CURRICULUM VITAE
Marius Oprea
Data naşterii: 22.05.1964
Starea civilă: Căsătorit
Studii:

 Licenţiat în istorie, Facultatea de Istorie a Universităţii
din Bucureşti (1988);
 Doctor în istorie (2002), cu tema “Rolul şi evoluţia
Securităţii (1948 – 1964)”.

Activitate profesională:
 Preşedinte al Institutului de Investigare a Crimelor
Comunismului (aprile 2006 – prezent)
 Consilier personal al Primului ministru (2006 – prezent)
 Consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru pe
probleme de securitate naţională (decembrie 2005 –
decembrie 2006)
 Coordonator de programe la Institutul Român de Istorie
Recentă (2000 – prezent)
 Senior editor al cotidianelor România liberă (2000 –
2002) şi Ziua (2003 – 2004)
 Consilier la Preşedinţia României, Departamentul de
Politici Publice (de la 15 martie 1999);
 Ziarist, redactor-şef al cotidianului “Transilvania Jurnal”
(de la 1 ianuarie 1999); senior
 Ziarist,
corespondent
al
postului
de
radio
“Europa Liberă” la Bucureşti (din august 1993);
 Ziarist, redactor-şef al cotidianului “Mesager” din Braşov
(august 1992 – august 1993);
 Ziarist, reporter special la revista “Cuvîntul” (mai 1991 –
august 1992);
 Redactor
al
revistei
“Interval”,
editată
de
Uniunea Scriitorilor din România (iunie 1990 –
mai 1991);
 Colaborator la reviste culturale: Sfera politicii, Dilema,
22.

Activitate ştiinţifică şi publicistică:
 Cărţi publicate: Pauză de respiraţie, Ed. Litera, 1990 –
poezie, Plimbare pe Uliţa Tipografiei, Ed. Fundaţiei
Culturale Române, 1996, istorie, Solo de tamburină, Ed.
Paralela 45, 1999 – poezie, Banalitatea răului. O istorie a
Securităţii în documente, Ed. Polirom 2002, Ziua care nu
se uită. 15 noiembrie 1987, Braşov, Ed. Polirom, 2002,
Securiştii partidului. Serviciul de cadre al PCR ca poliţie
politică. Studiu de caz – arhiva Comitetului municipal de
partid Braşov (coordonator), Polirom, 2002, Moştenitorii
Securităţii, Ed. Humanitas, 2004, Zorba şi catedrala, Ed.
Humanitas, 2006, Chipul morţii. Dialog cu Vladimir
Bukovski despre natura comunismului, Ed. Polirom,
2006.
 Peste 300 articole şi studii axate în special pe problemele
istoriei Securităţii, peste 500 de articole şi reportaje pe
probleme social-politice.
Burse de studiu, stagii în străinătate:
 În noiembrie 1997, stagiu de pregătire la Instuituţia
Gauck (Germania), pe probleme privind istoria
represiunii în statele blocului sovietic, modul de
constituire şi funcţionare a reţelei informative a STASI.
 În decembrie 1999, stagiu de pregătire la Varşovia
(Polonia), unde am avut contacte şi întîlniri la Institutul
Memoriei (insitituţia similară proiectatului Consiliu
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii).
 În decembrie 1999, stagiu de pregătire la Washington;
contacte şi întîlniri la cel mai înalt nivel în cadrul
National Security Archive, instituţie care gestionează
documentele declasificate provenind din arhivele militare
şi ale serviciilor speciale ale SUA.
Limbi străine:
 Engleza
Alte date care ar putea interesa comisia:
Nu am fost membru PCR, cu toate că am terminat Facultatea de
istorie cu media 9,38 şi asupra mea s-au exercitat în timpul studiilor
presiuni în acest sens. La sfîrşitul anului 1987 am fost anchetat în legătură
cu manifestaţiile de la Braşov. După terminarea facultăţii, am fost arestat
pe şantierul arheologic Sarmisegetuza, în vara anului 1988, de organele
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de cercetare penală ale Securităţii. Am fost eliberat după 24 de ore, în
urma presiunilor exercitate asupra acestora de prof.univ. Ioan Piso
(actualmente director al Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei),
lect.univ. Alexandru Diaconescu şi arheologul britanic Mike Dawson.
Am fost ulterior anchetat în stare de libertate, alături de alţi foşti colegi,
sub acuzaţia de constituire de “grup organizat în vederea răsturnării
ordinii sociale” şi “propagandă duşmănoasă”. În cursul anchetei, am
refuzat să semnez angajamentul de informator al Securităţii. Ca urmare a
situaţiei în care mă aflam în raport cu regimul comunist după 1985, cînd
am refuzat explicit să mă înscriu în PCR şi mai ales în urma anchetării
mele de către Securitate, tatăl meu s-a îmbolnăvit grav şi a decedat în
urma unui infarct în martie 1990, în condiţiile în care ameninţările la
adresa mea din partea unor foşti ofiţeri anchetatori nu încetaseră. După
1990 nu am făcut parte din nici un partid politic. Am participat la o
şedinţă a PAC, fără a mă înscrie însă în această formaţiune politică.
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