea 
expulzat un antebrat si existau motive pentru o 
intervebtie chirurgicala, aceasta nu s-a efectuat intrucat 
pacienta nu a relatat nimic din ce i se imputa. Dupa 
internare nu s-au solicitat investigatii clinice de 
laborator pentru a stabili evolutia starii de sanatate a 
pacientei pana la data de 14.01.1987. In repetate randuri 
pacienta afost amenintata ca nu se va interveni pentru 
ameliorarea starii de sanatate daca nu va recunoaste 
modul in care si-ar fi provocat avortul…In ziua de 
14.01.1987, orele 15., in timpul interventiei chirurgicale 
executata tardiv, pacienta a decedat…Din verificarile 
efectuate rezulta ca o interventie facuta in prima sau a 
doua zi de spitalizare facea ca viata pacientei sa fie 
salvata cu riscuri minime…”. 



 Suprimarea bisericii – Una din cele mai grave 

forme de represiune ale statului totalitar comunist a 

fost cea exercitată pe criterii religioase, constând în 

întemnițarea nelegală, cu încălcarea evidentă a 

principiilor dreptului internațional, a unui mare număr de 

preoți aparținând de principalele culte religioase, în 

desființarea totală, prin acte normative a unora din 

aceste culte și chiar în distrugerea fizică (demolare) a 

multor biserici. 



 Din datele statistice puse la dispoziție de 

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 

conform unui dicționar elaborat  pe această temă, în 

perioada 1945-1964 au fost arestați 1.725 de preoți 

ortodocsi, între 400 și 600 de preoți romano- 

catolici și 150 de preoți greco- catolici. 



 Din ordinul administrației comuniste au fost desființate 
42 de mănăstiri și schituri.  

  Numai în anii 1980 în București au fost dărâmate peste 
20 de biserici și mănăstiri:  
Biserica Sf. Nicolae-Crângași, ctitoria lui Mircea Ciobanu 1954-
1964;  

Biserica Sf. Vineri din secolul 16;  

Mănăstirea Cotroceni  din 1679;  
Biserica Sf. Nicolae din Sârbi din 1639;   

Biserica Enei din 1611;  

Mănăstirea Văcărești din 1715-1722;  

Biserica Spiridon Vechi din secolul 17;  

Biserica Sf. Nicolae Jidnița din 1585-1590;  

Mănăstirea Spital Pantelimon din 1673;  



Biserica Izvor din 1785;  

Biserica Sf. Treime Dudești din 1804;  
Biserica Spirea Veche din 1765;  

Biserica Gherghiceanu demolată în 1984;  
Capela Buna Vestire Rahova demolată în 1981;  
Biserica Doamna Oltea demolată în 1986;  
Biserica Bradu-Staicu demolată în 1987;  
Capela Crângași II demolată în 1982;  
Biserica Sf. Nicolae-Alba din Postăvari (datând din anul 1400) 
demolată în 1984;  
Biserica Adormirea Precistei - Olteni datând din anul 1722).  
 





 O altă categorie mare de victime ale 
represiunii comuniste sunt țăranii. 
 



 Impunerea colectivizării satelor și 

introducerea cotelor a însemnat arestarea, 

uciderea, detenția politică sau deportarea a sute de 

mii de țărani, mulți dintre ei găsindu-și sfârșitul la 

locul de deportare sau detenție cum a fost Canalul 

Dunăre Marea Neagră sau în pușcăriile comuniste. În 

același timp le-au fost confiscate terenurile și 

inventarul agricol. 
 



 Între 1 septembrie 1948 - 7 noiembrie 1949 fuseseră reținute de 
Securitate 23.597 persoane ( Arhiva SRI, fond Documentar, dosar 9047, 
vol. 3, f. 43). 
 Din ”Nota raport cu privire la situația arestărilor făcute de 
organele MAI și Procuraturii în rândul țăranilor în anii 1951-1952 ” 
reiese că au fost arestați 34.738 de țărani (Arhiva CNSAS, fond 
Documentar, dosar nr. 53, vol. 3, ff. 83 - 91). 
 Conform datelor statistice oferite Comitetului Central al PMR 
date de Procuratură în perioada 1950-1953 au fost condamnați peste 
89.401 țărani pentru nepredarea cotelor și 80.077 țărani pentru 
întârzierea lucrărilor agricole, nestropitul pomilor și viei, nedezmiriștirii și 
altele (ANIC, fond CC al PMR- Secția Administrativ - Politică, dosar 
17/1960, ff. 1-4). 
 ”În numele luptei împotriva chiaburilor”, după mărturisirea lui 
Gheorghe Gheorghiu Dej, președintele Republicii Populare Române, ”peste 
80.000 de oameni, în majoritatea lor țărani muncitori, au fost arestați și 
trimiși în judecată, iar dintre ei peste 30.000 au fost judecați în procese 
publice”( ANIC, Fond CC al PMR, Cancelarie, dosar nr. 53/1961, vol. 1, f. 
29). 



 Ca urmare a politicii de colectivizare prin 
confiscarea pământului și a inventarului agricol 
țăranii din mai multe regiuni ale României s-au 
răsculat, cele mai mari revolte au avut loc în anul 
1949 la Botoșani, Dorohoi, Rădăuți, Suceava, Bihor, 
Arad, Sălaj, Brașov, Târnava Mare, Făgăraș, Turda, 
Mureș unde forțele de represiune ale statului 
comunist (trupe de securitate, miliție, grăniceri) au 
deschis focul  împotriva țăranilor revoltați având loc 
execuții sumare ale acestora, iar alte sute de 
persoane au fost arestate și condamnate, iar familiile 
acestora au fost deportate în Dobrogea. 



 De asemenea în luna august 1949 au loc 
răscoale țărănești în Arad și Suceava soldate cu 
peste 20 de execuții fără proces, arestări și 
deportări. 
 Un martor la execuțiile de la Șomoșcheș 
(Arad) declară: ”cadavrele lor au fost expuse în 
stradă, acolo unde au fost împușcați, în văzul 
tuturor, și au fost lăsate așa, timp de 2 zile și 2 nopți, 
cu interdicția de a nu se apropia nimeni de ele, nici 
măcar să le acopere...” 
 



Execuția sumară a 2 țărani acuzați de ”uneltire împotriva regimului” 







 Plecând de modelul polonez, invocat anterior, 
fundamentat în parte pe nevoia socială de a supune, 
în sfârșit, unei analize judiciare fenomenul 
Holocaustului în România (fenomen în cadrul 
căruia au fost exterminați milioane de oameni pentru 
simplul fapt că aparțineau unor etnii), putem să 
constatăm că acest groaznic fenomen s-a manifestat și 
în țara noastră, sens în care datele istorice “ne 
vorbesc” de Pogromul de la București, Pogromul 
de la Iași, s.a.m.d. 



 Un raport al Serviciului Special de Informații din 
23 iulie 1943, elaborat pe baza listelor decedaților 
întocmite în cadrul sinagogilor din Iași și citat de dr. 
Radu Ioanid a acreditat cifra de 13.266 de victime. 
Raportul final al Comisiei Internaționale pentru 
Studierea Holocaustului în România, arată că în timpul 
pogromului au fost uciși 14.850 de evrei. 
      Cu privire la fenomenul holocaustului, din datele 
istorice, rezultă că el s-a putut naște pe fondul 
propagandei diferitelor sisteme politice privind ura de 
rasă. În trecut dar și în prezent, propagarea urii de rasă 
nu a fost altceva decât poarta de intrare spre Holocaust 
sau scânteia care a produs cel mai mare dezastru 
umanitar din epoca modernă a omenirii. 





 Victimele mișcărilor studentesti (1956) 
 

 În anul 1956, ca urmare a unor mișcări de protest 
desfășurate la Budapesta – Ungaria, la Timișoara, și 
ulterior la București, au avut loc mișcări de protest ale 
studenților împotriva regimului comunist. La Timișoara au 
fost reținuti inițial 2.000 de studenți, care protestaseră 
împotriva regimului totalitar comunist. Din rândul acestora 
au fost arestați câțiva zeci de studenți identificați drept așa 
ziși inițiatori și organizatori. 
 Procesele acestora s-au desfășurat în mare grabă și 
în mare secret, cu încălcarea flagrantă a principiilor 
dreptului internațional, astfel că, întemnițarea 
studenților datorită credinței lor politice reprezintă de fapt 
săvârșirea infracțiunii contra umanității, în varianta 
normativă conținută de art. 439, alin. 1, lit. i). 



Victimele ale revoltelor muncitorești (1977, 1981 și 1987) 
 

 Centralizarea economică  a creat mari 
nemulțumiri în rândul muncitorilor care erau obligați să 
presteze un număr mai mare de zile pentru îndeplinirea 
planului inclusiv sâmbăta și duminica. Mai mult decât 
atât muncitorii erau nemulțumiți și de reducerea 
retribuției pentru nerealizarea planului, de condițiile 
improprii de lucru din cauza temperaturilor scăzute în 
halele de producție precum și de deficiențele existente în 
încălzirea și iluminatul locuințelor, asigurarea apei 
potabile, lipsa produselor agroalimentare și calitatea 
proastă a acestora, neplata concediilor medicale, 
trimiterea în concedii fără plată, problemele grave din 
transportul în comun și altele. 
 



 Toate aceste lipsuri au constituit motivul 
grevei generale din 1977 din Valea Jiului, care s-a 
soldat cu reținerea și anchetarea de către securitate a 
minerilor care au condus această revoltă.  
 Peste 700 de ofițeri și subofițeri de securitate 
și miliție au fost trimiși în Valea Jiului pentru 
identificarea instigatorilor la revoltă fiind astfel 
verificați 45.277 de mineri.  
 Asupra unora au fost luate măsuri de arestare 
și trimitere în judecată, alții au fost atenționați, 
avertizați sau puși sub filajul Securității, iar un 
număr de 197 de mineri au fost obligați să 
părăsească Valea Jiului. 



 În luna octombrie 1981 minerii s-au revoltat 
iarăși împotriva regimului comunist în zona Motru din 
județul Gorj.  

 De data aceasta, scânteia revoltei a pornit de la 
raționalizarea pâinii și posibilitatea cumpărării acestui 
aliment de bază numai cu cartelă.  

 Revolta acestora a fost înăbușită dur inclusiv prin 
utilizarea armelor automate cu care forțele de ordine au 
tras de pe clădirile din jurul Primăriei Motru spre 
manifestanți.  
 Primele arestări s-au făcut chiar în noaptea de 18 
octombrie fiind reținuți pentru cercetări 64 de mineri 
din care 9 au fost trimiși în judecată și condamnate. 



 În anul 1987 în Brașov muncitorii s-au revoltat din 
cauza condițiilor improprii de lucru, întreruperii frecvente a 
curentului electric, lipsa produselor agroalimentare, lipsa 
medicamentelor și diminuarea substanțială a retribuției. Mai 
mult decât atât, de data aceasta muncitorii protestatari au 
contestat sistemul comunist.  

 Peste 300  din participanții la revoltă au fost 
anchetați exercitându-se asupra lor presiuni fizice și psihice 
pentru recunoașterea faptelor. Au fost trimiși în judecată 61 
de muncitori,  iar câteva zeci de elevi și studenți au fost 
exmatriculați din învățământ.  
 O parte din muncitorii protestatari au fost ”deportați” 
în alte județe ale țării și dați în supravegherea colectivelor de 
muncă pentru a se asigura reeducarea.  
 



 Victimele represiunii statului de tip totalitar, 
represiune exercitată pe criterii politice, n-au încetat să existe 
în țara noastră nici în epoca contemporană. În acest context, 
dacă invocăm cele petrecute la următoarele evenimente: 
- Revoluția din Decembrie 1989;  
- Mineriada 13-15 iunie 1990;  
-Mineriada din 1991;  
-Evenimentele din martie 1990 Targu Mures; 
- Mitingul Diasporei din 10 august 2018, Bucuresti. 
 În cadrul acestor evenimente au fost înregistrate un 
număr de peste 15.000 de victime (morți, răniți, arestați 
nelegal, s.a.m.d.), victimele respective fiind produse de forțele 
de represiune ale statului, care au desfășurat în fiecare din 
aceste cauze un adevărat atac generalizat și sistematic asupra 
populatiei civile inocente. 



REVOLUȚIA DIN DECEMBRIE 1989 
 
 Criminalii n-au ales victimele și practic au tras asupra a tot ce 
mișca pe străzile orașelor din România, în persoane vârstnice până la copii 
de câteva luni. 
 Cele mai multe victime s-au înregistrat: 
 - București 3.484 (morți, răniți și reținuți); 
 - Timișoara cu 1.600 (morți, răniți și reținuți); 
 - Sibiu - 740 de victime (morți, răniți și reținuți); 
 - Brașov - 332 victime (morți, răniți și reținuți);  
 - Brăila - 205 victime (morți, răniți și reținuți); 
 - Buzău - 125 victime (morți, răniți și reținuți);  
 - Constanța - 128 victime(morți, răniți și reținuți); 
 - Reșița - 112 victime (morți, răniți și reținuți);  
 - Ilfov - 190 victime (morți, răniți și reținuți);  
 - Cluj - 127 (morți, răniți și reținuți) și altele. 



 Să nu uităm cele câteva mii de copii rămași orfani după 
părinții lor uciși în revoluție dar și pe cei peste 400 de copii (1 lună 
- 17 ani) omorâți, răniți și reținuți de forțele de represiune 
comuniste, începând cu copii de câteva luni care se aflau în 
locuințele în care s-a tras sau în  brațele părinților, până la tineri care 
sfidând forțele de ordine au demonstrat și au strigat ”libertate” și 
”jos dictatorul” dar și pe cei peste 800 de copii rămași orfani prin 
pierderea unui părinte. 



Crimele din decembrie 1989 au afectat: 
 

- peste 8.500 de victime căzute sub puterea adversarului politic;  
- peste 400 de copiii au fost victime și peste 800 au rămas orfani 
prin pierderea unui părinte; 
- peste 900 de femei au căzut victime (decedate, rănite sau 
reținute); 
- au afectat patrimoniul cultural prin distrugerea unor biblioteci, 
muzee și colecții de artă (numai la Biblioteca Universitară din 
București în care s-a tras cu tunul de către militari au fost distruse 
peste 500.000 cele mai multe cu valoare de patrimoniu);  
- au fost distruse zeci de clădiri în care s-a tras cu arme de război    
(numai în Sibiu au fost distruse peste 60 de case unele cu valoare 
de patrimoniu și zeci de mașini);  
- au fost distruse grădinițe, spitale și salvări prin arme de foc. 



Biblioteca Centrală Universitară Inspectoratul de Miliție Sibiu 



Peste 1.000 de cauze penale privind victimele din decembrie 1989 au soluții 
de CLASARE și zac în arhivele Parchetelor Militare 



Peste 1.000 de cauze penale privind victimele din decembrie 1989 au soluții 
de CLASARE și zac în arhivele Parchetelor Militare 

               Singurii, care au MANIPULAT aceste ÎNCADRĂRI sunt 
PROCURORII ROMÂNI, ce au lucrat până în prezent la aceste cauze.  







MINERIADA 13-15 IUNIE 1990 
 

Bechir Mariana Florica, 23 ani, studentă la Facultatea de Filosofie.  

 În dimineața zilei de 14.06.1990 în timp ce se afla în sediul 
Universității București a fost bătută de mineri. ”Acesta (minerul)   
m-a lovit cu tăișul metalic al toporului în partea dreaptă a 
craniului, ștergându-mi scalpul, provocându-mi o leziune ce a 
sângerat abundent. Mi-am pierdut cunoștința, revenindu-mi în 
momentul în care eram transportată de doi mineri la ieșirea din 
facultate.”  

 A fost transportată la sediul Ministerului de Interne și înainte 
de a fi introdusă în sediu a observat că în dispozitivul militar de la 
această instituție se afla vărul ei, care a salvat-o și a transportată la 
Policlinica M.I. Vătămările suferite la nivelul capului au necesitat 2 
luni de îngrijiri medicale, fiind internată la Spitalul 9.  



Gîjgă Petre, 41 ani, cercetător științific  
la Institutul de Cercetări Transporturi  

 În dimineața zilei de 14.06.1990 în timp ce se afla pe Bulevardul 
Magheru  a fost atacat de un grup de mineri care l-au bătut.”Din reflex am 
pus mâinile în cap, am simțit o împunsătură de suliță în coapsa stângă. 
Lovitura finală am primit-o în brațul stâng, care a fost rupt...și am 
leșinat. Când mi-am revenit eram așezat pe trotuar lângă Hotelul 
Negoiu,într-o baltă de sânge.”  
 A fost internat la Spitalul de Urgență Floreasca cu diagnosticul: 
”traumatism cranio-cerebral cu hemoragie,brațul stâng rupt cu osul 
sfărâmat pe o lungime de 15-20 cm, lovituri pe tot corpul, spatele 
înnegrit, stare de șoc, înjunghiere în coapsa stângă cu hemoragie 
puternică, barba spartă. Am fost internat din 14.06.1990 până în data de 
03.07.1990, la braț mi s-a aplicat o placă cu 4 șuruburi. Pe 28.06.1990 în 
urma loviturilor primite în cap am intrat în comă 2 zile. După externare 
am avut timp de 3 ani tratament pentru cap.”  



Popescu Eugen Tiberiu, 27 ani, secretar de redacție la  Ziarul ”Glasul”- 1 
 

 În dimineața zilei de 14.06.1990 în timp ce se afla în sediul 
Facultății de Arhitectură a fost atacat de un grup de mineri. ”minerii au 
continuat să mă lovească cu răngile de metal la nivelul spatelui, 
instigându-se unul pe altul, cu replici gen ”Omorâți-l, dați-i în cap”, iar 
în momentul în care a început să-mi curgă sânge, s-au bucurat spunând 
”Hai, a început să-i iasă borșul pe nas”. Cred că am numărat în jurul 
meu circa 18 mineri, care m-au lovit până mi-am pierdut cunoștința, 
revenindu-mi când eram târât de picioare, pe scări, considerându-mă 
probabil mort. De-a lungul scărilor se aflau alte grupuri de mineri, care 
continuau să mă lovească cu sălbăticie, deși cei doi care mă târau pe 
scări, afirmau că sunt mort. Unul dintre mineri a vrut să vadă dacă sunt 
mort și mi-a înfipt o șurubelniță în genunchiul drept. În acel moment mi-
am pierdut cunoștința, revenindu-mi abia când domnul Prorector 
Vlăsceanu se afla aplecat asupra mea, întrebându-mă dacă mai trăiesc și 
reproșându-le minerilor modul în care mă bătuseră, eu fiind nevinovat....  
 



Popescu Eugen Tiberiu, 27 ani, secretar de redacție la  Ziarul ”Glasul”- 2 

 

...Minerii m-au scos în stradă după ce fusesem lovit cu picioarele de 
doi polițiști la nivelul spatelui. Fiind abandonat pe stradă, de mine 
s-a apropiat un individ care mi-a pus mâna la nivelul inimii, 
spunând ”ăsta nu e mort, crăpații capul”. S-au apropiat de mine 4 
femei în etate, robuste, având sacoșe asupra lor, care au început să 
mă lovească cu picioarele, strigând ”derbedeii ăștia, ar trebui 
călcați în picioare”. Mi-am pierdut din nou cunoștința, revenindu-
mi în momentul în care 2 bărbați m-au luat de mâini și de picioare 
și m-au aruncat într-o mașină, sfătuindu-se dacă să mă ducă la 
morgă sau la spital. În autovehicul am început să gem, iar cele două 
persoane au zis că trebuie să mă ducă la spital”. 



Voinea Ion, 37 ani, lăcătuș mecanic ”Electroaparataj”.  
 În dimineața zilei de 14.06.1990 în timp ce se afla pe stradă 
discutând cu un coleg a fost atacat de mineri care l-au lovit în cap și 
pe tot corpul până și-a pierdut cunoștința.  
 În data de 14.06.1990 ora 21.30 a fost internat la Spitalul de 
Urgență București cu diagnosticul de politraumatism cranio-facial. 
 ”Din acel moment starea generală a sănătății soțului meu 
nu s-a mai îmbunătățit. Au urmat mai multe internări până în 
data de 24.12.1990 când a paralizat. L-am internat la Spitalul 
Colentina unde a intrat în comă, l-am mutat la Spitalul nr.9 unde 
a fost operat la cap. Nici una din aceste intervenții nu a reușit așa 
că în data de 19.02.1991 soțul meu a decedat...De asemenea îmi 
amintesc faptul că Ion Iliescu le-a mulțumit public minerilor 
pentru activitățile desfășurate în București. Printre alte activități 
pe care le-au desfășurat minerii au fost agresarea și omorârea 
soțului meu, care nu avea nici o vină sau legătură cu 
manifestațiile antiputere din acea perioadă.”  
 







 Dosarul privind Mineriada 13-15 iunie 1990 a 

fost trimis în judecată în anul 2017 (după 28 de ani de 

la săvârșirea faptelor), însă judecătorul de cameră 

preliminară a decis anularea Rechizitoriului precum și 

a întregului material de urmărire penală, dispunând  

restituirea cauzei la Secția Parchetelor Militare. În 

acest context este clar că, în această cauză, urmărirea 

penală se va relua „de la zero”. 



În loc de concluzii: 
  

- prin neînregistrarea de cauze penale și prin neefectuarea de 
cercetări, conform legii, pentru cele 2.500.000 victime ale 
comunismului, organele judiciare românești acționează și în 
prezent după principiul (enunțat mai sus) al lui IOSIV 
VISARIONOVICI STALIN; 
- legislația penală și procesual penală românească obligă 
organele judiciare să efectueze cercetări în toate aceste cauze; 
- încercările sporadice făcute până în prezent de justiția 
românească de a soluționa astfel de cauze au fost sortite 
eșecului, atâta timp cât organele judiciare românești au 
declansat cercetari doar în 6  cauze, în 2 dintre acestea 
urmărirea penală a durat 30 ani, iar la final doar în 2 cauze     
s-au pronuntat soluții de condamnare, celelalte 4 fiind „ratate”; 



-având în vedere experiențele pozitive anterioare din 
domeniile luptei anticoruptie și împotriva criminalității 
organizate (prin infiintarea structurilor specializate D.N.A. 
si D.I.I.C.O.T.), APRECIEM CĂ SINGURA SOLUȚIE 
EFICIENTĂ ESTE ÎNFIINȚAREA UNEI SECTII 
PENTRU INVESTIGAREA CRIMELOR 
COMUNISMULUI SI A INFRACTIUNILOR CONTRA 
UMANITATII. 
 

 

 

-Asociația 21 Decembrie 1989 a depus la Președinția României, Guvernului 
României și Ministerului Justiției un proiect de act normativ pentru 
înființarea acestei Secții, ca singura soluție realistă de aflare a adevărului. 
 


