
Adevărul – 21 octombrie 2009 
Cluj: Moartea în imagini, în cadrul unei expoziţii a IICCR la Cluj 
 
Expoziţia „Numitorul comun: moartea”, organizată în urma desfăşurării a nouă acţiuni de 
deshumare a unor opozanţi ai regimului comunist executaţi de Securitate în perioada 1948-
1952 în judeţele Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Alba, Satu Mare şi Caraş-Severin, a fost vernisată 
astăzi la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, în prezenţa preşedintelui Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului din România, Marius Oprea şi a cercetătorului Gheorghe 
Petrov.  
 
Expoziţia conţine obiecte descoperite asupra celor împuşcaţi, fotografii, imagini video de la 
deshumări şi interviuri cu rude sau persoane care i-au cunoscut pe cei decedaţi. 
 
Acţiunile de deshumare au fost realizate de către Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului în România în perioada 2007-2009, în urma solicitărilor venite din partea rudelor 
şi urmaşilor celor morţi.  
 
Cazurile prezentate în cadrul expoziţiei cuprind un număr de 16 persoane executate, de regulă 
prin împuşcare, acestea fiind descoperite şi apoi deshumate prin metode arheologice pe 
teritoriul localităţilor Hălmăsău, Nepos (jud. Bistriţa-Năsăud), Glodghileşti, Băieşti (jud. 
Hunedoara), Odoreu (jud. Satu Mare), Teregova (jud. Caraş-Severin), Muşca, Sălciua şi Câmpeni 
(jud. Alba).  
 
În locaţiile amintite, cei ucişi au fost îngropaţi fie în gropi individuale (Glodghileşti, Satu Mare, 
Băieşti, Sălciua, Câmpeni), fie în gropi comune cu două victime (Hălmăsău / locaţia 2, Teregova), 
trei victime (Nepos) sau patru victime (Hălmăsău / locaţia 1), potrivit IICCR. 
 
Proiectul se adresează în primul rând elevilor de liceu, studenţilor, dar şi celor care au trăit în 
perioada comunistă însă ştiu prea puţin despre atrocităţile şi victimele directe ale Securităţii de 
la începuturile regimului comunist în România. Publicul interesat poate vizita gratuit expoziţia, 
în perioada 21 octombrie - 8 noiembrie. 
 
http://www.adevarul.ro/rss/articol/cluj-moartea-in-imagini-in-cadrul-unei-expozitii-a-iiccr-la-
cluj.html  
 
 
Agerpres – 21 octombrie 2009 
Expoziţie-document la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 
 
O expoziţie-document, care redă atrocităţile comise în România în perioada Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a regimului comunist, intitulată "Numitorul comun: moartea", a fost deschisă, 
miercuri, la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei (MNIT). 

http://www.adevarul.ro/rss/articol/cluj-moartea-in-imagini-in-cadrul-unei-expozitii-a-iiccr-la-cluj.html
http://www.adevarul.ro/rss/articol/cluj-moartea-in-imagini-in-cadrul-unei-expozitii-a-iiccr-la-cluj.html


Expoziţia de la MNIT este organizată în urma desfăşurării a nouă acţiuni de deshumare a unor 
opozanţi ai regimului comunist, executaţi în perioada 1948-1952. Deshumarea celor 16 români 
împuşcaţi a fost efectuată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, în 
perioada 2007-2009, în urma cererilor formulate de rudele şi urmaşii celor ucişi. 

În cadrul expoziţiei sunt prezentate imagini video de la deshumările victimelor din localităţile 
Hălmăsău, Nepos (jud. Bistriţa-Năsăud), Glodghileşti, Băieşti (jud. Hunedoara), Odoreu (jud. 
Satu Mare), Teregova (jud. Caraş-Severin), Muşca, Sălciua şi Câmpeni (jud. Alba). În aceste 
locuri, cei ucişi au fost aruncaţi fie în gropi individuale (Glodghileşti, Satu Mare, Băieşti, Sălciua, 
Câmpeni), fie în gropi comune. 

Cu totul impresionante sunt şi interviurile cu rude, urmaşi sau cu persoane care i-au cunoscut 
pe cei împuşcaţi, precum şi fotografiile de familie descoperite asupra lor. 

Expoziţia este organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Fundaţia "Konrad Adenauer", cu sprijinul Projects 
Abroad şi al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 

Proiectul se adresează cu prioritate elevilor şi studenţilor, dar şi celor care au trăit în perioada 
comunistă însă ştiu prea puţin despre atrocităţile comise şi victimele directe ale regimului. 

http://www.agerpres.ro/selectii.php?c=10  

 
TVR – 21 octombrie 2009 
Expoziţie-document: atrocităţile din perioada Gheorghiu-Dej 

O expoziţie-document, care redă atrocităţile comise în România în perioada Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a regimului comunist, intitulată "Numitorul comun: moartea", a fost deschisă 
miercuri, la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Expoziţia poate fi vizitată  până la data de 
8 noiembrie, potrivit Agerpres. 

Expoziţia de la MNIT este organizată în urma desfăşurării a nouă acţiuni de deshumare a unor 
opozanţi ai regimului comunist, executaţi în perioada 1948-1952. Deshumarea celor 16 români 
împuşcaţi a fost efectuată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, în 
perioada 2007-2009, în urma cererilor formulate de rudele şi urmaşii celor ucişi.   

În cadrul expoziţiei sunt prezentate imagini video de la deshumările victimelor din localităţile 
Hălmăsău, Nepos (jud. Bistriţa-Năsăud), Glodghileşti, Băieşti (jud. Hunedoara), Odoreu (jud. 
Satu Mare), Teregova (jud. Caraş-Severin), Muşca, Sălciua şi Câmpeni (jud. Alba). În aceste 
locuri, cei ucişi au fost aruncaţi fie în gropi individuale (Glodghileşti, Satu Mare, Băieşti, Sălciua, 
Câmpeni), fie în gropi comune.   

Impresionante sunt şi interviurile cu rude, urmaşi sau cu persoane care i-au cunoscut pe cei 
împuşcaţi, precum şi fotografiile de familie descoperite asupra lor.   

http://www.agerpres.ro/selectii.php?c=10


Expoziţia este organizată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Fundaţia "Konrad Adenauer", cu sprijinul Projects 
Abroad şi al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.   

http://www.tvr.ro/articol.php?id=71002&c=47  

 
Ziua de Cluj – 19 octombrie 2009 
Expoziţie despre victimele comunismului, la Muzeul de Istorie a Transilvaniei 
 
O expoziţie care prezintă nouă acţiuni de deshumare a victimelor comunismului, “Numitorul 
comun: moartea” va fi deschisă miercuri la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, de la Cluj.  
Expoziţia va fi deschisă până în 8 noiembrie şi este organizată de Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului din România (IICCR), de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din 
Cluj-Napoca şi Fundaţia “Konrad Adenauer”, cu sprijinul Projects Abroad şi al Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.  
 
Expoziţia prezintă acţiuni de deshumare a unor opozanţi ai regimului comunist, executaţi de 
Securitate în perioada 1948-1952. 
 
Acţiunile de deshumare au fost realizate de către Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului în România în perioada 2007-2009, în urma solicitărilor rudelor celor morţi. 
 
în cadrul expoziţiei sunt prezentate cazurile a 16 persoane executate, de regulă prin împuşcare, 
care au fost descoperite şi apoi deshumate, prin metode arheologice, pe teritoriul localităţilor 
Hălmăsău, Nepos (jud. Bistriţa-Năsăud), Glodghileşti, Băieşti (jud. Hunedoara), Odoreu (jud. 
Satu Mare), Teregova (jud. Caraş-Severin), Muşca, Sălciua şi Câmpeni (jud. Alba).  
 
Victimele au fost îngropate în gropi individuale (Glodghileşti, Satu Mare, Băieşti, Sălciua, 
Câmpeni) sau în gropi comune (Hălmăsău, Teregova, Nepos), precizează comunicatul IICCR. 
 
Expoziţia prezintă obiecte descoperite asupra celor împuşcaţi, fotografii de familie, din arhiva 
fostei Securităţi, din timpul acţiunilor arheologice de deshumare, imagini video de la deshumări 
şi interviuri cu rude şi urmaşi sau cu anumite persoane care i-au cunoscut. 
 
Expoziţia va fi prezentată în acest an în Cluj-Napoca şi Bucureşti, urmând ca anul viitor să fie 
itinerată şi în alte localităţi din ţară, precum şi în străinătate, se mai arată în comunicat.  
 

http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=32495  
 
 
 
 
 

http://www.tvr.ro/articol.php?id=71002&c=47
http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=32495


Ziua de Cluj – 22 octombrie 2009 
Expoziţie despre românii ucişi de comunism, la Cluj 
 

Imagini video de la deshumările victimelor comunismului, interviuri cu rudele acestora, 
fotografii de familie sau obiecte care au aparţinut celor ucişi. Pot fi vizionate la Cluj în cadrul 
unei expoziţii care redă atrocităţile comise în România în perioada Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
regimului comunist.  
 
Expoziţia este intitulată “Numitorul comun: moartea” şi a fost deschisă ieri la Muzeul Naţional 
de Istorie a Transilvaniei (MNIT) de către Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din 
România (IICCR). 
 
Expoziţia de la MNIT este organizată în urma desfăşurării a nouă acţiuni de deshumare a unor 
opozanţi ai regimului comunist, executaţi în perioada 1948-1952. Deshumarea celor 16 români 
împuşcaţi a fost efectuată de IICCR în perioada 2007-2009, în urma cererilor formulate de 
rudele şi urmaşii celor ucişi, arată Agerpres. 
 
În cadrul expoziţiei sunt prezentate imagini video de la deshumările victimelor din localităţile 
Hălmăsău, Nepos (jud. Bistriţa-Năsăud), Glodghileşti, Băieşti (jud. Hunedoara), Odoreu (jud. 
Satu Mare), Teregova (jud. Caraş-Severin), Muşca, Sălciua şi Câmpeni (jud. Alba). în aceste 
locuri, cei ucişi au fost aruncaţi fie în gropi individuale (Glodghileşti, Satu Mare, Băieşti, Sălciua, 
Câmpeni), fie în gropi comune. 
 
Expoziţia este organizată de IICCR, de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi de Fundaţia 
“Konrad Adenauer”, cu sprijinul Projects Abroad şi al Consiliului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii. 
 
Expoziţia poate fi vizitată până în 8 noiembrie. 
 
http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=32694  
 
 
Foaia transilvană – 19 octombrie 2009 
Expoziţie despre victimele comunismului, la Cluj 
 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei organizează miercuri, 21 octombrie, de la ora 14.30, 

vernisajul expoziţiei „Numitorul Comun: Moartea”.  Manifestarea organizată în colaborare cu  

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi Fundaţia Konrad Adenauer, cu 

sprijinul Projects Abroad şi al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii prezintă 

rezultatele a nouă acţiuni de deshumare a unor opozanţi ai regimului comunist executaţi de 

Securitate în perioada   1948 – 1952.  Este vorba de 16 persoane executate, de regulă prin 

împuşcare, descoperite şi apoi deshumate prin metode arheologice pe teritoriul unor localităţi 

din judeţele Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Satu Mare, Caraş-Severin şi Alba. Exponatele sunt 

http://www.ziuadecj.ro/action/article?ID=32694


obiecte descoperite asupra victimelor, fotografii personale, din arhiva fostei Securităţi şi imagini 

video de la deshumări, interviuri cu urmaşi, rude sau cu persoane care i-au cunoscut pe cei 

executaţi. Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 21 octombrie - 8 noiembrie. 

 

http://www.ftr.ro/14-02-cluj-napoca-expozitie-numitorul-comun-moartea-la-cluj-30203.php  
 
 
Foaia transilvană – 21 octombrie 2009 
Crimele din perioada lui Gherghe Gheorghiu Dej, la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei 
 
O expoziţie-document, care redă atrocităţile comise în România în perioada Gheorghe 

Gheorghiu-Dej a regimului comunist, intitulată “Numitorul comun: moartea'”, a fost deschisă 

astăzi la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Potrivit Agerpres, expoziţia este organizată 

de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Muzeul Naţional de Istorie a 

Transilvaniei şi Fundaţia 'Konrad Adenauer', cu sprijinul Projects Abroad şi al Consiliului Naţional 

pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Expoziţia poate fi vizitată până în 8 noiembrie. 

 
http://www.ftr.ro/19-51-cluj-napoca-crimele-din-perioada-lui-gherghe-gheorghiu-dej-la-
muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei-30428.php  
 
 
Foaia transilvană - 22 octombrie 2009 
Crimele comunismului, demascate la Muzeul de Istorie 

Expoziţia „Numitorul comun: Moartea” va fi deschisă pînă în 8 noiembrie 

Muzeul de Istorie a Transilvaniei a deschis ieri o expoziţie care a trezit amintiri nu tocmai 
plăcute printre cei prezenţi. „Numitorul Comun: Moartea” este o colecţie de „urme” ale unor 
acţiuni de deshumare a cîtorva opozanţi ai regimului comunist. Evenimentul a adunat în sala 
muzeului peste 50 de oameni. Muzeul de Istorie prezintă o poveste tristă, scrisă în anii 1948-
1952, fotografii şi obiecte aparţinînd unor opozanţi ai comunismului, executaţi de Securitate. 
Acţiunile de deshumare au fost realizate de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în 
România (IICCR) în perioada 2007-2009, în urma solicitărilor venite din partea rudelor celor 
morţi. Expoziţia cuprinde cazurile a 16 persoane executate prin împuşcare, provenind din 
judeţele Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Satu Mare, Caraş-Severin şi Alba. Directorul IICCR, Marius 
Oprea, a declarat că nu au vrut să dezgroape morţi, ci adevăruri. „E un ocean de suferinţă, 
poveştile acestor oameni şi viaţa lor. Şi aceste acţiuni le facem cu un minim de venit”, a declarat 
Oprea. 

Statul poartă vina 

http://www.ftr.ro/14-02-cluj-napoca-expozitie-numitorul-comun-moartea-la-cluj-30203.php
http://www.ftr.ro/19-51-cluj-napoca-crimele-din-perioada-lui-gherghe-gheorghiu-dej-la-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei-30428.php
http://www.ftr.ro/19-51-cluj-napoca-crimele-din-perioada-lui-gherghe-gheorghiu-dej-la-muzeul-national-de-istorie-a-transilvaniei-30428.php


Majoritatea celor care au luat cuvîntul la deschiderea expoziţiei au amintit un singur vinovat 
pentru lipsa răspunsurilor: „Statul”. Fostul procuror militar Dan Voinea a condamnat 
dezinformarea despre această perioadă. „Justiţia nu a făcut nimic pentru acei morţi. Această 
expoziţie ar trebui să fie începutul unei cărţi prezente pe banca tinerilor în şcoli. Aceşti copii nu 
ştiu adevărul despre comunism, nici noi nu îl ştim. Statul criminal se bazează pe trecerea 
timpului şi încearcă să facă uitată această perioadă”, a spus procurorul care i-a judecat pe soţii 
Ceauşescu înainte să fie condamnaţi la moarte. Proiectul se adresează, în primul rînd, tinerilor, 
organizatorii dorind să le atragă atenţia spre perioada comunistă. Deşi ei au fost cei mai 
aşteptaţi la expoziţie, majoritatea celor prezenţi au fost persoane în vîrstă, care au trecut prin 
acea perioadă. 

http://www.ftr.ro/crimele-comunismului-demascate-la-muzeul-de-istorie-30474.php  

  

Informaţia de Alba – 21 octombrie 2009 
Expoziţia „Numitorul comun: moartea” la Muzeul de Istorie din Cluj 

Începând de astăzi, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj găzduieşte expoziţia 
„Numitorul comun: moartea”. 

Sunt prezentate rezultatele unor acţiuni de exhumare a unor opozanţi ai regimului comunist din 
România. Din cauza acestei atitudini de respingere a dictaturii comuniste în anii ‘50, cei mai 
mulţi dintre cei care s-au opus regimului au fost executaţi de Securitate. 

Exhumările au fost efectuate de IICCR în perioada 2007-2009, în urma solicitărilor venite din 
partea rudelor şi urmaşilor celor morţi. 

Cazurile prezentate în expoziţie sunt din localităţile Hălmăsău şi Nepos (Bistriţa-Năsăud), 
Glodghileşti şi Băieşti (Hunedoara), Odoreu (Satu Mare), Muşca, Sălciua, Câmpeni (Alba). 

Expoziţia a fost realizată de IICCR, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj şi Fundaţia 
„Konrad Adenauer” cu sprijinul oferit de Projects Abroad şi Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii, şi ea poate fi văzută până în data de 8 noiembrie a.c. 

http://www.informatiadealba.ro/2009/10/expozitia-%E2%80%9Enumitorul-comun-

moartea%E2%80%9D-la-muzeul-de-istorie-din-cluj/  

 
Monitorulcj.ro – 20 octombrie 2009 
Numitorul comun: Moartea 
 
Rezultatele a noua actiuni de deshumare a unor opozanti ai regimului comunist executati de 

Securitate în perioada 1948 – 1952 fac obiectul unei expozitii care se va vernisa miine la Muzeul 

National de Istorie a Transilvaniei (MNIT). Intitulata "Numitorul comun: Moartea", expozitia 

http://www.ftr.ro/crimele-comunismului-demascate-la-muzeul-de-istorie-30474.php
http://www.informatiadealba.ro/2009/10/expozitia-%E2%80%9Enumitorul-comun-moartea%E2%80%9D-la-muzeul-de-istorie-din-cluj/
http://www.informatiadealba.ro/2009/10/expozitia-%E2%80%9Enumitorul-comun-moartea%E2%80%9D-la-muzeul-de-istorie-din-cluj/


cuprinde obiecte descoperite asupra a 16 persoane executate de comunisti si ulterior 

deshumate arheologic, fotografii personale din arhiva fostei Securitatii si imagini video de la 

deshumari, interviuri cu urmasi, rude sau cu persoane care i-au cunoscut pe cei executati. 

Evenimentului de la MNIT este organizat în colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor 

Comunismului în România (IICR) si Fundatia "Konrad Adenauer", cu sprijinul Projects Abroad si 

al Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii. La vernisaj vor participa fosti 

partizani, urmasi ai victimelor dezhumate dar si reprezentanti ai Procuraturii Militare si ai 

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului. F. T. 

 

http://www.monitorulcj.ro/cms/site/m_cj/news/pe_scurt_74963.html  

 

Monitorulcj.ro – 22 octombrie 2009 

Moartea unor anticomunisti, expusa la muzeu 

 

La MNIT pot fi cercetate incepind de ieri exponate mai putin obisnuite, respectiv tot ce s-a gasit 
in mormintele unor victime ale comunistilor din anii '50. 
 
O emotionanta ceremonie a marcat vernisajul expozitiei "Numitorul comun: moartea", 
prezentind tragedia celor ucisi cu salbaticie de comunisti cu 60 de ani in urma, "uitati" chiar si 
dupa '89. 
 
Vitrinele salii de expozitii temporare ale Muzeului de Istorie a Transilvaniei ofera in aceasta 
perioada o priveliste care in alte conditii ar putea fi considerata macabra. Fiecare dintre ele 
contine un mormint. Cu cranii, oase, resturi de incaltari, nasturi, cuie si bucati din lemnul 
sicrielor, cruci si, uneori, fotografia celui care a fost ucis prin impuscare prin paduri si apoi 
aruncat, "ca un ciine", dupa cum a zis fiica unuia dintre martiri, intr-o groapa, de cele multe ori, 
comuna. 
 
"Am plins cind am gasit, ascunse in obielele unor opinci de guma, o lingura si o furculita", a 
marturisit la vernisaj Marius Oprea, presedintele Institutului de Investigare a Crimelor 
Comunismului din Romania (IICCR), organizatori ai expozitiei.  

10.000 de victime 

"Prin aceasta expozitie vorbim despre moarte, despre felul de a muri. Poti muri linistit, in patul 
tau, poti avea ceva boala care te rapune... E o problema insa cind, ilegal si inuman, esti ridicat 
din pat, dus si impuscat la marginea unei paduri", a declarat Oprea.  

"Am estimat la 10.000 numarul oamenilor care au fost ucisi fara judecata, mai ales prin 
impuscare si fara alta vina decit ca erau buni gospodari sau ca nu erau convinsi ca e bine sa 
intre in CAP", a adaugat acesta. "Bucuria oamenilor de a trai era inabusita prin teroare, asa ca 

http://www.monitorulcj.ro/cms/site/m_cj/news/pe_scurt_74963.html


se accepta un fel de obedienta, un compromis cu moartea", a spus si generalul Dan Voinea. 
"Justitia romana nu a facut niciodata nimic pentru acesti oameni", a adaugat acesta. 

Fara ajutor de la autoritati 

Organizatorii si-au propus sa le demonstreze tinerilor ca aceste victime, despre care manualul 
de istorie nu a pomenit multa vreme, chiar exista, si a le arata "ce este nedreptatea".  
 
"Nu descoperim morti, ci povestile lor, viata lor, cum au trait ei si cum au fost ucisi", a tinut sa 
precizeze Oprea. Nu au avut prea mult sprijin din partea autoritatilor in cele 9 actiuni de 
deshumare a unor opozanti ai comunismului, executati de Securitate intre 1948-1952. "M-am 
trezit ca am dat peste 3 morti pe Dealul Crucii, in Bistrita-Nasaud si nici un politist nu voia sa ne 
ajute, era mai comod sa ramina asa cum scria in dosarele lor, morti de TBC, la Aiud", a mai spus 
Marius Oprea.  

"Nu doresc nimanui sa treaca prin asa ceva" 

Emotionante au fost si marturiile unor rude ale celor "expusi" la MNIT. Potrivit acestora, pe 
linga durerea pierderii celor dragi, familiile lor au fost marginalizate, copiii erau exclusi din scoli 
si despre morti nu mai vorbea nimeni, din teama. "Nu doresc nimanui sa treaca prin asa ceva. 
Aveam 10 ani. Dupa ce l-au impuscat pe tata a trebuit sa plecam din sat si ne-a fost frica ani in 
sir, de cite ori vedeam un militian, sa nu o omoare si pe mama", a declarat fiica martirului 
Toader Dumitru, din Nepos, Bistrita-Nasaud. De asemenea, a fost prezent Nicolae Ciurica, 
membru al unei grupari de partizani, intemnitat 10 ani in inchisorile comuniste, dezamagit ca 
"cei care m-au torturat traiesc bine si linistiti, iar tara e condusa tot de fosti securisti". 

Expozitia poate fi vizitata pina in 8 noiembrie.  

http://www.monitorulcj.ro/cms/site/m_cj/news/moartea_unor_anticomunisti_expusa_la_muz
eu_75120.html  

 
Bistriţeanul – 21 octombrie 2009 
Expozitie de obiecte in memoria eroilor anticomunisti 
 

Vernisajul expozitiei "Numitorul comun: moartea" are loc astazi la Cluj de la ora 14.30. Vor fi 
prezentate obiecte descoperite asupra eroilor anticomunisti (trei cazuri din judetul Bistrita-
Nasaud), fotografii, imagini video din arhivele fostei Securitati si de la exhumari precum si 
interviuri cu supravietuitorii. 

La Muzeul National de Istorie a Transilvaniei vor fi prezentate astazi noua actiuni de exhumare 
ale unor opozanti ai regimului comunist, executati de Securitate in anii 50. Aceste actiuni au 
avut loc in urma solicitarilor urmasilor si au fost desfasurate de Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului in Romania in perioada 2006-2009.  

http://www.monitorulcj.ro/cms/site/m_cj/news/moartea_unor_anticomunisti_expusa_la_muzeu_75120.html
http://www.monitorulcj.ro/cms/site/m_cj/news/moartea_unor_anticomunisti_expusa_la_muzeu_75120.html


Cazurile prezentate in expozitie sunt: Spermezeu si Halmasau (Bistrita-Nasaud), Glodghilesti si 
Baiesti (Hunedoara), Odoreu (Satu Mare), Nepos (Bistrita-Nasaud), Baiesti (Hunedoara), Musca, 
Salciua, Campeni (Alba).  

Expozitia cuprinde obiecte descoperite asupra celor impuscati, fotografii (de familie, din 
arhivele fostei Securitati, din timpul actiunilor de exhumare) imagini video de la exhumari si 
interviuri cu urmasii sau cu persoane care i-au cunoscut pe cei executati. Grupul tinta este 
reprezentat de elevi de liceu, studenti, dar si de cei care au cunoscut in mod direct perioada 
comunista, dar stiu mult prea putin despre victimele directe ale Securitatii din anii 50.  

Expozitia va fi prezentata in acest an in Cluj-Napoca si Bucuresti, urmand ca in anul viitor sa fie 
prezentata si in alte localitati importante din tara si din strainatate.  

Expozitia a fost realizata de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, 
Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca si Fundatia Konrad Adenauer, a 
beneficiat de sprijinul Projects Abroad si Consiliului National pentru Studierea Arhivelor 
Securitatii.  

Vernisajul expozitiei are loc astazi de la ora 14.30 la Muzeul National de Istorie a Transilvaniei, 
Str. Constantin Daicoviciu, nr. 2. Expozitia va fi deschisa in perioada 21 octombrie - 8 noiembrie 
2009. 

http://www.bistriteanul.ro/articol.php?id=1256110117281  
 
 
Televiziunea Târgu Mureş – 21 octombrie 2009 
Oprea: Se alocă mai mulţi bani pentru găsirea Elodiei decât pentru demascarea crimelor 
comunismului 

Directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului, Marius Oprea, a declarat, la 

vernisajul unei expoziţii despre victimele comunismului, intitulată "Numitorul comun moartea", 

că în România se alocă mai multe fonduri pentru găsirea Elodiei decât pentru demascarea 

crimelor comunismului. 

"Peste 10.000 de oameni au fost omorâţi de securitate. Suntem în căutarea unui popor pierdut, 

trebuie să arătăm cum au murit aceşti oameni, avem de-a face cu un ocean de suferinţă. Toate 

dosarele cu procesul comunismului sunt la Marius Iacob, acelaşi procuror care o caută pe 

Elodia. Să fi avut eu banii alocaţi pentru Elodia, o găseam de mult. M-am găsit odată cu trei 

morţi, oameni omorâţi de securitate, într-o pădure, şi niciun parchet nu a vrut să intervină şi 

atunci am sunat la Iacob şi i-am spus că am găsit-o pe Elodia. Trebuie să facem presiuni asupra 

autorităţilor, pentru că statul a omorât şi trebuie să îşi recunoască vinovăţia şi dimensiunea 

crimelor", a spus Oprea, citat de corespondentuL MEDIAFAX.  

http://www.bistriteanul.ro/articol.php?id=1256110117281


Oprea a spus că institutul pe care îl conduce "dezgroapă morţi şi vânează securişti", dar în 

România se alocă mai multe fonduri pentru găsirea Elodiei decât pentru demascarea crimelor 

comunismului.  

Expoziţia "Numitorul comun moartea", care prezintă rezultatele a nouă acţiuni de deshumare a 

unor opozanţi ai regimului comunist executaţi de Securitate în perioada 1948-1952, a fost 

vernisată, miercuri, la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei.  

Deshumările au avut loc în urma solicitărilor venite din partea rudelor şi urmaşilor celor morţi şi 

au fost făcute de către ICCR, în perioada 2007-2009. Este vorba de 16 persoane executate, de 

regulă prin împuşcare, descoperite şi apoi deshumate prin metode arheologice pe teritoriul 

unor localităţi din judeţele Bistriţa-Năsăud, Hunedoara, Satu Mare, Caraş Severin şi Alba.  

Exponatele sunt obiecte descoperite asupra victimelor, fotografii personale şi imagini video de 

la deshumări, interviuri cu urmaşi, rude sau cu persoane care i-au cunoscut pe cei executaţi.  

http://www.tvmures.ro/stiri-locale/stiri-calde/detalii-stiri-calde/article/oprea-se-aloca-mai-

multi-bani-pentru-gasirea-elodiei-decat-pentru-demascarea-crimelor-comunismu.html  

 
Ziarul Lumina – 21 octombrie 2009 
Expoziţie dedicată victimelor comunismului 
 
Expoziţia „Numitorul comun: moartea“ va fi prezentată, între 21 octombrie-8 noiembrie, la 

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei de la Cluj şi este organizată de Institutul de 

Investigare a Crimelor Comunismului în România, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din 

Cluj-Napoca şi Fundaţia „Konrad Adenauer“, cu sprijinul Projects Abroad şi al Consiliului 

Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în urma desfăşurării a nouă acţiuni de 

deshumare a unor opozanţi ai regimului comunist, executaţi de Securitate în perioada 1948-

1952, conform Agerpres. Sunt prezentate cazurile a 16 persoane executate în localităţile 

Hălmăsău, Nepos (jud. Bistriţa-Năsăud), Glodghileşti, Băieşti (jud. Hunedoara), Odoreu (jud. 

Satu Mare), Teregova (jud. Caraş-Severin), Muşca, Sălciua şi Câmpeni (jud. Alba). 

 

http://www.ziarullumina.ro/articole;1055;1;29615;0;Expozitie-dedicata-victimelor-

comunismului.html  

 

http://www.tvmures.ro/stiri-locale/stiri-calde/detalii-stiri-calde/article/oprea-se-aloca-mai-multi-bani-pentru-gasirea-elodiei-decat-pentru-demascarea-crimelor-comunismu.html
http://www.tvmures.ro/stiri-locale/stiri-calde/detalii-stiri-calde/article/oprea-se-aloca-mai-multi-bani-pentru-gasirea-elodiei-decat-pentru-demascarea-crimelor-comunismu.html
http://www.ziarullumina.ro/articole;1055;1;29615;0;Expozitie-dedicata-victimelor-comunismului.html
http://www.ziarullumina.ro/articole;1055;1;29615;0;Expozitie-dedicata-victimelor-comunismului.html

