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INTERPELARE 

 

C"tre: Ministerul Justi#iei, 

           Domnului Ministru C"t"lin Marian PREDOIU 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul interpel"rii: 30 de ani de la Mineriada din 13 � 15 iunie 1990  

 

Stimate domnule Ministru,  

 

Au trecut 30 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990. Acum 30 de ani, într-o orgie de 

violen$" declan%at" asupra popula$iei din Bucure%ti de c"tre puterea politic" a momentului au fost 

ucise prin împu!care 4 persoane, au suferit v"t"m"ri fizice !i psihice 1388 persoane %i au fost 

private ilegal de dreptul fundamental la libertate a 1250 persoane. Au trecut 30 de ani de când 

minerii, al"turi de muncitori  %i for$ele de ordine mobilizate de Ion Iliescu %i înarmate la ordinul 

s"u direct cu muni$ie de r"zboi terorizau bucure%tenii cu scopul de a le în"bu%i dorin$a legitim" de 

libertate. Au trecut 30 de ani de aceast" represiune, care a continuat-o pe cea din decembrie 1989. 

Actorii %i executan$ii sunt ast"zi cunoscu#i.  Rechizitoriul Sec$iei Parchetelor Militare din cadrul 

Parchetului de pe lâng" Înalta Curte de Casa$ie %i Justi$ie din data de 12 iunie 2017 men$ioneaz" 

15 persoane acuzate de �infrac$iuni contra umanit"$ii�. Pentru fiecare dintre ele procurorii au 

identificat fapte, ac$iuni concrete în instrumentarea represiunii.  

Infrac$iunile contra umanit"$ii sunt cele mai grave acuza$ii care pot fi aduse unei 

persoane. În toate $"rile civilizate din lume astfel de acuza$ii atrag obliga$ia institu$iilor statului de 

a le clarifica f"r" întârziere, iar situa$ia în care ele se confirm", cei vinova$i de s"vâr%irea lor sunt 

tra%i la r"spundere. Ele sunt imprescriptibile.  

La ora la care v" vorbesc rechizitoriul dosarului �Mineriadei� a fost întors la Parchetul 

General de c"tre judec"torii Înaltei Cur$i de Casa$ie %i Justi$ie în 8 mai 2019. De asemenea, 

judec"torii au anulat întreg rechizitoriul invocând motive procedurale. Nu motive de fond, ci 

procedurale.  
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Soarta cercet"rii penale a r"mas incert", urmând cursul celuilalt dosar de mare interes public, cel 

al Revolu$iei din decembrie 1989.  La 30 de ani de la cele dou" evenimente istorice Justi$ia 

bifeaz" e%ecul tragerii la r"spundere a celor vinova$i. Ceea ce îns" r"mâne, %i va r"mâne în 

continuare,  este memoria %i cerin$ele repetate ale societ"$ii civile, ale asocia$iilor victimelor, ale 

rudelor %i urma%ilor pentru a se face în sfâr%it dreptate.   

Dar nu doar victimele %i urma%ii lor primesc în aceste zile o nou" palm" aniversar", 

domnule ministru, ci noi to$i. Statul român, institu$iile lui %i noi, reprezentan$ii legali ai poporului 

român primim o nou" palm" în aceste zile domnule ministru. Democra$ia nu poate exista în 

absen$a justi$iei %i a adev"rului.  

Nesanc#ionarea actorilor care au orchestrat mineriada poate duce la repetarea ei. 

Reamintesc c" în 10 august 2018, jandarmeria la ordinea unor politicieni a gazat !i a b"tut zeci de 

mii de protestatari pa!nici în stilul minerilor. Acuma !i dosarul &10 August& se afl" pe masa 

procurorilor. Sper"m c" nu vor trece iar 30 de ani pentru a g"si vinova#ii.  

De aceea, v" întreb, domnule Ministru, cât mai trebuie s" a%tept"m? 40 de ani, 60 de ani? 

Ave$i instrumentele legale pentru a g"si %i implementa m"surile legale astfel încât acest dosar 

istoric s" î%i g"seasc" în sfâr%it rezolvarea. O a%tept"m cu to$ii.  

Istoria, domnule Ministru, re$ine faptele %i nu absen$a lor, acoperit" de discursuri f"r" 

con$inut.  

A%adar v" întreb, având în vedere toate aceste lucruri: cum ac#iona#i, Domnule Ministru, 

pentru finalizarea acestui important dosar din istoria României recente? 

 

 V" rog s"-mi r"spunde#i în scris pe adresa de email: vlad.alexandrescu@senat.ro  

 

22.06.2020            Senator Vlad Alexandrescu 

 


