
 
 
 
Cauza penală privind acte de poliţie politică săvârşite de 234 de agenţi ai Securităţii 

 
 

În cursul anilor 2006-2009, la solicitarea conducerii Institutului pentru Investigarea Crimelor 
Comunismului în România (IICCR, preşedinte Marius Oprea, director general Stejărel Olaru, 

secretar general Lucia Hossu Longin), am colaborat cu acest Institut la elaborarea unor proiecte 
legislative si pentru redactarea de sesizari penale specifice. 

 
Sesizarea penală de faţă a avut în vedere săvârşirea de către un număr de 234 de agenţi ai 

Securităţii, în timpul regimului comunist, de acte de poliţie politică/ „persecuţii pe motive politice” – 
imprescriptibile – în înţelesul prevederilor Convenţiei ONU asupra imprescriptibilităţii crimelor de 

război şi a crimelor împotriva umanităţii (adoptată la 26 noiembrie 1968 şi ratificată de România la 
data de 15 septembrie 1969), coroborate cu prevederile Statutului Tribunalului Militar Internaţional 

de la Nuremberg (definit prin Acordul din 8 august 1945, de la Londra, al Puterilor Aliate). 
 

Demersurile întreprinse de către IICCR în perioada menţionată n-au mai fost continuate (în special 
în mandatul echipei Vladimir Tismăneanu – Ioan Stanomir – Mihail Neamţu), încât faptele sesizate 
au rămas necercetate şi nepedepsite. Sub acest din urmă aspect, se poate vedea corespondenţa 
pe care am avut-o în luna martie 2012 cu directorul executiv al Institutului Ioan Stanomir – articolul 

„Situaţiunea (LXIX)”, publicat pe pagina Publicistică 2012 a acestui site. 
 

O altă consecinţă a inacţiunii conducerii IICCMER a reprezentant-o imposibilitatea sesizării cu aceste 
cauze a Curţii Europene a Drepturilor Omului pentru violarea (sub aspect procedural) a dreptului la 
viaţă, a dreptului persoanelor de a nu fi supuse torturii, pedepselor sau tratamentelor inumane ori 
degradante, a dreptului la un proces echitabil, precum şi a altor drepturi şi libertăţi fundamentale. 

CEDO nu putea fi sesizată din cauza neîndeplinirii condiţiei de admisibilitate constând în prealabila 
„epuizare a căilor de recurs interne” (art 35 alin 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului). 

 
Nesoluţionarea temeinică şi legală a acestor cauze s-a înregistrat în special în perioada în care 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a fost condus de Laura Codruţa Kövesi, 
numită în această poziţie de ministrul Justiţiei Monica Macovei, fost procuror în timpul regimului 

comunist, şi de preşedintele României Traian Băsescu. 
 

Se impune subliniat că în raport cu toate cele arătate nu a existat niciodată vreo atitudine din partea 
societăţii civile sau a intelectualilor democraţi. 

 
Mai jos se află Sesizarea penală pe care am redactat-o în această cauză. 

 
În legătură inclusiv cu cauza de faţă, tot în această secţiune a website-ului  (Documente/ 

Analize, studii, rapoarte), poate fi văzută şi analiza „<Decomunizarea> României – fantasma 
unui sfert de veac”, pe care am realizat-o în prima parte a anului 2015.  


