
NewsIaşi – 11 noiembrie 2009 
Istoricul Marius Oprea si procurorul Dan Voinea conferentiaza la Iasi 
 
Joi, 12 noiembrie 2009, incepand cu ora 14.00, in Sala D3 (Corpul D) a Universitatii „Alexandru Ioan 

Cuza” Iasi (Str. Toma Cozma, nr. 3, Iasi), Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in 
Romania, in parteneriat cu Centrul de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului si 

Departamentul de Relatii Internationale va organiza conferinta Poporul pierdut sustinuta de 
istoricul Marius OPREA si de procurorul militar Gen. Dan VOINEA. 

Conferinta Poporul pierdut va analiza etapele si momentele cruciale prin care a trecut Romania, 
de la instalarea regimului comunist, la prabusirea sa si pana astazi, din perspectiva condamnarii 
regimului totalitar si a crimelor acestuia. 

Conferinta va fi moderata de Prof. Dr. George POEDE, Prodecanul Facultatii de Filosofie si 
Stiinte Social Politice din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza” Iasi si Seful Departamentului de Relatii 
Internationale si Studii Europene. 

Evenimentul este organizat cu sprijinul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in 
Romania si a Centrului de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului, din cadrul 
Universitatii „Al. I Cuza” Iasi.  

http://newsiasi.ro/lifestyle/cultura/istoricul-marius-oprea-si-procurorul-dan-voinea-
conferentiaza-la-iasi.html 
 
 
 
Evenimentul – 12 noiembrie 2009 
"Poporul pierdut" 

Istoricul Marius Oprea şi procurorul militar general Dan Voinea susţin astăzi conferinţa cu tema 
"Poporul pierdut". De la ora 14, în corpul D al Universităţii "Al. I. Cuza", cei doi vor analiza 
etapele şi momentele cruciale prin care a trecut România de la instalarea regimului comunist, la 
prăbuşirea sa şi pînă astăzi, din perspectiva condamnării regimului totalitar şi a crimelor 
acestuia. 

Marius Oprea este preşedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România 
şi unul dintre cei mai buni specialişti în istoria Securităţii. Dan Voinea este procuror militar, iar 
în decembrie 1989 a participat la procesul Elenei şi al lui Nicolae Ceauşescu, el întocmind 
rechizitoriul pe baza căruia cei doi au fost condamnaţi la moarte şi executaţi. Tot Dan Voinea a 
instrumentat dosarul mineriadei din 13-15 iunie 1990 şi cel al Revoluţiei din decembrie 1989. 

http://www.evenimentul.ro/articol/poporul-pierdut.html  
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Flacăra Iaşului – 13 noiembrie 2009 
Marius Oprea a vorbit la "Cuza" despre crimele comunismului 

Studentii Universitatii "Al.I.Cuza" au avut sansa ieri sa afle despre ororile regimului comunist din 
Romania de la istoricul Marius Oprea si de la procurorul Dan Voinea. 

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din Romania (IICCR), in colaborare cu Centrul 
de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului si Departamentul de Relatii Internationale 
a organizat ieri conferinta cu titlul "Poporul pierdut". Conferinta a fost sustinuta de istoricul 
Marius Oprea, directorul IICCR si de fostul procuror militar, generalul Dan Voinea. Conferinta a 
cuprins in prima parte vizionarea filmului realizat de programul "Arte" - "Vanatorul de 
securisti", care are ca subiect principal activitatea lui Marius Oprea.  

"Am numit conferinta «Poporul pierdut» pentru ca ea prezinta oamenii care au fost ucisi in 
timpul comunismului pentru simplul fapt ca gandeau altfel. In 2 luni si jumatate de cercetari, 
am gasit 17 cadavre ale victimelor comunismului. In opinia mea, cred ca sunt 10.000 de oameni 
ucisi de catre comunisti", a precizat Marius Oprea. 

Generalul Dan Voinea este cel care in decembrie 1989 a participat la procesul Elenei si a lui 
Nicolae Ceausescu, el intocmind rechizitoriul pe baza caruia cei 2 au fost condamnati la moarte 
si executati. Acesta considera ca tinerii sunt cei care pot face dreptate pana la capat in cazul 
crimelor facute de comunisti.  

"Dupa 20 de ani de la caderea comunismului, copiii nu stiu adevarul despre ceea ce se intampla 
in perioada acestui regim. Statul creeaza o diversiune, promovand ideea ca aceste crime s-au 
prescris si ca sunt lucruri pe care le va rezolva istoria, insa, de fapt, statul nu vrea sa dea inapoi 
ceea ce a luat", le-a spus studentilor generalul. 

http://flacarais.ro/cms/site/f_is/news/marius_oprea_a_vorbit_la_cuza_despre_crimele_comun
ismului_24621.html  
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