
Cotidianul – 30 septembrie 2008 
La Muzeul Ţăranului Român vor fi difuzate documentare din arhiva Securităţii maghiare 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România organizează la Muzeul Ţăranului 
Român, marţi, 7 octombrie, o proiecţie a unor documentare din arhiva Securităţii maghiare, sub 
titlul "Poliţia politică: instrucţiuni de folosire. Filme documentare din arhiva securităţii 
maghiare". 
 
Filmele documentare vor dezvălui aspecte mai puţin cunoscute ale unei instituţii care a 
reprezentat instrumentul de conservare a puterii în fostele state comuniste. Proiectul este 
realizat cu sprijinul istoricului Andrea Varga, iar accesul publicului la proiecţii este liber. 
 
Filmele incluse în program, inedite pentru publicul român, vor înfăţişa aspecte tehnice din 
activitatea Securităţii maghiare, precum "Percheziţia secretă", "Instrucţiuni pentru răspândirea 
manifestelor", "Urmărirea în cadrul contraspionajului" sau "Instrucţiuni de organizare a caselor 
conspirative", precizează organizatorii. 
 
Metodele de lucru ale Securităţii au fost similare în toate ţările fostului bloc comunist, astfel 
încât materialele documentare prezentate vor constitui un punct valid de pornire pentru 
discuţiile care vor avea loc la sfârşitul proiecţiilor. 
 
Printre invitaţii la dezbatere se vor număra istoricul Marius Oprea, preşedintele Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului în România, Radu Filipescu, preşedintele Grupului pentru 
Dialog Social, şi Liviu Pleşa, cercetător la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii.  
 
http://www.cotidianul.ro/la_muzeul_aranului_roman_vor_fi_difuzate_documentare_din_arhiv
a_securitatii_maghiare-59648.html  
 
 
Hotnews – 30 septembrie 2008 
Filme documentare din arhiva securitatii maghiare 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania si Muzeul Taranului Roman invita 
publicul pasionat marti, 7 octombrie, orele 17, in Studioul Horia Bernea, la proiectia unor 
documentare din arhiva Securitatii maghiare. Sub titlul Politia politica: instructiuni de folosire. 
Filmele documentare din arhiva securitatii maghiare sunt un colaj interesant privind aspectele 
mai putin cunoscute ale unei institutii care a reprezentat instrumentul de conservare a puterii 
in fostele state comuniste. Proiectul este realizat cu sprijinul istoricului Andrea Varga. 
 
Filmele incluse in program (inedite pentru publicul roman) prezinta aspecte tehnice din 
activitatea Securitatii maghiare: „Perchezitia secreta”, „Instructiuni pentru raspandirea 
manifestelor”, „Urmarirea in cadrul contraspionajului” sau „Instructiuni de organizare a caselor 
conspirative”. Metodele de lucru ale Securitatii au fost similare in toate tarile fostului bloc 

http://www.cotidianul.ro/la_muzeul_aranului_roman_vor_fi_difuzate_documentare_din_arhiva_securitatii_maghiare-59648.html
http://www.cotidianul.ro/la_muzeul_aranului_roman_vor_fi_difuzate_documentare_din_arhiva_securitatii_maghiare-59648.html


comunist, astfel incat materialele documentare prezentate vor constitui un punct valid de 
pornire pentru discutiile care vor avea loc la sfarsitul proiectiilor.  
 
Printre invitatii la dezbatere se vor numara Marius Oprea (presedintele Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului in Romania), Radu Filipescu (presedintele Grupului pentru 
Dialog Social) si Liviu Plesa (cercetator la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor 
Securitatii). Accesul publicului la proiectii este liber.    
 
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-4586057-filme-documentare-din-arhiva-securitatii-

maghiare.htm  

 
Gandul – 1 octombrie 2008 
Poliţia politică: instrucţiuni de folosire 

Filme documentare din arhiva securităţii maghiare vor fi proiectate la Muzeul Ţăranului Român. 
Sub titlul „Poliţia politică: instrucţiuni de folosire”, Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului în România cu sprijinul istoricului Andreea Varga prezintă un colaj de filme în 
care sunt arătate aspecte mai puţin cunoscute ale activităţii Securităţii.  

Filmele incluse în program, inedite pentru publicul român, înfăţişează aspecte tehnice din 
activitatea Securităţii maghiare: „Percheziţia secretă”, „Instrucţiuni pentru răspândirea 
manifestelor”, „Urmărirea în cadrul contraspionajului” sau „Instrucţiuni de organizare a caselor 
conspirative”. Metodele de lucru ale Securităţii au fost similare în toate ţările fostului bloc 
comunist, astfel încât materialele documentare prezentate vor constitui un punct de pornire 
pentru dezbaterea care va avea loc la sfârşitul proiecţiilor. La evenimentul care va avea loc pe 7 
octombrie la ora 17, accesul publicului este gratuit. (R.B.) 

http://www.gandul.info/arta/politia-politica-instructiuni-de-folosire.html?3940;3248443  

 
Hotnews – 3 octombrie 2008 
Politia politica: instructiuni de folosire  
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania si Muzeul Taranului Roman 
organizeaza marti, 7 octombrie, orele 17, in Studioul Horia Bernea, proiectia unor documentare 
din arhiva Securitatii maghiare.  
 
Sub titlul "Politia politica: instructiuni de folosire. Filme documentare din arhiva securitatii 
maghiare", se vor rememora sau intalni pentru prima oara aspectele mai putin cunoscute ale 
instrumentului de conservare a puterii in fostele state comuniste. Proiectul este realizat cu 
sprijinul istoricului Andrea Varga. 

http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-4586057-filme-documentare-din-arhiva-securitatii-maghiare.htm
http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-4586057-filme-documentare-din-arhiva-securitatii-maghiare.htm
http://www.gandul.info/arta/politia-politica-instructiuni-de-folosire.html?3940;3248443


Filmele incluse in program prezinta aspecte tehnice din activitatea Securitatii maghiare: 
„Perchezitia secreta”, „Instructiuni pentru raspandirea manifestelor”, „Urmarirea in cadrul 
contraspionajului” sau „Instructiuni de organizare a caselor conspirative”.  
 
Metodele de lucru ale Securitatii au fost similare in toate tarile fostului bloc comunist, astfel 
incat materialele documentare prezentate vor constitui un punct valid de pornire pentru 
discutiile care vor avea loc la sfarsitul proiectiilor.  
 
Printre invitatii, la dezbatere se vor numara Marius Oprea (presedintele Institutului de 
Investigare a Crimelor Comunismului in Romania), Radu Filipescu (presedintele Grupului pentru 
Dialog Social) si Liviu Plesa (cercetator la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor 
Securitatii). Accesul publicului la proiectii este liber. 
 
http://life.hotnews.ro/stiri-prin_oras-4633498-politia-politica-instructiuni-folosire.htm  
 
 
Stiri locale – 3 octombrie 2008 
Filme documentare din arhiva securitatii maghiare 
 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania si Muzeul Taranului Roman va 

invita marti, 7 octombrie, orele 17, in Studioul Horia Bernea unde va avea loc proiectia unor 

documentare din arhiva Securitatii maghiare. Sub titlul Politia politica: instructiuni de folosire. 

Filme documentare din arhiva securitatii maghiare, propunem publicului larg un colaj interesant 

privind aspectele mai putin cunoscute ale unei institutii care a reprezentat instrumentul de 

conservare a puterii in fostele state comuniste. Proiectul este realizat cu sprijinul istoricului 

Andrea Varga.  

Filmele incluse in program (inedite pentru publicul roman) vor infatisa aspecte tehnice din 

activitatea Securitatii maghiare: „Perchezitia secreta”, „Instructiuni pentru raspandirea 

manifestelor”, „Urmarirea in cadrul contraspionajului” sau „Instructiuni de organizare a caselor 

conspirative”. Metodele de lucru ale Securitatii au fost similare in toate tarile fostului bloc 

comunist, astfel incat materialele documentare prezentate vor constitui un punct valid de 

pornire pentru discutiile care vor avea loc la sfarsitul proiectiilor.  

Printre invitatii la dezbatere se vor numara Marius Oprea (presedintele Institutului de 

Investigare a Crimelor Comunismului in Romania), Radu Filipescu (presedintele Grupului pentru 

Dialog Social) si Liviu Plesa (cercetator la Consiliul National pentru Studierea Arhivelor 

Securitatii). Accesul publicului la proiectii este liber. 

http://www.stirilocale.ro/index.php?module=user_comments&id=627688&pag=20  

 

http://life.hotnews.ro/stiri-prin_oras-4633498-politia-politica-instructiuni-folosire.htm
http://www.stirilocale.ro/index.php?module=user_comments&id=627688&pag=20


Ziarul de Iasi – 4 decembrie 2008 
Proiectie de filme cu securisti maghiari la Iasi 

Centrul de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului organizeaza, vineri, la Centrul 
Cultural Francez din Iasi, o proiectie publica a unor filme documentare cu securisti din arhiva 
politiei politice maghiare. 

Potrivit unui comunicat CSCP, remis presei joi, filmele propun publicului larg un colaj privind 
aspectele mai putin cunoscute ale unei institutii care a reprezentat instrumentul de conservare 
a puterii in fostele state comuniste.  

"Filmele incluse in program prezinta aspecte tehnice din activitatea Securitatii maghiare. 
Proiectul este realizat cu sprijinul istoricului Andrea Varga", precizeaza comunicatul CSCP. 

In cadrul manifestarii, vor fi proiectate filmele „Perchezitia secreta", „Instructiuni pentru 
raspandirea manifestelor", „Urmarirea in cadrul contraspionajului" si „Instructiuni de 
organizare a caselor conspirative".  

Evenimentul va fi urmat de o dezbatere la care vor participa, printre altii, directorul Directiei 
Investigatii din cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, Germina Nagat 
si presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in Romania, Marius Oprea. 

Centrul de Studii asupra Comunismului si Postcomunismului a fost infiintat in baza unui 
protocol de colaborare incheiat, in noiembrie 2006, intre Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului in Romania si Facultatea de Istorie a Universitatii „Al. I. Cuza" Iasi, fiind lansat 
oficial la sfarsitul lunii octombrie 2008. 

http://www.ziaruldeiasi.ro/cms/site/z_is/news/168108.html 
 
 
Jurnalul de Est – 4 decembrie 2008 
Filme din arhiva politiei politice maghiare au fost proiectate in premiera la Iasi 

Pentru prima oara la Iasi au fost proiectate o serie de filme din arhiva politiei politice maghiare, 
evenimentul fiind organizat de Centrul de Studii Asupra Comunismului si Postcomunismului 
(CSCP), in colaborare cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, 
Facultatea de Istorie a Universitatii „Al. I. Cuza“ Iasi si Centrul Cultural Francez (CCF). Proiectia 
publica, intitulata „Politia politica“, a prezentat aspecte tehnice inedite din activitatea 
Securitatii maghiare prin intermediul peliculelor „Perchezitia secreta“, „Instructiuni pentru 
raspindirea manifestelor“, „Urmarirea în cadrul contraspionajului“, sau „Instructiuni de 
organizare a caselor conspirative“. „Filmele propun publicului larg un colaj privind aspectele 
mai putin cunoscute ale unei institutii care a reprezentat instrumentul de conservare a puterii 
în fostele state comuniste. Proiectul este realizat cu sprijinul istoricului Andrea Varga“, au spus 
organizatorii. Evenimentul a inclus si o dezbatere la care au participat Germina Nagit, directorul 

http://www.ziaruldeiasi.ro/cms/site/z_is/news/168108.html


Directiei Investigatii din cadrul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, dar si 
Marius Oprea, presedintele Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România. 
CSPC a fost înfiintat în baza unui protocol de colaborare încheiat între Institutul de Investigare a 
Crimelor Comunismului în România si Facultatea de Istorie a Universitatii „Al. I. Cuza“ Iasi, în 
luna noiembrie 2006 si lansat oficial pe 23 octombrie 2008. 

http://www.jurnaluldeest.ro/viewart.php?wid=0&c_nr=1609&artid=42179&back_page=http://
www.jurnaluldeest.ro  
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