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De vorb` cu domnul

GHEORGHE ONI{ORU

pre[edintele Consiliului Na]ional pentru Studierea Arhivelor Securit`]ii:
”CONSILIUL NA}IONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURIT~}II ARE MENIREA DE A
CLARIFICA ASPECTE LEGATE DE TRECUTUL NOSTRU.”
Silvia Constntinescu: V` rog s` începem discu]ia
noastr` cu întrebarea clasic`: cine sunte]i domnule
Gheorghe Oni[oru?
Gheorghe Oni[oru: Sunt n`scut pe 29 iulie 1963 la
Ia[i, c`s`torit, un copil, de profesie istoric; am
absolvit Universitatea "Ioan Cuza" din Ia[i în 1987;
doctor în isotrie din 1995 la aceea[i universitate [i
cercet`tor la Institutul de istorie "A.D. Xenopol" din
Ia[i; în ultimii ani am [i o catedr` la Universitatea
"Dun`rea de Jos" din Gala]i, unde predau istorie
contemporan` universal` [i istoria totalitarismului.
Din 8 martie 2000 sunt membru în colegiul
Consiliului Na]ional pentru Studierea Arhivelor
Securit`]ii [i cinci zile mai târziu am fost ales
pre[edintele acestui colegiu, care este o replic`
româneasc` la Comisia Gauck din Germania.

G.O.: Acela de a studia dosarele [i de a da verdicte în
cazul de poli]ie politic`. În acela[i timp suntem într-o
faz` de construc]ie institu]ional` [i de multe ori
colegiul este blocat [i în chestiuni legate de achzi]ii

S.C.: S` în]eleg c` nici un act nu cade sub "legea
secretului", cum îi spunem noi în Suedia?
G.O.: Pentru acele dosare, sau p`r]i, sau file de
dosare pentru care se cosider` c` au elemente de
siguran]` na]ional`, înainte de a le prelua, intr` în
func]ie o prevedere a legii, care vorbe[te depre
instituirea unei comisii mixte între serviciul
de]in`tor de arhiv` [i CNSAS, [i aceast` comisie
mixt` tran[eaz` ce este de siguran]` na]ional` [i ce
nu este de siguran]` na]ional`. Ce este de siguran]`
na]ional` r`mâne clasificat, conform cu legile în
vigoare, ce nu prive[te siguran]a na]ional` este
predat CNSAS [i noi punem imediat la dispozi]ia
petentului. Legea prevede c` în cazul în care aceast`
comisie mixt` nu identific` o solu]ie, nu cade de
acord, se ajunge la Consiliul Suprem al Ap`r`rii
}`rii.

S.C.: Cum a ap`rut acest Consiliu?
G.O.: Consiliul Na]ional pentru Studierea Arhivelor
Securit`]ii a ap`rut destul de greu; este o istorie
destul de lung` [i încâlcit`. Aici de fapt sunt dou`
idei. Una este legat` de idea de lustra]ie ap`rut` prin
acel celebru punct 8 din Proclama]ia de la Timi[oara
din 1990, care îns` a e[uat în România; a doua este o
ini]iativ` mai veche a fostului senator ConstantinTicu Dumitrescu, care a dorit s` pun` bazele unei
legi privind accesul la propriul dosar [i deconspirarea
Securit`]ii ca poli]ie politic`. Lucrurile au mers
destul de dificil [i pân` la urm` Parlamentul
României, în decembrie 1999, a putut s` finalizeze
aceast` lege, dup` foarte multe amendamente care iau schimbat de fapt aspectul ini]ial [i au mic[orat
coeren]a legii. Odiseea nu s-a sfâr[it o dat` cu
promulgarea legii de c`tre fostul pre[edinte al }`rii,
domnul Emil Constantinescu, pentru c` a fost nevoie
de mai bine de 3 luni pentru ca colegiul format din 11
persoane s` fie votat în Parlament, existând anumite
persoane contestate. Apoi, aceast` institu]ie a avut
probleme legate de faptul c` legea n-a fost respectat`,
pentru c` noi n-am primit imediat un sediu, pentru c`
arhiva nu este înc` la noi. De abia am început
preluarea documentelor din arhiva SRI [i din arhiva
serviciului de informa]ii externe. Chiar în aceste zile
când facem interviul este o situa]ie destul de
tensionat` [i de încordat`; a[tept`m interven]ia
autorit`]ilor pentru a rezolva aceste probleme, întrucât
acum noi suntem într-un sediu închiriat.
S.C.: Acest Consiliu este format din reprezentan]ii
partidelor din Parlament?
G.O.: Institu]ia este condus` de un colegiu format din
11 persoane. Aceste 11 persoane au fost nominalizate
pe baza culorii politice a fostului parlament, respectiv
3 persoane de c`tre partidul Na]ional }`r`nesc
Cre[tin Democrat [i Partidul Democra]iei Sociale din
România, deci câte 3; 2 persoane reprezentând
Partidul Democrat, foarte cunoscute, Andrei Ple[u [i
Mircea Dinescu, [i câte un reprezentant al partidului
Uniunii Maghiare din România, partidul România
Mare [i a Partidului Na]ional Liberal. Eu am fost
nominalizat de c`tre Partidul Na]ional Liberal aici.
Men]ionez c` era o prevedere expres` în lege ca nici
unul s` nu fi fost membru în partidul comunist. Aici
s-a ivit o problem` legat` de o contestare, c` domnii
Andrei Ple[u [i Mircea Dinescu au fost totu[i membri
în partidul comunist român, îns` comisia juridic` a
fostului Parlament a apreciat c` activitatea lor
recunoscut` de diziden]i fa]` de regimul comunist le
permite s` fac` parte din acest colegiu.
S.C.: În ce const` rolul colegiului?

anonimizatae, pe când la noi se vede dosarul
nemijlocit, a[a cum este el, [i doar cópiile sunt
anonimizate. În momentul de fa]` dureaz` între 3-6
luni, în func]ie de viteza cu care ne vin dosarele,
pentru c` arhiva fostei Securit`]i este împr`[tiat` în
toat` ]ara.

S.C.: Dac` este vorba de rela]ii între state, se
clasific` tot ca secret?
Domnul Gheorghe Oni[oru are în fa]` un exemplar
al publica]iei CURIERUL ROMÂNESC.
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publice [i-n tot felul de controverse în care suntem
angrena]i. Institu]ia noastr` a fost a[teptat` cu mare
interes, dar a ap`rut târziu; unii sunt nemul]umi]i c`
am ap`rut prea târziu, al]ii sunt nemul]umi]i c` am
ap`rut; unii consider` c` mergem prea repede, al]ii c`
mergem prea încet. V` da]i seama c` avem [i prieteni,
avem [i du[mani.
S.C.: Cum func]ioneaz` în practic`?
G.O.: Noi urm`rim dou` chestiuni majore: accesul la
propriul dosar - [i deja avem câteva mii de cereri.
Cred c` s-a dep`[it de mult 10.000 de solicit`ri, ceea
ce, dac` ne raport`m la Germania, este pu]in, dar dac`
ne raport`m la România [i ne gândim c` avem deabia 8 luni de când ne-am mutat în acest local [i de
când am început s` prelu`m dosarele, [i ]inem cont c`
nu am pornit înc` o campanie publicitar` intens`, zic
c` este suficient de mult. Avem zilnic zeci de
persoane care vin fie direct la sediu, fie se adreseaz`
în scris. De asemenea, o bucurie pentru noi, foarte
mul]i români din afara grani]elor, zilnic, prin e-amil,
fax, telefonic sau prin po[t` se adreseaz` [i solicit`
accesul la propriul dosar, fie pentu ei, fie pentru
p`rin]i.
S.C.: Cât de mult trebuie s` a[tep]i din momentul în
care ai f`cut cererea [i pân` ai primit permisiune s`-]i
vezi dosarul?
G.O.: Conform legii, noi în 30 de zile trebuie s`
confirm`m primirea cererii. Imediat ce primim
cererea, noi ne adres`m posesorilor de arhive pentru a
verifica existen]a acestui dosar [i imediat ce avem
confirmat` existen]a lui, noi începem procedurile de
preluare. Dosarul trece în proprietatea noastr`,
r`mâne la noi; el este studiat de direc]ia investiga]ii [i
apoi este pus la dispozi]ia persoanei îndrept`]ite s`-[i
studieze dosarul. Vreau s` subliniez c` aici suntem un
pic peste legea german`, în sensul c` în Germania se
vede dosarul dup` ce a fost prelucrat, adic` dup` ce
anumite informa]ii, care privesc ter]ii [.a.m.d., sunt

G.O.: Depinde, dac` sunt ac]iuni de poli]ie politic`,
noi le punem la dispozi]ie. Legea prevede c` au
acces la dosar cet`]enii români, chiar dac` [i-au
pierdut aceast` calitate, dar au fost m`car o zi dup`
1945 cet`]eni români.
S.C.: Are oricine acces la aceste dosare, sau numai
persoana respectiv` [i rudele apropiate?
G.O.: Are acces la propriu dosar persoana care are
dosarul sau rude apropiate: so], so]ie, copii. În
anumite cazuri cu procur`, dac` este o persoan` care
nu are urma[i, sau este în vârst` [i nu poate veni. Sau
poate solicita doar cópiile.
S.C.: Au fost cazuri când mass-media a ac]ionat prin
aducerea la televiziune a unor dosare. Este acceptat`
o astfel de atitudine? În Suedia este o lege a
integrit`]ii proprii…
G.O.: … adic` s` nu fie afectat` imaginea ter]ului.
Problema este urm`toarea. Institu]ia noastr` a ap`rut
la 9 ani dup` evenimentele din '89, chiar 10 ani, [i în
acest interval, mai ales în primele luni, se pare c` în
aceast` arhiv` s-a mai umblat; s-au mai scos fie cópii,
fie originale, de asemenea chiar în timpul
evenimentelor din '89 erau foarte multe dosare care
erau în lucru, la ofi]erii care urm`reau persoanele
respective, [i ce n-a apucat s` fie clasificat exista
posibilitatea de a fi fost distruse… Pot fi foarte multe
piste de urm`rit în acest sens. Din aceast` cauz`,
misiunea noastr` poate fi ingrat`, pentru c`, întradev`r, de multe ori au ap`rut persoane la TV ar`tând
dosare, iar noi a trebuie s` constat`m c` în arhiv` nu
exist` nimic. Dar este un risc pe care trebuie s` ni-l
asum`m, [i rolul institu]iei noastre, chiar cu riscul de
a crea nemul]umiri, este acela de a ne pronun]a doar
pe materialele pe care le avem. Pe de alt` parte, exist`
o prevedere legal` care vorbe[te clar c` toate
persoanele care de]in dosare, file, documente ale
fostei Securit`]i, sunt obligate s` ni le predea. Pân`-n
momentul de fa]` n-am primit decât de la o singur`
person`.
S.C.: În Suedia exist` un "principiu al accesului la
actele publice", despre care s-a vorbit [i în România
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