
24. CR Craiova 
 
A: 1. In timpul comunismului,orice ai fi facut,oricat de bogat ai fi fost nu te puteai numi altfel 
decat COMUNIST. 
2. Corneliu Coposu a fost un opozant al comunismului  
3.Activismul a fost și o tactică adoptată de Partidul Național Român din Transilvania, după anul 
1905 
4..In timpul comunismului daca erai un om obisnuit,erai  un cetatean tacut ,iar daca erai 
bogat,clar erai un securist si un turnator. 
5.Vasile Paraschiv a fost un dizident român 
 
 
 
 
 
B:Persoana intervievata: Domnul politist : Cristian Ivanescu 
-Domnule Ivanescu ,va multumesc pentru timpul acordat. Voi incepe prin a va ruga sa imi 
raspundeti sincer la toate intrebarile,sunt extrem de curioasa sa vad daca va mai amintiti cu drag 
sau cu parere de rau despre perioada comunismului. 
-Sigur,va ascult. 
-"Numele " de "comunist" avea vro legatura cu situatia financiara a unei persoane?  
-Nu. Comunist erai numit indiferent de ce statut aveai,oricat de bogat ai fi fost. Ni se spunea asa 
din cauza reguliror stricte si din cauza mentalitatii pe care o aveam. 
-Ce puteti sa imi spuneti despre Corneliu Coposu? 
-Corneliu Coposu  a fost un opozant al comunismului,majoritatea persoanelor stiam ca  este un 
mare politician insa el si`a petrecut cativa ani din viata si ca jurnalist. 
-Una din tacticile Partidului National Roman din Transilvania,puteti sa imi spuneti? 
-Da,activismul . Care a fost adoptat dupa anul `1905. 
-"In timpul comunismului daca erai un om obisnuit,erai  un cetatean tacut ,iar daca erai 
bogat,clar erai un securist si un turnator." Cum imi puteti explica asta? 
-Singurii care vorbeau,care isi exprimau opiniile,de care toata lumea trebuia sa asculte erau 
conducatorii... Ca om obisnuit nu puteai comenta in fata celor mari de aceea puteai fi numit 
"cetatean tacut". Securist.. nu puteai ajunge aici pur si simplu,erai turnator de cele mai multe 
ori,pentru ca era mai important binele tau decat binele oricui. 
-Despre D. Vasile Paraschiv,stiti ceva? 
-Doar,ca a fost un dezident roman. 
-Domnule Cristian va multumesc pentru  acest interviu acordat,imi pare rau daca v-am rapit 
foarte mult timp. 
-Mi-a facut o deosebita placere sa va ajut. 


