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1. Eu: Dumneavoastră credeţi că dacă în România nu ar fi fost regimul comunist, ţara în 
momentul de faţă ar fi avut o situaţie financiară mai bună? 

B.E: Din perspectiva mea, ţara ar fi fost în momentul de faţă într-o situaţie economică mai bună 
deoarece economia ţării ar fi continuat, însă din cauza regimului comunist economia ţării s-a 
oprit timp de 20 de ani. Şi în momentul de faţă, eu cred că politicienii ar fi fost altfel pentru că 
probabil ar fi fost o altă generaţie. În perioada comunistă drepturile şi libertăţile au fost restrânse 
şi din acest motiv activitatea privată nu s-a putut dezvolta, deoarece nu aveam dreptul la 
proprietate. 

Eu: În acea perioadă aţi fost un cetăţean tăcut sau un opozant căruia nu-i era frică de 
pedepsele aplicate celor ce protestau? 

B.L: În acea perioadă am fost un cetaţean tăcut deoarece nu pot să spun că regimul m-a deranjat 
personal foarte mult deoarece aveam un loc de muncă stabil, câştigam suficient pentru aduce o 
viaţă decentă dar totuşi eram la limita de supravieţuire.  

2. Eu: Aţi avut vreodată frica faptului că cineva din mediul dumneavoastră de prieteni, 
familie, colegii de servici ar putea fi un turnător? 

B.E: Nu, niciodată nu am avut acea frică deoarece respectam legile, însă aveam frica de 
autorităţi. Dar, nu era exclus faptul ca în jurul meu să fie turnători deoarece aceştia erau peste tot. 
Ţin minte şi acum, când eram copil, unul dintre fraţii mei mai mari a adus acasă un casetofon cu 
radio(acest lucru fiind interzis în aceea perioadă). Şi la un moment dat am auzit în sat că v-a veni 
un control judeţean, speriaţii am ascuns casetofonul într-o groapă din pivniţă. Până la urmă nu a 
mai venit nimeni, însă îmi amintesc de  frica aceea de copil, de a ascunde ceva ştiind că dacă 
ajungi la miliţie nimeni nu ar fi ascultat părerea noastră, adevărul. 

4. Eu:Cum consideraţi că era mai uşor să trăiţi în aceea periodă, ca fiind dizident       sau 
activist ?   

B.E.: Cu siguranţă era mai uşor să fii activist decăt dizident. Pentru că dacă erai dizident aveai 
problema cu securitatea, erai urmărit, fiind dizident cu siguranţă erai închis. Fiind activist aveai 
mult mai multe drepturi, de exemplu alimentele le primeai mult mai uşor, pe sate era C.A.P-ul şi 
cine era membru de partid era o magazioner, ori brigadier adică ei nu munceau doar dădeau 
ordine. Din aceste motive în aceea perioadă au fost aşa de puţini dizidenţi 

5.  Eu: Care erau mijloacele de comunicare dintre românii de aici şi diaspora româneasca? 

       B.L: Păi, mijloacele de comunicare în perioada comunistă erau aproape inexistente. De fapt 
nu aveam voie să comunicăm cu persoanele din afara ţării, ne era interzis. Totuşi erau puţine 
portiţe de comunicare însă erau foarte riscante şi dacă eram prinşi puteam fi arestaţi. 


