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Duminica, 14 noiembrie a.c., postul de televiziune PROTV a difuzat o emisiune, 
„Romania te iubesc”, dedicata revolutionarilor din Decembrie 1989. Ancheta 
jurnalistica a fost concentrata in special la Brasov si imprejurimi.  In cadrul emisiunii 
sunt prezentate presupuse cazuri de incalcare a legii 341/2004 comise in cursul 
ultimilor ani, precum si declaratii ale mele, prezentate incomplet si uneori scoase din 
context, precum si ale unui reprezentant al SSPR.  

Fara indoiala ca faptele prezentate in ancheta TV se pot constitui intr-o auto-sesizare 
la adresa CPRD si SSPR si atit CPRD cit si SSPR s-au sesizat si au decis sa investigheze 
cazurile prezentate in cadrul emisiunii. Concluziile acestei investigatii vor fi facute 
publice in momentul finalizarii lor. 

Este totusi regretabil ca realizatorii emisiunii TV au avut si o agenda extrem de vizibila 
si in acelasi timp nedreapta, anume, denigrarea miscarii revolutionarein totalitatea 
ei. In Brasov nu sunt doar cca. 35 de posibili impostori. In Brasov s-a murit in 
Decembrie 1989 si jurnalistii PROTV nu s-au oprit sa mentioneze si acest fapt. In Brasov 
sunt citeva sute de adevarati revolutionari, dar jurnalistii PROTV nu s-au obosit sa le 
puna macar si o singura intrebare. A extinde un fenomen presupus infractional 
pornind de la citeva cazuri la intreaga miscare revolutionara este profund nedrept, 
jignitor, sfidator si la urma urmei lipsit de profesionalism, asa cum i-am si relatat 
telefonic in seara zilei de 14 noiembrie unuia dintre jurnalisti. 

Apoi, necunoasterea legii, lipsa de documentare, voita sau involuntara, sunt tot 
atitea carente vizibile in comentariile realizatorilor TV. Cum bine se stie, certificarea 
ca revolutionar are in vedere DOAR actiunile intreprinse in perioada 14 – 25 
decembrie 1989. Ce le-a rezervat viata unora dintre revolutionari dupa 25 
decembrie 1989 NU face obiectul legii si nici al CPRD. Personal, regret ca unii oameni 
care au dovedit curaj, eroism chiar, au fost in stare mai apoi sa comita fapte ce nu 
le fac cinste. Asta nu le reduce insa meritele din Decembrie 1989 nici din punct de 
vedere moral si nici din punct de vedere legal (L341/2004).  
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