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Rezumat: Instaurarea comunismului în România nu a însemnat doar exercitarea violentă a voinţei politice a 

„proletariatului”, ci şi constituirea unei arhitecturi constituţionale pentru a menţine şi dezvolta noua ordine socială. 

Statul devenea instrumentul esenţial al acţiunii politice comuniste, având misiunea „istorică” de a transforma societatea 

capitalistă într-una comunistă, de a elimina „vechea clasă dominantă” (capitalişti, burghezi, cei care slujeau instituţiile 

politice, juridice şi de siguranţă naţională sau din domeniul învăţământului şi culturii etc.). Această acţiune 

„revoluţionară” a însemnat distrugerea elitelor politice, economice şi culturale româneşti, ce se cristalizaseră în 

perioada dintre cele două războaie mondiale. Pe acest loc viran, curăţat de „neghina claselor burgheze şi a servitorilor 

ei”, se pregătea înfiinţarea şi asezonarea unei noi clase dominante, „cu adevărat democrate, cu iubire de ţară”. Noua 

clasă politică provenea din muncitori şi ţărani, reprezentanţi autentici ai „întregului popor”. În această reconstrucţie 

socială un rol deosebit revenea noului stat reformat, înnoit în fundamentele sale ideologice şi ale cărui alveole erau 

populate cu noi reprezentanţi ai puterii populare. Reforma statului şi a societăţii comuniste viza structura şi funcţiile 

statului, zona administrativă, judiciară, a organelor de ordine, de siguranţă naţională (armata, serviciile de informaţii), 

precum şi construirea unor complicate instituţii cu funcţiuni economice şi sociale. Această transformare instituţională 

era orientată atât către structurile organismelor statale, cât şi asupra politicii de „cadre”, de selecţie şi fixare a noilor 

conducători şi birocraţi în structurile puterii.  

 

Cuvinte cheie: dreptul penal român; justiție; comunism; identitate națională; integrare europeană. 

 

 

Introducere 

 

Obiectivul genaral al Conferinţei naţionale cu participare internaţională, organizată de Universitatea 

„George Bacovia” din Bacău, „DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI 

PERSPECTIVE „DECRET” - Ediția 4/2018 care s-a desfășurat în perioada 22-23 noiembrie 2018 - eveniment 

dedicat Centenarului Marii Uniri, „100 de ani în evoluția și transformările Statului Român” - ne-a determinat 

și inspirat să optăm pentru această temă a comunicării științifice. De fapt, este vorba despre „identificarea cu 

continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor în ceea ce privește devianța și criminalitatea, precum și 

promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice practice ale vieții cotidiene, prin 

contribuții aduse de mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității din 
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perspectivă politică, juridică, economică, socială, etică, culturală, etc. Cu această misiune o dată stabilită, 

demersul nostru de cercetare științifică se va focaliza, în principal pe investigarea aspectelor privind dreptul 

penal românesc în perioada regimului comunist, dar și tranziţia postcomunistă şi reconstrucţia justiției române 

în contextul păstrării identității noastre naţionale în procesul integrării euro-atlantice. 

 

1. Instaurarea regimului comunist şi suprimarea elitelor culturii naţionale 

 

1.1. Premize și precizări. Represiunea şi instituţionalizarea controlului ideologic. Un scurt excurs 

istoric ne amintește faptul că în ultima sută de ani istoria Româmiei a fost marcată de evenimente politice și 

sociale care au influențat semnificativ societatea și dreptul românesc. Avem aici, în vedere, constituirea statului 

național unitar și unificarea administrativă, participarea la cel de al doilea război mondial și consecințele asupra 

teritoriului, dar mai ales, instaurarea comunismului și renunțarea la tradițiile democratice ale statului român, 

lovitura de stat din 1989 urmată de aderarea la Uniunea Europeană și NATO. Toate acestea au produs 

consecințe inclusiv pe plan juridico-administrativ, instituții de bază precum serviciul public al justiției sau 

codificarea masivă a dreptului etc. cunoscând evoluții semnificative. Cercetarea doctrinei și a practicii juridice 

din perioada totalitarismului comunist în cadrul unei lucrări științifice apare ca un demers util și, în același 

timp, ca o datorie de onoare pentru mediul academic, pentru cei care slujesc științele juridice, cu osebire, în 

cazul nostru știința dreptului penal. Această lucrare - ce se constituie doar ca o parte a unui studiu mai elaborat 

- reunește în mod normal experiența și activitatea din domeniul științelor juridice - în calitate de cadru didactic, 

avocat, cercetător științific - încercarea noastră constituindu-se, mai de grabă ca un început pentru un for de 

dezbatere și analiză a noilor direcții de cercetare în domeniu.  

În abordarea perspectivei politice pornim de la considerentul că regimul comunist a fost instaurat în 

România sub presiunea directă a forţelor sovietice de ocupaţie, împotriva voinţei poporului român, în 

conjunctura geopolitică apărută după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial. Pentru România, 

comunismul a fost o tragedie națională, care a urmărit distrugerea țării și anihilarea conștiinței de neam. 

Tragedia a început imediat după revoluția bolșevică, dar și-a manifestat din plin brutalitatea prin invadarea 

Basarabiei și Bucovinei, în 1940, și prin ocuparea întregii țări, în 1944. La procesul de distrugere au participat 

numeroși membri ai unor minorități care nu s-au identificat cu țara, dar și unele elemente din rândurile etnicilor 

români. Comunismul a creat astfel un climat imoral în care oamenii de valoare au fost distruși sau 

marginalizați, în timp ce oportuniștii au fost promovați în funcții de conducere. În aceste condiții, sufletele 

multor persoane au fost pervertite și unii români au luat calea exilului [1]. Exodul continuă și astăzi! Până 

când? 

Acest proces a parcurs, între anii 1945-1947, o perioadă de tranziţie tulbure, care s-a încheiat prin actul 

de abdicare forţată a regelui Mihai, la 30 decembrie 1947, şi prin adoptarea noii Constituţii din aprilie 1948, 

care a anulat pluralismul politic, a consacrat acapararea completă a puterii de către forţele comuniste şi 

instaurarea regimului de „democraţie populară” [2]. După cum se ştie, regimurile comuniste din ţările central 

şi est europene, în momentul când au preluat complet puterea, au distrus elita intelectuală, procedând cu 

violenţă la reprimarea şi exterminarea fizică, în închisori şi lagăre, a unui mare număr de membri ai vechii 

clase politice [3]. Nu se cunoaște cu certitudine numărul celor care au avut de suferit în anii comunismului în 

România dar, potrivit unor studii [4], pornind de la datele adunate, timp de un deceniu, la Centrul Internațional 

de Studii asupra Comunismului și al Rezistentei (C.I.S.A.C.), într-o „impresionantă arhivă a fișelor de 

încarcerare” și de la harta unităților din sistemul concentrationar (incompletă) întocmită de C.I.S.A.C. pentru 

ediția în română a „Cărții negre a comunismului” (document care cuprindea 240 unități de detenție, între care 

44 penitenciare, 61 locuri de anchetă, depozit și surghiun, 72 lagăre de muncă forțată, 63 centre de deportare 

și domicilii obligatorii, 10 azile psihiatrice cu caracter politic, observăm fonduri documentare extrem de 

importante, precum Arhiva Instanțelor Militare, la care, din pacate, nu nu am avut acces ori aceea conținând 

Registrele speciale ale „grupelor operative” - Serviciul K (este vorba de contrainformatiile din locurile de 

detenție) rămân, deocamdată, închise. Precum alți cercetători [5], operăm cu prudență, în spiritul unui 

„scepticism constructiv”, întărit de faptul că numeroase familii de detinuți politici nu-și regăsesc rudele în 
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evidențele de la C.I.S.A.C. Sighet, ceea ce înseamnă că „numărul fișelor de care dispunem este el însuși, așa 

cum bănuiam, cu mult inferior numeric cifrei reale de deținuți politici”. 

Pentru acuratețea informației reproducem integral capitolul intitulat „Tabla de materii a terorii 

comuniste: două milioane de victime”: „Până la accesul la Arhivele Instanțelor Militare nu pot fi avansate 

decât cifre minimale, aproximative. Intr-un studiu introductiv la o culegere de sentințe din arhiva AFDPR Iași 

era avansată cifra de 549.000 condamnați politic (cu o medie de 5,5 ani) [6]. Ea rezultă dintr-un eșantion relativ 

redus de sentințe. O cifră mai apropiată de adevăr poate fi dedusă prin raportarea numărului mediu de persoane 

cuprinse într-un dosar penal politic (cinci) la numarul de astfel de dosare identificate cifric în momentul actual: 

118.000 [7]. Cifra de cca 600.000 pare, astfel, cea mai plauzibilă pentru actualul stadiu al cercetarilor. Iar cifra 

internărilor administrative (estimată la o treime din numărul condamnărilor juridice se estimează la 200.000. 

De fapt ce se înțelege prin „victime ale comunismului”? Într-o percepție reducționistă, pentru unii, 

această sintagmă îi încorporează doar pe foștii deținuți politici din perioada 1945-1989. Chiar și numărul 

acestora este foarte greu de stabilit cu precizie, din cauza lipsei unei statistici oficiale precum și a faptului că 

Securitatea a azvârlilt în pușcării și lagăre de concentrare mulți oameni - de ordinul miilor, cel puțin - fără 

proces și condamnare. Victime ale comunismului sunt, însă, și rudele celor arestați, date afară din casă, din 

școală și din slujbă, soldații români luați prizonieri de Armata Roșie după 23 august 1944, dintre care mulți au 

murit în prizonierat, familiile acestora, strămutații din Banat în Bărăgan, cetățenii obligați să muncească la 

canalul Dunăre-Marea Neagră și pe alte șantiere, țăranii uciși ori „doar” închiși în timpul colectivizării, 

subiecții proceselor politice travestite în afaceri economice și cei internați forțat în azile psihiatrice, greviștii 

de pe Valea Jiului și de la Brasov deportați sub Ceaușescu - și lista este departe de a fi epuizată. Au existat 

cetățeni care au fost închiși din motive politice timp de multe luni sau ani de zile fără să fi fost judecați vreodată, 

iar în anii dictaturii lui Ceaușescu era un lucru obișnuit să se ascundă motivul politic real al detenției prin 

învinuiri având caracter de drept comun sau să se declare arestații drept bolnavi psihic. Trebuie să-i avem în 

vedere și pe deportații, tot din motive politice, în zone „speciale” din interiorul țării sau în URSS, precum și 

pe militarii și civilii, cetățeni români, ridicați de trupele sovietice după evenimentele din august 1944. 

Adăugându-i pe țăranii condamnați pentru delicte mascate de „drept comun” (neplata cotelor, sustragerea de 

la treieratul pe aria gospodariei colective, refuzul înscrierii în aceasta), pe prizonierii din perioada 23 august - 

13 septembrie 1944, ca și pe sutele de mii de deportați, strămutați, evacuați, pe detinuții din „domiciliile 

obligatorii”, pe basarabenii și bucovinenii repatriați cu forța în URSS, ca și pe cei 520.000 tineri forțați să 

muncească în „armata cenușie”, pe zecile de mii de „frontieriști”, pe femeile decedate din cauza politicii 

demografice, cifra victimelor directe ale represiunii comuniste se ridică la 2 milioane. Dacă adaugăm victimele 

indirecte (membri de familie care au suferit discriminarea socială), atunci suma globală a celor reprimați crește 

de 3-4 ori, ajungând la jumătate din populația țării, cifrată în anii 50 la 16-17 milioane” [8]. Cutremurător 

tablou!  

Nu există evidențe ale categoriilor enumerate mai sus sau, dacă există, ele sunt bine ascunse, pentru 

ca opinia publică să nu cunoască amploarea și tragedia fenomenului concentraționar din România și să nu 

poată stabili responsabilități. Va trebui deci să reconstituim numărul detinuților politici prin estimări și 

deducții, dar care nu pot fi în afara criticilor, pe care le dorim a fi științifice, pornite de la puținele date certe 

pe care le cunoaștem. efectuând aceste estimări și deducții, avem sentimentul comiterii unei împietăți: vom 

opera cu nume sub răceala cărora se ascund credință, patriotism, demnitate, sete de libertate, curaj, dar și 

cumplit de multă suferință și chiar moarte”. În lumina considerentelor expuse și valorificând cu maximă 

prudență datele disponibile atunci, Domnul colonel Gh. Boldur-Lătescu estimează numarul deținuților politici 

din perioada 1944-1989 la 1.131.000 oameni [9]. O patrie nimicită de exterminările și deportările în masă, este 

cea mai odioasă crimă de genocid! 

În cuprinsul acestui studiu ne vom limita, așa cum chiar din titlu reiese, la unele considerații privind 

dreptul penal românesc în perioada regimului comunist, la consecințele dezastrului produs de folosirea acestuia 

ca instrument al represiunii comuniste, precum și a consecințelor acestuia asupra tranziţiei postcomuniste şi a 

reconstrucţiei justiției române. Toate acestea din perspectiva poziţiilor actuale privind identitatea naţională şi 

procesul integrării europene.  
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Identitate națională profund alterată de cei care au desfigurat cultura naţională a României şi au impus, 

printr-o directivă ideologică dogmatică, o „nouă cultură“, sub deviza „internaţionalismului proletar“. În patria 

noastră, anul 1948 este unul de răscruce, întrucât atunci s-a trecut la o politică sistematică de comunizare a 

societăţii, sub aparenta legitimitate a noului for legislativ şi a legilor de esenţă comunistă. Din acest moment, 

regimul comunist a declanşat acţiunea de naţionalizare a întreprinderilor economice şi de colectivizare a 

agriculturii, iar în plan politic şi cultural a început o represiune sălbatică faţă de reprezentanţii elitei politice şi 

intelectuale, în paralel cu un program de sovietizare a culturii. Noua lege a învăţământului, din 1948, a 

modificat radical structura, conţinutul şi sensul educaţiei. Marxism-leninismul a devenit ideologia oficială a 

statului şi, deci, toate disciplinele trebuiau adaptate la noua „concepţie revoluţionară“ despre lume. De 

asemenea, în 1948 a fost înfiinţată securitatea, sub directa supraveghere a agenţilor sovietici, principal 

instrument de represiune al regimului. Ea a fost direcţionată spre controlul total al populaţiei şi al potenţialilor 

adversari, mai ales din rândurile intelectualilor. Sub deviza „ascuţirii luptei de clasă“, acest climat de teroare 

a continuat până spre sfârşitul deceniului şase, când trupele sovietice staţionate pe teritoriul României au fost 

retrase (1958). În acelaşi an 1948, cenzura ideologică s-a instituţionalizat, cu efecte asupra tuturor domeniilor 

de creaţie sau de activitate culturală. Au fost stabilite liste cu publicaţii, opere sau autori care pot vedea lumina 

tiparului, şi liste cu publicaţii şi opere care trebuiau interzise, cu autori care trebuiau scoşi din circuitul public. 

Bibliotecile publice au fost epurate de lucrările interzise, dar au fost invadate de traduceri din literatura rusă, 

editurile şi ziarele au fost trecute sub un sever control ideologic, filmele ruseşti au invadat ecranele. Operele 

lui Marx, Engels, Lenin şi Stalin au fost traduse şi difuzate până la saturaţie [10], ajungându-se astfel la 

suprimarea elitelor comuniste printr-un premeditat și concertat holocaust asupra culturii române. Și toate 

acestea îmbrăcate sub forma unui constituționalism democrat-popular. 

1.2. Suprimarea elitelor culturale ale României sau holocaustul culturii române. Instaurarea 

comunismului în România nu a însemnat doar exercitarea violentă a voinţei politice a „proletariatului”, ci şi 

constituirea unei arhitecturi constituţionale pentru a menţine şi dezvolta noua ordine socială. Statul devenea 

instrumentul esenţial al acţiunii politice comuniste, având misiunea „istorică” de a transforma societatea 

capitalistă într-una comunistă, de a elimina „vechea clasă dominantă” (capitalişti, burghezi, cei care slujeau 

instituţiile politice, juridice şi de siguranţă naţională sau din domeniul învăţământului şi culturii etc.). Această 

acţiune „revoluţionară” a însemnat distrugerea elitelor politice, economice şi culturale româneşti, ce se 

cristalizaseră în perioada dintre cele două războaie mondiale. Pe acest loc viran, curăţat de „neghina claselor 

burgheze şi a servitorilor ei”, se pregătea înfiinţarea şi asezonarea unei noi clase dominante, „cu adevărat 

democrate, cu iubire de ţară”. Noua clasă politică provenea din muncitori şi ţărani, reprezentanţi autentici ai 

„întregului popor”. În această reconstrucţie socială un rol deosebit revenea noului stat reformat, înnoit în 

fundamentele sale ideologice şi ale cărui alveole erau populate cu noi reprezentanţi ai puterii populare. 

Reforma statului şi a societăţii comuniste viza structura şi funcţiile statului, zona administrativă, judiciară, a 

organelor de ordine, de siguranţă naţională (armata, serviciile de informaţii), precum şi construirea unor 

complicate instituţii cu funcţiuni economice şi sociale. Această transformare instituţională era orientată atât 

către structurile organismelor statale, cât şi asupra politicii de „cadre”, de selecţie şi fixare a noilor conducători 

şi birocraţi în structurile puterii. Noua conducere societală se regăsea în structura organizaţiilor a căror eficienţă 

era determinată de calitatea celor selecţionaţi să ocupe diversele funcţii ale puterii [11]. 

Este o perioadă de dislocare treptată a culturii române, sub aspect instituţional şi ideologic, şi de 

înlocuire a valorilor naţionale cu lucrări, manuale, idei, teme şi structuri transplantate de la Moscova, cu 

modele sovietice. În 1947 apare o lucrare de istorie a lui Mihai Roler, în care formarea poporului român şi alte 

momente istorice semnificative sunt deformate grosolan în spiritul istoriografiei sovietice [12]. După 1946 

încep atacurile agresive împotriva scriitorilor care reprezentau reperele de vârf ale literaturii române: Goga, 

Blaga, Călinescu, Voiculescu, etc.. 

Elita intelectuală şi politică românească, pentru a nu putea opune rezistenţă, a fost efectiv decapitată; 

scriitori, artişti, preoţi, savanţi, intelectuali care nu au aderat la regim sau care erau bănuiţi ca potenţiali 

adversari ai regimului au fost închişi sub diverse pretexte, ţinuţi ani de zile în închisori sau trimişi să lucreze 

la Canalul Dunărea-Marea Neagră, unii fără să fie judecaţi, aţii condamnaţi la ani grei (15-20 de ani) de 

închisoare. Lucreţiu Pătrăşcanu, lider comunist, a fost şi el arestat în 1948, sub acuzaţia de complot şi că „a 
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renunţat la politica luptei de clasă”, datorită afirmaţiei făcute de acesta: „în primul rând sunt român, apoi 

comunist”, cu prilejul unui discurs ţinut la Cluj. A fost ucis în închisoare în 1954. Alături de fruntaşii partidelor 

tradiţionale şi demnitarii politici din perioada anterioară care au pierit în închisori (Iuliu Maniu, C-tin C.I. 

Brătianu, Ion Mihalache ş.a.), o serie de intelectuali de primă valoare au avut aceeaşi tragică soartă (menţionăm 

doar filosoful Mircea Vulcănescu, economistul Mihail Manoilescu, istoricul Gh. Brătianu). Unii dintre 

intelectualii care au fost închişi (Nichifor Crainic [13], Petre Ţuţea, Vasile Băncilă, Vasile Voiculescu, Ernest 

Bernea, Radu Gyr, Constantin Noica, Edgar Papu, Anton Dumitriu, Ion Petrovici, Vladimir Streinu) au reuşit 

să supravieţuiască acestei dramatice experienţe (în 1964 au fost eliberaţi deţinuţii politici). Alţi scriitori şi 

gânditori au fost marginalizaţi, scoşi din universităţi, urmăriţi de securitate, având domiciliul forţat, cu 

interdicţia de a publica. În astfel de condiţii de marginalizare s-au aflat Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Liviu 

Rusu, Mircea Florian, C.R.-Motru şi G. Călinescu (scos de la universitate în 1949, deşi a condus o vreme 

Institutul de istorie şi teorie literară şi a fost prezent în publicistică). Intuind represiunea ce avea să urmeze, 

mulţi scriitori şi intelectuali s-au stabilit în Occident după al doilea război mondial. Ei au continuat să scrie şi 

să creeze, în româneşte sau în alte limbi, afirmându-se în exil ca exponenţi ai spiritului românesc. Alături de 

figurile proeminente ale lui Mircea Eliade, Emil Cioran şi Eugen Ionescu, trebuie amintiţi Aron Cotruş, Ştefan 

Baciu, Vintilă Horia (care obţine Premiul Goncourt în 1960 pentru romanul Dumnezeu s-a născut în exil), 

Horia Stamatu, Alexandru Busuioceanu, George Uscătescu, Al. Ciorănescu. 

O persecuţie la fel de puternică a fost instrumentată de regimul comunist, mai ales în primul deceniu 

de la instaurare, şi împotriva bisericilor şi instituţiilor religioase (preoţi şi înalţii prelaţi ortodocşi au fost 

întemniţaţi, au fost interzise şcolile organizate de biserici, activităţile de caritate, toate activităţile care depăşeau 

lăcaşurile de cult). Tot sub presiunea Moscovei, în 1948 a fost desfiinţată Biserica greco-catolică, iar 

conducătorii ei au fost întemniţaţi, printre care Iuliu Hossu şi Alexandru Todea. Propaganda ateist-ştiinţifică 

avea sarcina de a „emancipa“ oamenii de credinţa religioasă. În consecinţă, la începutul anilor ‘50, regimul 

comunist reuşise prin teroare suprimarea opoziţiei (cu excepţia rezistenţei armate a unor grupuri retrase în 

munţi), intelectualii de referinţă fiind întemniţaţi sau marginalizaţi. Învăţământul, editurile, publicaţiile, radioul 

(mai târziu şi televiziunea) erau controlate riguros, iar întreaga cultură era subordonată ideologic directivelor 

comuniste [14]. Așa cum îndeobște se cunoaște, regimurile comuniste din ţările central şi est europene, în 

momentul când au preluat complet puterea, au distrus elita intelectuală, procedând cu violenţă la reprimarea şi 

exterminarea fizică, în închisori şi lagăre, a unui mare număr de membri ai vechii clase politice. Totodată, au 

desfigurat cultura naţională a ţărilor respective şi au impus, printr-o directivă ideologică dogmatică, o „nouă 

cultură“, sub deviza „internaţionalismului proletar“, redenumit astăzi globalizare. Totul s-a executat 

premeditat, periodizat pe tematici și atitudini. 

 

2. Perioade, teme şi atitudini ale regimului comunist 

 

În linii mari, sub raport cultural, dar și juridic putem deosebi trei perioade relativ distincte ale regimului 

comunist: dogmatismul stalinist din anii ’50, perioada de relativă liberalizare între 1964-1971 şi perioada de 

restalinizare până în 1989. 

2.1. Perioada proletcultismului şi a dogmatismului stalinist. Este perioada care acoperă, cu unele 

nuanţe puţin semnificative, intervalul 1948-1964. Este intervalul în care s-a consumat, după epoca fanariotă, 

cea mai teribilă tragedie naţională, este perioada unui „holocaust“ al culturii naţionale, în care elita culturală 

anterioară a fost decapitată fizic sau marginalizată, perioada în care România a trăit sub agresiunea unui model 

cultural de ocupaţie, vizând distrugerea memoriei istorice şi rusificarea instituţiilor, a învăţământului şi a 

culturii în ansamblul ei. Spaţiul gândirii sociale şi filosofice a fost acaparat complet de ideologia marxistă, în 

varianta ei stalinistă, iar gândirea românească modernă, în expresiile ei de vîrf, a fost considerată „idealistă“, 

conservatoare şi reacţionară. În creaţia artistică s-a impus canonul „realismului socialist“, prin care se înţelegea 

„redarea“ cât mai directă a „realităţii“, potrivit „viziunii partidului“, într-un limbaj „pe înţelesul maselor“, o 

artă aservită total propagandei. Este perioada numită şi „proletcultistă“, pornind de la teza lui Lenin după care, 

odată cu instaurarea regimului comunist, noua „cultură proletară“ ar trebui să elimine „cultura burgheză“, 

reacţionară, pentru a asigura omogenitatea spirituală a noii societăţi. Sub această deviză, marii scriitori români 
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au fost eliminaţi din programele de învăţământ, cei mai semnificativi gânditori români au fost calificaţi 

„reacţionari“; unele discipline ştiinţifice, precum cibernetica, sociologia şi geopolitica, au fost considerate 

„ştiinţe burgheze“, întrucât s-au dezvoltat în afăra marxismului. Filosofia occidentală modernă, cu toate 

curentele şi şcolile ei de gândire, era etichetată „filosofie burgheză“, incapabilă să acceadă la cunoaşterea 

„adevărului“, datorită faptului că această filosofie era limitată de „interesele de clasă“ pe care le exprima, astfel 

că „adevărul“ rămânea monopolul gândirii marxiste. Istoria naţională a fost desfigurată prin interpretări 

marxiste aberante. În acest climat sufocant, de ideologizare abuzivă, au fost eliminate marile valori şi repere 

ale conştiintei naţionale din circuitul public, pe motiv că ar fi creaţii „burgheze“, retrograde. Au fost înlocuite 

cu o ideologie schematică şi cu o cultură de ocupaţie, o cultură de substituţie, internaţionalistă, „proletară“, în 

fapt cu elemente ale culturii ruse, de mâna a doua.  

Scriitorii români moderni nu sunt publicaţi însă decât fragmentar, după o severă triere şi cu amputări 

ale unor capitole, paragrafe sau versuri. Eminescu era redus la poezia de protest social, Împărat şi proletar, 

Coşbuc la Noi vrem pământ; interpretarea operelor se făcea exclusiv prin prisma ideologiei „luptei de clasă“. 

Lucrările care ilustrează aşa-zisul „realism socialist“ sunt penibile sub raport artistic, prin schematism şi 

didacticism, prin ideologizarea abuzivă a oricărei teme, prin caracterul rudimentar al limbajului. Mulţi autori 

fără nici o vocaţie artistică, la care se adaugă şi unii cu înzestrări notabile, precum şi scriitori cu o operă 

remarcabilă înainte de instaurarea regimului comunist, au practicat în epocă o literatură scrisă în acest cod 

ideologizant; lucrările de acest fel nu pot fi incluse decât la capitolul propagandă stalinistă şi comunistă. Au 

excelat în această nefericită direcţie Dan Deşliu, A. Toma, Nina Cassian, I. Ludo, Veronica Porumbacu, Victor 

Tulbure, Maria Banuş, Eugen Jebeleanu, Mihai Beniuc ş.a. În sectorul noii „teorii literare“, al criticii culturale, 

ideologice şi de „direcţie“ (domeniu foarte important pentru că avea menirea de a traduce indicaţiile partidului 

în norme de creaţie, de a „îndruma“ creaţia şi de a stabili criteriile de apreciere), numele de referinţă erau atunci 

- pe lângă ideologii partidului, Iosif Chişinevski şi Leonte Răutu - Mihai Novicov, Ion Vitner, Nestor Ignat, 

Silviu Brucan, N. Doreanu, Vicu Mândra, Pavel Apostol, C.I. Gulian, Z. Ornea, Ov.S. Crohmălniceanu, Ileana 

Vrancea, Paul Georgescu, Savin Bratu [15]. 

Evident, după ce valul sovietizării şi al dogmatismului stalinist a trecut, mulţi scriitori şi ideologi 

menţionaţi mai sus s-au „convertit“ estetic şi politic, devenind, după 1965, critici fervenţi ai dogmatismului pe 

care l-au susţinut înainte. Unii au ajuns chiar opozanţi şi disidenţi în regimul ceauşist (Dan Deşliu, Silviu 

Brucan). Perioada „proletcultismului“ şi a stalinismului oferă mărturii dramatice – şi caricaturale totodată – 

ale deculturalizării mediului social şi ale impunerii acestui tip de „cultură oficială“, total subordonată criteriilor 

ideologice şi politice. Faţă de acest tip de înregimentare ideologică, mediile intelectuale autohtone au adoptat 

diverse strategii de opoziţie, de adaptare sau de disimulare, refugiindu-se în zone neutre sub raport ideologic 

sau mai puţin atinse de „comandamentele“ partidului unic [16]. Pe cale de consecinţă, prin tot ceea ce s-a 

întâmplat în decursul „obsedantului deceniu“, a fost întrerupt firul continuitătii istorice în plan cultural, printr-

o acţiune politică violentă. În cultură este important să clădeşti temeinic prin continuitate. România a trăit o 

epocă de „demolare“ efectivă a culturii naţionale, sub deviza internaţionalismului proletar. Pornirea 

demolatoare a epocii este ilustrată şi de intenţia unor „culturnici“, activişti zeloşi ai partidului comunist, de a 

demola fizic Coloana fără sfârşit, ridicată de Brâncuşi la Târgu Jiu. Este epoca în care marii autori erau puşi 

la „index“, interzişi pentru lectură, astfel că unii studenţi de la facultăţile umaniste au fost condamnaţi la 

închisoare pentru că l-au citit pe Kant sau pe alţi autori „idealişti“. 

2.2. Perioada de deschidere culturală şi politică. Este perioada de relativă „liberalizare“ a regimului, 

care a avut efecte benefice asupra mediului cultural, dintre anii 1964-1974. Este perioada în care sunt 

redescoperite şi revalorificate filoanele naţionale ale culturii, în care se reiau contactele intelectuale cu lumea 

occidentală; arta şi activităţile culturale îşi revendică şi obţin o relativă autonomie faţă de directivele politicii 

oficiale, directive ce cunosc şi ele o fază de relaxare, iar cenzura ideologică devine mai permisivă. Artele 

plastice, teatrul, cinematografia, literatura şi presa culturală cunosc o înnoire de substanţă, o diversificare 

stilistică şi realizări de performanţă. Punctul maxim al acestei perioade este atins în 1968, când România refuză 

să participe la invadarea Cehoslovaciei de către trupele Tratatului de la Varşovia. Poziţia liderului Nicolae 

Ceauşescu stârneşte adeziunea populaţiei şi a intelectualilor. Mai ales că regimul încurajează o critică deschisă 

a dogmatismului stalinist şi a practicilor represive din „obsedantul deceniu“ (anii ’50). A fost reabilitat Lucreţiu 
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Pătrăşcanu, precum şi o serie de scriitori şi gânditori care înainte fuseseră interzişi sau marginalizaţi (Arghezi, 

Blaga, Goga, Noica, Voiculescu, ş.a.). Distanţarea ideologică de canoanele proletcultismului şi ale 

„realismului socialist“ favorizează apariţia unei noi generaţii artistice, care se va impune cu realizări de 

performanţă, în toate domeniile, de la poezie, roman, critică şi dramaturgie, la muzică, film, teatru, pictură şi 

sculptură.  

Este perioada în care, alături de Zaharia Stancu, Geo Bogza, Marin Preda şi Eugen Barbu, se afirmă, 

după momentul Nicolae Labiş (mort în 1956), generaţia lui Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ion Alexandru, 

Nicolae Breban, D.R.Popescu, George Bălăiţă, Augustin Buzura, Adrian Păunescu, Ana Blandiana, Theodor 

Mazilu, iar în critică şi teorie literară Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Adrian Marino, Matei Călinescu, 

Sorin Alexandrescu, ş.a. În general, are loc o diversificare a câmpului cultural, apar grupări care promovează 

anumite stiluri, reviste care se individualizează prin promovarea unor direcţii şi programe estetice, unii 

intelectuali, scăpaţi din puşcării, încep să publice în reviste, unii sunt treptat integraţi în învăţământ sau 

cercetare. În principalele centre de judeţ apar reviste culturale de ţinută, în care se exprimă o nouă generaţie 

de intelectuali, detaşaţi de dogmatismul marxist, cu referinţe la modelele teoretice contemporane. Această nouă 

orientare politică a avut un efect benefic şi asupra procesului de restituire a moştenirii culturale. Un reviriment 

deosebit este vizibil în disciplinele istorice, care rectifică erorile anterioare şi reabilitează abordările ştiinţifice, 

cu un plus de documentaţie. Au fost reabilitaţi scriitorii clasici şi cei moderni, s-a iniţiat o amplă acţiune de 

„valorificare critică a moştenirii culturale“, care, cu toate limitele ei, a reprezentat un început pentru tipărirea 

unor opere fundamentale ale gânditorilor români. Deşi limitată şi supravegheată ideologic, această acţiune a 

permis totuşi aducerea în actualitate şi în circuitul public a unor personalităţi ale culturii naţionale, a marilor 

sisteme de gândire şi a substanţei lor problematice. Programele din învăţământul umanist sunt refăcute, apar 

manuale noi, sub raportul conţinutului şi al modului de abordare, pentru discipline ca istorie, filosofie, istoria 

literaturii române; disciplinele sociale se eliberează treptat de marxismul dogmatic. Toate aceste achiziţii au 

favorizat punerea în discuţie a dogmelor marxiste, au dus la o lărgire a cadrelor intelectuale de referinţă şi la 

manifestarea criticii sociale în forme culturale şi disimulate, care se va extinde ulterior în alte modalităţi. S-a 

format astfel un câmp consolidat al culturii, în care s-au dezvoltat curente de opinie, s-au iniţiat dezbateri de 

idei, iar mediile culturale au reuşit să creeze o presiune specifică inclusiv asupra vieţii politice. Se reiau timid 

şi legăturile cu intelectualii din diaspora. Putem consemna şi un interes mai viu pentru afirmarea culturii 

române în lume. 

2.3. Perioada de reideologizare şi de disidenţă culturală. După 1971, regimul comunist manifestă o 

tendinţă tot mai accentuată de reideologizare a mediului cultural şi de înăsprire a cenzurii. Regimul politic 

evoluează treptat spre o restalinizare, prin impunerea unei „linii ideologice“ în cultură şi prin cultul 

personalităţii dictatorului Ceauşescu. Efectul acestei cotituri ideologice este contradictoriu în plan cultural. 

Acum se naşte şi o reacţie, difuză la început, de opoziţie la politica regimului. Apar tot mai frecvent forme de 

protest social şi intelectual. Mediile culturale aveau acum structuri consolidate, relativ autonome faţă de cele 

politice, iar poziţiile dobândite de o serie de personalităţi şi de unele publicaţii în perioada anterioară 

încurajează unele acte de disidenţă individuală, care se vor amplifica în anii ’80. Dar mediile culturale sunt 

divizate de angajări teoretice şi ideologice diferite, inclusiv de atitudini diferite faţă de tradiţia culturală. 

O serie de teme şi dispute din perioada interbelică sunt reluate şi reproblematizate în noul context 

(tradiţie/modernitate, sincronism/protocronism). Literatura dezvăluie aberaţiile sistemului comunist, dar într-

un limbaj simbolic, aluziv şi „esopic“, pentru a putea trece de cenzură. În mediile sociale şi intelectuale se 

dezvoltă un limbaj codificat prin care oamenii îşi exprimă aversiunea faţă de regim; este epoca limbajului 

dublu, a unor conduite duplicitare, ca strategii de supravieţuire şi de opoziţie simbolică. Este perioada în care 

cenzura se înăspreşte, revistele şi editurile sunt din nou controlate strict, circuitul informaţiei este supravegheat, 

iar în anii ’80 cetăţenii care aveau maşini de scris sunt obligaţi periodic să le înregistreze la miliţie; televiziunea 

îşi reduce programul la două ore pe zi, în care se difuzau doar programe în care se făcea un cult deşănţat al 

dictatorului. Deşi propaganda s-a intensificat, ea nu mai avea eficienţă, regimul nu mai era crezut, iar lumea 

culturală a opus diverse forme de rezistenţă, pasive sau manifeste. În aceste condiţii s-au dezvoltat limbajul 

dublu, literatura cu „cheie“, dar şi conduite duplicitare în spaţiul culturii. Pentru a-şi legitima dictatura, regimul 

Ceauşescu a recurs la o amplă acţiune de exaltare a ideii naţionale, încercând să anexeze la această politică 
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naţionalistă şi sectoare ale creaţiei artistice. De fapt, sub aceste practici, care desfigurau istoria şi transformau 

ideea naţională într-o temă de propagandă, se promova un cult al personalităţii dictatorului, cult ce devenise 

sufocant şi luase forme caricaturale. 

Deşi cei care nu scriau pe placul propagandei oficiale aveau dificultăţi în a publica, o serie de 

intelectuali şi creatori, fără a se opune în forme directe regimului, au refuzat, prin strategii diverse, să facă 

compromisuri şi să abdice de la ţinuta estetică şi morală. Ei s-au retras din spaţiul public în cel strict cultural, 

clădind în tăcere opere de valoare. Această atitudine a fost numită ulterior „rezistenţă prin cultură“. Alte grupări 

intelectuale s-au izolat efectiv şi au lucrat temeinic în sfera unor discipline şi preocupări culturale majore, 

precum a fost grupul coagulat în jurul lui Constantin Noica, de la Păltiniş [17]. Un caz emblematic este cel al 

lui Nicolae Steinhardt (1912-1989), intelectual din generaţia interbelică a lui Eliade şi Noica, evreu convertit 

în anii detenţiei la ortodoxie, care s-a retras după 1980 în chilia sa de călugăr la Mănăstirea Rohia, din 

Maramureş. „Jurnalul fericirii“, publicat postum, este un document revelatoriu pentru înţelegerea unei epocii, 

jurnalul unei experienţe existenţiale şi morale pe care au parcurs-o mulţi intelectuali români în perioada 

regimului comunist. 

În acelaşi timp, în mediile culturale, atitudinile de dizidenţă şi acţiunile de opoziţie deschisă  faţă de 

regim (precum mişcarea iniţiată de Paul Goma în 1977) s-au multiplicat şi intensificat. Unii scriitori şi 

intelectuali au denunţat public încălcarea drepturilor omului şi a libertăţii de exprimare, având atitudini 

curajoase (Mihai Botez, Dorin Tudoran, Doina Cornea etc.), în timp ce mulţi savanţi, scriitori, artişti plastici, 

regizori, interpreţi şi actori au ales calea exilului, ca formă de protest şi ca soluţie ultimă de a-şi salva cariera 

profesională [18]. Toate aceste evoluții și involuții culturale au avuc și efecte sociale. 

 

3. Evoluţii culturale şi efecte sociale ale regimului comunist 

 

Pe lângă aceste evoluţii sinuoase ale creaţiei culturale, în funcţie de atitudinile diferite ale regimului 

faţă de spaţiul cultural, este necesar să aruncăm o privire şi în planul de adâncime al proceselor culturale din 

anii regimului comunist. În primul rând trebuie analizat ce s-a întâmplat cu sistemul de învăţământ, căruia 

regimul i-a acordat o atenţie specială (declanşând chiar un program de alfabetizare a populaţiei). Învăţământul 

era în anii ‘50 total subordonat directivelor ideologice (cu scopul de a modela un tip de „om nou“), dar, treptat, 

acest sistem s-a profesionalizat, atât la nivel mediu, cât şi universitar, şi a devenit, în perioada de deschidere 

din anii ’60, un mediu de formare culturală a unor noi generaţii. Odată cu industrializarea forţată şi cu 

urbanizarea, regimurile comuniste au declanşat un amplu proces de şcolarizare şi educaţie, care, deşi a fost 

parţial afectat de programe ideologice, a produs, prin firea lucrurilor, o creştere substanţială a nivelului de 

instrucţie şi de educaţie culturală a cetăţenilor. Aşa se explică şi eşecurile propagandei oficiale şi cristalizarea 

atitudinilor alternative şi de opoziţie surdă la dictatură. Noile generaţii aveau un alt orizont intelectual, alte 

aspiraţii culturale şi motivaţii de realizare profesională. În felul acesta, lent, s-au format premise de ordin 

cultural şi intelectual favorabile schimbării sociale, schimbări care erau însă blocate de factorul politic. Este 

un traseu prin care putem explica divorţul total dintre regim şi societate în deceniul ’80. Cultura interioară a 

grupurilor şi a indivizilor era alta decât cea pe care o solicita propaganda; la nivel social se formase şi se 

consolidase o contracultură puternică faţă de cea oficială, dar care nu dobândea decât o expresie disimulată 

sau care trăia paralel cu cea oficială. Astfel, evoluţiile regimului politic, spre dictatură personală, şi evoluţiile 

culturale de adâncime se bifurcă. Refuzul regimului îmbrăca acum forma unui sentiment social, care a izbucnit 

în 1989 [19]. Departe de a mai ilustra „tezele“ partidului, literatura, de exemplu, în latura ei valabilă, evolua 

pe o linie independentă (beneficiind uneori şi de complicitatea cenzurii şi a unor factori de decizie), iar operele 

ei de substanţă codificau versiuni interpretative diferite asupra realităţilor sociale. Astfel, câmpul literar a 

preluat şi funcţia de critică socială, formând noi aşteptări şi idealuri la cele mai diverse categorii. În diverse 

medii intelectuale s-a conturat treptat un curent contestatar, din care s-au desprins grupuri de disidenţi şi 

oponenţi frontali ai dictaturii. În absenţa unei mişcări sistematice de disidenţă, precum a fost „Carta '77“ din 

Cehoslovacia, sau a unor mişcări sociale de tipul „Solidarităţii“ din Polonia, intelectualii români au adoptat 

această formă de opoziţie, care a fost ulterior numită „rezistenţă prin cultură“ [20]. Nu același lucru se poate 

spune în planul culturii ştiinţifice juridice unde, orientarea a rămas prizonieră în faţa directivelor politice.  
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În perioada comunistă, mulţi intelectuali români au trăit în exil, unde au creat opere valoroase, 

unele intrate în patrimoniul universal. Alături de Constantin Brâncuşi, George Enescu, Mircea Eliade, Eugen 

Ionescu şi Emil Cioran, care au devenit repere ale culturii contemporane, o serie de personalităţi ale culturii 

române s-au afirmat după 1945 peste hotare în diverse domenii: savantul Henri Coandă, biologul Emil Palade, 

istoricul Neagu Djuvara, precum şi Ioan Petru Culianu, urmaşul lui Mircea Eliade la catedra de istoria 

religiilor, de la Chicago, autor al unor studii originale despre fenomenul religios. Exilul românesc cuprinde 

istorici şi eseişti, precum Pamfil Şeicaru sau I.C. Drăgan, care au militat pentru cunoaşterea şi recunoaşterea 

culturii române în spaţiul european, o serie de scriitori şi critici, precum Petru Dumitriu, Vintilă Horia, Basil 

Munteanu, Virgil Gheorghiu, Petru Popescu, Virgil Tănase, Dumitru Ţepeneag, Paul Goma, Virgil Nemoianu, 

Matei Călinescu, Sorin Alexandrescu. Lista personalităilor ce s-au afirmat în exil este departe de a fi completă. 

O menţiune specială se cuvine postului de radio „Europa Liberă“, unde s-au exprimat critic şi combativ, în 

cadrul unor emisiuni culturale, numeroase voci ale exilului românesc (Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Vlad 

Georgescu, Emil Hurezeanu). Multe personalităţi necunoscute pentru tânăra generaţie trebuie recuperate şi 

reînscrise în tabloul culturii româneşti. Toate acestea s-au putut întâmpla și datorită caracterului antireligios al 

modelului sovietic. 

 

4. Caracterul antireligios al modelului sovietic 

 

În Manifestul Partidului Comunist Karl Marx și Friedrich Engels proclamau deschis:  comuniștii nu-

și pot atinge scopurile decât prin răsturnarea violentă a oricărei ordini sociale tradiționale [21]. Această idee, 

după Lenin, trebuie să fie insuflată „sistematic” în mase, dat fiind  că  ea  stă la  baza întregii doctrine a lui  

Marx și Engels. „Fără revoluție violentă nu este cu putință ca Statul burghez să fie înlocuit cu Statul  proletar”. 

De aici fidelitatea față de  principiul „ineluctabil” al violenței, căci „fără o baie de sânge” și „fără cea mai 

nemiloasă teroare”, revoluționarii nu vor ieși învingători în lupta împotriva „capitaliștilor” exploatatori: „Cu 

cât numărul reprezentanților burgheziei și al clericilor reacționari pe care îi vom putea împușca va fi mai mare, 

cu atât va fi mai bine”. Necesitatea primordială a marxism-leninismului este aceea de a combate religia. Să 

urmărim raționamentul fondatorului Statului sovietic: „Marxismul este materialismul. El este tot atât de 

nemilos față de religie ca și materialismul enciclopediștilor din secolul al XVIII-lea sau al lui Feuerbach. Dar 

materialismul dialectic al lui Marx și Engels merge mai departe, căci el se aplică istoriei și științelor sociale. 

Trebuie să combatem religia, acesta este a.b.c.-ul oricărui materialism și, ca urmare, al  marxismului. Dar 

marxismul nu  rămâne la acest a.b.c. El merge mai departe și spune că trebuie să luptăm împotriva religiei și, 

pentru asta, trebuie să explicăm poporului, ca niște materialiști, izvoarele credinței și ale religiei. Lupta 

antireligioasă nu poate să se mărginească  la niște predici abstracte, ea trebuie să fie legată de practica concretă 

a mișcării de clasă  care tinde să suprime rădăcinile sociale ale religiei. Cerem ca religia să fie afacere „privată” 

față de Stat; nu putem însă, în niciun fel, să considerăm că religia este o problemă ce nu  interesează partidul 

nostru. Pentru partidul proletariatului socialist, religia nu este o afacere privată. El nu poate și nu trebuie să 

rămână indiferent față de inconștiența, ignoranța sau  obscurantismul ce îmbracă forma credinței religioase”. 

Aleksandr Soljenițîn, autorul celebrei cărți Arhipelagul Gulag, este unul din cei mai înverșunați denunțători ai 

„imperialismului comunist care - prin nebunia sa - a supt viața popoarelor” ca un vampir, „le-a corupt spiritul 

și le-a ucis sufletul prin minciunile sale obligatorii” [22]. Pentru el „educația religioasă a copiilor  este proscrisă 

cu severitate. Toate religiile resimt apăsarea ștreangului care le gâtuie. În privința lipsei de omenie, 

comunismul n-a avut precedent”. Alături de soțul ei, Natalia Soljenițâna denunța sistemul sovietic care „luptă 

împotriva lui Dumnezeu”, subliniind că însușirea de bază a acestui sistem poate fi redată printr-un singur 

cuvânt: „inuman”. „Legea ne interzice să ne întrunim pentru a discuta vreo problemă religioasă. Dacă zece 

persoane se adună să discute asemenea probleme, acțiunea lor este socotită ilegală” [23]. Pentru a prezenta 

adevărul cu privire la adevărata față a anticreștinismului comunist din România vom vă invităm să faceți apel, 

atât la diferitele documente oferite de publicațiile clandestine ale Samizdatului religios, cât și la bogata 

literatură de specialitate aflată în biblioteca Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului. 

Un lucru caracteristic este că dușmanii cei mai înverșunați ai deschiderii bisericilor sunt tocmai 

reprezentanții locali ai partidului comunist, adică secretarii pe regiune și pe raion ai Partidului”. „Religia 
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noastră este o religie a iubirii. Dar de fiecare dată când iubirea față de aproapele nostru ar putea să se traducă 

într-o activitate concretă, ea se izbește de bariera unei legislații  represive.  Fără  îndoială că nu i se poate lua 

unei persoane dreptul de a-și iubi aproapele, dar prin ce sofism s-ar putea justifica faptul că acest drept îi este 

refuzat oricărei comunități ecleziale sau Bisericii ca instituție? Bisericii îi este interzisă orice exprimare 

concretă a milosteniei, indiferent că este vorba de deschiderea unor sanatorii, spitale, azile, stabilimente pentru 

handicapați, de crearea unor case de ajutor reciproc  menite  să  dea  un sprijin material membrilor comunității 

religioase“. 

„Libertatea - spune Montesquieu - este dreptul de a face ceea ce îți permit legile”. Dar creștinii din 

URSS și din toate țările staliniste n-au avut niciodată acest drept, în ciuda  minciunilor din Constituția sovietică 

și a marilor principii proclamate de actul final de la Helsinki. Și totuși, cum ne-au fost ocrotite interesele 

spirituale de către regimurile comuniste totalitare și ateiste? Această „protecție” a Statului comunist se putea 

constata prin închiderea sau distrugerea masivă a bisericilor,prin transformarea lor în muzee antireligioase; 

prin interdicția săvârșirii îndatoririlor religioase în afără bisericii; prin piedicile foarte mari pe care le 

întâmpinau creștinii în împlinirea obligațiilor religioase, deoarece legile sovietice nu le permiteau decât să tacă 

și să-și trăiască viața de credință în clandestinitate. „În timp ce ateii au dreptul să acționeze liber prin presă și 

radio, să organizeze grupuri pentru diferite  activități, să deschidă biblioteci, noi suntem tratați ca niște rude 

sărace, căci legea garantează tot felul de drepturi pentru atei, în vreme ce noi, precum sclavii negri, nu avem 

decât  datorii”. Iată cum arăta chipul religios al acestei Biserici „eliberate de marea revoluție”: „Partidocrația 

comunistă are nevoie nu numai de o Biserică docilă, dar și ignară. Mai mult, absența lui Dumnezeu din 

societatea comunistă a fost cumulativ coroborată cu imoralitatea specifică regimurilor totalitare, așa cum vom 

vedea mai departe, în scurte afirmații care nu pot acoperi nici pe departe vasta problematică a moralei 

comuniste. 

 

5. Dimensiunea morală a societății totalitare 

 

Între 1944 și 1989, țesutul moral al societății tradiționale românești a fost sfâșiat în urma instaurării 

brutale a unei morale comuniste alterată fundamental de principiul luptei de clasă. Această morală, elaborată 

de partidul bolșevic a sfârșit prin a coincide cu sfera oficială a vieții politice. Ea și-a găsit o expresie canonică 

în așa numitul Codul eticii și echității socialiste. Conținutul „decalogului comunist” pentru care au optat 

ideologii partidului bolșevic necesită astăzi anumite explicații pentru cei care nu au trăit în epoca comunistă. 

Este vorba, în primul rând despre un cod moral, adică despre o convenție umană, lipsită de orice legătură cu 

transcendența vreunei reveleții. Totodată, este interesantă asocierea, aparent supraabundență inutilă a 

expresiilor, între noțiunea de etică și cea de echitate. În mod normal, echitatea este o valoare etică ce rezultă 

din experiența morală, care „este o comportare fondată pe rerspectarea riguroasă și reciprocă a intereselor, 

drepturilor și obligațiilor acestora, precum și satisfacerea, în mod egal a acestora” [24]. În același timp, 

echitatea este un principiu ce reglementează relațiile dintre oameni în ceea ce privește repartizarea valorilor 

sociale, care sunt concepute în cel mai larg sens - libertate, posibilități benefice, semne ale prestigiului și 

respectului etc. În cazul acestui cod, echitatea funcționa ca interfață între nomenclatura comunistă și restul 

societății. Astfel, morala îi privea numai pe membri partidului comunist, în timp ce echitatea definea relația 

acestora cu „masa celor neinițiați”. Premisa raționamentului oficial al moralei comuniste este următoarea: 

numai un comunist poate avea un comportament etic, deoarece el a beneficiat de „iluminarea marxistă”, 

înțeleasă ca emanație a „adevărului obiectiv”. Tocmai pentru că și-a depășit semenii rămași în bezna unor 

concepții retrograde, comunistul avea datoria de a-și proclama superioritatea în mod echitabil. Astfel a fost 

constituită imaginea eroică a așa numitului „comunist de omenie”. Portretul lui implica dozajul optim între 

curaj și demnitate, fermitate ideologică și putere de persuasiune, exemplu personal și spirit de sacrificiu, 

competență multilaterală și modestie. Este evident, uneori astfel de oameni se întâlnesc și în viața reală. Dar 

comuniștii, educați în spiritul principiului de clasă, nu puteau să întrunească astfel de facultăți morale autentice. 

Pe lângă dezamorsarea morală, procesul de transformare în om de tip nou se funda pe reacția de supunere în 

fața autorității, pe nevoia de apartenență și pe frică. Sistemul totalitar comunist a utilizat teroarea, memoria 

terorii și potențialul terorii ca instrumente de control asupra societății și oamenilor. Codul eticii și echității 
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socialiste, al constructorului comunismului a beneficiat de o difuziune școlară și mediatică invers proporțională 

cu creditul său real. Dar oricât ar fi fost de discreditat la nivel psihologic sau intelectual, acest cod a funcționat 

ca un instrument represiv de contraselecție. Acesta a reprezentat „litera legii” de care se conduceau 

reprezentanții nomenclaturii comuniste sau cei care aspirau să intre în rândurile ei [25]. 

O a doua sferă a moralei, din această perioadă, a cuprins tradiția civilă a societății. Este vorba despre 

acele valori și norme de conduită de origine aristocrată care s-au implementat în societatea românescă și au 

avut o incidență semnificativă începând cu a doua jumătate a secolului XIX. Din punct de vedere etic acest set 

de valori coincidea cu sfera bunului simț. Practic, românul de familie bună purta cu sine o cultură a 

convivialității, adică o artă a dialogului și o tehnică a ospitaalității fondată pe sinteza umanistă dintre 

moștenirea bizantină și iluminismul apusean. Un exemplu elocvent în această ordine de idei, o constituie 

tradiția ospitalității care a apărut în epoca primitivă în calitate de mecanism al depășirii izolării dintre triburi, 

de lărgire a contactelor dintre ele. Ospitalitatea presupune mărinimie, prietenie, dorință de a acorda ajutor 

omului străin căzut la nevoie, care a ajuns într-un mediu necunoscut. Ulterior, în condițiile societății bazate pe 

antagonisme dintre diferite grupuri sociale, aceasă tradiție a dobândit unn careacter „comercial”, de serviciile 

căreia putea beneficia numai oamenii cunoscuți. Dar, în același timp, s-a păstrat și ospitalitatea maselor 

polpulare, care a acumulat în ea cele mai umane trăsături ale tradiției ospitalității. A găzdui un străin, oferindu-

i toate onorurile casei, a respecta bunele maniere, a-ți supraveghea cu un strop de pedanterie ținuta exterioară, 

a nu leza sensibilitatea celorlalți - iată tot atâtea atitudini care au persistat și după eliberarea sovietică din 1958, 

fiind însă obligate să se restrângă în spațiul privat al raporturilor umane [26]. Sub aspect social, adepții acestei 

morale a „omului civilizat!” erau reprezentanții elitelor pe care partidul comunist a încercat și, în mare parte, 

a reușit să le distrugă; aristocrații din vechile familii autohtone, burghezii cu profesiuni liberale, o parte a 

clerului, pe scurt, victimele obiective și adversarii „naturali” ai noului sistem politic totalitarist. Cei mai mulți 

dintre acești așa-numiți dușmani ai poporului au putut fi întemnițați, marginalizați profesional, privați de 

propriiile bunuri sau deportați. Teroarea istoriei nu i-a împiedicat totuși să pledeze pentru o filosofie a 

meritului, ajutându-i să opună moralei proletare un cult al onoarei de a fi liber, care a salvat, pe calea educației 

familiale, esențialul tradițiilor naționale românești [27]. 

Cea de-a treia sferă a moralei, în perioada de jumătate de secol de dictatură totalitaristă, aparține 

doctrinei creștine, însă discursul creștin a suferit și el o dedublare specifică impusă de această dictatură. În 

această ordine de idei, se poate vorbi despre un discurs nesistematizat, privat, bazat pe trăirea autentică a 

învățăturilor morale creștine fondate pe Decalogul lui Moise și Predica de pe munte a lui Isus Cristos, în cadrul 

unor comunități restrânse. Trebuie să constatăm, că primul tip de discurs moral, susținut de o parte însemnată 

a clerului, contribuia în mod voluntar sau inconștient la legitimarea regimului comnunist. În aceste condiții 

îndemnurile morale erau toate, suspuse unei instrumentalizări ideologice menite să justifice următoarele teze: 

comunismul reprezintă regimul perfect și încoronarea unei evoluții istorice unanim profitabile; învățătura 

moral-creștină poate fi armonizată cu obiectivele sistemului totalitarist; creștinii sunt cetățeni loiali, care 

construiec comunismul alături de compatrioții lor comuniști. Toate aceste deziderate se fundamentau pe 

următorul silogism: de-a lungul timpului, Biserica a fost întotdeauna de partea poporului; poporul este de 

partea partidului comunist, care este „forța conducătoare” a întregii națiuni; prin urmare, Biserica se situează, 

în chip firesc, de partea partidului comunist. 

Exista însă și un alt tip de religiozitate aproape clandestină care se manifesta în câteva mânăstiri 

ortodoxe, rămase după dezmățul ateismului militant din perioada totalitarismului comunist, în anumite cercuri 

parohiale și familiale, în cadrul Bisericii. Toți creștinii, care nu și-au tranzacționat crezul, au întreținut, cu 

prețul unor mari suferrințe și renunțări personale, fascinația faptului religios. Influența lor morală asupra 

organismului social nu a fost desigur enormă, dar eficianța ei calitativă este incontestabilă. Totodată, chiar 

activiștii mergeau uneori, în secret, la biserică, mai ales, pentru a-și boteza copii sau a-și înmormânta părinții. 

În cadrul acestor tipare încărcate de ideologia comunistă impregnată de ateism și amoralitate, dreptul românesc 

în general și dreptul penal românesc, în special, părăsea vocația tradițională și intra pe făgașul impus de 

ocupantul sovietic. Chiar dacă, noua legislație penală din patria noastră, prelucrată în malaxoarele puterii de 

către ateii și imoralii acelor vremuri, și-a urmat destinul între continuitate și discontinuitate așa cum ne spunea 

Confucius că noul trebuie să apară din trecut, că idealurile trebuie obținute din trecutul ce a existat și nu din 
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viitorul posibil și problematic. De aceea, putem conchide că temelia legiuirilor noastre a fost puternic afectată 

prin acest nefericit transplant juridic, care, iată, se repetă, ca un arc de timp peste vremuri, astăzi, când, în 

calitate de membri ai Uniunii Europene, nu numai că trebuie să ne integrăm în ordinea sa juridică, dar trebuie 

să calchiem și dreptul nostru altei Uniuni, altor comisari, fiind în pericol să ne pierdem, din nou, identitatea 

abia regăsită! Numai în acest mod, ocupanții României, veniți odată cu armata eliberatore sovietică, în august 

1944, au putut instaura o nouă ordine juridică, capabilă să creeze o legislație în slujba puterii străine neamului 

prin intermediul căreia justiția a fost pusă în slujba regimului comunist din patria noastră. 

 

6. Dreptul în slujba puterii regimului comunist din România 

 

6.1. Chestiuni introductive. Instaurarea comunismului în România nu a însemnat doar exercitarea 

violentă a voinţei politice a „proletariatului”, ci şi constituirea unei arhitecturi constituţionale pentru a menţine 

şi dezvolta noua ordine socială. Statul devenea instrumentul esenţial al acţiunii politice comuniste, având 

misiunea „istorică” de a transforma societatea capitalistă într-una comunistă, de a elimina „vechea clasă 

dominantă” (capitalişti, burghezi, cei care slujeau instituţiile politice, juridice şi de siguranţă naţională sau din 

domeniul învăţământului şi culturii etc.). Această acţiune „revoluţionară” a însemnat distrugerea elitelor 

politice, economice şi culturale româneşti, ce se cristalizaseră în perioada dintre cele două războaie mondiale. 

Pe acest loc viran, curăţat de „neghina claselor burgheze şi a servitorilor ei”, se pregătea înfiinţarea şi 

asezonarea unei noi clase dominante, „cu adevărat democrate, cu iubire de ţară”. Noua clasă politică provenea 

din muncitori şi ţărani, reprezentanţi autentici ai „întrgului popor”. În această reconstrucţie socială un rol 

deosebit revenea noului stat reformat, înnoit în fundamentele sale ideologice şi ale cărui alveole erau populate 

cu noi reprezentanţi ai puterii populare. Reforma statului şi a societăţii comuniste viza structura şi funcţiile 

statului, zona administrativă, judiciară, a organelor de ordine, de siguranţă naţională (armata, serviciile de 

informaţii), precum şi construirea unor complicate instituţii cu funcţiuni economice şi sociale. Această trans-

formare instituţională era orientată atât către structurile organismelor statale, cât şi asupra politicii de „cadre”, 

de selecţie şi fixare a noilor conducători şi birocraţi în structurile puterii. Noua conducere societală se regăsea 

în structura organizaţiilor a căror eficienţă era determinată de calitatea celor selecţionaţi să ocupe diversele 

funcţii ale puterii. 

Normele statornicite prin legislația impusă de ocupantul - pardon, am vrut să spun de eliberatorul 

sovietic! - au avut rolul de „arme în lupta contra elementelor reacționare, care, încurajate și sprijinite de 

cercurile reacționare imperialiste, mai încearcă să dea lovituri statului nostru” [28]. Procesul de supunere a 

justiţiei de către regimul stalinist din România începe imediat după 23 August 1944. Astfel, prin Legea nr. 50 

din 21 ianuarie 1945 privind judecarea criminalilor de război [29], se stabilea că în componenţa unui complet 

de judecată vor intra doi judecători profesionişti şi doi reprezentanţi ai poporului. Ulterior, prin Legea de 

organizare judecătoreacu nr. 341 din 1947 [30], se extindea acest mod de formare a completului de judecată şi 

către alte tipuri de instanțe, începea procesul de anulare a independenţei justiţiei din România. De altfel, în 

textul acestei legi se menţiona explicit că: „judecătorii trebuie să apere interesele clasei muncitoare, să 

protejeze nouă democraţie şi să pedepsească inamicii poporului”. Mai mult decât atât, în anul 1948, toţi 

avocaţii au fost excluşi din barouri, fiind reprimiţi doar cei care au obţinut aprobarea din partea unor comisii 

dominate de comunişti, lucru care a dus la epurarea a 20 la sută dintre avocaţi [31]. 

După ce, prin aceste legi, au fost exterminați fruntea vieții politice, au fost naționalizate principalele 

mijloace de producție, la 11 iunie 1948, a fost lichidată marea proprietate funciară, în 1945, au fost 

naționalizate băncile, sistemul de sănătate etc. În 1948, la 15 iulie, a fost emis un ordin al Ministerului afacerilor 

interne, prin care foștii ofițeri de poliție au fost arestați. Tot în 1948, urmare a scoaterii în afara legii a religiei 

greco-catolice, preoții care au refuzat trecerea la ortodoxie au fost arestați și întemnițați. În perioada 1950-

1954, după ce, prin măsurile anterioare, se reușise tăierea rădăcinilor regimului burghezo-moșieresc, au fost 

emise o serie de H.C.M.- uri, cum ar fi H.C.M. nr. 2 din 3 ianuarie 1950, H.C.M. nr. 104 din 22 august 1952, 

H.C.M. nr. 337 din 11 martie 1954 ș.a., prin care au fost arestați toți cei care „primejduiesc sau încearcă să 

primejduiască regimul de democrație populară și construirea socialismului...dacă faptele lor nu constituie 

infracțiuni”. În baza acestor acte justificative, au fost arestate sute de mii de persoane și internate administrativ, 
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din care mare parte au murit în Canalul Dunăre - Marea Neagră, în minele de uraniu, la muncile agricole din 

Bărăgan ș.a. Din păcate, numărul și numele acestora nu vor putea fi niciodată cunoscute, și datorită faptului că 

arhiva Canalului Dunăre - Marea Neagră a stat ani de zile nelucrată. Lichidarea fizică a fost o constantă a 

politicii partidului comunist din România împotriva foștilor proprietari, mari industriați, meseriașilor, a 

membrilor partidelor istorice, inclusiv P.S.D.I., fracțiunea Titel Petrescu, a intelectualilor, a micilor proprietari 

rurali - chiaburii, etc. 

Așa cum arătam în cele ce preced, represiunea a avut o serie de evoluții, în funcție de evenimentele 

politice interne și internaționale [32]. Între anii 1949 şi 1953, acţiunile represive dirijate de Securitate au atins 

paroxismul. Consolidarea puterii PCR se putea face doar prin eliminarea opoziţiei politice şi timorarea 

populaţiei. Între anii 1954 şi 1955 s-a înregistrat un reflux al represiunii. Moartea lui Stalin, dar şi dorinţa 

României de a deveni membră a ONU explică această relaxare. Din 1956 începe a doua perioadă a represiunii, 

care se încheie aproximativ în 1960. În toamna anului 1956, în Ungaria, „datorită slăbirii vigilenței organelor 

conducătoare, reacțiunea maghiară și fasciștii hortiști - cu ajutorul puterilor imperialiste apusene - s-au 

organizat în bande înarmate și au desfășurat o ticăloasă acțiune împotriva orânduirii sociale și de stat, încercând 

să nimicească regimul de democrație populară și exterminând, după metodele bestiale, hitleriste, mulți dintre 

cei mai buni fii ai poporului maghiar” [33]. Aceste evenimente, ca și altele, au determinat în România un nou 

val de teroare, care a atins apogeul în 1958-1961. întrucât „organele” nu puteau dovedi fapte care să ducă la 

arestarea și condamnarea „rămășițelor reacționare”, la solicitarea securității a fost emis Decretul nr. 89/17 

februarie 1958, care prevedea că „Pot fi stabilite în locuri anume destinate persoanele care, prin faptele sau 

manifestările lor, primejduiesc ori încearcă să primejduiască ordinea în Stat, dacă acestea nu constituie 

infracțiuni”. Or, dacă nu constituie infracțiuni, deci nu încalcă nici o lege, de ce să-i osândești? Pentru că „până 

la 23 august 1944 au desfășurat o activitate antidemocratică, reacționară, potrivnică intereselor poporului, acei 

care au militat și au avut un rol activ în introducerea dictaturii militare-fasciste... și acei care manifestă atitudine 

dușmănoasă față de regimul democrat popular”, prevede articolul 59 din Decretul nr. 292/1959. Prin acest 

decret, le-a fost anulat dreptul la viață la mii, poate zeci de mii de persoane, care n-au avut altă vină decât 

faptul că au trăit, au muncit și unii dintre ei au fost mai gospodari decât alții și, în loc să-și irosească agoniseala 

în excursii, aventuri, etc., și-au investit veniturile într-o casă, o moară, un atelier, o velniță ori pur și simplu au 

fost salariații unor instituții publice. Preocuparea pentru pedepsirea infracțiunilor „contrarevoluționare” a 

constituit o constantă a conducerii partidului comunist. Astfel, prin Legea nr. 5 din 19 ianuarie 1948, au fost 

modificate articolele 187, 191 și 192, cu privire la infracțiunea de trădare de patrie, art. 194, cu privire la 

infracțiunea de spionaj, și art 209, cu privire la infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale. 

Prin Decretul nr. 212 din 25 august 1948, pentru completarea pedepselor privind unele infracțiuni ce 

interesează siguranța interioară a R.P.R., s-a introdus, pentru infracțiunile contrarevoluționare mai grave, 

pedeapsa confiscării averii, care a fost apoi generalizată la toate infracțiunile contrarevoluționare prin Decretul 

nr. 192 din 5 august 1950. Mai mult, prin Legea nr. 16 din 15 ianuarie 1949 a fost introdusă pedeapsa cu 

moartea pentru unele infracțiuni contra securității statului. În 1950, prin Decretul nr. 199, a fost republicată cu 

modificările intervenite, iar prin Decretul nr. 318/1958 au fost introduse în Codul penal. Pe aceeași linie se 

înscrie și Decretul nr. 202 din 14 mai 1953, prin care se dă o nouă interpretare infracțiunii de spionaj. Tot prin 

acest act juridic sunt introduse în codul penal infracțiunile de subminare a economiei naționale, de act 

diversionist și de sabotaj contrarevoluționar. 

Revoluția din Ungaria nu putea să nu avertizeze organele P.M.R. de posibile manifestări. Astfel, prin 

Decretul nr. 469 din 30 septembrie 1957, s-a adus o mai clară reglementare a infracțiunii de uneltire contra 

ordinii sociale. În 1958, ca urmare a Plenarei Comitetului Central al PMR din 9-13 iunie, a fost elaborat 

Decretul nr. 318 din 21 iulie, prin care s-au adus îmbunătățiri conținutului unor infracțiuni și au fost introduse 

în Codul penal prevederile Decretului nr. 199/1950. Prin Decretul nr. 469/1957 se incriminează „faptul de a 

iniția sau constitui, în țară sau în străinătate, organizații sau asociații care au drept scop schimbarea ordinii 

publice existente în stat sau a formei de guvernământ democratice, ori de a activa în cadrul unei asemenea 

organizații sau asociații, ori de a adera la acestea” [34]. Teama de evenimente, atât în cazul Decretului nr. 

469/1957, cât și a Decretului nr. 318/1958, ce viza în mod special infracțiunea de constituire în bande în scop 

terorist sau de sabotaj, o demonstrează pedeapsa fixată: „moartea și confiscarea averii”. Pentru a încuraja 
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delațiunea, prin Decretul nr. 1/1959 este exonerat de pedeapsă cel care, făcând parte dintr-un complot, îl 

denunță autorităților mai înainte de a fi descoperit și de a se fi început săvârșirea faptei proiectate, astfel ca să 

fie împiedicată consumarea ea. Dacă în presă, propaganda scrisă și verbală, precum și în Constituția R.P.R., 

omul, cu toate atributele sale - viață, sănătate, libertate personală, demnitate personală - era declarat drept scop 

suprem al societății, în fapt aceste valori, pentru anumite categorii sociale, constituiau simple cuvinte fără nici 

o acoperire juridică. Ba din contra, așa cum am văzut, și așa cum rezultă din documentele următoare, cu toate 

că au cotizat, cât au lucrat în instituții ale statului româm, pentru faptul că această muncă a fost prestată înainte 

de 23 august 1944, li s-a anulat dreptul la pensie, fiind lăsați muritori de foame. Retragerea trupelor sovietice, 

în 1958, a avut un efect neaşteptat. Gheorghiu-Dej relua campania de măsuri represive [35]. Începând cu anul 

1960, acţiunile represive au scăzut în intensitate [36]. 

Discursul constituţional comunist, încă de la debuturile sale sovietice, se prezintă pe sine ca unicul în 

măsură să ofere poporului muncitor accesul direct şi total la decizia politică. Ficţiunea democraţiei populare, 

sau socialiste, se menţine pe întreaga durată a regimului comunist din România. Pe întreaga perioadă, 

RPR/RSR s-a autocaracterizat ca stat ce respectă libertăţile individuale şi adânceşte principiile democratice, 

până la consecinţele ultime ale acestora. Precizarea esenţială, ce este necesar a fi făcută, ține de finalitatea 

exercitării drepturilor cetăţeneşti. Ele nu pot intra, conform viziunii staliniste, în conflict cu interesele populare, 

reprezentate de partidul unic, şi nu pot periclita ordinea în stat. Prin urmare, drepturile fundamentale sunt golite 

de substanţă, prin eliminarea garanţiilor ce aveau menirea de a acorda credibilitate existenţei lor legale. 

Legislaţia comunistă nu a fost una care să ignore, la nivel formal, protecţia unor drepturi fundamentale ale 

persoanei. Prin faptul că nu au existat garanţii reale ale acestora însă protecţia drepurilor fundamentale a rămas 

un simplu deziderat, o ficţiune. Există, în plus, şi drepturi fundamentale care nu sunt nici măcar prevăzute la 

nivel formal. De exemplu, dreptul la un proces echitabil nu este menţionat de niciun act normativ din perioada 

comunistă [37] și nici nu figurează printre cararcteristicile legislației represive. 

 6.2. Caracteristicile legislației represive 

6.2.1. Caracterul de clasă și discriminatoriu al legislaţiei represive. Printre trăsăturile importante ale 

legislaţiei din perioada comunistă figurează caracterul de clasă al acesteia. Întreaga legislaţie din prima 

perioadă a regimului comunist din România a fost construită pornind de la ideea luptei de clasă, astfel încât 

normele juridice erau îndreptate, mai mult sau mai puţin făţiş, împotriva unor întregi grupuri sociale. Se pot 

identifica numeroase exemple de norme juridice, majoritatea cu caracter represiv, care stabilesc diverse 

sancțiuni ori impun diverse interdicţii unor categorii determinate de persoane: chiaburii, foştii proprietari de 

întreprinderi, etc. [38]. Intrau în atenţia organelor de represiune toţi cei care „lansează sau răspândesc zvonuri 

alarmiste tendenţioase, duşmănoase, ascultă şi difuzează propaganda deșănțată a posturilor de radio 

imperialiste, toţi cei care aduc injurii PMR, conducătorilor săi”. De asemenea, erau pasibili de internarea în 

lagăr cei care frecventau „bibliotecile, concertele şi în general manifestările propagandistice ale legaţiilor 

imperialiste” [39]. 

Suprapunând definiția termenului de „legislație represivă” peste cazul comunismului românesc 

postbelic, observăm că aceasta se potrivește perfect. Legislaţia represivă este un tip de legislaţie care are drept 

obiectiv marginalizarea sau eliminarea unui grup social, a unei categorii de indivizi catalogaţi negativ de către 

regim. Ea poate apărea fie ca formă deschisă, când regimul îşi asumă pe față dreptul represiv, ca mijloc necesar 

pentru atingerea scopurilor politice ale regimului, sau poate apărea ca formă ascunsă, prin infiltrarea legislaţiei 

cu o viziune ideologică [40]. Caracterul ideologic al legislaţiei din perioada regimului comunist este evident 

în privinţa analizei constituţiilor comuniste. Acestea conţin numeroase articole care nu reprezintă norme 

juridice, ci declaraţii de natură politică. Articolul 7 al Constituţiei din 1948 prevedea că „Bunurile comune ale 

poporului constitue temelia materială a propăşirii economice şi a independenţei naţionale a Republicii Populare 

Române”, iar articolul 12: „Munca este factorul de bază al vieţii economice a Statului. Ea este o datorie a 

fiecărui cetăţean. Statul acordă sprijin tuturor celor ce muncesc, pentru a-i apăra împotriva exploatării şi a 

ridica nivelul de trai”. Articolul 3 din Constituţia din 1952 demonstrează subordonarea RPR faţă de URSS: 

„Republica Populară Română s-a născut şi s-a întărit ca rezultat al eliberării ţării de către forţele armate ale 

Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste de sub jugul fascismului şi de sub dominaţia imperialistă, ca rezultat 

al dobândirii puterii moşierilor şi capitaliştilor de către masele de la oraşe şi sate în frunte cu clasa muncitoare, 
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sub conducerea Partidului Comunist Român” [41]. În plus, legislaţia din perioada comunistă ignoră, explicit 

sau implicit, o parte a principiilor fundamentale de drept. Exemplul cel mai complet este cel al legalităţii în 

materie penală, potrivit căruia nimeni nu poate fi condamnat decât în baza unei legi scrise şi decât pentru fapte 

calificate ca fiind infracţiuni la momentul comiterii. Acest principiu a fost contrazis prin dispoziţiile 

Decretului-lege nr. 187/1949, care permitea sancţionarea persoanelor prin analogie, chiar dacă fapta lor nu este 

infracţiune. Dispoziţia este reluată de mai multe acte normative, permiţând efectiv sancţionarea oricărei fapte, 

indiferent dacă legea o permitea sau o interzicea, deschizând astfel uşor calea către numeroase abuzuri [42]. 

Chiar plecând de la garantarea incompletă şi formală a drepturilor fundamentale, regimul comunist şi-

a încălcat frecvent propria legislaţie. Astfel, articolul 30 din Constituţia din 1948 prevedea că nimeni nu poate 

execută o pedeapsă decât în urma unei condamnări pronunțate de către o instanţă judecătorească. Totuşi, prin 

HCM nr. 1554/1954, nepublicată, se dispunea trimiterea în coloniile de muncă a „elementelor duşmănoase” 

pe baza unor decizii emise de către o comisie din cadul Ministerului Afacerilor Interne, în urma propunerilor 

Direcţiei Generale a Securităţii şi a Direcţiei Generale a Miliţiei. De asemenea, articolul 8 din Constituţia din 

1948 prevedea că „Proprietatea particulară şi dreptul de moştenire sunt recunoscute şi garantate prin lege”, 

prin Decretul nr. 256 din 1 martie 1949 au fost trecute „în proprietatea statului, ca bunuri ale întregului popor 

exploatările agricole moşiereşti (...) cu întreg inventarul viu, mort şi clădirile”. După o singură zi, Decretul nr. 

83 stabilea pedepse drastice pentru proprietarii care se opuneau acestor confiscări, anume pedeapsa cu 

închisoarea între 5 şi 15 ani. Cu închisoarea între 3 şi 12 ani şi amendă între 25.000 şi 200.00 de lei erau 

pedepsiţi funcţionarii publici care „nu vor executa sau vor împiedica exercitarea însărcinărilor ce le revin” 

[43]. 

Potrivit unui studiu făcut de Procuratura Generală în anul 1953, au fost descoperite în toate coloniile 

de muncă deţinuţi numai pe bază de adrese, însoţite de tabele nominale. În martie 1953, 2.293 de persoane se 

aflau în lagărul Peninsula de la Canal numai în baza unor astfel de documente sumare, iar în iulie aceluiaşi an 

1.500 de persoane. Procuratura Generală a constatat că aceste persoane erau „deţinute în mod ilegal” [44]. 

Opoziţia Securităţii a făcut să nu se poată dispune eliberarea acestora, iar investigaţiile au încetat ca urmare a 

presiunilor făcute de reprezentanţii poliţiei politice. Abuzurile erau numeroase şi în cazurile în care deţinuţii 

nu erau eliberaţi la data la care se încheia pedeapsa. La 20 iulie 1953, în această situaţie se aflau 402 deţinuţi 

din coloniile de muncă de pe tot cuprinsul României [45]. 

Instituţia care coordona activităţile de represiune politică era, în primul rând, Securitatea. Prin Decretul 

nr. 221 din 30 august 1948 s-a înfiinţat Direcţia Generală a Securităţii Poporului (DGSP), care a funcţionat 

formal ca departament al Ministerului Afacerilor Interne. Principala sa atribuţie, prevăzută de articolul 2, era: 

„Apărarea cuceririlor democratice şi asigurarea securităţii RPR contra uneltirilor duşmanului din interior şi 

exterior”. Ofiţerii de Securitate erau singurii care aveau competența de a instrumenta cazurile de infracţiuni ce 

primejdiau „regimul democratic şi securitatea poporului”. Securitatea era condusă de Gheorghe Pintilie, care 

deţinea şi funcţia de ministru adjunct de Interne, avându-i directori adjuncţi pe generalii Alexandru Nicolschi 

şi Vladimir Mazuru, toţi trei agenţi ai serviciilor secrete sovietice [46]. 

În concluzie, relativ la caracterul de clasă și discriminatoriu al legislaţiei represive subliniem că, în 

fapt, după 23 august 1944, în viziunea conducerii de partid și de stat, societatea română a fost împărțită în două 

- proletariatul în alianță cu țărănimea săracă, ai căror reprezentanți erau „ORGANELE” de partid și de stat, și 

opozanții pasivi ai comunismului (pentru că cei activi fie au fost lichidați, fie se aflau închiși în închisori sau 

imobilizați în colonii de muncă la canal, în mine ori în Bărăgan. Dacă, pentru organele de partid și de stat, 

conducerea PCR a asigurat o imunitate totală, astfel ca „nici un activist cu muncă de răspundere să nu poată fi 

anchetat sau arestat fără aprobarea organului de partid competent” [47], pentru opozanții comunismului, reali 

sau închipuiți, în februarie 1955, prin Decretul nr. 62, a fost introdus în Codul penal art. 193. Acest articol, 

contrar principiilor de drept, putea fi aplicat pentru fapte retroactive și condamna pe toți cei care „s-au pus în 

slujba regimului burghezo-moșieresc” cu două pedepse: de la 2 la 8 ani închisoare erau condamnate persoanele 

cu „activitate contra clasei muncitoare” și cu până la 25 ani de închisoare pentru „activitate intensă” contra 

clasei muncitoare. Aici au fost încadrați foștii prefecți, deputați și senatori, polițiști, jandarmi, gardieni publici, 

gardieni de închisori, membri ai partidelor istorice, magistrați, avocați, funcționari administrativi etc. Și findcă 

am vorbit de servicii secrete să vedem și carateristica specifică a legislației represive, caracterul secret al 
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acesteia, nu înainte de a menționa faptul că, paradoxal, nici măcar legislaţia represivă, oricât de disciminatorie 

era, nu a fost respectată de către regimul comunist [48]. 

6.2.2. Caracterul „secret” al legislației represive. Caracterul secret al legislaţiei represive este o altă 

caracteristică a legislaţiei din perioada comunistă. Legislaţia penală cu caracter public, cuprinsă în Codul Penal 

şi în decretele care l-au modificat, apărute în Buletinul Oficial, a fost completată de o serie de decrete şi hotărâri 

ale Consiliului de Miniştri sau ale Marii Adunări Naţionale care au consolidat cadrul legal al represiunii. 

Pornind de la acestea, Ministerul de Interne a emis măsurile administrative care vizau categorii de persoane 

considerate indezirable de regim. Sute de mii de oameni au fost internaţi în lagăre şi colonii de muncă, li s-a 

stabilit domiciliu obligatoriu sau au fost deportaţi, fără a exista o decizie judecătorească în acest sens. 

În lipsa posibilității de a cunoaşte legislaţia represivă, persoanele au fost condamnate ori sancţionate 

cu măsuri privative de libertate, fiind astfel deschisă calea abuzurilor [49]. Conform notei de studiu nr. 

00880015 din 14 decembrie 1967, întocmită de Serviciul C al Consiliului Securităţii Statului, începând cu anul 

1949 s-au stabilit măsuri de dislocare şi fixare de domiciliu obligatoriu, internare în colonii şi unităţi de muncă 

şi acordare de loc de muncă obligatoriu unor categorii de persoane care, fără a putea fi condamnate penal, 

făceau obiectul acestor măsuri represive ale regimului comunist [50]. Aceste acte normative aveau un caracter 

secret. Dacă ar fi fost date publicităţii, regimul de democraţiei populare de la Bucureşti ar fi dezvăluit întregii 

lumi mijloacele represive utilizate pentru controlul populaţiei. Un al motiv al secretizării ține de faptul că 

acestea încălcau chiar prevederile constituţionale ale RPR, oricât de formale erau acestea, referitoare la 

drepturile şi libertăţile individiaule: „Inviolabilitatea persoanei şi a domiciliului, libertatea cuvântului și dreptul 

de asociere” [51]. Decretul nr. 6 din 1950 relativ la înfiinţarea unităţilor de muncă, rezolva două probleme ale 

regimului: nevoia acută de forţă de muncă, dar şi necesitatea de a decongestiona sistemul penitenciarelor. Acest 

decret a fost completat prin Ordinul nr. 100 al MAI din 3 aprilie 1950, prin care se stabileau categoriile de 

persoane care putea face obiectul internării: „Cei ce lansau sau răspândeau zvonuri alarmiste, cetăţenii români 

care întreţineau legături de prietenie cu membrii familiilor ambasadelor imperialiste, cei care aduceau injurii 

Partidului Comunist”. Termenele internărilor puteau varia între 6 luni şi 2 ani. Prin Hotărârea Consiliului de 

Miniştri nr. 1554 din 22 august 1952, unităţile de muncă au fost transformate în colonii de muncă, adăugându-

se noi categorii de persoane care puteau fi internate: „foştii poliţişti, foştii condamnaţi, începând din 1945, 

pentru trecerea frauduloasă a frontierei, cei ce duceau acţiuni duşmănoase atât la sat, cât şi la oraş, elemente 

cu un trecut reacţionar cunoscut, cadre active ale fostelor grupări şi partide fasciste şi burghezo-moșierești”. 

Prin aceeaşi hotărâre erau înfiinţate şi batalioanele de muncă, destinate „bărbaţilor fără o ocupaţie permanentă, 

speculanţilor” [52]. 

HCM nr. 1554 din 1952 prevedea: „Art 1. Având în vedere rezistența tot mai activă a elementelor 

duşmănoase şi faptul că acestea încearcă încontinuu să saboteze în mod organizat măsurile Guvernului şi 

Partidului îndreptate spre întărirea dictaturii proletariatului şi construirea cu succes a socialismului; pentru a 

uşura supravegherea activităţii elementelor duşmănoase şi străine de clasă muncitoare, pentru a le atrage la 

muncă de utilitate socială şi pentru a curăţa cele mai importante centre vitale ale societăţii de elementele 

duşmănoase, se va admite ca măsură excepţională, provizorie, internarea administrativă pentru efectuarea 

muncii obligatorii. În acest scop se organizează colonii și batalioane de muncă și domiciliu obligatoriu”. 

Regimul domiciliului obligatoriu se aplica pentru „toţi exploatatorii”, fie că vorbim despre moşieri, bancheri, 

mari funcţionari, foşti proprietari de fabrici şi îndreprinderi, rudele celor fugiţi din ţară, etc. Stabilirea 

domiciliului obligatoriu se făcea la nivel regional cu avizul Comisiei Centrale. Părăsirea domiciliului 

obligatoriu şi a locului de muncă obligatoriu, se pedepseau cu închisoare de la 3 la 5 ani [53]. Din cercetarea 

celor aproximativ 70.000 de fișe matricole penale, s-a constatat că au fost emise numeroase decizii de internare 

în unităţi sau colonii de muncă care cuprindeau, fiecare, câteva sute de nume. O parte dintre acestea prelungeau 

termenul de internare, altele stabileau acest regim după expirarea termenelor pedepselor pronunţate de justiţie, 

altele acţionau retroactiv asupra unor deţinuţi ce fuseseră reţinuţi abuziv cu ani în urmă de organele de 

Securitate sau de Miliţie. Arestările şi internările în lagărele şi coloniile de munca au atins cel mai înalt nivel 

în anul 1952. În acest an, au fost operate 24.826 de arestări şi 11.913 internări în unităţile de muncă [54]. 
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Despre Dreptul penal utilizat ca instrument represiv în slujba puterii, în perioada regimului 

comunist, vom detalia și argumenta în partea doua a studiului nostru, ce va apare în numărul următor al 

revistei. 
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