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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: 
 
 

 Vicepreședinte al Fundației ”Doina Cornea” și coordonator al 
Centrului de Investigare a Crimelor Comunismului, din cadrul 
acesteia (2020 - ) 

 Expert în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc (2012 – 2019) 

 Președinte al Fundației Asociația pentru Memoria Victimelor 
Comunismului și coordonator al Centrului de Investigare a 
Crimelor Comunismului (2010-2012) 

 Preşedinte al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 
(aprile 2006 – februarie 2010; fondator al acestuia în 21 decembrie 
2005) 

 Consilier personal al Primului ministru (2006 – 2010) 
 Consilier de stat la Cancelaria Primului Ministru pe probleme de 

securitate naţională (decembrie 2005 – decembrie 2006) 
 Director de expertiză la Institutul Diplomatic Român (iunie – 

decembrie 2005) 
 Director-oordonator de programe la Institutul Român de Istorie 

Recentă (2000 – 2006) 
 Senior editor al cotidianelor România liberă (2000 – 2002) şi Ziua 

(2003 – 2004) 
 Consilier la Preşedinţia României, Departamentul de Politici 

Publice (din martie 1999, pînă în decembrie 2000) 



 Ziarist, redactor-şef al cotidianului “Transilvania Jurnal” (de la 1 
ianuarie 1998 – 15 martie 1999); senior editor la cotidianul 
”Transilvania Expres” din Brașov (martie 1997 – martie 1999) 

 Consilier local la Brașov pe listele PNL (1998-1999)  
 Ziarist, corespondent al postului de radio                     “Europa 

Liberă” la Bucureşti (din august 1993 – februarie 1997); 
 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 etc. 

 
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, istorie  
Ziua care nu se uită. 15 noiembrie 1987, Braşov, Ed. Polirom, 2002, istorie  
Securiştii partidului. Serviciul de cadre al PCR ca poliţie politică. Studiu de caz – 
arhiva Comitetului municipal de partid Braşov (coordonator), Polirom, 2002, 
istorie 
Moştenitorii Securităţii, Ed. Humanitas, 2004, istorie 
Zorba şi catedrala, Ed. Humanitas, 2006, eseu  
Chipul morţii. Dialog cu Vladimir Bukovski despre natura comunismului, Ed. 
Polirom, 2006, istorie  
Adevărata călătorie a lui Zahei. Vasile Voiculescu și taina rugului aprins, Ed. 
Humanitas, 2008, istorie   
Bastionul cruzimii. O istorie a Securității (1948-1964), Ed. Polirom, 2008, istorie  
America! America! Cartea Românească, poezi 
Șase feluri de a muri, Ed. Polirom, 2009, proză 
Adevărata față a lui Traian Băsescu, Ed. Jurnalul Național, 2012, istorie 
Întîlnire cu Apostol, Ed. Grinta, 2012, poezie  
Rețeta fericirii, Ed. Grinta, 2015, poezie  
Mafia arabă de la Ceaușescu la Iliescu, Editura Corint, 2016, istorie  Turma 
păstorului mut, Editura Polirom, 2016, roman 



Ziua care nu se uită. Revolta brașovenilor din 15 noiembrie 1987 (coordonator), 
Ed. Polirom, 2017, istorie   
Neasemuita istorie a Imperiului Român de Răsărit, Ed. Polirom, 2017, roman 
Adevărata călătorie a lui Zahei. Vasile Voiculescu și taina rugului aprins, Ed. 
Corint, 2018 (ediția a II-a, revăzută și adăugită), istorie 
Moştenitorii Securităţii, Ed. Polirom, 2018 (ediția a II-a, revăzută și adăugită), 
istorie 
Rola 800. Constantin Hagea – omul care a umilit Securitatea, Ed. Corint, 2019 
Studiu de fezabilitate pentru mîntuire. 101 povestiri despre România, eseuri, Ed. 
Polirom, 2019 
 
Scenariu de filme documentare: Execuția și Patru feluri de a muri (regia: 
Nicolae Mărgineanu), care reflectă principala preocupare din ultimul deceniu ca 
expert arheolog, anume aceea de identificare a rămășițelor victimelor celor care au 
fost uciși de Securitate sau au murit în temnițele comuniste.  
 
Articole: Peste 300 de articole şi studii, axate în special pe problemele istoriei 
Securităţii, peste 1.000 de articole şi reportaje pe probleme social-politice. 
 
Alte activități: Activitatea de deconspirare a Securității și de găsire a victimelor 
asasinatelor acesteia a fost pe larg reprezentată în presa germană (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Der Spiegel etc), ca și de posturi de televiziune din Germania 
(ZDF, ARD), televiziunile din Franța (Canal+) și Marea Britanie (BBC), precum și 
în presa scrisă europeană. Protagonist al filmului documentar Le chasseur de la 
Securitate, realizat de Mirel Bran și Jonas Mercier al unei cărți (La tortura de’l 
silentio. Storia di Marius Oprea, autor Guido Barella), apărută în traducere în 
Spania și România (Editura Corint).  
 
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), 
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 (bine)  
 

Alte date de interes:  
- Din 1992, până la moartea sa, consilier al senatorului Constantin Ticu 

Dumitrescu, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici.  
- Implicat în elaborarea, în mod direct, a legislației care a stat la baza 

înființării Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității și a 
Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului 
Românesc, cît și a celei privind ,legi reparatorii pentru victimele 
comunismului. 

-  
Distincții:  

- Ordinul Serviciu credincios, în grad de Comandor (2000) 
- Medalia Regele Mihai I pentru Loialitate (2012) 

 


