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Apel la Viorica Dancila
Fostul senator PSD, Sorin Iliesiu, i-a adresat premierului Viorica Dancila un
apel vizand condamnarea totalitarismului comunist. Iata apelul lui Sorin
Iliesiu:
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„Apel pentru CONDAMNAREA TOTALITARISMULUI COMUNIST
Catre Excelentele Lor:
D-na Viorica DANCILA – presedinte interimar al PSD si premier al Romaniei
D-l Calin POPESCU TARICEANU – Presedintele Senatului Romaniei, copresedinte al Aliantei
PSD-ALDE
D-l Marcel CIOLACU – Presedintele Camerei Deputatilor
D-l Ioan?Aurel POP – Presedintele Academiei Romane, doctor in stiinte istorice
D-l Jean Claude JUNCKER – Presedintele Comisiei Europene
D-l Donald TUSK – Presedintele Consiliului Europei
D-l Frans TIMMERMANS – Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, candidat al Partidului
Socialist European la presedintia viitoarei Comisii Europene
D-l Antonio TAJANI – Presedintele Parlamentului European
D-l Serghei STANIsEV – Presedintele Partidului Socialist European
D-l Hans KLEMM – Ambasadorul SUA in Romania

D-na Michèle RAMIS – Ambasadorul Frantei in Romania
D-l Cord MEIER-KLODT – Ambasadorul Germaniei in Romania
D-l David SARANGA – Ambasadorul Statului Israel in Romania
Stimata Doamna Presedinte interimar al PSD,
Stimate Domnule Presedinte al Senatului Romaniei, copresedinte al Aliantei PSD-ALDE,
Stimate Domnule Presedinte al Camerei Deputatilor,
Excelentele voastre,
Fac acest apel in numele poporului roman care a indurat cel mai cumplit regim totalitar din
Europa postbelica, cu cea mai infricosatoare politie politica si cu cel mai mare numar de victime
raportat la numarul populatiei: intre 5.000.000 si 7.000.000 de victime conform declaratiilor
generalului-magistrat Dan Voinea care a instrumentat Dosarul Crimelor Comunismului.
in contextul in care comunismul a cazut fara nicio victima in toate celelalte foste tari comuniste
din Europa, Romania a fost singura tara in care s-au inregistrat victime la caderea comunismului,
in 1989. Enorm de multe victime: peste 1100 morti si peste 3300 de raniti.
in anul 2005 am redactat un raport (de 12 pag.) pentru condamnarea crimelor comunismului,
publicat de BBC-Romania si de ziarul „Ziua” condus de politologul Sorin Rosca Stanescu. Citez
cateva crime prezentate in acel Raport:
<<1. Exterminarea programata a detinutilor politici. Regimul penitenciar a fost de exterminare:
batai cu ranga de fier, cazma, lopata, cravasa, unii murind in urma traumatismelor, altii ramanand
schilozi pe viata; interzicerea tratamentului medical detinutilor bolnavi si scoaterea lor la munca
contrar prescriptiilor medicale, fapt ce a dus la moartea unora; introducerea detinutilor in carcere
descoperite iarna, dezbracati; alergarea detinutilor si calcarea lor in copitele cailor; scoaterea
detinutilor la lucru dezbracati, in timp de iarna; ingroparea unor detinuti de vii in pamant; unii
detinuti s-au sinucis pentru a scapa de torturi, altii au innebunit.
„Fenomenul Pitesti”. Alexandr Soljenitin, laureat al Premiului Nobel, considera ca Experimentul
Pitesti este „cea mai teribila barbarie a lumii contemporane”. Victimele sunt transformate in calai,
detinutii sunt torturati chiar de colegii lor de suferinta cu scopul “reeducarii. Exemple de torturi: a).
in ziua de Craciun, un detinut e fortat sa se aseze pe tineta pentru a simboliza nasterea lui Isus;
ceilalti sunt fortati sa stea in genunchi si sa i se inchine; b). in noaptea Pastelui, detinutii care
refuzau sa-si faca “autodemascarea” totala sunt impartasiti cu materii fecale; c). „Unii erau „botezati”
in fiecare dimineata: scufundati cu capul in hardaul cu urina si materii fecale, in timp ce ceilalti in
jur psalmodiau formula botezului. Acesta dura pana ce continutul facea bulbuci. Cand detinutul
recalcitrant era pe punctul de a se ineca, era scos, i se dadea un scurt ragaz sa respire, apoi era
scufundat din nou.” – Virgil Ierunca, „Fenomenul Pitesti”.
2. Arestarea, deportarea, detentia politica sau uciderea taranilor care se opuneau colectivizarii in
agricultura (1949-1962).
3. Gonirea si “vanzarea” evreilor si germanilor. Majoritatea cetatenilor romani de etnie germana si
evreiasca au parasit Romania in anii ’70 si ’80 printr-o cinica si umilitoare forma de “vanzare”:
platirea unei taxe oficiale substantiale in valuta forte in schimbul aprobarii „cererii de plecare
definitiva” din Romania comunista. Aceasta crima istorica a fost indreptata impotriva celor care,
traind sute de ani pe teritoriul Romaniei, si-au adus o contributie extrem de importanta la cultura
si civilizatia poporului roman.

4. Reprimarea miscarilor muncitoresti din Valea Jiului (1977) si Brasov (1987). Arestarea si
deportarea muncitorilor protestatari.
5. Consecintele criminale ale “politicii demografice” (1966-1989). incepand din 1966 si pana la
Revolutia din 1989 au fost interzise avorturile. Femeile erau supuse unui examen ginecologic
obligatoriu pentru a fi luate in evidenta in situatia in care erau gravide si pentru a se constata
daca folosesc mijloace contraceptive. Femeile insarcinate care nu doreau sa pastreze sarcina
apelau la forme extrem de riscante de avort clandestin; astfel au decedat peste 10.000 de femei.
Multi copii s-au nascut cu probleme grave de sanatate si a crescut mortalitatea infantila. in 1987
au fost semnalate primele cazuri de SIDA la copii.
6. Obligarea intentionata si nejustificata a imensei majoritati a populatiei Romaniei, in special in
anii ’80, de a trai in conditii de mizerie extrema: infometarea populatiei prin “rationalizarea
alimentatiei” si cartelarea alimentelor de baza (carne, faina, oua, unt, zahar, ulei etc.);
Neacordarea frecventa a asistentei medicale de urgenta in cazul persoanelor in varsta; Oprirea
intentionata a caldurii si lipsa cronica a apei calde in blocurile de locuinte; Oprirea intentionata a
energiei electrice, a gazului metan si a apei; Iluminatul public era oprit total sau aproape total in
anii ’80.
7. Masacrarea cetatenilor in timpul Revolutiei anticomuniste din Decembrie 1989. Romania a fost
singura tara din Europa in care inlaturarea comunismului s-a facut cu varsare de sange: peste
1.100 de morti si peste 3.300 de raniti.>>
*
Excelentele voastre,
Filozoful american George Santayana spunea ca „daca ne uitam trecutul, suntem condamnati sa-l
repetam”. in 2005, in baza raportul din care am citat mai sus, i-am solicitat fostului presedinte al
Romaniei T.Basescu sa condamne crimele comunismului. Dupa un an de ezitari, in decembrie
2006, a consimtit la o asemenea condamnare. Aceasta a reprezentat insa o dezonorare
nationala din urmatoarele motive: a). Actul condamnarii a fost asumat doar de presedinte,
considerat un impostor (inclusiv in ipostaza lui de delator al politiei politice comuniste); b). Actul
nu a fost adoptat de membrii Parlamentului cu toate ca presedintele detinea majoritatea
parlamentara; c). Condamnarea nu s-a facut in baza unui raport al Academiei Romane, ci in baza
unui raport coordonat de un alt impostor, Vl. Tismaneanu, care publicase anterior zeci si zeci de
texte elogioase despre totalitarismul comunist si despre autorii crimelor comuniste; unii l-au
considerat incompatibil moral ca fiu al unuia dintre cei trimisi in anul 1948 in Romania din
Uniunea Sovietica, pentru a instaura comunismul cu forta; d). Raportul a fost contestat de
personalitati de prestigiu, istorici din mediul universitar si academic, fosti detinuti politici, fosti
disidenti s.a.; e). Raportul are atat de multe pagini, 880!, incat te descurajeaza sa-l citesti; f). Cu
toate ca romanii sunt unul dintre cele mai religioase popoare, raportul nu prezinta crima
ateismului impotriva sufletului: batjocorirea credintei crestine, a lui Isus, a Fecioarei Maria, a
Sfintelor Taine etc., in formele cele mai scabroase si mai obscene.
De fapt, prin condamnarea din 2006 statul roman si-a batjocorit inca o data propriul popor
martirizat de comunism. Ca urmare, in anul 2015 am initiat in calitate de senator „Proiectul de
lege pentru condamnarea totalitarismului comunist si pentru cultivarea memoriei nationale
antitotalitare”. Iata principalele prevederi ale proiectului: a). Adoptarea de catre membrii

Parlamentului a unui Raport pentru condamnarea totalitarismului comunist si pentru memoria
nationala antitotalitara, elaborat de Academia Romana, for national de consacrare stiintifica si
culturala; b). Includerea obligatorie in manualele scolare a versiunii concentrate a raportului,
adaptata manualelor scolare; c). infiintarea in Bucuresti a Muzeului National al Totalitarismului
Comunist.
in anul 2015, ca urmare a deciziei politice a fostului premier si presedinte al PSD Victor Ponta,
proiectul a fost adoptat in procedura de urgenta si cu o majoritate masiva in Senatul Romaniei
prezidat de dl Calin Popescu Tariceanu. Toti senatorii PSD, ALDE, PNL, si aproape toti senatorii
UDMR au votat pentru, Camera Deputatilor fiind decizionala.
in 2016, dl Liviu Dragnea, in noua lui calitate de presedinte al PSD, a promis in fata tuturor
fostilor senatori PSD ca va lua decizia politica a adoptarii acestui proiect si de catre deputatii
PSD. Nu s-a tinut de cuvant. Au trecut doi ani de cand proiectul e inscris pe ordinea de zi a
plenului Camerei Deputatilor.
Stimata Doamna Presedinte interimar al PSD Viorica Dancila,
Va propun sa anuntati maine, 18 iunie, decizia dvs politica de adoptare de catre deputatii PSD a
„Proiectului de lege pentru condamnarea totalitarismului comunist si pentru cultivarea memoriei
nationale antitotalitare”, inainte de congresul PSD din 29 iunie, astfel incat Romania si Europa sa
stie in ce directie se va indrepta cel mai mare partid social-democrat din Uniunea Europeana in
situatia in care veti castiga alegerile pentru presedintia PSD.
in mod revoltator, predecesorul dvs a ignorat punctele de vedere fata de Proiect (incluse in
Expunerea de motive) exprimate de personalitati precum: presedintele Academiei Romane,
istoricul Ioan?Aurel Pop; presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu; acad. Al. Zub, fost
presedinte al Sectiei de stiinte Istorice a Academiei Romane; fostul premier si presedinte al PSD
Victor Ponta. Aceste puncte de vedere au fost publicate in revista „Contemporanul. Ideea
Europeana”, numerele 4-7 din anul 2014. Iata intrebarile redactiei si punctele de vedere ignorate
de dl Liviu Dragnea:
1. Ce sanse are apelul senatorului Sorin Iliesiu pentru condamnarea totalitarismului comunist de
catre membrii Parlamentului?
Ioan?Aurel Pop, istoric, presedinte al Academiei Romane: Parlamentul Romaniei este sau ar
trebui sa fie principala institutie reprezentativa a natiunii… Senatorii si deputatii (…) nu sunt pregatiti –
din pacate – sa faca acest important pas, deoarece o mare parte a domniilor lor nu-si inteleg
menirea si responsabilitatea, aceea de a servi natiunea (…). Contextul politic actual pare sa fie, din
anumite motive foarte recente, favorabil. Sa nu uitam ca nu departe de granitele noastre, chiar in
interiorul statului romanesc Moldova, flutura (pe Nistru) steaguri oficiale rosii cu secera si
ciocanul si troneaza statui ale lui Lenin, ca in estul Ucrainei s-au autoproclamat – cu
binecuvantarea tacita a Moscovei – „state populare” (adica sovietice), ca totalitarismul de extractie
comunista infloreste in vecinatate… Amenintarea totalitarista si chiar comunist-totalitarista nu a
trecut!
Calin Popescu Tariceanu: Avem cu adevarat ocazia sa iesim din zodia totalitarismului comunist.
Vom putea face un pas important, printr-o condamnare de substanta a regimului comunist, printrun act al Parlamentului. (…)

Victor Ponta: Eu sper ca apelul d-lui Iliesiu sa aiba un efect si la nivel social, nu doar politic.
Fireste, exista deja o condamnare a comunismului, chiar daca nu de catre Parlament si chiar
daca influentata de anumite abordari partizane. Unii ar numi acel eveniment din 2006 chiar o
farsa.
Acad. Alexandru Zub: Condamnarea unui regim dictatorial e oricand binevenita, cu atat mai mult
daca e vorba de o dictatura comunista, judecata la distanta de un sfert de secol. (…) Personal, sunt
destul de sceptic, avand in vedere marile confuzii si complicitatile orchestrate la varful piramidei,
inclusiv in zona parlamentului. Sa speram insa ca si acolo s-au produs „mutatii”…, in sensul cerut de
interesul national si de contextul integrationist, euroatlantic, in care ne aflam.
2. in masura in care condamnarea comunismului din 2006 a reprezentat un esec, care credeti ca
au fost cauzele acestuia?
Ioan?Aurel Pop: Condamnarea comunismului din 2006 s-a facut (…) intr-o anumita directie (…), nu
pe intelesul masei de romani si nici de catre institutia reprezentativa principala [Parlamentul]. Din
pacate, multi romani au sentimente de nostalgie fata de comunism. Ideologia comunista si, mai
ales, aplicarea ei „creatoare” in Romania, dupa ce fusese impusa cu tancurile sovietice, trebuie
condamnata fara echivoc, in mod credibil, de catre oameni credibili. Esecul condamnarii din 2006
vine din formalismul intregii actiuni, dar si din lipsa de credibilitate a unor protagonisti de atunci.
De data aceasta, implicarea Academiei Romane, ca institutie, ar putea conferi o garantie de
seriozitate pentru realizarea unui act cu adevarat important, memorabil, edificator si util.
Calin Popescu Tariceanu: Din pacate, ceea ce s-a intamplat in 2006 apare azi ca fiind o farsa. E
imposibil sa aiba credibilitate o condamnare a comunismului precum cea din 2006.
3. Ar fi tardiva condamnarea totalitarismului comunist de catre membrii Parlamentului?
Ioan?Aurel Pop: Nu cred ca aceasta condamnare ar fi tardiva (…). Este vorba aici despre o
chestiune de demnitate colectiva romaneasca, de demnitate nationala. Experienta comunista
romaneasca a fost un mare esec, care i-a condus pe romani intr-o fundatura a istoriei, pe o cale
straina spiritului lor, traditiei si intereselor lor de viitor. Beneficiile unui astfel de act [al
condamnarii totalitarismului comunist de catre membrii Parlamentului] ar fi exclusiv de ordin
moral si spiritual: am privi cu fruntea sus viitorul, ne-am putea ocupa mai bine de prezent si am
putea considera trecutul drept viata traita si nu litera moarta. Condamnarea comunismului nu ar
trebui sa mai insemne condamnarea la detentie a unor oameni – fiindca cei vinovati si
necondamnati s-au stins singuri, datorita varstei mai ales –, ci o regenerare morala. Paradoxal,
actele de acest fel, desi neaga ceva, conduc la mari afirmatii colective, la renasteri, la infuzii de
speranta si de optimism. Altminteri, totul devine de prisos…
Calin Popescu Tariceanu: …Nu e tardiva, dimpotriva, e absolut necesara. Ea trebuie sa marcheze,
odata pentru totdeauna, separarea de regimul totalitar si de ideologia sa. in 2006 au fost vorbe
care au ramas vorbe…
Acad. Alexandru Zub: Un asemenea gest, chiar daca produs atat de tarziu, nu e deloc inutil, fie si
pentru ca ar stimula memoria colectiva (…) predispusa cum e la amnezie. Tinerimea, indeosebi, sar cuveni sa afle si pe aceasta cale, solemna, ca pericolul unei recidive totalitare, de tip comunist,
persista in spatiul dominat pana nu demult de sovietici si ne poate oferi surprize neplacute, cum
se intampla deja in proximitatea noastra.

4. Este corecta propunerea ca actul condamnarii totalitarismului comunist sa fie adoptat in
Parlament in baza unui raport al Academiei Romane?
Calin Popescu Tariceanu: Este o propunere foarte buna ca viitorul document de condamnare a
comunismului sa fie conceput la nivelul Academiei Romane, cel mai inalt for stiintific al tarii, aflat
in afara luptelor si rivalitatilor politice.
Ioan?Aurel Pop: Academia Romana – in afara academicienilor – are expertiza necesara prin
institutiile specializate pe care le are si care sunt conduse si formate din oameni credibili, tineri si
relativ tineri (…).
Acad. Alexandru Zub: Implicarea Academiei Romane si a altor institutii specializate in studiul
regimului comunist, ar fi utila pentru a se elabora o analiza succinta dar riguroasa, coerenta, pe
seama careia Parlamentul Romaniei sa poata adopta o decizie de condamnare.
5. Cum ar trebui sa fie raportul adoptat de Parlament?
Acad. Alexandru Zub: Un raport de 10-15 pagini, intocmit insa riguros, ar fi poate o buna solutie,
care nu exclude si tiparirea concomitenta a unei analize mai ample (cca 300 p.) si a unui rezumat
(3 p.) la indemana oricui.
Victor Ponta: Mi-as dori ca un astfel de raport sa fie usor de inteles de oameni, bine documentat
si, mai ales, sa fie un material pentru realizarea manualelor de istorie. imi doresc ca noile
generatii sa stie ce a insemnat cu adevarat regimul totalitar comunist, pentru Romania.
Ioan?Aurel Pop: E de dorit ca raportul sa ajunga in mintile si inimile cat mai multor cititori, din tara
si din afara ei. (…) Macar o data, la 25 de ani de la caderea regimului de dictatura comunista, ar fi
bine sa stim sa fim solemni, realisti si demni.
*
Excelentele Voastre,
Lucrurile foarte rele care se manifesta azi in Romania si in alte foste tari comuniste reprezinta
sechele ale cancerului totalitar care continua sa submineze democratia, justitia, economia si
cultura. Am increderea ca adoptarea acestui proiect de lege va contribui la vindecarea de
cancerul comunist.
Ca sa scape de saracia si de coruptia postcomunista, circa 5 milioane de romani au parasit
Romania – ceea ce reprezinta cea mai mare pierdere de populatie pe timp de pace din istoria lumii
(!). Romania si poporul roman risca sa dispara. Singura solutie pentru a opri exodul este
bunastarea in propria tara, iar singura cale spre bunastare e democratia si respingerea
totalitarismului.
Avand in vedere ca partidele extremiste castiga din ce in ce mai mult teren in Europa, adoptarea
acestui proiect de lege ar fi benefica si la nivel international. Exemplul romanesc va fi urmat si de
alte tari, iar acest lucru va duce la prevenirea reinstaurarii totalitarismului in Europa.
Am convingerea ca acest proiect de lege va fi apreciat de toate tarile din Uniunea Europeana, de
partenerul nostru strategic – Statele Unite ale Americii dar si de statul Israel, multi romani de etnie
evreiasca fiind victime ale regimurilor totalitare din Romania dintre anii 1938-1989.

Bucuresti, 17 iunie 2019
Prof. Univ. Dr. Sorin Iliesiu – fost senator PSD (2012-2016)”, solicita fostul parlamentar socialdemocrat.
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