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Argument
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România a luat ﬁinţă la 21
decembrie 2005. Înﬁinţarea se datorează unei Hotărâri a Guvernului României, la
iniţiativa Primului-Ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Am fost numit de Domnia
Sa Președinte al acestei instituţii guvernamentale.
Vă mărturisesc că acest institut este materializarea unei idei pe care o aveam
de la începutul anilor 1990. În acea perioadă, sentimentele anticomuniste
ale populaţiei erau încă foarte puternice și clasa politică a promis că va
declanșa un proces al comunismului, lucru care nu s-a întâmplat. Treptat, a
devenit din ce în ce mai vizibil că cei instalaţi la putere în decembrie 1989
au dat o lovitură de stat revoluţiei anticomuniste. Am asistat treptat la
regruparea fostului activ de partid comunist (nomenclatura), a Securităţii,
fosta poliţie politică a regimului, la promovarea sau păstrarea în funcţii
a unor persoane din Miliţie și din Procuratură, compromise în fostul regim,
ca și la cucerirea puterii politice și economice de către ei. Toată această
clasă politico-birocratică s-a transformat într-o puternică oligarhie, după ce
anterior servise un regim criminal.
Cum să faci, în asemenea condiţii, un proces al comunismului? Căci o ideologie
sau un grup de oameni nu pot ﬁ condamnaţi fără a vedea ce a făcut ﬁecare în
parte. Avem nevoie de o individualizare a vinovăţiei, de o deﬁnire clară a ei,
de la caz la caz, de la om la om. Asta și facem noi, investigăm comunismul,
individualizăm vinovaţii și sesizăm organele de cercetare penală abilitate. În
genere, nu ne referim la activitatea unui secretar de partid dintr-o secţie
de întreprindere, sau a unui mărunt informator al poliţiei politice comuniste.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România se ocupă de
indentiﬁcarea celor care au avut funcţii de partid retribuite, de cei care
făceau parte din nomenclatură, de foști oﬁţeri de securitate, dar uneori și de
cei mai mărunţi, care au pus în execuţie crime ori torturi.
Și nu doar atât. Scopurile noastre sunt, pe termen mediu și lung, educativștiintiﬁce. Institutul elaborează studii asupra sistemului decizional comunist,
central și local, dar mai ales dezvoltă programe social-educative, care privesc
deschiderea unor muzee ale comunismului, liberalizarea accesului la orice
sursă de informaţie asupra trecutului comunist, informarea opiniei publice
asupra crimelor și abuzurilor săvârșite atunci.
Miza noastră pe termen lung constă în educarea tinerilor născuţi după comunism
în legatură cu ceea ce a fost. În fond, vorbim nu doar despre istorie, ci despre
viaţa unor oameni, a părinţilor și a bunicilor noștri, a noastră, cei care nu
dorim ca așa ceva să se mai poată petrece.

Marius Oprea
Președintele Institutului de Investigare
a Crimelor Comunismului în România

INSTITUȚII SPECIALIZATE ÎN
STUDIUL COMUNISMULUI
ÎN ROMÂNIA
Memorialul Victimelor
Comunismului și al
Rezistenţei
www.memorialsighet.ro
Consiliul Naţional
pentru Studierea Arhivelor
Securităţii
www.cnsas.ro
Comisia Prezidenţială
pentru Analiza Dictaturii
Comuniste din România
www.presidency.ro
Institutul Român de Istorie
Recentă
www.irir.ro
Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului
www.totalitarism.ro
Institutul de Istorie Orală
www.iiocluj.ro

ÎN STRĂINĂTATE
House of Terror, Budapesta,
Ungaria
www.terrorhaza.hu
The Victims of Communism
Memorial Foundation, Washington,
SUA
www.victimsofcommunism.org
Institute of National
Remembrance, Varșovia, Polonia
www.ipn.gov.pl
Czech Ofﬁce for the
Documentation and the
Investigation of the Crimes of
Communism
www.mvcr.cz/udv.html
German Federal Commissioner for
Records of the State Security
Service of the former DDR
www.bstu.de
The International Commission
for the Evaluation of the
Crimes of the Nazi and Soviet
Occupation Regimes in Lithuania
www.komisija.lt
The Genocide and Resistance
Research Center of Lituania
www.genocid.lt
Estonian Internationl
Commission for Investigation of
Crimes Against Humanity
www.historycommission.ee
The Commission of the
Historians of Latvia
www.president.lv

BAZA LEGALĂ A ÎNFIINȚĂRII
ȘI FUNCȚIONĂRII INSTITUTULUI
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România a fost
înﬁinţat prin HG nr. 1724/ 21 decembrie 2005, ulterior completată cu HG
nr. 394/ 29 martie 2006 și HG 388/ 25 aprilie 2007.
„Institutul are ca scop investigarea știinţiﬁcă și identiﬁcarea crimelor,
abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durată a
regimului comunist din România precum și sesizarea organelor în drept în
acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a legii”. (HG
1724/ 21 decembrie 2005, art.2)

ATRIBUŢIILE INSTITUTULUI:
identiﬁcă abuzurile și crimele săvârșite în timpul administraţiei
comuniste;
sesizează organele de cercetare penală, indiferent de timpul și de
circumstanţele în care s-au petrecut crimele;
susţine, în condiţiile legii, demersurile legale pentru obţinerea
reparaţiilor morale și materiale de către victimele regimului comunist
și ale fostei Securităţi;
organizează activităţi muzeale în locaţii puse la dispoziţie de
instituţii și autorităţi publice centrale și locale;
organizează activităţi de cercetare știinţiﬁcă, conferinţe, expoziţii
și seminarii cu caracter informativ-educativ, publică studii și documente
rezultate în urma cercetărilor.

INSTITUTUL URMĂREȘTE:
alcătuirea unui sistem clasiﬁcat al tipurilor de crime, abuzuri și
încălcări ale drepturilor omului;
crearea unei baze de date a persoanelor cu funcţie de decizie în
timpul regimului comunist;
identiﬁcarea documentelor oﬁciale, secrete sau publice, care au stat
la baza funcţionării aparatului represiv.
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STRUCTURA IICCR

CONSILIUL
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
în România este condus de un Consiliu, alcătuit din
11 personalităţi ale societăţii civile, numite de
primul-ministru.
Petre Mihai Băcanu
Ștefana Bianu
Doina Cornea
Dennis Deletant
Constantin Ticu Dumitrescu
Radu Filipescu
Radu Ioanid
Gabriel Liiceanu
Marius Oprea
Cristian Pîrvulescu
Andrei Pleșu
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COMITETUL DIRECTOR
Comitetul director coordonează activitatea curentă
a Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului
în România. Este constituit din președintele IICCR,
directorul general și secretarul general.

Marius Oprea
Președintele Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului în România

Stejărel Olaru
Directorul general al Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului în România

Lucia Hossu Longin
Secretarul general al Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului în România
Consiliul

Președintele
Comitetul
director

Direcţia generală
investigaţii

Secretariatul
general

Serviciul documentare
și cercetare

Serviciul
secretariat-comunicare

Serviciul
muzee-memorie

Serviciul
juridic-resurse umane

Serviciul
investigaţii speciale

Serviciul
ﬁnanciar-administrativ
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SERVICIUL
INVESTIGAȚII SPECIALE
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OBIECTIVE:
Întreprinde investigaţii referitoare la abuzurile și
încălcările drepturilor omului săvârșite pe întreaga
durată a regimului comunist în România;
Adună probe și mărturii ce incriminează persoane
care, indiferent de funcţie, au comis crime și abuzuri
în timpul regimului comunist;
Coordonează adunarea probelor și mărturiilor privind
gropile comune din spaţiul fostelor penitenciare și
lagăre de muncă și dezvoltă proiecte de arheologie
contemporană;
Redactează și depune, în funcţie de probele și dovezile
obţinute prin investigaţii proprii, sesizări penale
împotriva celor vinovaţi de crime și încălcări ale
drepturilor omului în perioada regimului comunist.

Șef Serviciu investigaţii speciale
Andrei Muraru, istoric
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CAMPANII DE INVESTIGAŢII SPECIALE
2006, iulie, septembrie, Sighetu Marmaţiei: două
campanii în Cimitirul Săracilor, în colaborare cu
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și
Justiţie – Secţia Parchetelor Militare.

În paralel cu cercetările arheologice s-au desfășurat
audieri ale foștilor gardieni și angajaţi care au
funcţionat la Penitenciarul Principal din Sighetu
Marmaţiei.
2007, martie, Insula Mare a Brăilei: o campanie de
identiﬁcare a fostelor colonii de muncă din zona Insula
Mare a Brăilei și a posibilelor locuri de înhumare a
deţinuţilor politici decedaţi în anii ‘50. De asemenea,
echipa mixtă a intervievat localnici și foști gardieni
de la coloniile de muncă din regiune.

2007 aprilie, Bistriţa Năsăud: o acţiune de exhumare
a rămășiţelor pământești ce au aparţinut unui număr
de șase persoane, decedate prin împușcare la data de
9 martie 1950. Crimele au fost săvârșite de către o
trupă de soldaţi aparţinând Securităţii Statului din
acea vreme, deplasată în zonă la comandă, cu scopul
capturării și pedepsirii unor persoane care au refuzat
să se prezinte la încorporare.
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2007, iulie, judeţul Hunedoara:
investigaţie
cu
privire
la
condiţiile în care a decedat Iosif
Orșa din localitatea Glodghilești
(comuna Burjuc). Din datele culese
a reieșit că acesta a fost executat
de către oﬁţeri de Securitate la
11 februarie 1950.

SESIZĂRI PENALE
Oﬁţeri de Securitate care au racolat minori
Pe 4 decembrie 2006, IICCR a depus o sesizare penală
la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
și Justiţie - Secţia Parchetelor Militare. Sesizarea
face referire la abuzurile săvârșite de oﬁţerii de
Securitate din judeţul Sibiu care au racolat minori
pentru a-i exploata ca informatori sau persoane de
sprijin.
Comandanţi de penitenciare acuzaţi de genocid
Sesizarea a vizat abuzurile și crimele săvârșite,
ordonate sau inspirate de către 210 foști comandanţi
și locţiitori de penitenciare, în perioada martie
1945-decembrie 1989. Acuzaţiile fac referire la crime
comise împotriva opozanţilor regimului aﬂaţi în
detenţie.
Colonel de Securitate acuzat de crime împotriva
umanităţii
În august 2007, IICCR a depus o sesizare penală
împotriva colonelului în rezervă Gheorghe Enoiu,
fost oﬁţer de Securitate, pentru crime împotriva
umanităţii. Acuzaţiile vizează crimele săvârșite
în cadrul anchetelor conduse împotriva opozanţilor
regimului.

www.crimelecomunismului.ro
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SERVICIUL MUZEE-MEMORIE
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OBIECTIVE:
Organizează activităţi cu speciﬁc muzeal în locaţiile
aﬂate în administrarea Institutului, dar și în alte
spaţii puse la dispoziţie de instituţii și autorităţi
publice centrale și locale;
Organizează activităţi de cercetare știinţiﬁcă,
expoziţii, seminarii informativ-educative, conferinţe;
Organizează o arhivă audio-video cu mărturii despre
perioada comunistă;
Publică studii, monograﬁi și interviuri din arhiva de
mărturii orale;
Realizează
comunistă.

ﬁlme

documentare

despre

perioada

Șef Serviciu muzee-memorie
Cosmin Budeancă, istoric

Proiecte de cercetare
Experienţe carcerale în România comunistă
Fișele matricole penale ale deţinuţilor politici

www.crimelecomunismului.ro
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MUZEUL MEMORIAL RÂMNICU SĂRAT
Prin Hotărârea de Guvern adoptată în ședinţa din 6
iunie 2007, fosta închisoare de la Râmnicu Sărat a fost
trecută în administrarea Institutului de Investigare a
Crimelor Comunismului în România, care o va organiza
ca Muzeu Memorial al Victimelor Comunismului.
Începând cu anul 1947, la Râmnicu Sărat au fost
închiși ca deţinuţi politici ţăranii originari din zona
Buzăului, care nu și-au plătit cotele obligatorii, sau
cei care se opuneau colectivizării, membrii partidelor
istorice (PNŢ și PNL) din împrejurimile Râmnicului
Sărat și ale Buzăului, iar din 1957 foștii miniștri Ion
Petrovici și Petre Tomescu, precum și liderii Partidului
Naţional Ţărănesc: Ion Mihalache, Corneliu Coposu, Ilie
Lazăr, Ion Diaconescu, Victor Rădulescu-Pogoneanu.
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SERVICIUL DOCUMENTARE
ȘI CERCETARE
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OBIECTIVE:
Redactează și publică studii și cercetări știinţiﬁce
referitoare la aspecte diverse ale regimului comunist
și la efectele lor asupra perioadei post-1989;
Organizează simpozioane și conferinţe știinţiﬁce
naţionale și internaţionale;
Implementează proiecte educaţionale care să stimuleze
interesul tinerilor asupra regimului comunist;
Stabilește
parteneriate
externe
în
vederea
cooperării academice pe teme legate de comunism și
postcomunism.

DIRECŢIILE DE CERCETARE
PENTRU 2007-2008
Elite politice comuniste
Poliţia politică în regimurile comuniste
Forme de represiune politică în România
Justiţie de tranziţie și politici de memorie în
post-totalitarism
Șef Serviciu documentare și cercetare
Raluca Grosescu, politolog
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PUBLICAȚII APĂRUTE
Primul anuar al Institutului de Investigare
a Crimelor Comunismului în România, apărut sub
titlul „De ce trebuie condamnat comunismul”, a
fost publicat la Editura Polirom.

Volumul „Memorialul Durerii” - o colecţie de texte
transcrise după seria de documentare televizate care
formează serialul cu același titlu.

Seria de DVD-uri „Memorialul Durerii” - o colecţie
de documentare de televiziune după serialul cu
același titlu, realizat între anii 1991-2007. Seria
transportă privitorul celor 10 DVD-uri, conţinând 36
de episoade, în istoria rezistenţei anticomuniste și
a urmărilor ei, din anul 1945 până în decembrie 1989.

PROIECTE EDUCAȚIONALE
„Ce înseamnă comunismul pentru mine?”
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
în România, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei
și Cercetării, a iniţiat concursurile de eseuri și
artă graﬁcă „Ce înseamnă comunismul pentru mine?”,
destinate elevilor din clasele V-XII.

www.crimelecomunismului.ro
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Proiectul de istorie orală „Remember for the future
- Amintiri pentru viitor”
În
perioada
12-21
decembrie
2006,
Asociaţia
Universităţilor Populare Germane, în parteneriat cu
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului
în România, a derulat în Suceava, Brașov, Oradea,
Craiova și Slatina o serie de seminarii de diseminare
și implementare a unor metode moderne de predare/
învăţare a istoriei recente și de introducere în
metodologia de lucru speciﬁcă istoriei orale.

Universitatea de Vară – Râmnicu Sărat
Proiectul a avut ca scop o mai bună
cunoaștere a perioadei 1944-1989 de
către studenţi, pentru a-i determina să
reﬂecteze asupra caracterului ilegitim
și criminal al regimului comunist din
România. Universitatea de vară s-a
desfășurat la Râmnicu Sărat în perioada
24-31 august 2007.

Centrul
de
Studii
asupra
Comunismului
și
Postcomunismului
Acest Centru va funcţiona sub egida Institutului de
Investigare a Crimelor Comunismului în România și a
Facultăţii de Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza”
din Iași. Centrul de Studii asupra Comunismului și
Postcomunismului va dezvolta un program de master,
precum și proiecte comune de cercetare cu instituţii
similare din Europa de Est.
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PROIECTE DE FILME DOCUMENTARE

IICCR este coproducător la o serie de documentare
politice cu titlul „Reconstituiri”, realizate în
colaborare cu TVR și cu societăţi independente:
Băieţii răi. Prezentarea reală a operaţiunii „Pui”
(judeţul Timiș), când trei tineri au conﬁscat un
autobuz de pasageri, cu gândul de a forţa frontiera.
Ei nu au „murit sub escortă”, ci au fost executaţi din
ordinul comandantului suprem.
Dosarul Berna. Fondurile de arhivă din România și
din Elveţia dau posibilitatea reconstituirii corecte
a ceea ce s-a numit, în presa comunistă, atacul
asupra Legaţiei R.P.R. din Berna în februarie 1955.
Conducătorul grupului va ﬁ răpit și executat mult
mai târziu, după proces, în februarie 1960, de către
organele Securităţii.
Culianu în ţara lui Ceaușescu. Până la 22 de ani, Ioan
Petru Culianu a trăit în România. Aici a făcut studiile
universitare și a fost pus sub urmărirea Securităţii.
Filmul reconstituie destinul unui intelectual român,
care, din anii tinereţii până la moarte, a fost
urmărit și hărţuit de Securitate.

www.crimelecomunismului.ro
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Ministerul adevărului - O istorie a Casei Scânteii.
Propulsând false valori, organizând glorii oﬁciale și
campanii de denigrare, știri false sau diversiuni,
aparatul culturnic al epocii totalitare (presă,
literatură, propagandă), ce și-a avut sediul în „Casa
Scânteii”, nu a făcut decât să servească și să legitimeze
un regim și ideologia lui.
Misiunea Grecia. Din grupul de 11 luptători cu arma
în mână din Munţii Făgărașului, au rămas în viaţă, în
anul 1956, doar șase lideri. Atrași într-o capcană,
cei șase cred că vor pleca în Grecia, când, de fapt,
autobuzul înţesat de securiști îi duce la Jilava.
Un ﬁlm realizat în epocă prezenta înscenarea și
capturarea lor ca o victorie a eroilor comuniști
împotriva bandiţilor.
„Fă-l să dispară!”. Setea de putere și cruzimea lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej nu s-au manifestat doar în
conducerea ţării, ci și în propria sa familie, unde
nu a ezitat să trimită la moarte pe cei nedoriţi. E
vorba de cazul dr. Plăcinţeanu, iubitul Licăi, ucis în
torturi la Râmnicu Sărat. „Fă-l să dispară!” a fost
ordinul lui Dej, executat de Alexandru Drăghici.
Muzeele Memoriei din Europa de Est. O suită de ﬁlme
documentare despre spaţiile concentraţionare văzute
muzeal la Sighet, Râmnicu Sărat, Budapesta, Praga,
Varșovia, Tallin, Riga, Vilnius, Moscova și Berlin.
Frontieriștii. Drama a sute de mii de tineri care,
în căutarea altor orizonturi de viaţă, au trecut
frontiera și au fost împușcaţi în timpul acestor
tentative.
Filmele vor ﬁ ﬁnalizate până la 30 martie 2008.

18

www.crimelecomunismului.ro

Argument
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România a luat ﬁinţă la 21
decembrie 2005. Înﬁinţarea se datorează unei Hotărâri a Guvernului României, la
iniţiativa Primului-Ministru Călin Popescu-Tăriceanu. Am fost numit de Domnia
Sa Președinte al acestei instituţii guvernamentale.
Vă mărturisesc că acest institut este materializarea unei idei pe care o aveam
de la începutul anilor 1990. În acea perioadă, sentimentele anticomuniste
ale populaţiei erau încă foarte puternice și clasa politică a promis că va
declanșa un proces al comunismului, lucru care nu s-a întâmplat. Treptat, a
devenit din ce în ce mai vizibil că cei instalaţi la putere în decembrie 1989
au dat o lovitură de stat revoluţiei anticomuniste. Am asistat treptat la
regruparea fostului activ de partid comunist (nomenclatura), a Securităţii,
fosta poliţie politică a regimului, la promovarea sau păstrarea în funcţii
a unor persoane din Miliţie și din Procuratură, compromise în fostul regim,
ca și la cucerirea puterii politice și economice de către ei. Toată această
clasă politico-birocratică s-a transformat într-o puternică oligarhie, după ce
anterior servise un regim criminal.
Cum să faci, în asemenea condiţii, un proces al comunismului? Căci o ideologie
sau un grup de oameni nu pot ﬁ condamnaţi fără a vedea ce a făcut ﬁecare în
parte. Avem nevoie de o individualizare a vinovăţiei, de o deﬁnire clară a ei,
de la caz la caz, de la om la om. Asta și facem noi, investigăm comunismul,
individualizăm vinovaţii și sesizăm organele de cercetare penală abilitate. În
genere, nu ne referim la activitatea unui secretar de partid dintr-o secţie
de întreprindere, sau a unui mărunt informator al poliţiei politice comuniste.
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România se ocupă de
indentiﬁcarea celor care au avut funcţii de partid retribuite, de cei care
făceau parte din nomenclatură, de foști oﬁţeri de securitate, dar uneori și de
cei mai mărunţi, care au pus în execuţie crime ori torturi.
Și nu doar atât. Scopurile noastre sunt, pe termen mediu și lung, educativștiintiﬁce. Institutul elaborează studii asupra sistemului decizional comunist,
central și local, dar mai ales dezvoltă programe social-educative, care privesc
deschiderea unor muzee ale comunismului, liberalizarea accesului la orice
sursă de informaţie asupra trecutului comunist, informarea opiniei publice
asupra crimelor și abuzurilor săvârșite atunci.
Miza noastră pe termen lung constă în educarea tinerilor născuţi după comunism
în legatură cu ceea ce a fost. În fond, vorbim nu doar despre istorie, ci despre
viaţa unor oameni, a părinţilor și a bunicilor noștri, a noastră, cei care nu
dorim ca așa ceva să se mai poată petrece.

Marius Oprea
Președintele Institutului de Investigare
a Crimelor Comunismului în România
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www.iiocluj.ro

ÎN STRĂINĂTATE
House of Terror, Budapesta,
Ungaria
www.terrorhaza.hu
The Victims of Communism
Memorial Foundation, Washington,
SUA
www.victimsofcommunism.org
Institute of National
Remembrance, Varșovia, Polonia
www.ipn.gov.pl
Czech Ofﬁce for the
Documentation and the
Investigation of the Crimes of
Communism
www.mvcr.cz/udv.html
German Federal Commissioner for
Records of the State Security
Service of the former DDR
www.bstu.de
The International Commission
for the Evaluation of the
Crimes of the Nazi and Soviet
Occupation Regimes in Lithuania
www.komisija.lt
The Genocide and Resistance
Research Center of Lituania
www.genocid.lt
Estonian Internationl
Commission for Investigation of
Crimes Against Humanity
www.historycommission.ee
The Commission of the
Historians of Latvia
www.president.lv

INSTITUTUL DE INVESTIGARE
A CRIMELOR COMUNISMULUI
ÎN ROMÂNIA
www.crimelecomunismului.ro

