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DE VORB! CU 
 

Laura Stancu 
Director Direc"ia Arhiv# General#, 

Consiliul Na"ional pentru Studierea Arhivelor Securit#"ii. (1) 
 

Interviu realizat de Silvia Constantinescu. 
 

 
În luna septembrie anul acesta am primit un e-mail 
din România, de la cineva care se numea Laura 
Stancu. În e-mail st#tea scris urm#torul text:  
 

"Bun! seara! 
M! numesc Laura Stancu "i sunt directorul Direc#iei 
Arhiv! din cadrul Consiliului Na#ional pentru 
Studierea Arhivelor Securit!#ii 
(CNSAS) din  Bucure"ti. În activi-
tatea de cerecetare m! preocup! 
problema exilului românesc reflec-
tat! prin documentele fostei Secu-
rit!#i, dar "i prin presa exilului. În 
vederea finaliz!rii tezei mele de 
doctorat pe aceast! tem!, sunt 
interesat! în a cump!ra cartea 
dvs. "Exil - oameni "i idei". Dac! 
se poate, v! rog s! m! ajuta#i "i s! 
îmi comunica#i modalit!#le de 
plat! pe care le agrea#i. V! mulu-
#mesc din suflet "i v! felicit pentru 
tot ceea ce a#i f!cut "i mai face#i 
pentru istoria exliului românesc, 
dar "i pentru viitorul s!u. 
Cu stim!,  
drd. Laura Stancu." 
 

Am r#spuns imediat, foarte pl#cut 
impresionat# c# înc# exist# interes 
pentru trecutul nostru greu încer-
cat. 
 

"26/9/2010 
Doamn! Stancu, 
Voi sosi la Bucure"ti pe data de 28 
septembrie "i v! voi contacta. 
Toate cele bune,  
Silvia Constantinescu." 
 

M-am adresat apoi Marietei Seba, 
General Manager al Companiei de 
Libr#rii Bucure$ti, SA (Director 
genereal al CLB), la care se mai 
g#seau câteva exemplare din 
lucrarea mea "Exil – oameni $i 
idei", $i am rugat-o s# ofere 3 
exemplare din aceast# lucrare, 
gratuit, exemplare care s# intre în 
biblioteca Direc"iei Arhiva 
General# a Consiliul Na"ional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securit#"ii CNSAS $i s# foloseasc# acelor care vor 
studia istoria exilului românesc dup# al 2-lea r#zboi 
mondial. La sfâr$itul lunii septembrie am fost, 
împreun# cu so"ul meu, Octavian Ciupitu, pentru o 
s#pt#mân# în România, la o întâlnire de 51 de ani de 
la terminarea liceului, c#ci pe cea de 50 de ani o 
pierdusem. Am contactat-o pe Laura Stancu $i am 
fixat o întâlnire. Împreun# cu Octavian ne-am depla-
sat la Direc"ia Arhiv# General#, Consiliul Na"ional 
pentru Studierea Arhivelor Securit#"ii. Am întâlnit o 
tân#r# pl#cut# cu care am purtat o scurt# discu"ie 
despre aceast# Direc"ie. Am c#zut de acord, de la 
început, s# nu folosim formele reveren"ioase ale 
limbii române cu dumneavoastr#, doamn#, domn, 
pentru c# nu numai c# doream ca discu"ia s# fie 
pl#cut#, ne îngr#dit# de aceste formul#ri române$ti de 

polite"e, care de multe ori sunt numai formale, f#r# s# 
exprime nici respect $i nici considera"ie, dar $i pentru 
c# noi, Octavian $i cu mine, tr#in de 33 de ani în 
Suedia, unde te adresezi cu "tu" $i Regelui $i primului 
ministru, f#r# ca prin aceasta s# se $tirbeasc# din 
respectul $i considera"ia pe care trebuie s# o ar#t#m, 

nu numai celor care conduc, dar $i la concet#"eni. 
Argumentul meu cel mai important în favoarea 
acestei adres#ri este c# noi ne adres#m cu "Tu" $i lui 
Dumnezeu, când Îl rug#m s# ne ajute. Laura a fost de 
acord. Am avut o discu"ie pl#cut#, pe care o redau 
mai jos. 

 
! 

 

Silvia Constantinescu: M! bucur s! ne cunoa"tem "i 
doresc s! te prezint cititorilor publica#iei CURIERUL 
ROMÂNESC. De aceea, te rog, conform tradi#iei, s! 
te prezin#i cititorilor no"tri. 
 

Laura Stancu: Eu am terminat facultatea de istorie  în 
anul 2000 la Bucure$ti. Am f#cut $i o specializare 
pentru istoria medieval# românescc#, c#ci eram foarte 

pasionat# de istoria ora$ului Bucure$ti, mai ales 
perioada medieval# a lui Brâncoveanu, în care 
Bucure$tiul a avut unele din cele mai mari prefaceri 
culturale. Eu sunt bucure$teanc#, n#scut#, crescut# în 
Bucure$ti. Sunt legat# de demol#rile din Bucure$ti cu 
sufletul! Eu nu am predat în înv#"#mânt decât o 

perioad# foarte scurt#, câteva 
luni, ca suplinitor la Constan"a. 
Primii 2 ani de facultate i-am 
f#cut la Constan"a... 
 

S.C.: M! bucur, c!ci eu sunt 
const!n#eanc! "i iubesc foarte 
mult Constan#a... 
 

L.S.: Aici am $i vrut s#-mi 
termin studiile. Am avut un 
eveniment nefericit în familie, 
când aveam 17  ani tat#l meu a 
murit $i de preg#tirea mea 
profesional# s-a ocupat unchiul 
meu, fratele mamei; dumnealui 
m-a preg#tit $i îndrumat pentru 
facultate $i de aceea am dat 
examen la Constan"a, pentru c# 
dumnealui a fost profesor la 
Constan"a, profesorul Panait. 
Unchiul meu dup# 1990 a ie$it 
din cercetare, în valul acela: 
"Fo$tii comuni$ti pleac#!", 
pentru c# dumnealui a fost 
directorul Muzeului Bucure$ti 
ani de zile, dar acum a fost 
nevoit s# trec# în înv#"#mânt. 
La Constan"a se deschisese 
facultatea de istorie, cu 
concursul prefectului R#dules-
cu, tot profesor de istorie; de 
aici a ie$it la pensie de curând, 
c# nu mai putea s# fac# drumul 
acesta, Constan"a – Bucure$ti.  
Am mers pe varianta de a face 
arheologie, în prima faz#; am 
f#cut 2 ani de zile practic#, 
inclusiv la Hâr$ova, c#ci am 
f#cut în perioada de început 
arheologie preistoric#, $i dup# 
aceea am trecut la cetate - 
Hâr$ova are o cetate medieval# 
de secolul X-XII, cu valuri 

genoveze, cu construc"ii genoveze. Foarte frumoas# 
cetate! %i m-am hot#rât s#-mi termin studiile la 
Constan"a. Deja îmi alesesem eu o lucrare pe tema 
"Pietrele pre"ioase la Dun#rea de Jos." O tem# care nu 
se prea studiase... 
 

S.C.: Eu am o pasiune pentru pietrele pre#ioase "i am 
f!cut "i o rubric! în CURIERUL ROMÂNESC… 
 

L.S.: %tiu! Traficul cor#biilor genoveze $i ce aduceau 
cu ele era o tem# extrem de interesant#. Din 
nefericire, mama s-a îmboln#vit $i a trebuit s# m# 
transfer la Bucure$ti, mai ales c# fratele meu, care era 
mai mare cu 7 ani, a plecat la Beiging. La Bucure$ti 
mi-am p#strat specializarea de istorie medieval#. 
                  

(Continuare în num!rul urm!tor.) 

 
 

Laura Stancu, 
Director Direc!ia Arhiv! General!,  

Consiliul Na!ional pentru Studierea Arhivelor Securit!!ii. 
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