
70 Prima anunþare publicã a Vetrei Româneºti a avut loc la 25 ianuarie 1990, la Reghin.
71 În seara de 25 ianuarie 1990, preºedintele Ion Iliescu a vorbit despre „tendinþele

separatiste maghiare”, formulã devenitã ulterior un leit motiv al ultranaþionalis-
mului. De altfel, Ion Iliescu a fost pe lista membrilor fondatori ai Vetrei Româneºti
(Elõd Kincses, Martie negru la Târgu Mureº, Târgu Mureº, Edit. Juventus, Târgu
Mureº, 2001. Vezi ºi Gabriel Andreeescu, Ruleta. Români ºi maghiari, 1990–2000).

72 La 25 ianuarie 1990, de la Poºta din Târgu Mureº a fost difuzatã o telegramã-apel
cu acest conþinut falsificator ºi provocator: „Fraþi români, colegi din Poºtã ºi
Telecomunicaþii. (…) În unitãþile noastre ºi altele din Târgu Mureº se procedeazã
sistematic ºi abuziv la înlocuirea cadrelor de conducere la toate nivelurile cu
unguri. Din ºcoli au fost daþi afarã ºi brutalizaþi, scuipaþi, românii ºi cadrele
didactice române”. (Elõd Kincses, Op.cit., p.44).

73 Victima a fost Sütõ András, unul dintre importanþii scriitori maghiari, membru
în conducerea localã a UDMR (Tom Gallagher, Democraþie ºi naþionalism în
România, 1989–1998, Bucureºti, Edit. All, 1999).

III.

PRINCIPALELE FORÞE EXTREMISTE:
DE LA VATRA ROMÂNEASCÃ
LA PUNR ªI PRM

Cea mai consistentã, cea mai eficace ºi mai ameninþãtoare formã a
extremismului în România a fost ºi rãmâne ultranaþionalismul. Organizaþia
care a deschis aceastã formã de extremism este Vatra Româneascã, înfiinþatã
la Târgu Mureº la 1 februarie 1990¾70. Iniþiativa au avut-o însã noile autoritãþi
de la Bucureºti, ai cãror conducãtori cãutau o nouã legitimitate, fosta lor
carierã în Partidul Comunist Român fiind un handicap, nu un argument
pentru poziþia ocupatã dupã revoluþia din luna decembrie 1989¾71. Ideologia
de bazã a Vatrei Româneºti a fost antimaghiarismul, iniþiatorii ei creând
provocãri antimaghiare încã de la sfârºitul lunii ianuarie 1990, unele
acoperite¾72, altele folosind ca mijloc de presã ziarul local, „Cuvântul liber”,
tribuna viitoarei organizaþii, ori televiziunea localã. Atmosfera antima-
ghiarã, susþinutã ºi de mijloacele mass-media din Capitala þãrii, a atins
apogeul la jumãtatea lunii martie 1990. La 19 martie, o demonstraþie a
Vetrei Româneºti s-a transformat într-un atac al sediului UDMR din locali-
tate, o personalitate a comunitãþii maghiare fiind bãtutã crunt¾73. Violenþele
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74 Unii aduºi cu autobuzele din satele din jurul oraºului, înarmaþi cu bâte pregãtite
pentru acest conflict.

75 Între morþi ºi rãniþi au fost ºi români, ºi maghiari.
76 Fosta poliþie politicã a lui Ceauºescu.
77 Pentru înfiinþarea legalã ar fi fost necesar votul Consiliului Provizoriu de Unitate

Naþionalã. CPUN nici mãcar nu a fost informat în aceastã privinþã.
78 Un membru al Vetrei Româneºti a fost inclus în delegaþia României ce urma sã

participe la întâlnirea din iunie a CSCE (Tom Gallagher, Op.cit., p.132).
79 Este de notat cã în competiþia pentru turul doi al alegerilor, Gheorghe Funar a

primit ajutorul FSN (Ibidem, p.154).
80 Gheorghe Funar în „Informaþia Zilei”, Satu Mare, 27 octobrie 1994. Am ales un

citat de la mijlocul carierei formaþiunii politice, temele ºi agresivitatea limbaju-
lui fiind însã constante în timp.
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s-au amplificat, pânã pe data de 21 martie 1990 oraºul Târgu Mureº deve-
nind sediul unor confruntãri sângeroase între români¾74 ºi maghiari, în urma
cãrora au murit 5 oameni, mai multe sute fiind rãniþi¾75. Argumentând
asupra situaþiei de instabilitate creatã de acest eveniment s-a creat, la
sfârºitul lunii martie 1990, Serviciul Român de Informaþii, pe structura
Securitãþii¾76, prin încãlcarea procedurilor legale¾77.

Asociaþia antimaghiarã Vatra Româneascã, organizatoarea acestor tul-
burãri, s-a bucurat de un sprijin din ce în ce mai important, la nivel local
ºi la nivel naþional, devenind un actor politic important pe scena
politicã.¾78 Înainte de alegerile din 20 mai 1990, Vatra Româneascã a creat
Partidul pentru Unitatea Naþionalã a Românilor (PUNR).

PUNR a devenit pentru un numãr de ani cel mai important partid
ultranaþionalist din România. La alegerile locale din 1992, liderul sãu,
Gheorghe Funar, a fost ales primar al celui mai mare oraº din Transilva-
nia, Clujul¾79. La alegerile parlamentare din acelaºi an, PUNR a primit
7,72% din voturi pentru Camera Deputaþilor ºi 8,12% pentru Senat,
devenind principalul partener al FDSN în coaliþia naþionalistã care a
condus România între 1992 ºi 1996. În guvernul numit de cãtre opoziþia
de atunci „patrulaterul roºu”, PUNR a primit douã ministere ºi a ocupat
numeroase poziþii la nivel imediat inferior.

O sugestie asupra limbajului ºi atitudinii PUNR poate oferi urmã-
torul citat tipic care sintetizeazã ultranaþionalismul acestei formaþiuni,
având la bazã ideologia antimaghiarã:

„Aºa cum se cunoaºte, spiritul acesta nomad, genul acesta barbar, de
care beneficiazã poporul ungar ºi minoritatea din România nu a dispãrut
nici în 1000 de ani. Probabil cã vom fi nevoiþi noi, românii, sã-i lecuim
de aceastã jenã ºi sã devinã ºi ei un popor paºnic european, civilizat, care
sã nu mai râvneascã la teritoriile strãine. Sã-i fereascã Dumnezeu sã mai
întindã vreodatã laba spre teritoriile româneºti”¾80.
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81 Un alt caz este cel al revistei extremiste „Miºcarea” care a precedat partidul
Miºcarea pentru România.

82 Vezi opinia U.S. Department of State Report on Romania – 2001, care identificã pen-
tru prima oarã PRM cu un partid de extremã dreaptã: "În luna mai [2001] Am-
basadorul Israelului ºi-a exprimat îngrijorarea privind o carte publicatã de un mem-
bru al partidului de extremã dreaptã „Partidul România Mare” (PRM) care conþine
douã bancuri privind exterminarea evreilor de cãtre naziºti ". (fille://Human Rights
Watch World Report 2002 Europe & Central Asia Romania.ht).

83 Corneliu Vadim Tudor, Atenþie la Ungaria (4), în „România Mare”, I, 1990, nr. 17,
(28 septembrie).
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La alegerile din 1996, PUNR a obþinut numai 4,36% din locuri în
Camera Deputaþilor ºi 4,22% în Senat, suferind o pierdere fatalã de pop-
ularitate. Intrarea UDMR la guvernare a dat apoi o loviturã decisivã aces-
tei formaþiuni. ªi liderul PUNR, Gheorghe Funar, a pãrãsit partidul, pen-
tru a deveni secretarul general al PRM. În anul 2000, PUNR nu a mai
intrat în Parlament. Susþinãtorii sãi au basculat în tabãra PRM, al cãrui
ºovinism a fost mai larg – introducând printre inamici, alãturi de unguri,
pe þigani ºi evrei. PRM a dezvoltat ºi un limbaj justiþiar, atacând simul-
tan corupþia ºi tema sãrãciei. Astãzi, PUNR este, ca ºi Vatra Româneascã,
o formaþiune marginalã, fãrã mari speranþe de a se revitaliza.

Partidul România Mare

Majoritatea organizaþiilor extremiste s-au dezvoltat în legãturã cu
mijloace de presã care le-au fost puse la dispoziþie ºi care se integrau ast-
fel miºcãrii în cauzã. Vatra Româneascã a gãsit audienþã în aproape toate
cotidianele din Ardeal care, din foste ramuri locale ale ziarului PCR,
„Scânteia”, s-au transformat în ziare aºa-zis independente. Invers, unele
mijloace de presã au pus bazele unor curente de naturã extremistã. Este
ºi cazul revistei „România Mare”, apãrutã în 1990, care a precedat Parti-
dul România Mare¾81.

Limbajul României Mari a fãcut carierã. Discursul sãu tipic hate
speech a avut ca þintã privilegiatã maghiarii, þiganii, evreii, dar ºi orice
categorie politicã ori culturalã democraticã¾82. La început, ºovinismul
antimaghiar a prevalat, întrucât aducea maximul de capital politic:

„Tare mã tem cã, în ritmul acesta, dacã tot suntem zgândãriþi la infinit,
vom mai face un galop de sãnãtate pânã în acel minunat oraº al cear-
daºului ºi al femeilor disponibile, ºi acolo vom rãmâne o perioadã, ca sã
mai asigurãm pacea în aceastã zonã, mãcar pânã în anul 2000 – nu dorim
sã se ajungã pânã aici, nimãnui nu-i plac campaniile militare, dar în faþa
alternativei ungurii la Bucureºti sau românii la Budapesta, vã daþi seama
ce variantã vom alege ºi care-i muzica aceea care ne place nouã…” ¾83.
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84 Corneliu Vadim Tudor, senator, preºedinte al PRM, Cuvântare rostitã la 7 febru-
arie 1995, la întâlnirea de lucru a PDSR, PUNR, PRM ºi PSM, în „România Mare”,
nr. 241, anul VI, 17 februarie 1995.

85 Doresc sã fiu Preºedinte, PRO TV, Bucureºti, 14 noiembrie 2000 (program de tele-
viziune).

86 Declaraþia a fost integral publicatã în sãptãmânalul „România Mare” din 21
august 1998, în ziarul „Ziua” din 17 august ºi „Libertatea” din 18 august 1998.

87 George Toader, Romii nu-l iartã pe C.V. Tudor, dar nici el nu se lasã intimidat, în
„Cronica Românã”, 22 august 1998.

88 Inclusiv în raport cu sondajele de opinie.
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Partidul România Mare este întru totul legat de liderul sãu, Corneliu
Vadim Tudor. Limbajul sãu a depãºit orice limite pe care o viaþã politicã
normalã le poate închipui:

„Dar, vorbind de urmaºii acelor barbari, eu nu cred cã jignim naþia
maghiarã, din contrã, punem în circulaþie texte autentice, istorice, care
atestã cã la origine au fost niºte primitivi, ceea ce românii n-au fost nicio-
datã”. ¾84

La alegerile din 1992, PRM a primit 3,89% din voturi pentru Camera
Deputaþilor ºi 3,85% pentru Senat, la limita intrãrii în Parlament. În
1996, partidul a urcat la 4,46% ºi respectiv 4,54%, ceea ce l-a fãcut
primul partid extremist din þarã. Plasat în opoziþie, el s-a arãtat a fi foarte
activ, participând la începutul anului 1999 chiar la o încercare de lovi-
turã de stat. În acel moment au fost iniþiate acþiuni de scoatere a PRM în
afara legii, dar acestea au fost pânã la urmã închise. Slãbiciunea autori-
tãþilor a afectat grav, în timp, viaþa politicã.

În timpul campaniei prezidenþiale din luna noiembrie 2000,
Corneliu Vadim Tudor a adaptat discursul sãu noilor realitãþi. În ce pri-
veºte consecvenþa lui ºovinã, el s-a concentrat mai mult asupra þiganilor,
maghiarii fiind la acea datã o þintã mai puþin interesantã. El a vorbit în
direct la televiziune despre „tipologia mafiei þigãneºti (…). Atacând în
grup, controlând pieþele ºi neviolându-ºi copiii ºi pãrinþii, întrucât sunt
ocupaþi sã îi violeze pe ai noºtri…”¾85. Anterior, în 1998, Tudor fãcuse
public un manifest, proclamând cã „þiganii care nu vor sã meargã la
muncã (…) vor fi trimiºi în lagãre de muncã”¾86. La amplul protest de
atunci al ONG-urilor ºi al grupurilor de romi, Tudor a rãspuns: „nu suntem
interesaþi de ce vor þiganii. Toþi [din acest grup] ar trebui trimiºi în
închisoare. Nu existã altã soluþie”¾87.

Dând discursului o tentã puternic justiþiarã, Corneliu Vadim Tudor a
reuºit un succes care a depãºit toate aºteptãrile anterioare¾88. El a obþinut
30% din totalul voturilor în runda finalã a alegerilor prezidenþiale din
anul 2000. Partidul sãu a primit 21,01% din locurile din Senat ºi 19,48%
din locurile Camerei Deputaþilor.
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89 Ion Iliescu la deschiderea unui forum privind relaþiile inter-regionale din Bal-
cani, din 20 aprilie 2001, Bucureºti. Cf. „România Liberã”, 23 aprilie 2001.
RFE/RL Newsline, 23 April 2001.

90 „Scurt pe doi”, TVR, Bucureºti, 9 aprilie 2001 (program de televiziune).
91 RFE/RL Newsline, 20 April 2001.
92 Gabriel Andreescu, Tema stãrii de urgenþã din perspectiva tentativei de loviturã de

stat, în „Sfera politicii”, nr. 67, 1999.
93 Corneliu Vadim Tudor, Manifest pentru minerii din Valea Jiului, în „România Mare”,

nr. 444 din 15 ianuarie 1999.

Principalele forþe extremiste

Este important sã se noteze, în acelaºi timp, cã Preºedintele Ion Iliescu,
câºtigãtor al alegerilor, nu a fãcut nici o încercare sã denunþe manifestãrile
rasiste ale adversarului sãu. În loc de asta, în aprilie 2001 a susþinut cã
România „a dezvoltat un sistem imunitar împotriva urii interetnice, intole-
ranþei, xenofobiei, extremismului, antisemitismului ºi rasismului”¾89. Mai
mult, preºedintele a utilizat termenul foarte ofensator (în România), „colo-
rat”, cu referire la un rom¾90, ºi s-a plâns cã interesul internaþional pentru
romi este datorat unei „campanii” occidentale anti-româneºti¾91.

Tentativa de loviturã de stat din anul 1999

Maxima periculozitate a PRM, ca formaþiune extremistã, a fost de-
monstratã în anul 1999, prin implicarea sa într-o tentativã de loviturã de
stat.

Evenimentele, care s-au transformat în timp într-o tentativã de lovi-
turã de stat, au avut loc în a treia sãptãmânã a lunii ianuarie 1999 ºi au
început cu un protest al minerilor din Valea Jiului¾92. Corneliu Vadim
Tudor li s-a adresat, spunându-le: „Dragii mei ortaci, þara este alãturi de
voi. (…) Am sã vã aduc pe voi în birourile luxoase de la Bucureºti, iar pe
canaliile care au ruinat þara am sã le bag la minã”¾93. La chemarea ºi sub
conducerea liderului sindical – în acelaºi timp vicepreºedinte al PRM –,
Miron Cosma, minerii au anunþat deplasarea spre Bucureºti pentru a
impune rezolvarea cererilor lor. În iunie 1990, o astfel de acþiune – tot
sub conducerea lui Miron Cosma – a þinut sub teroare Bucureºtiul pen-
tru câteva zile, iar în septembrie 1991 a determinat cãderea guvernului.
În timpul marºului, mase de mineri de circa 12.000 de oameni, conduºi
dupã tehnici militare bine puse la punct, au distrus douã baraje de
poliþie ºi de jandarmi iar primul ministru a fost adus la negocieri, sub
ameninþarea invadãrii Bucureºtiului.

Dupã o primã încetare a deplasãrii spre Bucureºti, vicepreºedintele
PRM, Miron Cosma, a reluat marºul. A fost însã arestat iar cei circa 2000
de mineri rãmaºi sub conducerea sa au fost întorºi din drum de cãtre

33



94 În conformitate cu atribuþiile constituþionale, art. 93 (1). A fost necesarã adop-
tarea unei Ordonanþe de urgenþã – în noaptea de 21 spre 22 ianuarie 1999 –,
întrucât în momentul declanºãrii ostilitãþilor nu exista în România o normã
juridicã care sã reglementeze starea de urgenþã ori de asediu.

95 Acestea legitimau instituirea unor mãsuri precum cele luate de autoritãþile de la
Bucureºti (printre care, instituirea stãrii de urgenþã). Vezi UN Commission on
Human Rights, Study of the Rights of Everyone to be Free from Arbitrary Arrest,
Detention and Exile, E/CN. 4/826, 1962, p.257.

96 N. Questiaux, Study of the Implications for Human Rights of Recent Developments
concerning Situations Known as State of Siege or Emergency, E/CN, 4/ Sub,
2/1982/15.

97 În sensul Greek case: Report on the EHCR, YBECHR 12, 1969.
98 Dan Pavel, lector la Facultatea de ºtiinþe politice a Universitãþii din Bucureºti, a

deschis un proces pentru scoaterea PRM în afara legii.
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forþele de ordine. Pentru ca acest lucru sã fie posibil, preºedintele Româ-
niei a trebuit sã instituie starea de urgenþã ¾94.

În termenii Raportului Comisiei pentru Drepturile Omului a ONU¾95,
evenimentele intrau în categoria de rebeliune, de subversiune, de tulbu-
rarea liniºtii, a ordinii publice ºi a siguranþei persoanelor, de ameninþare
la adresa Constituþiei ºi a autoritãþilor ºi pericol pentru viaþa economicã
a þãrii¾96. Pericolul lor era în acelaºi timp „excepþional ºi iminent”¾97.

Minerii, conduºi pe teren de vicepreºedintele PRM, Miron Cosma, s-au
aflat în contact cu conducerea PRM. Aceasta a incitat permanent ºi a
pregãtit prin declaraþii – atât de la tribuna Parlamentului, cât ºi în mass-
media – eventuala înlocuire prin forþã a autoritãþilor alese prin alegerile
libere din toamna anului 1996. PRM a cerut demisia guvernului ºi organi-
zarea de alegeri anticipate, intrând în rezonanþã cu acþiunea minerilor.

În urma acestor evenimente, personalitãþi publice au cerut scoaterea
PRM în afara legii pe baza a 5 acuzaþii: nerespectarea principiilor demo-
craþiei constituþionale, incitarea la violenþã publicã, nerespectarea ordi-
nii de drept, instigarea la urã naþionalã, rasialã ºi religioasã, militarea
împotriva pluralismului politic¾98. Ministrul Justiþiei s-a sesizat ºi el, dar
în ciuda probelor evidente, privind încãlcarea de cãtre PRM a principi-
ilor constituþionale ºi prevederilor legii partidelor, cazul a fost clasat.
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