1. Instaurarea regimului comunist în România: tranzi ia spre
totalitarism
În elegerea contextului politic interna ional la jum tatea sec. XX poate
explica rapiditatea prin care comunismul s-a impus în rile din centrul i estul
continentului european.
Ap rut pentru prima dat în Rusia în urma revolu iei din octombrie 1917,
comunismul s-a men inut de la un cap t la altul al domina iei sale prin teroare,
violen i crim . De i evolu ia sa a fost diferit de la o ar la alta i de la o
perioad la alta ceea ce l-a ajutat s supravie uiasc atâtea decenii a fost
represiunea. Lupta de clas - principiu ideologic fundamental al comunismului nu l-a împiedicat s extermine pe lâng adversari - „burghezi”, „mo ieri”,
„imperiali ti” sau „fasci ti” - chiar pe proprii activi ti. Nefiind compatibil cu
libertatea, comunismul a instaurat asasinatul fizic, moral i psihic ca instrument
al metodelor sale de supravie uire.1
Comunismul exportat în rile Europei Centrale i de Est a beneficiat de
experien a celor peste 30 de ani de teroare din U.R.S.S. Stalin a creat cu ajutorul
NKVD-ului din rândul activi tilor refugia i la Moscova, Comitetele na ionale de
eliberare pentru rile ce urmau s fie ocupate la sfâr itul r zboiului mondial.2
Dac în 1939 doar U.R.S.S.-ul i Mongolia î i revendicau regimul marxistleninist, în 1949 comunismul î i impusese domina ia asupra a 8 noi state din
Europa - Albania, Germania de Est, Bulgaria, Ungaria, Polonia, România,
Cehoslovacia, Iugoslavia - i dou din Asia - China i Republica Popular
Democrat Coreean . Num rul popula iei statelor comuniste a ajuns de la 170
milioane în 1939 la aproximativ 845 milioane în 1949.3 Potrivit lui Soulet „în
contextul infernal al celui de-al doilea r zboi mondial, cople itor prin ur ,
nedreptate, discriminare, egoism înver unat, corup ie i teroare, ideea comunist
str lucea din ce în ce mai puternic, ca o stea în întuneric”4. Sfâr itul r zboiului
crease pentru ideologia comunist ansa dobândirii credibilit ii i legitimit ii
necesare pentru atragerea de noi adep i. Statul în elegea s profite de statutul de
putere înving toare a U.R.S.S.-lui i î i urmeaz convingerea potrivit c reia
domina ia politic se construie te mai ales pe succesul militar: „Acela care
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ocupa acum un teritoriu î i impune acolo propriul sistem social. Oricine î i
impune propriul s u sistem atâta timp cât propria armat poate s o fac .”5
În plan intern, la 23 august 1944, Regele Mihai a înl turat dictatura
mare alului Ion Antonescu, alegând ca România s treac de partea U.R.S.S.
împotriva Germaniei. Aceste evenimente au favorizat aducerea în prim planul
evenimentelor politice române ti a unor oameni preg ti i de sovietici pentru
preluarea conducerii rii. Fiind teoretic un stat independent - de i ara fusese
invadat de Armata Ro ie - România se vedea nevoit s stabilizeze rela iile cu
U.R.S.S.6 Pân la încheierea armisti iului îns sovieticii simulând c au de-a
face cu o ar inamic au luat prizonieri peste 150.000 militari români care
a teptau s primeasc ajutor, apoi au devastat, rechizi ionat, jefuit i ucis, creând
un haos care s le permit ulterior s poat pretinde reabilitarea ordinii.7
Încheiat la 12 septembrie 1944, „Conven ia de armisti iu între Guvernul
Român, pe de o parte i guvernele Uniunii Sovietice, Statelor Unite i Regatului
Unit, pe de alt parte”, ofer Înaltului comandament aliat (sovietic) prerogative
importante în monitorizarea modului în care sunt exercitate libert ile civile i
politice pe teritoriul României. În acest context Conven ia de armisti iu poate fi
privit ca un text constitu ional, a c rui menire era limitarea suveranit ii
României: ceea ce induce ideea unui protectorat sovietic, exercitat în numele
puterilor aliate, dar f r niciun control efectiv din partea reprezentan ilor
britanici i americani.8
Modelul cuceririi puterii de c tre comuni tii români, mai pu ini de o mie în
1944, se încadreaz perfect în tiparul general est-european. Formula de mare
coali ie a Blocului Na ional Democratic care îi reunea pe na ional- r ni ti,
liberali, social-democra i i comuni ti, las loc unei campanii prin intermediul
c reia Partidul Comunist din România i alia ii s i revendic în întregime
alc tuirea guvernului i monopolul puterii politice.
„Falsa Mare Coali ie” a devenit un fapt concret la 26 septembrie 1944 când a
fost publicat Proiectul de Platform al Frontului Na ional-Democrat la care au
aderat al turi de P.C.R. i P.S.D., Frontul Plugarilor, Uniunea Popular
Maghiar i o parte din sindicate. În acest context comuni tii manifestau un
comportament totalitar utilizând tactici abuzive i violente pentru îndep rtarea
liderilor politici i pentru preluarea controlului în toate sectoarele cheie - armat ,
justi ie i interne - urm rind în tot acest timp i sprijinul maselor.9
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Importan a guvernului R descu în via a politic intern este destul de redus
deoarece, deciziile majore se luau la Moscova, mai ales dup vizita lui Gh.
Gheorghiu-Dej i Anei Pauker din ianuarie 1945 - care au fost asigura i de tot
sprijinul sovietic în ofensiva de preluare a puterii.10
În plan interna ional, între 4 i 11 februarie 1945, avusese loc Conferin a de la
Yalta, la care liderii marilor puteri (U.R.S.S., S.U.A. i Marea Britanie) au
stabilit împ r irea lumii în sfere de influen (centrul i estul Europei reveneau
U.R.S.S.)11
Pe fondul tensiunilor politice din România, la 27 februarie, Andrei Vâ inski,
adjunctul ministrului de externe sovietic Viaceslav Molotov, s-a deplasat la
Bucure ti, impunând regelui Mihai înlocuirea guvernului R descu cu un altul
condus de dr. Petru Groza. Dup o tergiversare de câteva zile la 6 martie 1945,
regele a confirmat guvernul Groza, alc tuit din reprezentan ii Frontului Na ional
Democrat i ai grup rii liberale conduse de Gheorghe T t r scu. Formarea
guvernului Groza marca o schimbare de regim deoarece for a politic decisiv
era Partidul Comunist Român, care urm rea lichidarea adversarilor politici i
instaurarea unor structuri de tip sovietic în România.12 Din 6 martie, pe plan
intern este instituit un puternic proces de sovietizare, eforturile concentrându-se
asupra prelu rii puterii de c tre comuni ti, în acest sens urm rindu-se crearea
unui cadru juridic constitu ional, adecvat, confiscarea i planificarea economiei,
perfec ionarea institu iilor represive, regimul muncii, monopolul statului asupra
mass-media i ideologizarea popula iei fiind tot atâtea etape ale ascensiunii
noului regim. În acest context, la 16 octombrie este convocat prima conferin
a Partidului Comunist Român care alege un comitet central i un birou politic ai
c rei membri vor conduce pân în 1952: Gheorghiu-Dej, secretar general, Ana
Pauker i Teohari Georgescu ca secretari.13
Recunoa terea guvernului Petru Groza la 4 februarie 1946 de c tre S.U.A. i
Marea Britanie a reprezentat o grea lovitur pentru partidele istorice române ti
i a dat libertate comuni tilor în organizarea alegerilor la 19 noiembrie.
Asigurarea unui cadru democratic pentru desf urarea alegerilor nu a fost decât
o concesie tactic din partea comuni tilor. Diferen a dintre viziunea sovietic
asupra libert ii politice i exigen ele opozi iei democratice nu a întârziat s se
manifeste. Obiectivul noii false coali ii dominat de comuni ti, Blocul Partidelor
Democratice, în lunile anului 1946 a fost constituirea unui cadru administrativ
definit prin mobilizarea tuturor resurselor în vederea elimin rii oric rei
posibilit i de manifestare a partidelor democratice. Independen a birourilor de
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la sec iile de votare i transparen a num r torii de voturi nu erau decât dou
dintre exigen ele pe care guvernul Groza a omis, în mod deliberat, s le transcrie
în Decretul-lege nr. 2.219 din 16 iulie 1946.14
Strategia guvernului, confruntat cu un deficit de legitimitate i cu un suport
destul de redus din partea popula iei a implicat în lunile care au precedat
organizarea alegerilor, mobilizarea aparatului de stat în serviciul propagandei
oficiale. Pe lâng partizanatul administra iei a existat disponibilitatea
autorit ilor de a face uz de violen a fizic în vederea anihil rii candida ilor
partidelor democratice.
În aceste condi ii, alegerile desf urate pe 19 noiembrie 1946, au creat o fals
legitimitate democratic minorit ii politice reprezentat de Partidul Comunist.
Evenimentele desf urate în ziua de 19 noiembrie 1946 ne sunt prezentate
sugestiv, prin depozi iile emisarilor occidentali i din memoriile partidelor
democratice. Tabloul a cuprins împiedicarea partidelor democratice de a fi
prezente în sec iile de votare, agresarea fizic a votan ilor opozi iei, interven ia
brutal a autorit ilor statului în activitatea de votare. În acest mod Partidul
Comunist, a încercat s previn o victorie a partidelor democratice.15
Interven ia brutal din 19 noiembrie 1946 a fost dublat în zilele ce au urmat
de recurgerea la frauda electoral . Rezultatele oficiale au fost amânate câteva
zile, pân când la 22 noiembrie 1946, a fost anun at victoria Blocului Partidelor
Democratice, cu aproximativ 70% din num rul voturilor i 348 de locuri în noua
Adunare, fa de 32 de locuri ale Partidului Na ional r nesc i 33 de locuri ale
altor partide ce nu f ceau parte din Bloc. Ra iunea întârzierii proclam rii
rezultatelor oficiale devenea explicabil prin revizuirea rezultatelor în beneficiul
Blocului Partidelor Democratice. Reac ia partidelor democratice i cea a
oficialilor britanici i americani au fost marcate de denun area fraudei i a lipsei
de credibilitate a rezultatelor oficiale. În prealabil campania electoral fusese
marcat i de procesul i execu ia mare alului Antonescu (1 iunie 1946).16
Anul 1947 închide cercul tranzi iei c tre regimul de democra ie popular .
Dup semnarea Tratatului de pace cu România, la 10 februarie 1947, justi ia
regimului s-a n pustit din nou asupra r ni tilor i liberalilor, fiind aresta i mii
de oameni. i de aceast dat erau învinui i de „fascism”, „legionarism”,
„spionaj în favoarea imperiali tilor anglo-americani” i „crime de r zboi”.
Acuza iile erau lipsite de orice temei, iar arest rile nu aveau nicio baz legal ,
fiind f cute în virtutea unui ordin al Ministerului de Interne. Persoanele arestate
erau trimise la închisorile din Gherla, Pite ti, Craiova, Miercurea Ciuc, iar
numitorul lor comun era c f cuser campanie în beneficiul partidelor de
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opozi ie. „Legea pentru purificarea administra iilor de stat”, din 30 martie 1945,
dup ce enumera criteriile i motivele epur rii, prevedea la articolul 10 „lag re
speciale” pentru munca obligatorie a salaria ilor îndep rta i din serviciu. Este
vorba de o prim form a condamn rilor administrative, exercitate direct de
Miniterul Afacerilor Interne, f r proces juridic, doar pe baza întocmirii unei
liste. Aceast form extrajuridic de puni iune a f cut mai târziu sute de mii de
victime, internate în unit i, colonii i locuri de munc obligatorii între anii
1950-1964.17
Odat cu ob inerea majorit ii în Adunarea Deputa ilor, înt rirea controlului
asupra societ ii i statului devine prioritatea regimului. Eliminarea total a
adversarilor politici era noul pas ce trebuia f cut. La 14 iulie, pe micul aeroport
T m dau din Sud-Estul Bucure ti-ului, au fost aresta i membrii marcan i ai
principalului partid de opozi ie - Partidul Na ional r nesc - care încercaser s
se refugieze în Occident. Partidul, care era cel mai temut i puternic opozant al
regimului a fost scos în afara legii printr-un Jurnal al Consiliului de Mini tri.
Întreaga conducere a partidului a fost arestat iar în noiembrie 1947, Iuliu
Maniu i Ion Mihalache au fost condamna i la închisoare pe via , pentru „înalt
tr dare”, iar principalii lor colaboratori la pedepse maxime. Iuliu Maniu, Ion
Mihalache, Victor R dulescu Pogoneanu i-au asumat martiriul pân la cap t,
având s moar în deten ie.
Partidul Na ional Liberal î i înceteaz la rândul s u activitatea, iar la 7
noiembrie 1947 sunt elimina i din guvern liberalii disiden i în frunte cu
Gheorghe T t r scu în urma vot rii unei mo iuni de neîncredere de c tre
Adunarea Deputa ilor.
Partidul Social Democrat în urma unor presiuni importante asupra membrilor
s i a fost nevoit s fuzioneze cu Partidul Comunist Român la 12 noiembrie
1947. Cei care s-au opus fuziunii au fost aspru pedepsi i, dup o lung anchet Constantin Titel Petrescu, Ion Fluera , Iosif Jumanca, George Grigorovici i
Gheorghe Ene Filipescu - fiind condamna i la pedepse ajungând pân la munca
silnic pe via . Cei mai mul i dintre ei au murit în închisoare.18
Domina ia sovietic asupra României prindea tot mai mult contur, ultima
provocare fiind înl turarea Regelui Mihai. Amenin at cu declan area unui r zboi
civil la 30 decembrie 1947, Regele a fost silit s abdice. În aceea i zi Adunarea
Deputa ilor a votat abolirea monarhiei i proclamarea Republicii Populare
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România. Acest eveniment a reprezentat instaurarea unei dictaturi f r
precedent în istoria noastr , pe baza unui stat totalitar.19
În plan interna ional, dup 1947, rela iile rilor democratice cu rile
nedemocratice încep s se deterioreze progresiv. Planul Marshall lansat de
S.U.A. la 9 iunie 1947 pentru refacerea economic postbelic a rilor europene
este respins de rile Est-Europene la presiunea U.R.R.S. În acest context, se
formeaz Kominformul i se semneaz Tratatul bilateral de colaborare, prietenie
i ajutor reciproc (C.A.E.R.) cu U.R.S.S. la 4 februarie 1948.20
Deasemeni în 1955, se înfiin eaz Organiza ia Tratatul de la Var ovia, alian
militar bazat pe afinit i ideologice, toate având un rol important în
consolidarea controlului sovietic asupra României. 21
Pe plan intern, este urm rit transformarea economiei române ti în
concordan cu modelul sovietic i totodat integrarea ei în blocul sovietic. În
1945 se înfiin eaz primele întreprinderi mixte cu capital româno-sovietic,
Sovromurile22, ajungându-se în 1948 la controlul sovietic deplin asupra
industriei române ti. Mai mult, semnarea tratatului comercial la Moscova în
1947 echivaleaz cu izolarea i ruperea rela iilor României cu rile occidentale.
În economie este promovat rapid industria grea i colectivizarea agriculturii
prin intermediul unor serii de planuri economice elaborate i administrate de la
centru. Prin legea adoptat la 11 iunie 1948 se trece la na ionalizarea accelerat
a întreprinderilor industriale i miniere, a b ncilor i societ ilor de asigurare,
spitalelor, caselor de film, cinematografelor, din 1949 urmeaz farmaciile,
laboratoarele, întreprinderile chimice, iar în 1950 o parte din fondul de
locuin e.23
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Colectivizarea agriculturii a demarat în martie 1949 fie prin represiune direct
(arestarea a peste 80.000 de rani opozan i), fie prin alte mijloace de presiune
(cotele fixe obligatorii). Cu toate acestea s-a desf urat într-un ritm lent, cel
pu in pân în 1951, iar teama izbucnirii unor revolte ca în Polonia i Ungaria
duce la diminuarea preten iilor economice i desfiin area cotelor obligatorii la
anumite produse. Din 1958 se revine în for la sistemul economic stalinist, atât
în industrie cât i în agricultur , iar industria constructoare de ma ini i
siderurgia sunt intele predilecte ale dezvolt rii. Pentru toate acestea era nevoie
de o mare cantitate de energie i în consecin statul comunist se implic într-o
serie de mari proiecte hidroenergetice. Pentru toate acestea a fost nevoie de
munca for at a de inu ilor politici.24

2. Baza legislativ a regimului de munc for at
Procesul comuniz rii României presupunea un ansamblu de m suri care s
sus in proiectul pe fiecare dintre palierele societ ii. Era nevoie de adaptarea
institu iilor statului, crearea altora noi, odat cu asigurarea resurselor umane
care s fac posibil comunizarea rii. Contextul interna ional fusese creat sub
presiunea U.R.S.S. Mai r mânea ca în interiorul rii condi iile comuniz rii s
fie create de personajele preg tite în prealabil de serviciile secrete (K.G.B.), de
cadrele Partidului Comunist i de al i agen i ai Moscovei. Desf urat în etape,
urm rindu-se pas cu pas destructurarea societ ii române ti tradi ionale i
preluarea controlului asupra institu iilor statului, cucerirea puterii politice
permitea trecerea la construirea unei societ i comuniste.25
Represiunea a însemnat un important capitol a procesului de comunizare a
unei societ i diferite de aceea din Rusia bol evic , de modelul sovietic care
trebuia impus României.26
Perioada 1948-1949 reprezint momentul cre rii institu iilor de represiune.
Prin Decretul nr. 221/30 august 1948, se înfiin eaz Direc ia General a
Securit ii Statului. Securitatea avea s devin instrumentul de baz al terorii
comuniste. Func ionând formal ca departament în cadrul Ministerului de Interne
- condus din 6 martie 1945 de Teohari Georgescu - Securitatea era coordonat
de Gheorghe Pintilie, director general cu rang de ministru, având ca adjunc i al i
24
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doi generali, Alexandru Nicolski i Vladimir Mazuru, to i trei importan i agen i
ai serviciilor secrete sovietice.27
Cu o misiune precis formulat : „ap rarea cuceririlor democratice i asigurarea
securit ii Republicii Populare Române contra du manilor din interior i
exterior”, Securitatea devenea principalul instrument represiv al comuniz rii
rii. Despre modul în care a f cut-o, a declarat la anchet în 1953, însu i fostul
ministru de interne:
„De la 6 martie 1946 pân la 26 mai 1952, du manul din untru i dinafar a
primit numeroase lovituri. În cei 7 ani, peste o sut de mii de bandi i au fost
aresta i i condamna i pentru c au uneltit împotriva regimului nostru. Aceasta a
însemnat sute de organiza ii teroriste, de diversiune, de spionaj descoperite i
nimicite. Întregul aparat de opresiune al burgheziei, Siguran a Serviciul Special
de Informa ii, Serviciul de Contrainforma ii al Armatei a fost arestat. De
asemenea au fost arestate: toate elementele legionare - identificate - care au avut
func ii de r spundere, cei din politia legionar , fostele conduceri centrale i
jude ene ale partidelor burgheze, fostele state majore ale Sec iilor militare
na ional r niste, fo tii mini tri, prefec i, senatori, deputa i din 1920 - 1944,
elemente legate în trecut de serviciile de spionaj ale rilor imperialiste,
conduc torii sectelor du m noase regimului, precum i alte categorii i elemente
cu trecut du m nos. Toate acestea nu puteau s fie realizate f r ura de clas . În
perioada în care nu exista pedeapsa cu moartea s-a aplicat aceast pedeaps
acelor care au încercat s loveasc în interesele poporului muncitor. S-a cur at
ara de bandele înarmate din mun i, care trecuser la acte bandite ti. Toate
acestea s-au realizat cu un aparat la început tân r, care a crescut, devenind ast zi
un instrument puternic în mâna Partidului, plin de ura împotriva du manului
devotat Partidului, clasei muncitoare. F r ura de clas , nu a fi putut munci la
crearea unui astfel de aparat.”28
Ura de clas a fost principiul suprem prin care regimul comunist a func ionat.
În acea perioad totul era subordonat ideii luptei de clas . Ajuns în posesia
arhivelor fostei Siguran e i ale serviciilor secrete, Securitatea i-a realizat
propriile eviden e ale inamicilor i acelor suspecta i de a fi ostili regimului
ajungând s aib sub control institu iile statului, între care i sistemul
penitenciar.29
Sub controlul direct i permanent al Securit ii, toate institu iile implicate în
angrenajul represiunii au concurat în a asigura caracteristica general a

27
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regimului penitenciar, aceea de distrugere fizic i psihic a opozan ilor i de
r spândire a fricii în rândul celorlal i.
Perioada 1949-1953 este recunoscut ca fiind momentul maxim al represiunii,
cu cele mai multe victime i cu cele mai inumane mijloace.
Trecut din 6 martie 1949, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne,
Direc ia General a Penitenciarelor devenea un instrument oricând la îndemâna
„bra ului înarmat al Partidului”. Deasemeni în 1948/1949 a ap rut un nou
regulament secret, de ordine intern , de func ionare a închisorilor i a regimului
de deten ie. El a fost copiat, dup cel sovietic, reprezentând o form barbar de
exterminare lent , fizic i psihic , a opozan ilor, prin izolarea total de familii
i societate, c reia i se ad ugau munca for at i epuizant , înfometarea,
condi iile inumane i permanenta supraveghere. Pentru de inu ii politici, legea a
fost suspendat , fiind înlocuit de f r delege, de umilin e, de b t i, de toat
gama distrugerii fiin ei umane.30
*
Baza sistemului legislativ represiv a fost formulat înc din perioada 19481949, dup 1950 legisla ia fiind completat în func ie de interesele de moment
ale regimului comunist, de evolu ia realit ilor interna ionale, de amploarea
procesului de colectivizare for at .
Primele intern ri administrative au fost stabilite prin Decretul nr. 6 din 14
ianuarie 1950 când au fost create Unit ile de Munc . Motiva iile apari iei
unit ilor de munc erau explicate în articolul 1: „Pentru reeducarea elementelor
du m noase Republicii Populare Române i în vederea preg tirii încadr rii lor
în via a social în condi iile democra iei populare i construirii socialismului
puteau fi trimi i în unit ile de munc :
a) Cei care prin faptele i manifest rile lor, direct sau indirect, primejduiesc
sau încearc s primejduiasc regimul de democra ie popular ,
îngreuneaz sau încearc s îngreuneze construirea socialismului în
Republica Popular Român , precum i cei care, în acela i mod,
def imeaz puterea în stat sau, organele sale, dac aceste fapte nu
constituie sau nu pot constitui, prin analogie infrac iuni;
b) Condamna ii pentru infrac iuni împotriva Securit ii Republicii Populare
Române care la expirarea execut rii pedepsei nu se dovedesc a fi
reeduca i.
Trimiterea în unit ile de munc se f cea prin Decizia Ministerului Afacerilor
Interne. Durata deten iei în aceste unit i de munc era stabilit de la 6 luni pân
30
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la 2 ani. Ea putea fi redus sau prelungit , f r a se dep i 5 ani. P r sirea
unit ilor de munc , f r o autoriza ie scris în prealabil, se pedepsea cu
închisoarea corec ional de la 6 luni la 5 ani.31
La 3 aprilie 1950, articolului 1 din Decretul nr. 6 i s-au adus complet ri prin
ordinul Cabinetului M.A.I. nr. 100 în legatur cu cei care urmau s fie interna i:
- to i care lanseaz sau r spândesc zvonuri alarmiste, tenden ioase,
du m noase; ascult i difuzeaz propagand de n at a posturilor de radio
imperialiste.
- to i cei care aduc injurii P.M.R., conduc torilor s i i rilor de democra ie
popular .
- to i cet enii români care între in leg turi de prietenie cu lega iile
imperialiste, care au frecventat sau frecventeaz bibliotecile, concertele i în
general manifest rile propagandistice ale lega iilor imperialiste, precum i cei
care sunt în rela ie cu familiile func ionarilor ambasadelor imperialiste.
- to i cei care a â la manifest rile rasiale i ovine.
- Instigatorii la nesupunere sau neexecutare - cei care duc la ac iuni
du m noase atât la sat cât i la ora - în contra m surilor guvernului cu privire
la:
1. colectiviz ri, colect ri, planuri de cultur , comas ri;
2. elementele cu un trecut reac ionar cunoscut sau fo tii exploatatori care
ocup înc posturi de r spundere în produc ie i care dovedesc
continuu, prin atitudinea lor, del sarea grav , nejustificat , prin
incapacitatea lor profesional ;
3. atitudine care atrage dup sine defec iuni vizibile i frânarea
produc iei.
- to i cei care sub masca religioas fac prozelitism (diferite religii sau secte),
adic speculeaz sentimentele religioase pentru a-i determina la atitudini ostile,
du m noase regimului,minuni, prelegeri cu dedesubturi du m noase, etc.
- cei care prin coresponden a intern sau interna ional , iau atitudine
du m noas , transmit tiri teden ioase, alarmiste, du m noase, instig .32
Motiva ia acestei legi se reg sea în urm torul enun : „du manul de clas din
ara noastr , fabrican ii i mo ierii expropria i, bancherii i marii negustori,
elemente deblocate i epurate din aparatul de stat i chiaburii, slugile
imperialismului caut prin fel de fel de mijloace ca: zvonuri alarmiste, injurii,
manifest ri rasiale i ovine, instig ri, misticism religios, mergând pân la acte
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de teroare, sabotaj, diversiune, s creeze agita ie, s alarmeze popula ia, s
îndemne la nesupunere, s împiedice construirea socialismului.33
În anul 1952 a fost dat Decretul nr. 257 prin care au fost reînnoite dispozi iile
Decretului nr. 6 din 1950 i s-a emis H.C.M. nr. 1.554 din 22 august 1952, prin
care unit ile de munc au primit o nou reglementare juridic , fiind
transformat în Colonii de Munc . În plus, fa de prevederile Decretului nr.
6/1950 i a ordinului nr. 100 din 3 aprilie 1950, în coloniile de munc puteau fi
internate i alte categorii de persoane:
- cadre active ale fostelor grup ri i partide fasciste i burghezomo iere ti, cum sunt: fostele cadre legionare, cuziste, imrediste,
mylosiste, sioniste, partide hitleriste, na ional r niste (maniste),
liberale (bratieniste), titeliste, t t r sciene, bejeniste;
- vechea agentur a fostului Serviciu Special de Informa ie (S.S.I.),
vechea agentur a Marelui Stat Major, a Siguran ei, a Poli iei, agentura
de spionaj i contraspionaj german i maghiar ;
- fo tii condamna i pentru trecerea frauduloas a frontierei, începând din
1945;
- chiaburi care saboteaz m surile luate de guvern;
- fo tii condamna i pentru sabotaj începând din 1945;
- fo tii condamna i pentru specul - începând din 1945 care a avut o
condamnare de la 3 ani în sus;
- rudele tr d torilor de patrie i spioni, care au fugit peste grani din
1945 (tat i copii majori, b rba i);
- rudele elementelor du m noase regimului nostru care au fugit peste
grani de dinainte de 1944 (ale fostelor cadre legionare, membri de
vaz ai fostelor partide burghezo-mo iere ti care duc activitate de
def imare a regimului nostru); tat i copii majori, b rba i;
- condamna i pentru infrac iuni împotriva securit ii Republicii Populare
Române care la expirarea execut rii pedepsei prin comportarea lor nu
prezint încredere de a fi folositori;
- recidivi tii de drept comun care au mai mult de 3 condamn ri i care
reprezint un pericol pentru lini tea i asiguarea avutului oamenilor
muncii.
Durata reeduc rii în coloniile de munc era fixat de la 6 luni la 5 ani.34
Tot prin H.C.M. nr. 1554/1952 au fost create i batalioane de munc . În
batalioanele de munc erau încadra i, „acolo unde statul avea necesit i to i
b rba ii ap i de munc , care vor fi dovedi i c circa 6 luni pe an nu muncesc i
c nu au ocupa ie precis i permanent ”. Mai puteau fi trimi i în aceste
33
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batalioane „micii speculan i, meseria ii f r autoriza ii i neîncadra i în câmpul
muncii, cei care tr iesc din vânzarea obiectelor personale acumulate i care nu
se încadreaz în câmpul muncii, etc.”35
În motiva ia Decretului nr. 2 din 14 ianuarie 1950 privind înfiin area
Serviciului Muncii, avându-l ca autor pe Emil Bodn ra , ministrul ap r rii, se
men iona: „Datorit stipula iilor militare, prev zute în Tratatul de pace, o parte
din tinerii contingentelor anuale nu pot fi încorpora i, deoarece s-ar dep i
efectivele atinse. Acest plus de tineri, ce nu se încorporeaz de c tre armat ,
constituie prisosul de contingent i, în prezent, se afl la vatr , f r a fi supus
vreunei obliga iuni. Ca o m sur echitabil fa de camarazii lor afla i sub arme
i având în vedere nevoile actuale de refacere i reconstruc ie a rii, se impune
ca ace ti tineri, s fie obliga i a efectua munca de interes public, care s
reprezinte echivalentul militar sub arme.” Serviciul Muncii subordonat
Ministerului Construc iilor, urma s asigure prestarea de munc la execuatrea
lucr rilor de construc ii de interes general, din partea unui însemnat num r de
tineri care nu dobândeau statutul de militar încorporat în unit ile Ministerului
Ap r rii, într-un stagiu echivalent, ce le aducea dreptul de a primi livret militar.
În fapt, acestui Serviciu, prin ordinele i directivele Ministerului Ap r rii, îi era
conferit i o pronun at not discriminatorie i represiv . Se prevedea ca la
recrutarea tinerilor s fie avute în vedere atât originea social , cât i
caracterizarea politic , astfel încât cei provenind din categoriile: chiaburi,
mo ieri, burghezi, comercian i, condamna i politici, deporta i, cu rude în
str in tate, sectan i religio i, suspec i apar inând de fapt sferei elementelor
du m noase regimului. În anii 1949-1960, Direc ia General a Serviciului
Muncii, organizat pe centre regionale, brig zi i deta amente de munc , a avut
în efectivele sale un num r de 520.055 de militari constructori. Între ei, mul i
intelectuali de valoare, ca viitorii compozitori Pascal Bentoiu i tefan Zorzor,
ai c ror p rin i se aflau în închisoare.36
tefan Zorzor prezint anii petrecu i în cadrul Serviciului Muncii astfel: „Pe
antierul unde ajunsesem cei mai mul i b ie i erau fii de chiaburi sau de rani
certa i cu oamenii colectiviz rii i ajunseser la aceste deta amente de munc
ale armatei din cauza dosarului sau persecu iei vreunui activist (...) Solda ii
îmbr ca i în gri ar tau r u, decorau negativ toate ora ele i inspirau mil . Erau
murdari, obosi i, s vâr i i, încartirui i pe unde se putea, hr ni i ca animalele.
Deta amentele de munc ale armatei, create cu acelea i inten ii, suferind
acelea i dureroase condi ii de existen , aveau avantajul unei aparen e normale
(...) Trei ani am fost folosit ca s construiesc magazii i private pentru armata
35
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opresiunii, pentru gr nicerii care aveau ordin s ne împu te mai bine decât s ne
lase s ne sc ld m în Dun re”.37
La 11 martie 1954 prin H.C.M. nr. 337 s-a abrogat H.C.M. nr. 1554/1952,
prev zându-se desfiin area coloniilor de munc , punerea în libertate a
persoanelor care s-au reeducat i care nu mai prezentau pericol deosebit pentru
securitatea statului, fixarea de domiciliu obligatoriu pentru cele nereeducate i
deferirea organelor de urm rire penal acelor persoane ale c ror fapte întruneau
elementele constitutive ale unei infrac iuni. Apoi prin Decretul nr. 89 din 17
februarie 1958 s-au înfiin at locurile de munc obligatorii, în care puteau fi
internate, ca o m sur administrativ , persoanele prin faptele sau manifest rile
lor primejduiau ordinea de stat, dac acestea nu constituiau infrac iuni. În baza
acestui decret s-a emis H.C.M. nr. 282/1958 prin care s-a stabilit m sura
intern rii în locurile de munc a urm toarelor categorii de persoane:
- fo tii legionari care au avut func ii de la efi de garnizoan inclusiv în
sus;
- fo tii legionari care, la expirarea execut rii unei pedepse privative de
libertate, mai prezint înc pericol pentru securitatea statului;
- fo tii legionari care prin faptele sau manifest rile lor, primejduiesc sau
încearc s primejduiasc ordinea în stat, dac acestea nu constituie
infrac iuni.38
Aceast m sur a fost luat într-o conjunctur interna ional favorabil , în
care Republica Popular Român dorea s fie acceptat în ONU (25 septembrie
1954 cererea României de ob inere a statutului de membru ONU/14 decembrie
1955, primirea), iar la Moscova se înregistra începutul destinderii relative”.39
Dup numai un an în 1956, în contextul izbucnirii revolu iei din Ungaria,
Securitatea, Procuratura, Justi ia i Penitenciarele se aflau în stare de alert . S-a
trecut la un nou val de arest ri, condamn ri, intern ri în închisori în rândul
intelectualilor, studen ilor, muncitorilor i ranilor (majoritatea ranilor fiind
opozan ii celei de-a doua mari campanii de colectivizare început în anul
1956).40
La 25 iulie 1958, Gheorghe Gheorghiu-Dej, în condi iile plec rii trupelor
sovietice din România anun a trecerea la cea de-a doua etap de dur represiune:
„Succesele istorice ob inute de poporul nostru pe toate t râmurile vie ii
sociale - în economie, cultur , via a de stat - demonstreaz întregii lumi c
regimul nostru de democra ie popular este un regim care î i soarbe puterea din
37
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lupta i munca plin de avânt a maselor, din sprijinul unanim al întregului
popor, din elanul nesecat cu care lucreaz oamenii muncii pentru construirea
vie ii noi. Totodat , nu trebuie s uit m c exist în ara noastr epave jalnice
ale vechilor clase exploatatoare, r m i e ale fostelor grup ri, reac ionare i
fasciste, care se leagan i acum în speran a c mersul istoriei ar putea fi întors
i c România ar putea s fie readus în starea de robie i înapoiere pe care a
cunoscut-o în vremea regimului burghezo-mo ieresc. S fie siguri to i ace ti
strigoi jalnici ai trecutului, to i cei pe care poporul nostru i-a aruncat în lada de
gunoi a istoriei, c visurile lor vor r mâne i pe viitor de arte i c mâna
poporului muncitor i a statului s u democrat popular nu va ov i nici pe viitor,
lovind f r cru are în to i cei ce atenteaz împotriva cuceririlor revolu ionare ale
poporului. Cât prive te speran ele pe care aceste epave le pun în sprijinul
cercurilor reac ionare str ine, orice încercare a acestora de a se amesteca în
treburile interne al rilor socialiste va primi i pe viitor o ripost nimicitoare.41
În acest context se reintroduc pedepsele administrative i intern rile în lag re
de munc pe o durat de la 24 la 72 de luni, prin Decretul nr. 89 din 17 februarie
1958 al Prezidiului Marii Adun ri Na ionale (H.C.M. nr. 28/ 5 martie 1958)
„pentru persoanele care prin faptele sau manifest rile lor primejduiesc sau
încearc s primejduiasc ordinea în stat, dac acestea nu constituie
infrac iuni.”Aceste persoane erau fo ti legionari, cei care dup deten ii nu s-au
reeducat, precum i persoanele care primejduiesc ordinea social . Important
este i emiterea Decretului nr. 318 din 21 iulie 1958, care extindea sfera
infrac iunilor posibile de pedeapsa cu moartea.42
Caracterul ilegal i neconstitu ional al unor acte normative care au vizat
înfiin area i func ionarea unit ilor, coloniilor, locurilor de munc obligatorie,
fixarea domiciliului obligatoriu, a fost sesizat înc din anii regimului comunist.
Comisia constituit de Nicolae Ceau escu în 1968 i format din Ion St nescu,
Constantin Stoica, Filimon Ardeleanu, Iulian Vlad, Iordache Breahn i Vasile
C mui, care a analizat activitatea desf urat de organele de Securitate, în
perioada 1949-1968, a ajuns la o concluzie clar : „actele ce au reglementat
înfiin area i func ionarea unit ilor, coloniilor i locurilor de munc obligatorie,
au cuprins multe prevederi neconstitu ionale i deci nelegale”.43
Deasemeni membrii comisiei au concluzionat c : modul cum au fost
concepute deciziile i hot rârile, prin con inutul lor larg i general - f r
stabilirea unor criterii de delimitare precis acelor persoane care prin
manifest rile lor constituiau un pericol real pentru securitatea statului, ale acelor
41
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care î i manifestau unele nemul umiri personale i care nu periclitau ordinea
social de stat - au avut consecin e negative în justa aplicare a dispozi iilor din
actele normative respective, fiind în acela i timp în contradic ie flagrant cu
prevederile constitu ionale. În acest sens erau date ca exemple prevederile art.
28 i 30 ale Constitu iei R.P. Române din 1948.
Articolul 28 men iona: „Nimeni nu poate fi arestat sau re inut mai mult de 48
de ore, f r un mandat al parchetului, al organelor de instruc ie stabilit de lege
sau autorizarea instan elor judec tore ti în conformitate cu legea”44
Caracterul nelegal al unora din actele normative, care au vizat intern rile
administrative, rezult i din faptul c unele din acestea nu au num r i data
emiterii, de unde se vede c urmau calea legal de elaborare i nici nu au fost
date pentru a fi cunoscute i de c tre alte organe competente. Initia iva
emiterilor a apar inut Ministerului Afacerilor Interne, iar aprobarea a fost dat ,
dup caz, de primul secretar al Comitetului Central al P.M.R., de pre edintele
Consiliului de Mini tri ori de Pre edintele Prezidiului Marii Adun ri Na ionale.
Acest sistem de lucru a creat posibilitatea s se comit ilegalit i i abuzuri
grave.
Se d dea ca exemplu faptul c potrivit hot rârilor Comitetului Central al
P.M.R. înscrierea ranilor în formele „socialiste”, ale agriculturii trebuia s se
fac pe baza liberului consim mânt. Articolul 2 litera e) din H.C.M. nr.
1554/1952 prevedea îns posibilitatea re inerii i intern rii în colonii de munc
i a ranilor care erau socoti i c instig sau nu se supun indica iilor guvernului
cu privire la gospod ririle colective, întov r iri, colect ri, planuri de cultur ,
comas ri.45
O alt constatare era c „împotriva m surilor administrative de internare nu sa prevazut nicio cale de atac la un alt organ care s cenzureze legalitatea i
temeinicia lu rii acestor m suri.”
În aplicarea dispozi iilor actelor normative cu privire la internarea în unit i,
colonii i locuri de munc , se constat , de asemenea, c unele organe sau cadre
ale Miniterului Afacerilor Interne, au comis grave abuzuri i ilegalit i. Se d dea
ca exemplu Decretul nr. 6 din 1950 care permitea organelor Ministerului
Afacerilor Interne s dispun m sura intern rii administrative unui num r foarte
mare de persoane. Cu toate acestea, ministrul afacerilor interne a extins prin
ordinul nr. 100/1950 în mod nelegal, prevederile decretului men ionat la un
num r aproape nelimitat de persoane, dând posibilitatea organelor M.A.I. s
aplice m sura intern rii f r s aib în vedere c trebuie s r spund în fa a unui
organ competent. Concluzia era clar : dac pe planul reglement rii juridice nu
s-a inut seama de prevederile legale i constitu ionale, în aplicarea actelor
44
45

Ibidem f. 67.
Ibidem f. 68.

15

normative men ionate s-au înc lcat i pu inele reguli referitoare la intern rile în
locurile de munc obligatorie.46
Aceste constat ri ale Comisiei au r mas cunoscute unui cerc foarte restrâns de
apropia i ai regimului, care dup momentul 1968, momentul maxim al
destinderii, s-au str duit apoi s le fac uitate.
Trebuie spus c pentru intervalul 1950-1964 sunt multe alte m suri legislative
cu caracter represiv. Acestea au ac ionat puternic la nivelul mentalului colectiv,
al unor comunit i mari, transpunându-se în cotidianul de fiecare zi.

3. Unit i colonii i lag re de munc
Unit ile de munc au luat fiin dup 14 ianuarie 1950, dat la care Prezidiul
Marii Adun ri Na ionale a Republicii Populare Române a promulgat Decretul
nr. 6/1950 în urma Hot rârii Consiliului de Mini tri nr. 2/1950 i s-a încetat
activitatea la 22 august 1952, când Consiliul de Mini tri a emis Hot rârea nr.
1556/1952, prin care au fost înlocuite cu coloniile de munc . Aceast m sur
administrativ era aplicat a a cum s-a mai men ionat, persoanelor care prin
faptele sau manifest rile lor primejduiau sau încercau s primejduiasc regimul,
îngreunau sau încercau s îngreuneze construirea socialismului, def imau
organele puterii de stat, celor care erau condamna i pentru infrac iuni împotriva
activit ii statului i care la expirarea pedepsei nu se dovedeau reeduca i.47
La 3 aprilie 1950 Cabinetul Ministrului Afacerilor Interne a emis Ordinul nr.
100, prin care se venea cu noi preciz ri referitoare la categoriile sociale i
politice care întruneau condi iile pentru internare.
Durata „reeduc rii” în unit ile de munc era stabilit de la 6 luni la 2 ani iar
re inerea se f cea dup emiterea deciziei de internare în unit ile de munc . Ea
putea fi redus sau prelungit în raport cu rezultatele reeduc rii i nu se putea
prelungi mai mult de 5 ani. Intern rile în Unit ile de munc se f ceau astfel:
biroul Unit ii de munc , condus de Elena Dr g nescu i Ela Mateescu, ambele
cu gradul de locotenent, întocmeau tabele nominale care cuprindeau datele de
stare civil , con inutul pe scurt al materialului existent în dosar i propunerea
pentru perioadele de internare. Tabelele erau prezentate ministrului adjunct al
Afacerilor Interne, Gheorghe Pintilie sau generalului maior Alexandru Nicolski
i ace tia fixau termenele de internare pentru fiecare persoan în parte. Pe baza
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acestor tabele se întocmeau deciziile colective semnate fie de Gheorghe Pintilie,
fie de Alexandru Nicolski.48
Abuzurile s vâr ite cu ocazia intern rilor în cadrul unit ilor de munc au fost
atât de mari încât multe persoane au fost internate f r a avea nicio vin .
Pu inele reclama ii au ajuns în anul 1952 la cuno tin a partidului, astfel c
ministerul a fost nevoit s instituie o comisie care s analizeze problema.
Potrivit principiului luptei de clas au fost analizate doar acele persoane care
f ceau parte din categoria: muncitori, rani, s raci, mijloca i i tehnicieni.
Pentru rani i muncitori era greu de justificat prezen a lor de cealalt parte a
baricadei, într-o epoc în care se evoca mult visata alian dintre clasa
muncitoare i r nime.49
Între unit ile i coloniile de munc , care le-au înlocuit ca forme de
organizare, nu erau foarte mari deosebiri, majoritatea cercet torilor i
memoriali tilor, a celor care au trecut prin ele confundându-le. Coloniile de
munc au ap rut la 22 august 1952 prin H.C.M. nr. 1554, când unit ile de
munc au fost transformate în colonii. În baza hot rârii mai sus men ionate,
ministrul afacerilor interne, Alexandru Dr ghici, a emis decizia nr. 744 din 25
august 1952 prin care a desemnat componen a comisiei speciale care trebuia s
ia hot râri privind internarea în coloniile de munc . Comisia era format din:
Ministrul adjunct - g-ral lt. de securitate - Gheorghe Pintilie - pre edinte,
general-maior de securitate - Alexandru Nicolski, colonel de securitate - Aurel
Corin, locotenent - colonel de mili ie - Iosif Erdei; maior de securitate - Francisc
Butika; maior de securitate - Wilhelm Einhorn, to i ace tia fiind membri.50
Comisia instituit nu a func ionat întotdeauna în aceast componen , uneori
fiind coopta i ca membri persoane neprev zute în decizie. Au fost cazuri când
comisia a func ionat numai cu un pre edinte i 2 membri; în alte cazuri, deciziile
de internare în coloniile de munc erau semnate de Gheorghe Pintilie, f r a mai
fi prezentate comisiei. Au existat i cazuri când internarea unor persoane în
coloniile de munc s-a f cut din ordinul expres al lui Alexandru Dr ghici, f r a
mai fi supuse spre aprobare comisiei speciale.51
Arest rile i intern rile în lag re de munc au cunoscut momentul lor de vârf
în anul 1952. Potrivit lui Cristian Troncot , cifrele ar ar ta 24.826 de arest ri i
11.913 intern ri în unit ile de munc .52 În noaptea de 14/15 aprilie 1952 a avut
loc arestarea rudelor demnitarilor care erau închi i din 1950 la Sighet. Pentru
data de 18-19 iulie 1952 opera iunea s-a repetat, câteva mii de politi ti i
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legionari ce nu erau înc în închisori fiind i ei aresta i. Ac iunea îi viza îns i
pe membrii familiei acestora fapt care reiese din interven ia lui Gheorghiu-Dej:
„Sunt 12.000. Aproape 2 divizii ... La fiecare dintre ace tia, mai trebuie s
num r m înc 3 suflete în medie i s mai ad ug m aici i rubedenii. Este o
problem foarte serioas . Este sigur, o m sur radical , îns nu tiu dac va da i
rezultatul dorit. Trebuie judeca i dup pozi ia lor actual , lucreaz sau nu
lucreaz , avem nevoie de ei într-un loc sau altul, li se poate pune chestiunea în
fa : ori, ori ...”53
În anul 1952, de inu ilor li se aducea la cunostin prevederi ale unui
Regulament de func ionare a Direc iei Generale a Penitenciarelor, Coloniilor i
Unit ilor de Munc . Aplicarea regimului penitenciar se f cea în continuare
dup decizii i dispozi ii ale M.A.I. Dac pentru organele centrale de DGPCUM
erau precizate în regulament principalele atribu ii, pentru Direc ia Politic era
specificat sarcina de a organiza i îndruma munca politic din toate unit ile.54
Din 17 octombrie 1952 se organizeaz 2 regimuri pentru de inu i, dintre care
unul „cât mai aspru”. Ordinul M.A.I. nr. 170 prevedea: „Se vor organiza pân la
1 noiembrie 1952, 2 regimuri pentru de inu i i anume:
a) un regim cât mai aspru pentru de inu ii periculo i, legionari,
instigatori, recalcitran i, sabotori, precum i cei care nu vor s
munceasc - vor fi încadra i în deta amente de munc separate, unde
vor avea ca efi de deta ament pe cei mai buni mili ieni;
b) i un alt regim mai pu in aspru pentru de inu ii care nu sunt periculo i,
care ob in rezultate în munc i au o comportare bun .” Se mai
interziceau: contactul de inu ilor cu muncitorii, scoaterea de inu ilor
din birourile administrative, plata în mân a banilor pentru muncile
prestate, ace tia fiind converti i în cartele sau depu i pe carnet de
CEC, vorbitoarele i primirea pachetelor de c tre de inu ii recalcitran i
sau care munceau sub norm . Era indicat expres introducerea
diferen ierii ra iei de hran dup munc i comportare.55
L sat la latitudinea comandan ilor de lag re organizarea unui asemenea
regim a condus la cunoscutul tablou al deten iei zugr vit de memoriali ti:
Cele mai multe dintre coloniile de munc erau concentrate în Dobrogea, acolo
unde se construia Canalul Dun re-Marea Neagr , în Delt , în Balta Br ilei i
cea a Borcei, acestea fiind: Periprava, Sfistoavca, Boc, Grindu, Saivane, Salcia,
Piatra Stoene ti, Luciu, Gale , Saligni, Km 4, Poarta Alb , Km 31, Medgidia,
Stânca, Capul Midia, Ovidiu, Peninsula. Unele dintre ele, precum Salcia, Gale ,
Peninsula erau mai mari, ele având i o func ie administrativ - locul în care
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dormeau de inu ii unde erau punctele sanitare. În alte zone ale rii au func ionat
colonii la Bicaz, Cavnic, Nistru, Baia Sprie.56
Iat cum ar ta o colonie de munc , în cazul de fa cea de la Bicaz: „Lag rul
dreptunghiular era înconjurat de o dubl re ea de sârm ghimpat , înalt de cel
pu in 3 metri, cele 2 iruri de pari i de sârm ghimpat fiind la câ iva metri unul
de altul, i str juite fiind la col uri, de câte un observator înalt deschis spre cele
4 puncte cardinale. Lâng poart se afla administra ia lag rului unde î i afla
biroul comandantul, dar unde locuiau i securi tii i militarii. De inu ii locuiau
în bar ci, lungi de circa 20 de metri în irate în paralel. În lag r la început nu era
curent electric, de inu ii culcându-se odat cu l sarea întunericului. Întrucât
geamurile bar cilor în care erau închi i ace tia aveau vedere spre drumul
na ional, conducerea lag rului, de teama ca nu cumva unul dintre de inu i, în
cursul nop ii s semnalizeze cu surse luminoase la persoane aflate în exterior, a
dispus ca în dreptul fiec rui geam s fie b tute paravane din scânduri la o
distan de 20 de cm, atât cât s permit intrarea doar pe lateral a luminii solare.
Atunci când erau sco i la munc , de la lag r pân la baraj, numero i solda i
înso eau convoiul, întreg traseul, popula ia civil neavând voie s se apropie de
de inu i.”57
La Baia Sprie: „fiecare barac avea la capete 2 dormitoare cu paturi, la mijloc
un sp l tor, la una din bar ci era amenajat un cabinet medical, iar la alta biroul
ofi erului de informa ie. Cea de-a 4-a barac era rezervat buc t riei, magaziei
de alimente i s lii de mese. Ulterior, pentru c num rul interna ilor crescuse, sau construit 2 noi bar ci i pentru a-i putea caza pe to i a mai fost anexat
lag rului o cl dire construit din c r mid prev zut cu turnuri de paz care
ini ial era în afara împrejmuirii de sârm ghimpat .”58
Cel mai important centru al muncii for ate a fost de departe Canalul Dun reMarea Neagr . Planul de construc ie al Canalului a fost aprobat în iulie 1949,
printr-o hot râre a Consiliului de Mini tri, dar abia peste un an în 1950, s-a emis
decretul nr. 75 al Marii Adun ri Na ionale de organizare i func ionare a
Canalului Dun re-Marea Neagr . Lucr rile au început în for i pân în 1953,
pe albia Canalului se aflau mii de voluntari atra i de lozinci precum „fiecare
muncitor poate deveni un erou”. Pe lâng voluntari au fost adu i peste 130.000
de de inu i. Canalul se dorea a fi varianta româneasc a megalomaniei
comuniste întruchipat în U.R.S.S. de Canalul Volga-Don. Se tie îns c
înainte de a fi o cale de transport fluvial, canalul a fost conceput s fie un
mormânt al reac iunii române, a a cum îl definise într-o apreciere GheorghiuDej. De-a lungul a 65 de km au fost instalate odat cu luna mai a anului 1950
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cele 14 lag re de munc for at . Peste 100.000 de oameni au fost adu i în
condi ii inumane, b rba i i femei, tineri i vârstnici, preo i, ofi eri, profesori
universitari, elevi i studen i, rani r zvr ti i în procesul cooperativiz rii for ate.
Canalul trebuia s se bizuie numai pe munca fizic a de inu ilor politici.
Regimul se baza i pe o bun propagand , lozincile cele mai cunoscute fiind:
„Construim canalul f r burghezie i împotriva ei”, „Construim canalul,
construim socialismul”, „Cu partidul nostru tare, tragem Dun rea la mare”.59
Informa ii privitoare la regimul muncii ne sunt oferite de m rturiile celor
interna i. Iat de pild , cum se desf ura o zi de lucru în colonia Poarta Alb :
„mutam calea ferat de pe o hold la o distan de 200 de metri f când loc altor
vagoane pentru desc rcare. i aici - scrie Gheorghe Bâgu - normele erau mari
îns oamenii s-au obi nuit. De exemplu, ca s mut m 1 km de cale ferat la o
distan de 200 de metri desf ceam calea ferat în 10 tronsoane de câte 100 de
metri. Între 2 traverse intra câte un om i astfel, o sut de oameni se în irau între
cele 2 ine. La Km 31 „exista o colonie de pedeaps , unde lucrau în aceea i
brigad de inu i politici, frontieri ti i de drept comun.” Se muncea în ni te
mla tini pline de stuf ri ... Munca era deosebit de grea. Trebuia s intri în
mocirl pân la genunchi, câteodat pân la brâu, i s smulgi papur , stuf, s lcii
i alte plante. Apoi se drena apa i în cele din urm se trecea la s parea
canalului. Înc rcam vagonul cu r d cini de plante, îl împingeam cam 400 de
metri, apoi îl desc rcam. Brigadierii i supraveghetorii cu bâta în mâini ne
amenin au i ne îndemnau la treab ... Intram în ap i din nou începeam s
smulgem r d cini i s înc rc m vagonul. Aveam momente de total r t cire,
gânduri de r t cire, gânduri de nimicire, de sinucidere ... Seara ajungeam la
bar ci mor i de oboseal , mâncam ce apucam, ne scoteam bocancii i c deam pe
paturi îmbr ca i i uzi. Diminea a, când venea de teptarea, n uci de somn i
înghe a i de frig, cu ochii umfla i de r ceal , ne înc l am cu obielele i bocancii
uzi, beam cafeau sau ceaiul, ne încolonam i a teptam la poart ca s fim
num ra i. Dup num rare, plecam cu cântec la locul de munc .”60
La Baia Sprie - scrie Radu u u - „dup câteva zile de munc a început s îmi
crape pielea de la mâini din cauza minereului. Din aceast cauz am fost nevoi i
s ne ungem mâinile cu ulei. Acela i lucru s-a întâmplat i cu înc l mintea.
Pielea bocancilor se t ia din cauz c eram nevoi i s c lc m pe bolovanii de
minereu foarte ascu i i. Direc ia lag rului a hot rât din acest motiv s ni se ia
bocancii, care au fost înlocui i cu opinci f cute din cauciuc din ro i de la
automobile i camioane. De i ne înveleam picioarele cu obiele înainte de a le
b ga în opinci to i am f cut b t turi care ne îngreunau foarte mult munca. La
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început eram obliga i s d m câte 3 tone de minereu pe post. Dup un an,
obliga ia se ridica la 5 tone, iar mai târziu la 7 tone i jum tate pe post. Aceast
norm era stabilit pentru 24 de ore. Minereul era adunat la orizontul 12 i apoi
urcat la suprafa
i dus la concasor ... Lucram în pielea goal , deoarece
temperatura era foarte ridicat (35-45o Celsius). Al turi de locul nostru de
munc era un alt loc, desp r it de al nostru, unde temperatura era i mai ridicat
(peste 42o Celsius). Din jum tate în jum tate de or , cei ce munceau trebuiau s
întrerup lucrul i s vin la rostogolul unde lucram i eu, ca s se mai
r coreasc i s inhaleze ceva aer mai proasp t. Programul de lucru era
urm torul: intrarea în subteran se f cea la 6 seara, dup ce serveam masa i
primeam buc ica de pâine cu marmelad pe care o mâncam în pauza de la ora
10 noaptea. Pe la 5 diminea a încetam lucrul i ne îndreptam spre gura pu ului
de unde eram sco i cu corfa la suprafa .”61
În afar de regimul de munc foarte greu, de inu ii se confruntau cu multe alte
probleme, una dintre ele fiind lipsa apei potabile: „cel mai mare chin la Valea
Neagr a fost lipsa de ap potabil . Zi de var , zi ce p rea c nu se mai termin ,
munceam din greu i beam ap din ni te butoaie inute la soare câte o
s pt mân . C tre sear apa era clocotit i plin de b t u i, iar dup câteva zile
r mânea un gel mâlos. Mai mult de o lun n-am avut nici o picatur de ap
pentru sp lat. Transpira i, murdari de praf, sl bi i i ogârji i, p ream mai
degrab ni te mumii egiptene decât oameni. Ajunseser m în situa ia disperat scria Gheorghe Bâgu - de a ne sp la cu urina.”62
Alimenta ia era de foarte multe ori deficitar . În colonia de la Salcia: „ efii de
grup aduceau deja mâncarea, o can de cafea, zeam de orz pr jit cu u oare
urme de zah r. De pâine i marmelad cam jum tate dintr-o cutie de chibrituri.
Atât pân la masa de prânz.”63
La Poarta Alb „calitativ, mâncarea las foarte mult de dorit îns cantitativ
era pe s turate ... A fost o perioad destul de lung , vreo dou luni când sote-ul
de morcovi a însemnat felul doi la prânz, cât i la mâncarea de sear . Nu tiu
prin ce gospod rie de stat au existat cantit i enorme de morcovi care se stricase,
se o etiser i muceziser . Dar erau buni pentru valorificarea lor ca alimente de
baz pentru de inu i. F ceau din ei o fiertur i peste aceast fiertur turnau ulei
cu ceap pr jit i sote-ul era gata. La început nu am reu it s -l înghit, dar dup
vreo dou s pt mâni îl mâncam pe ner suflate.64 ”
Informa ii despre condi iile deten iei din penitenciare i lag re au ajuns i în
aten ia conducerii de vârf a partidului. În 19 noiembrie 1952, în edin a Biroului
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Politic al C.C al P.M.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej spunea: „Este vorba de a
pune pu in ordine în situa ia închisorilor i lag relor ... Lucrurile sunt cu mult
mai grave decât ne închipuim noi ... Dispozi ia a fost a a dat (de Ana Pauker,
Vasile Luca i Teohari Georgescu): s se aresteze în fiecare comun 1 - 2 - 3
chiaburi - a fost o norm - cum i pentru ce anume nu-i interesa, ci s se
aresteze, s se fac judecat la fa a locului, s fie convoca i ranii. Aceasta ca
un mijloc de presiune asupra ranilor. Face acest lucru, îns legal. Dar a a cum
s-au dat dispozi iile a împins la acte abuzive (...) Am ajuns la concluzia c din o
serie întreag de motive s-a procedat aventurist, f r socoteal , au fost aresta i
mii de oameni care nu trebuiau s fie aresta i i în special rani, muncitori, ei
sunt majoritatea, mai mul i decât chiaburii.
ranii i mijloca ii lua i cu
muncitorii sunt majoritatea zdrobitoare ... Nu este vorba de elemente care au
s vâr it acte criminale. Prin acte criminale în eleg începând cu ucidere, asasinat,
lovire grav , cu inten ie criminal , de devastare, instigare care a ridicat masa,
ace tia sunt acum elemente politice ... În vederea solu ion rii cât mai grabnice a
situa iei întrucât prezint un pericol i pentru s n tate, r spândind molima,
închisoarea V c re ti e plin , dorm i în curte, n-au loc, e ceva groaznic, e ceva
de neimaginat ... S se alc tuiasc pentru fiecare penitenciar, colonie câte o
comisie ... cu împuternicire de a proceda la triere i la trimitere acas ...
În procesul verbal al edin ei se consemna c :
Biroul Politic ascultând expunerea tovar ului Gheorghe Gheorghiu-Dej
asupra situa iei unor cet eni, în majoritate rani muncitori care au fost aresta i
abuziv, datorit influen ei devierii de dreapta i se g sesc retinu i preventiv cu
mult timp, hot r te urm toarele: a) aprob în unanimitate propunerea ca cei
aresta i pentru fapte f r caracter politic - pentru c n-au îns mân at la timp, nau pl tit la timp impozitele, n-au achitat cotele de colectare la timp, nu s-au
priceput s mânuiasc gestiunea la cooperative, au comis mici delicte silvice i
de p unat - precum i micii meseria i aresta i, s fie pu i în libertate,
considerând acesta ca un act de dreptate i o prim m sur pentru înl turarea
abuzurilor ce s-au f cut ... Punerea lor în libertate se va face pe baza verific rii
fiec rui dosar în parte i cu grija de a nu pune în libertate elemente du m noase
(...). b) stabile te alc tuirea unei comisii centrale care s organizeze i s
coordoneze aplicarea acestor hot râri. Comisia va fi condus de tovara ul P.
Boril i format din tovar ii: Al. Dr ghici, D. Petrescu, A. Tatu Jianu, Pavel
tefan i tefan Ni ulescu. La toate închisorile i coloniile de munc se vor
constitui comisii alc tuite din delega i ai Securit ii Statului - care vor conduce
comisiile - ai Procuraturii, Justi iei i efii sec iilor administrativ-politice ale
Comitetelor regionale respective. Comisia central va întocmi instruc iuni
precise, pe baza c rora comisiile constituite la fa a locului, vor proceda la trierea
i eliberarea celor re inu i în mod abuziv ... c) Biroul Politic sesizându-se de
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faptul c mul i cet eni din mediul s tesc au fost condamna i mai ales în cursul
anului 1951 la pedepse mari pentru nepredarea la timp a cotelor de colectare,
nerespectarea planului de îns mân ri i alte delicte asem n toare: a) considera
necesar s se reexamineze condamn rile pronun ate de instan ele judec tore ti
pentru astfel de delicte b) îns rcineaz comisia de sub conducerea tovar ului
Boril s preg teasc i s prezinte Biroul Politic un raport asupra situa iei
acestor condamna i i s propun gra ieri sau reduceri de pedepse în cazurile în
care se va constata c sentin ele au fost nejuste în raport cu delictele comise.
Decretul de gra ieri i reduceri de pedepse va trebui întocmit din timp pentru a
putea fi emis cu ocazia celei de-a 5-a anivers ri a Republicii.65
Din 18 decembrie 1952, au început verific rile la 6 colonii de munc de la
Canal, finalizate printr-un raport la 23 mai 1953, care f cea constat ri valabile
pentru întreg sistemul penitenciar: arest ri abuzive i durate expirate ale
deten iei, condi ii de deten ie ce contraveneau prevederilor regulamentare,
munca în regim de 12 ore plus durata deplas rii, etc. Nu în ultimul rând, era
sesizat existen a în lag re a b trânilor, bolnavilor i inap ilor. Aceasta era o
problem destul de acut întrucât procentajul mortalit ii acestora era foarte
ridicat. Comisia de verificare de la Canal a procedat la punerea în libertate a
3.105 de inu i din cele 13.818 cazuri avute în vedere. În total, comisiile din toat
ara au eliberat 6.324 de persoane.66
În primele luni ale anului 1953 s-a continuat emiterea unor decizii de
internare care însumau un num r mult mai mic de de inu i, dar multe dintre ele
prelungeau termenele cu înc 24, 48 sau chiar 60 de luni. În ziua de 17 iulie
1953 prin H.C.M. nr. 2404 se decidea încetarea lucr rilor la Canal. Parte dintre
ei au fost dirija i spre alte lag re de munc - Borze ti, One ti, Bicaz -, parte au
fost elibera i. Cei cu pedepse mari, ori înc f r condamn ri revin la
penitenciarele de executare a pedepsei hot râte de tribunale sau de instan ele
Ministerului de Interne pân la prima mare gra iere, aceea din toamna anului
1955.67
Dup îns 3 ani, în contextul retragerii trupelor ruse ti din România, în anul
1958, are loc reintroducerea pedepselor administrative, intern rilor în lag re de
munc pe o durat de la 24 la 72 de luni, prin Decretul-lege nr. 89/17 februarie
1958 al P.M.A.N. - H.C.M. nr. 282/5 martie 1958, pentru „persoanele care prin
faptele sau manifest rile lor primejduiesc sau încearc s primejduiasc ordinea
în stat, dac acestea nu constituie infrac iuni.” Aceste persoane erau fo ti
legionari cu func ii, cei ce dup deten ii nu s-au reeducat, precum i altele care
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primejduiesc. În total au fost interna i, în jur de 60.000 de de inu i.
Semnificativ este i emiterea Decretului nr. 318/21 iulie 1958 care extindea
sfera infrac iunilor pasibile de pedeapsa cu moartea.68
Referitor la dimensiunea real a deten iei în sistemul penitenciar, unit ile i
coloniile de munc for at din România, o serie de cercet tori au urm rit s
identifice locurile represiunii.
Dup Radu Ciuceanu în re eaua penitenciarelor în perioada 1948-1955
func ionau urm toarele penitenciare: Categoria I: Aiud, Gherla, Jilava,
Categoria II: Arad, Caransebe , Cluj, Constan a, Craiova, F g ra , Gala i,
M rgineni, Mislea (femei), Ocnele Mari, Oradea, Ora ul Stalin - Bra ov, Pite ti,
Ploie ti, Rahova, Suceava, Târg or, Târgu Ocna, Timi oara, V c re ti
(penitenciar spital). Categoria III: Alba Iulia, Bac u, Baia Mare, Boto ani,
Br ila, Buz u, Cluj, Dej, Deva, Dumbr veni (femei), Foc ani, Ia i, Rahova II,
Râmnicu S rat, Sibiu, Satu Mare, Sighet, Târgu Mure . Categoria IV: Bârlad,
Bistri a, Caracal, Carei, C l ra i, Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung
Muscel, Codlea, D ieni, Giurgiu, F g ra , F lticeni, Dorohoi, Hu i, I alni a,
Lugoj, Miercurea Ciuc (femei), Odorhei, Oravi a, Petro ani, Piatra-Neam ,
R d u i, Râmnicu Vâlcea, Roman, Sfântu Gheorghe, Sighi oara, Slatina,
Târgovi te, Târgu Jiu, Tecuci, Tulcea, Turda, Turnu M gurele, Turnu Severin,
Vaslui, Zal u. În perioada 1959-1963 au fost desfiin ate penitenciarele F g ra ,
Cluj, Foc ani, Ocnele Mari, Suceava, Bistri a, Constan a, C l ra i, Caracal,
Hu i, Lugoj, Oravi a, Râmnicu S rat, Roman, Sighi oara, Slatina, Turda,
Târgovi te, Brad, Zal u, Câmpulung Moldovenesc i Giurgiu.
În afara acestor penitenciare au mai fost folosite pentru perioada anchetelor
spa iile din arestul cl dirilor securit ii i ale Mili iei ori din închisorile militare.
Începând din 1950 pe întreg teritoriul rii au fost amenajate unit i de munc
for at la: Arad (pentru minori), Baia Mare, Baia Sprie, Bârcea Mare, Bicaz,
Brâncovene ti, Brad, Bragadiru, CRM Bucure ti, Buz u (minori), Capu Midia,
Castelul, Cavnic, Câmpulung, Cernavod , Chilia, Chirnogi, Crâscior, Culmea,
Dudule ti, Doice ti, Domne ti, Doroban u, Dudu, Fântânele, Fundulea, Gale u,
Giurgeni, Ghencea, Ia i, I cani, Km 31, Luc ce ti, M rcule ti, Mihai Vod ,
Mogo oaia, Valea Nistrului, One ti, One ti Baraj, Peninsula Valea Neagr ,
Periprava, Peri , Poarta Alb , Pope ti Leordeni, Ro ia Montan , Ro ia Pipera,
Roznov, Salcia, Gr dina B ndoiu, Strâmba, Stoene ti, Saligni (femei), Sibiu,
Simeria, Slatina, Span ov, T taru, Târn veni, Toporu, Vl deni, Slatina.69
Localit ile de trimitere în domiciliu obligatoriu erau: Olaru, Pelicanu, Dâlga,
Dropia, Salcâmi, Movila Gâld ului, Valea Viilor, Vii oara, Brate , Bumb cari,
68
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R chitoasa, M z reni, Frumusi a Nou , Fundata, L e ti, Valea C lm ui-Rubla,
Schei, Ezeru, Zagna V deni i Modelu.70
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Eliberarea de inu ilor politici
Dup anul 1953 (anul mor ii secretarului general al PCUS, I. V. Stalin) în
întreg spa iul comunist s-a produs o destindere relativ . În acest context
Republica Popular Român încearc s devin membr a ONU, fapt împlinit la
14 decembrie 1955.
Noul cadru interna ional a determinat guvernul român s adopte H.C.M. nr.
337/11 martie 1954 care desfiin a coloniile de munc i punea în libertate
interna ii reeduca i. Cei care nu dovedeau îns c s-au reeducat i prezint un
pericol pentru securitatea statului urmau s li se stabileasc domiciliu
obligatoriu pe termene între 6 luni i 5 ani.71
În iunie 1954, Alexandru Dr ghici propunea guvernului un proiect de
hot râre privind eliberarea unor de inu i de la Sighet i ridicarea regimului de
domiciliu obligatoriu pentru al ii care nu contraveneau intereselor securit ii
statului. Decizia de eliberare a acestora a fost luat numai dup un an prin
H.C.M. nr. 199/25 iunie 1955. (Petre Ni u, în AT, nr. 44-45/2004 p. 189-201).
Acest decret, prin care au fost gra ia i i amnistia i mai mult de 10.000 de
întemni a i, a însemnat punctul de maxim relaxare în privin a regimului
represiv din Republica Popular Român .
Dup numai un an, în 1956, în contextul izbucnirii revolu iei din Ungaria,
Securitatea, Procuratura, Justi ia i penitenciarele se aflau în stare de alert . S-au
f cut arest ri masive în rândul „elementelor ostile”, majoritatea fiind aresta i
pentru a doua oar sau chiar a treia oar . Cei viza i erau intelectuali, studen i,
muncitori i rani, ultimii fiind în majoritate opozan ii celei de-a doua mari
campanii de colectivizare.
Anul 1964 a fost anul eliber rii de inu ilor politici. Începând cu 1963 prin
decretul nr. 5 Guvernul român a amnistiat o serie de infrac iuni i au fost
gra iate unele pedepse.72
Eliberarea de inu ilor politici a fost stabilit prin decretele nr. 767/1963, nr.
176 i nr. 411/1964. Potrivit statisticilor oficiale, în ianuarie 1960, num rul
persoanelor condamnate pentru delicte împotriva securit ii statului era de
17.613. Num rul lor a sc zut în 1962 de la 16.327 la 13.017, în urma eliber rii
mai multor legionari. În 1963, el s-a redus la 9.333, pentru ca în 1964
majoritatea celor r ma i în închisori s fie pu i în libertate.73
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Înainte de a fi elibera i, de inu ii au fost avertiza i c nu le era permis s spun
nimic despre cele întâmplate prin diferitele locuri de deten ie. În leg tur cu
aceasta, Doru Novacovici ne relateaz urm toarele: „Am fost introdu i câte 1520 într-o înc pere, unde un civil necunoscut ne-a anun at c suntem gra ia i de
restul pedepsei i ni se permite s mergem acas . Ni s-a spus c nu avem voie s
spunem la nimeni unde am fost , ce-am v zut i cu cine am stat. De asemenea
ne-a spus c nu avem voie s spunem nim nui numele „cadrelor” din Ministerul
de Interne, pe care le-am cunoscut.”74
Înainte de eliberare unii dintre de inu i au fost „ruga i” s „colaboreze” cu
Securitatea. „Colonelul - men ioneaz Constantin Noica - m-a ascultat, a
înregistrat pozitiv r spunsul meu i mi-a spus: „mâine ve i fi liber”. A ad ugat
„Vre i s r mâne i în leg tur cu noi? Sau e împotriva con tiin ei
dumneavoastr ?” Am r mas uluit un moment. A adar, ei nu se schimbaser : pe
de o parte aveau generozitatea s ne elibereze, pe de alt parte, ne cereau s
devenim agen i ai lor. Cum rimau acestea? Puteam lesne folosi poarta de
sc pare pe care mi-o oferea el amabil „contra con tiin ei mele”. Am preferat s
îi spun ceva, la fel de adev rat, anume c nu aveam de gând s duc nici un fel de
via social .”75
Eliberarea de inu ilor politici din locurile de deten ie a dus la o oarecare
intensificare a ac iunilor împotriva regimului. În anul 1965, la numai un an de la
eliberare fuseser înregistrate 752 de cazuri de r spândiri de fi uici, scrisori
anonime i inscrip ii cu con inut „du m nos”. Acest aspect este dovedit i de
faptul c în 1965, cu ocazia alegerilor de deputa i pentru Marea Adunare
Na ional i Sfaturile Populare, s-au descoperit 50 de cazuri de material
subversiv, iar în urnele de votare s-au g sit 189 buletine pe care au fost scrise
cuvinte i lozinci ostile puterii comuniste.
Anii urm tori aveau s duc la o sc dere a intensit ii ac iunilor împotriva
regimului. Ele aveau s renasc dup 1977 în alte forme i cu al i purt tori de
cuvânt.76
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