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Lupte de strad` 
la Budapesta

S ocietatea româneasc` [i
nu numai a[teapt` ca
mizerabila Securitate, care

a provocat, la comanda comuni[tilor
sovietici [i a celor autohtoni,
alogeni [i indigeni, milioane de
victime, s` se dezv`luie. Iar \n
realitate, Securitatea se \nv`luie.
ßi ne \nv`luie. ßi ne abure[te.
ßi ne arunc` praf \n ochi. În
acord cu mul]i dintre politicienii
pe care i-am votat. Chiar cu
pre[edintele. În acord cu membrii
unei institu]ii de la care a[teptam
multe. M` refer la CNSAS. Unde
\nc` mai exist` [i un Ticu
Dumitrescu [i un Mircea Dinescu.
Ieri am aflat, printr-un document
oficial, c` ofi]eri acoperi]i ai

Securit`]ii comuniste nu ar fi
f`cut poli]ie politic`. CNSAS ne
crede tâmpi]i? Cum este posibil
a[a ceva? Tr ìm \n lumea capetelor
]uguiate? Încerc din nou s`
\mi aduc modesta contribu]ie
la restabilirea adev`rului. Cât
\nc` nu este prea târziu. Pân`
când o genera]ie care cre[te sub
ochii no[tri nu ne va blestema. 

Cu alte cuvinte, acum, când
ne preg`tim s` devenim, de fapt
[i de drept, cet`]eni ai Uniunii
Europene, este indispensabil
s` \ncheiem conturile cu trecutul.
Dar pentru a fi \n stare s` tragem
o linie, este obligatoriu s`-i numim
pe vinova]i. Pe to]i liderii comuni[ti
care au alc`tuit, de-a lungul
deceniilor de teroare, nomenklatura.
Pe to]i securi[ti i care i-au
slujit pe ocupan]ii sovietici [i
apoi pe ocupan]ii români ai
României. Indiferent dac` au fost
\ncadra]i cu carte de munc` ai
sinistrei institu]ii sau au func]ionat
ca agen]i sub acoperire ori au
fost informatori. Societatea român`
este \ndrept`]it`, \n raport cu
suferin]ele pe care le-a avut
de-a lungul deceniilor de dictatur`
comunist`, s`-i afle pe to]i.
Începând de la cei mai pu]in
vinova]i dintre colaboratorii
regimului. ßi anume, de]inu]ii
politici. Acei de]inu]i politici care,

sub [antaj, sub tortur`, sub
teroare, au cedat [i au f`cut
un pact cu diavolul. Semnând
un angajament de colaborare.
Chiar dac` au colaborat efectiv
sau nu, chiar dac`, producând
note informative, au f`cut r`u
sau nu cuiva. Ei trebuie cunoscu]i.
ßi nominaliza]i. Fie c` sunt mor]i,
fie c` sunt vii. Dac` a[a se pune
problema \n cazul acestei categorii,
din care dramatic de mul]i
sunt \n reali tate inocen]i -
chiar dac` Ticu Dumitrescu, \n
intransigen]a sa, \i acuz` [i pe
ace[tia - putem s` ne imagin`m
\n ce termeni ar trebui s` discut̀ m
despre ofi]erii Securit`]ii afla]i
pe statele de plat` ale nenorocitei
institu]ii ori despre ofi]erii acoperi]i
pe a c`ror carte de munc` scria
altceva decât statutul lor real.
S` \ncerc`m s` schi]`m o scar`
de valori. ßi o scar` de non-
valori. 

Dou` personalit`]i cunoscute
ale lumii politice de la Bucure[ti,
care au existat \n epicentrul
„schimb`rii“ [aisprezece ani,
au fost ieri nominalizate de CNSAS.
ßi taxate. De[i din punctul de
vedere al demersului pe care
\l fac aici numele lor este
lipsit de importan]`, sunt totu[i
silit s` precizez c` este vorba de
ßerban Mih`ilescu [i Mircea

Co[ea. Dou` personalit̀ ]i accentuate
ale perioadei post-Ceau[escu care
s-au plasat mult timp \n vârful
puterii politice, parlamentare,
guvernamentale. Oameni a c`ror
decizie a atârnat greu. Ce ne
spune CNSAS? C` ei au fost
ofi]eri acoperi]i ai Securit`]ii -
aceasta este o veritabil` premier`
- [i c` tot ei nu au f`cut
poli]ie politic`. Ultima afirma]ie
CNSAS este pe cât de senza]ional̀ ,
pe atât de dezgust`toare. Din
acest moment, nu mai discut de
Mih`ilescu [i Co[ea. Dintr-un
singur motiv: pentru c` ei nu
reprezint` decât partea vizibil` a
unui uria[ iceberg. Ne intereseaz`
ceea ce este dedesubt. Monstrul
ascuns. Înv l̀uit de vechea securitate,
care acum, sub umbrela lui Traian
B`sescu, devine mai puternic`
decât oricând. 

Societatea civil` din România
[i opinia public` din lumea liber`,
\n raport cu care facem toate
eforturile pentru a fi accepta]i,
sunt la unison atunci când apreciaz`
c` tot ceea ce a \nsemnat Securitate
a f`cut poli]ie politic`. Direct
sau indirect. Pe bani sau f`r`
bani. Sub [antaj sau din pl`cere.
Este limpede c` dirijorii acestei
criminale opera]iuni care a durat
decenii la rând nu au putut fi
informatorii. Oricât de vinova]i

sunt ei. ßi oricât de mult s-ar afla
acum ace[tia sub oprobriul public.
Mae[trii conspira]iei \mpotriva
libert`]ii omului au fost, dac`
facem abstrac]ie de liderii comuni[ti,
ofi]erii securit`]ii. Cei la vedere
[i cei acoperi]i. Dac` vrem s`
ne \ncheiem socotelile cu trecutul,
s` tragem o linie atât de groas`
\ncât s` nu mai poat` fi strâmbat`
\n viitor, este obligatoriu ca, atunci
când condamn`m crimele co-
munismului, s` condamn`m \ntreaga
securitate drept ceea ce este. Drept
o poli]ie politic`. Un instrument
al terorii. În care oricine, indiferent
cum s-a \nregimentat, e vinovat.
Cet`]enii acestei ]`ri care sunt
victimele Securit`]ii sunt singurii
\n m s̀ur̀  ca, \n timp, s̀  cânt̀ reasc̀
[i s` stabileasc` faptele fiec`ruia.
Ei vor [ti care este justa m`sur`
[i, f`r` a admite o vân`toare de
vr`jitoare, \i vor pune la index pe
vinova]i. 

Dac` am dreptate \n tot ceea
ce am scris mai sus, \nseamn`
c` CNSAS a comis o grav` eroare.
Iar eroarea const` \n faptul c`
vinova]ii - \n acest caz, ofi]erii
acoperi]i - sunt absolvi]i de
vin`. Chiar dac`, pentru prima
dat`, ne ofer` [i satisfac]ia de a
ne da dou` nume dintre zecile
de mii de ofi]eri acoperi]i [i
neacoperi]i ai Securit`]ii. 

Sorin ROßCA STåNESCU

Sinistra \nv`luire
EDITORIAL

SECURI{TII BUNI

Regele
la 85
de ani

Interviu 
\n eexclusivitate 

cu MMajestatea SSa
Regele MMihai II
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Clanurile Justi]iei (II)

Neamurile 
la Apel 

Opt jjudec`tori ssunt sso] [[i sso]ie lla aaceea[i
instan]` ● Serialul ddeclan[at iieri dde ZZIUA 
a ggenerat uun vval dde ttelefoane lla rredac]ie, 
din ppartea uunor jjusti]iabili ccare sse ppl~ng 

de cclanurile llocale ddin MMagistratur`

Ministrul bulgar al Integr`rii
Europene, Meglena Kuneva, a
fost desemnat de conducerea
coali]iei de guvern`mânt de la
Sofia pentru func]ia de comisar
european, a anun]at, ieri, postul
de radio na]ional bulgar, citat
de Mediafax. Decizia liderilor
coali]iei guvernamentale de
centru-stânga - din care fac parte
premierul socialist Serghei
Stani[ev, liberalul Simeon de
Saxa-Coburg-Gotha [i liderul
partidului minorit̀ ]ii turce, Ahmed
Dogan - va fi anun]at` oficial

\n cursul s`pt`mânii, a precizat
sursa citat`. Kuneva, \n vârst`
de 49 de ani, a urmat studii
de drept la Universitatea din
Sofia, iar ulterior s-a specializat
la universit`]ile Turku (Finlanda),
Oxford (Marea Britanie) [i
Georgetown (Statele Unite).
Dup` desemnarea oficial` de
c`tre guvernele lor, noii comisari
bulgar [i român urmeaz` s` fie
audia]i de comisii ale Parlamentului
European, \n func]ie de portofoliile
care le vor fi atribuite, aminte[te
Mediafax. (D.E.)
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Motto: 
Înainte de a deveni istorie
[i chiar de a se \ntâmpla, 
multe evenimente majore 
sunt preg`tite \n laborator

Miercuri 25 octombrie 2006
Serie nou` • Anul XIII • NR. 3763

Sofia are comisar

Meciul pe legile
siguran]ei
continu`

PC \[i d` 
cu mo]iunea 
\n cap

Bulgaria 
are presa de dou`
ori mai liber`
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Proiectul ANI,
\ntors 
la Comisie
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Atacul
moldovenismului
pe dou` fronturi 
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Londra trânte[te
u[a muncitorilor
români

S-a pr`bu[it
elicopterul 
lui B`sescu
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Ora de
iarn`

Rom~nia ttrece lla oora dde iiarn` 
\n nnoaptea dde 228 sspre 229 ooctombrie,

c~nd oora 44 vva ddeveni oora 33
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CNSAS aa ccreat iieri uun pprecedent
catastrofal dde ccare ppoliticienii ccare
l-au sservit ppe CCeau[escu sse ppot
folosi  ppentru aa ssc`pa dde ttrecut 
● Colegiul aa hhot`r~t cc` ssenatorul
PSD ßßerban MMih`ilescu (fotto ddreaapttaa)
[i ddeputatul PPNL MMircea CCo[ea
(fotto ssttângaa) nu aau ff`cut ppoli]ie
politic`, dde[i aau ffost oofi]eri aacoperi]i
● Membrii CCNSAS aau ddat aacest
verdict \\n cciuda ffaptului cc` ccei ddoi

au pprimit bbani dde lla SSecuritate ppentru
care eexist` cchitan]e ssemnate ccu
m~na llor ● Cu ttoate aacestea, \\n llipsa
unor pprobe ssolide, ccum ccere llegea,
fostul mmaior DDIE  MMih`ilescu [[i
Co[ea aau ffost ddeclara]i nnevinova]i,
un ffel dde ssecuri[ti bbuni ● Ciudat
este cc` CCNSAS aa lluat aaceast` ddecizie
\nainte dde aa ffi pprimit ttoate ddosarele
de lla  tto] i  dde] in`tori i  dde aarhive 
● Data llimit` pp~n` lla ccare aacestea

pot ffi ppredate eeste 11 iianuarie 22007
● Dac` LLegea aar ffi ffost sschimbat`
\n ssensul ppropus dde GGuvern, SSecuritatea
ar ffi ffost ssinonim` ccu ppoli]ia ppolitic`
● ßi aatunci nn-ar ffi ffost nnevoie dde uun
dosar ccomplet ppentru aa ddecreta cc`
un ssecurist aa sservit rregimul [[i aa ff`cut
r`u ● Tot ppe mmotiv dde llips` aa ddosarului
au mmai ssc`pat, pp~n` aacum, RR`zvan
Theodorescu [[i TTraian BB`sescu
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