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Prietenii Mirelui

inecuvântãm cu evlavie acest prinos
de recunoºtinþã ºi cinstire a tinerilor
Eroi ºi Martiri din decembrie 1989,
care prin jertfa vieþii lor, de bunã

voie au adeverit cã sunt prietenii lui
Hristos. Îndeplinim acest act liturgic de
comuniune ºi unitate ca ºi în clipele când îi
pomenim la Proscomidie, la pregãtirea
tainicã a Jertfei celei fãrã de sânge întru
încredinþarea nemuririi neamului nostru,
pecetluitã în istorie de numeroasele jertfe
ale fiilor sãi. Prin curajul ºi optimismul lor,
aceste „pietre vii“ (I Petru 2, 5) au deschis
o nouã paginã pe care sã o preþuim,
învrednicindu-ne a fi la înãlþimea crezului lor.
Privindu-le chipurile transfigurate de lumi-
na cea neînseratã, Biserica ºi Þara, noi, fiii
ºi slujitorii lor, sã le aºezãm în chivotul
conºtiinþei noastre, rugând pe Dumnezeu sã
ne ajute sã pãstrãm ºi sã folosim darul sfânt
al libertãþii, iar lor sã le cântãm prin grai ºi
fapte: VEªNICA POMENIRE!

Binecuvântare,
primitã în anul 1999,

de la Vrednicul de pomenire 

† T E O C T I S T
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

– 1986-2007 –
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iecare eveniment epocal a fost marcat de un
monument simbol spre aducere aminte ºi cinstire
a celor care au fãurit prin jertfa lor o cotiturã în
istorie. Avem astfel de monumente în cimitirele

din oraºe sau sate, cum sunt Troiþele sau monumentele
funerare care cinstesc momentele de la 1877-1878, ori
jertfele din timpul celor douã rãzboaie mondiale.

O cotiturã a istoriei naþionale a românilor o reprezintã
momentul  decembrie 1989.

Câte jertfe s-au dãruit atunci pentru un ideal întrezãrit
cu sinceritate ºi nãdejde de tineri mai ales, care ºi-au
asumat dreptul de a fi în fruntea protestatarilor ce nu mai
suportau ruºinea, umilinþa ºi necredinþa. Chiar dacã
idealul lor este departe de a se fi împlinit, rãmâne însã un
semn plin de luminã ºi putere. O coloanã de luminã se
formeazã în razele de început de la mormintele morþilor ºi
se proiecteazã spre Tronul lui Dumnezeu, prin catedrala
ce poartã generic numele celor care îºi dorm somnul în
aºteptarea învierii, în cimitirul izvorât ca din pãmânt sec
în vremea Crãciunului din 1989. Aºadar Hristos ce se
naºte înnoind în fiecare om lumina cunoºtinþei lui
Dumnezeu îi renaºte spre viaþã veºnicã pe cei ce au fost
nãscuþi ºi crescuþi pânã la o vreme în întuneric ºi mizerie.

Biserica ridicatã cu curaj, jertfã ºi asumarea întregii
rãspunderi de pãrinþii  celor plecaþi prin martirizare, rãmâne
semnul sfânt ºi veºnic de recunoºtinþã ºi mângâiere.

Î.P.S. TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului
Cuvânt de pomenire în Cartea de Onoare a Bisericii Eroilor Martiri
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otirul durerilor era plin la acea cumpãnã de vremi! A luminat
atunci în spiritul vostru, al tinerilor, un cuvânt unic: „Vom muri ºi
vom fi liberi“. Nu l-a rostit nimeni în vreo altã þarã, în vreo altã
revoluþie, nici la 1789, nici la 1848, nici în 1917. Voi aþi descoperit

libertatea în moarte, dar nu în moartea ca moarte, ci în moartea ca jertfã. Aºa
a fost la început: Jertfa, nu moartea! „Mielul e înjunghiat de la întemeierea
lumii“ (Apoc. 13.8).

Creaþia e întemeiatã pe jertfã. Pãcatul a transformat jertfa în moarte. Dar
Hristos a transformat prin Cruce moartea în Jertfã care duce la înviere; în
jertfã rodeºte învierea. În jertfa voastrã a rodit reînvierea neamului. Voi aºa
aþi trãit moartea, ca jertfã; trãind-o aºa, moartea murise în voi mai înainte;
murise frica, murise sclavia totalitarã, murise josnicia materialistã, murise
ateismul, murise tot ce omoarã viaþa în adevãrul ei divin, nemuritor.

Jertfa nu e moarte. Jertfa este DA, afirmaþie originarã, început de
existenþã; moartea e NU, este negaþie, este sfârºit de existenþã. Cauza jertfei
este iubirea, este Dumnezeu; cauza morþii este pãcatul, este demonul. Jertfa
este conºtienþã; moartea este cãderea în inconºtienþã; jertfa este liberã;
„mergând Domnul spre patima cea de bunã voie...“ psalmodiazã Biserica în
Sãptãmâna Patimilor; moartea e silnicã, nu e liberã, o refuzi; jertfa e
vizionarã, priveºte într-un viitor, orizont însorit de Soarele Dreptãþii;
moartea nu priveºte decât la întunericul cel veºnic; jertfa e profeticã, pre-
vesteºte învierea, un nou început, veacul celei de-a opta zi a creaþiei;
profeþia morþii este groapa, cãderea.

A luminat în voi, martirii, acest înþeles al ofrandei voastre pure, genuine,
înþeles cã nu muriþi, ºi cã, deci, sunteþi vii, tot mai vii. Domnul vieþii, Iisus
Hristos a zis: „Adevãr, adevãr spun vouã: cel ce ascultã Cuvântul Meu ºi
crede în Cel ce M-a trimis are viaþã veºnicã ºi la judecatã nu va veni, ci a
trecut din moarte la viaþã“ (loan 5.24). Voi aþi trecut la viaþa de veci. Aþi
dobândit deplina libertate divinã pentru voi, dar ºi pentru noi. Din libertatea
voastrã ºi noi devenim liberi, tot mai liberi „de cel rãu“.

În martiriu se dezvãluie adevãrul fundamental al existenþei: starea de
oferire spre împlinire. Mãrturie a jertfei, a ofrandei, stau solii care, în zãrile
de început ale strãmoºilor daco-geþi, erau oferiþi la fiecare 4-5 ani, ca jertfã
Dumnezeirii. Mãrturie a jertfei ziditoare stau ºi soþia lui Manole ºi pruncul
la temelia Bisericii de la Argeº. La temelia înnoirii României, la sfârºitul
acestui ultim veac al mileniului stã, mãrturie jertfa voastrã a tuturor.

Ferice de neamul care se întemeiazã ºi se înnoieºte prin jertfa în numele
lui Hristos, Cel Care, prin jertfã, ne-a dãruit învierea.

Pãrintele Galeriu

P



6

Spre rememorarea celor care au uitat, credem cã se impun câteva
întrebãri care privesc modul de abordare a Revoluþiei din decembrie
1989. Nu înþelegem de ce trebuiesc prescrise aceste crime, din moment
ce le recunoaºtem. Nu înþelegem pe cine trebuie sã amnistiem, din
moment ce nu cunoaºtem numele fãptaºilor.

Sã fie o ruºine pentru politicieni acest moment de cotiturã din
istoria neamului nostru?!

Faþã de o asemenea situaþie, credem cã organele abilitate
(procuraturã, justiþie) trebuie sã abandoneze ideea prescrierii sau
amnistierii ºi cel puþin, acum dupã 20 ani, sã-ºi facã datoria.

Nu suntem surprinºi nici de afirmaþiile unora care susþin cã în
decembrie 1989 a fost o loviturã de stat. În aceste condiþii este firesc sã
se punã întrebarea: ce a fost?

Pe de altã parte, acceptând ideea cã în decembrie ’89 au fost douã
etape distincte – 16-22 decembrie ºi dupã – nu putem sã nu ne punem
urmãtoarele întrebãri: ce a fost pânã în 22 decembrie ºi ce a fost dupã
22 decembrie? Acceptãm cã pânã în 22 decembrie a fost o revoluþie,
soldatã cu aproximativ 200 de victime ca urmare a represiunii organelor
puterii de stat existente atunci? Acceptãm cã ziua victoriei este 
22 decembrie, zi în care a fost arestat Ceauºescu?!

Dar nu putem sã nu ne întrebãm ce a fost dupã 22 decembrie, când au
murit peste 1000 de oameni! Sã fi fost contrarevoluþie? Poate cã la aceste
întrebãri ne vor rãspunde factorii de decizie de atunci ºi de acum. Poate
ne lãmuresc domniile lor de ce ºi pentru cine au trebuit sã moarã aceºti
oameni?

Revenind, dacã întâmplãtor unul din copii dvs. ar fi cãzut în
decembrie ’89, tot atât de multã clemenþã aþi fi arãtat faþã de criminali?
Întrebarea rãmâne, deºi retoricã, pentru toþi. V-aþi întrebat vreodatã cum
primim noi – pãrinþi, vãduve, copii, urmaºi – Sfintele Sãrbãtori ale
Naºterii Domnului?... Suntem convinºi cã dvs., în familie, aveþi parte de
sãrbãtori fericite. Noi, domnilor, mai ales pãrinþii care ºi-au pierdut
singurul copil sau vãduvele care duc povara familiilor, retrãim an de an
drama din decembrie ’89 ºi ne întrebãm în continuare: cine a tras?

De aceea, lãsaþi-ne pe noi sã hotãrâm dacã iertãm sau nu.
Mãcar atâta lucru sã putem face.

Comitetul



În anul 1999 Vrednicul de pomenire,
† TEOCTIST, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (1986-2007)

ne-a dat binecuvântarea
pentru prima ediþie a acestei lucrãri, 

apãrutã cu purtarea de grijã a Î.P.S. TEODOSIE, 
Arhiepiscopul Tomisului,

ºi sub îndrumarea duhovniceascã 
a Pãrintelui Prof. Dr. Constantin GALERIU.

Materialele scrise ºi fotografiile au fost puse la dispoziþie
de pãrinþii ºi de urmaºii Eroilor ºi Martirilor 

Revoluþiei din decembrie 1989 din Bucureºti.
Noi, cei din colectivul redacþional, respectând cele primite, 

nu am fãcut decât sã le dãm o formã editorialã.

Ei, cei prezenþi în aceastã carte, 
sunt dintre aceia, nu mulþi la numãr, 

care au fãcut sacrificiul suprem.
Pe jertfa lor s-a ridicat loc de odihnã ºi pomenire 
ºi s-a zidit Biserica Eroilor Martiri ai Neamului!

Loc al regãsirii ºi al împãcãrii, al libertãþii scump plãtite,
este de acum, pãmânt sfânt, loc de pelerinaj ºi de închinare.

Este acel kilometru zero al spiritualitãþii româneºti
la cumpãna dintre milenii.

Sã le aducem azi,
la 20 de ani de la jertfa lor,

cu smerenie ºi recunoºtinþã,
omagiul nostru sincer.

Colectivul redacþional
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H r o n i c

Din 1990, odatã cu elaborarea statutului, membrii asociaþiei ºi-au
manifestat dorinþa ca în perimetrul Cimitirului Eroilor tineri, acolo unde
odihnesc peste 280 de suflete, sã se  ridice o bisericã închinatã celor cãzuþi
în decembrie 1989.

În acest scop, în primii 3 ani, asociaþia a întreprins toate diligenþele
pentru obþinerea documentaþiei tehnice necesare ridicãrii Bisericii Eroilor
Martiri cu hramul Naºterea Domnului.

Sfinþirea locului pe care s-a ridicat biserica s-a fãcut în data de 
6 decembrie 1991.

Slujba a fost oficiatã de vrednicul de pomenire P. F. Pãrinte Patriarh
Teoctist, împreunã cu un sobor de ierarhi ºi preoþi. Piatra de temelie a
bisericii s-a pus la data de 19 martie 1993 când, la baza construcþiei, a fos
zidit de cãtre P.F. Pãrinte Patriarh rãbojul întocmit de Pãrintele Galeriu ºi
tabelul cu numele celor ce odihnesc  în acest cimitir.

Întocmirea proiectului de execuþie a fost de la început o mare problemã,
ce nu ºi-a gãsit rezolvarea decât la începutul anului 1993. În acest sens meritã
menþionate urmãtoarele: la începutul anului 1991, Patriarhia a oferit un
proiect de bisericã, pe care Comisia de avizare din cadrul M.L.P. l-a respins.

În toamna aceluiaºi an Uniunea Arhitecþilor a organizat un concurs având
ca tematicã Biserica Eroilor Martiri, la care s-au prezentat 19 proiecte, dar
juriul nu a putut valida niciunul! În 1992 asociaþia a contactat pe dl. arh.
Pietreanu care a întocmit douã proiecte, în variante diferite, pe care ulterior
din motive necunoscute ºi le-a retras. Cãtre sfârºitul anului 1992, d-na arh.
Celac a prezentat asociaþiei proiectul Bisericii Enei, dar Comitetul asociaþiei
a refuzat oferta.

În aceste condiþii, pe 10 ianuarie 1993, la solicitarea asociaþiei, Institutul
„Proiect Bucureºti“ îºi dã acordul pentru întocmirea unui proiect de bisericã,
dupã o idee a dl. arh. Diaconu Nicolae. Executarea acestui proiect a fost
încredinþatã unui grup de proiectanþi coordonaþi de dl. arh. Alexandru
Popescu Greaca ºi de dl. ing. Nedriþã Victor. Acest proiect a primit acordul
asociaþiei, precum ºi acordul Comisiei de avizare din cadrul M.L.P.

O altã problemã majorã a fost contactarea unor constructori care sã
accepte preluarea proiectului ºi executarea lui, în condiþiile în care lucrarea
a fost evaluatã la 500.000.000 lei, iar fondurile disponibile ale asociaþiei era
de 80.000.000 lei. Pentru acest motiv, la solicitarea noastrã, Grupul de
ªantiere din cadrul M.Ap.N. ºi-a declinat disponibilitatea. Sub presiunea
timpului, Comitetul asociaþiei a acceptat oferta Trustului „Energoconstrucþia“,
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prin care asociaþia s-a angajat sã achite lunar situaþiile de platã prezentate.
Astfel lucrãrile de construcþie au putut începe la data de 19 martie 1993. Cu
unele excepþii, colaborarea dintre constructor ºi asociaþie a decurs normal
pânã în septembrie 1996, când a fost întreruptã din cauza lipsei de specialiºti
pentru lucrãrile de finisare. La începutul anului 1997 aceastã lucrare a fost
încredinþatã Trustului „Aedificia Carpaþi“ care a continuat atât executarea
lucrãrilor de arhitecturã cât ºi a lucrãrilor de finisaje interioare ºi exterioare.
Condiþiile contractuale au fost aceleaºi ca ºi în cazul de mai sus.

Concomitent, din anul 1997, în baza proiectului de stereotomie întocmit
de d-na arh. Popovici Irina, au început executarea lucrãrilor de pietrãrie de
cãtre firma Marmi Vest. De exemplu, au fost executate: pardoseli interioare
ºi exterioare din marmurã, soclul ºi ancadramentele din marmurã ºi travertin,
pisaniile din interiorul bisericii destinate moaºtelor martirilor Epictet ºi
Astion, oferite de Î.P.S. TEODOSIE  Arhiepiscopul Tomisului. 

Lucrarea a fost încheiatã în totalitate în anul 2003.
La procurarea dotãrilor interioare - catapeteasmã, strane, lambriuri, jilþul

împãrãtesc, tetrapoduri - s-a avut în vedere ca acestea sã fie executate în stil
neobizantin specific bisericii noastre ortodoxe. Aceste lucrãri au început în
anul 1993 ºi s-au încheiat în anul 2003, fiind executate de firma "Foºãlãu"
din Piatra-Neamþ. Tot la capitolul dotãri se încadreazã ºi procurarea
corpurilor de iluminat – candelabre, aplice, felinare – executate prin comandã
de cãtre Firma „F.D. Stil“ din Bucureºti, în anul 1999.

Din numeroasele oferte prezentate, Comitetul asociaþiei a acordat
încredere pictorului Vasile Anghelache. Aceastã alegere, având la bazã un
bogat material documentar, s-a dovedit a fi corectã. Pictura în frescã, în stil
bizantin, a fost executatã în perioada 1999-2003.

Pentru întregul ansamblu de lucrãri, asociaþia a beneficiat de sprijin
material ºi finaciar din partea unor instituþii, precum ºi din partea
numeroºilor donatori. Nominalizarea acestora se va regãsi în istoricul
complet al acestei biserici.

Comitetul
Asociaþia pentru Cinstirea Eroilor Martiri ai Revoluþiei din decembrie 1989 

Preºedinte
Anghel CIORAN
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Sfin]ii martiri Epictet [i Astion
Pe malul lacului Razelm, care în antichitate se numea Halmyris (sol, apã

sãratã), nu departe de braþul Sfântu Gheorghe al Dunãrii ºi de actualul sat
Dunãvãþul de Jos, se aflã ruinele unei fortãreþe romano-bizantine identificate de
învãþaþi cu cetatea Halmyris.

Pânã astãzi, ºtirile cele mai ample ºi mai importante despre Halmyris le avem
în legãturã cu pãtimirea aici a doi martiri, Epictet ºi Astion, poate cei mai vechi
martiri de pe teritoriul României. Potrivit datelor din actul lor de martiriu, Epictet
ºi Astion ar fi pãtimit mãrturisindu-ºi credinþa în Hristos, în anul 290 e.n.

Pe vremea nelegiuitului împãrat Diocleþian, trãia în pãrþile Rãsãritului un
preot cu numele Epictet, care ducea o viaþã cu totul curatã ºi evlavioasã. Din
fragedã copilãrie fusese crescut în frica lui Dumnezeu, urmând poruncile
Mântuitorului. Ca ºi odinioarã Samuel, Epictet a îmbrãcat din tinereþe haina
preoþiei ºi plin de harul lui Dumnezeu,  fãcea multe semne ºi minuni.

Astion, un tânãr chipeº, fiul unui om cu vazã din oraº, era foarte bogat.
Mama sa era ºi ea de viþã nobilã, fiica senatorului Iulian. Pãrinþii îl iubeau
nespus, fiind ºi singurul copil, ca pe odorul lor cel mai de preþ. În convorbirea
cu tânãrul Astion, Epictet îi lãmureºte acestuia care este adevãratul nestemat al
vieþii, spunându-i cã aurul de aici nu are mare valoare, deoarece înºealã multe
suflete. La fel ºi argintul. Vino, îi zice el, ºi-þi voi arãta care aur trebuie sã alegi
ºi dupã care argint trebuie sã tinzi. Este acela pe care Domnul ºi Mântuitorul
nostru l-a dat celor ce cred în El.

Cei doi sfinþi, Epictet ºi Astion, îºi petreceau viaþa în rugãciune ºi sfinþenie,
fãcând adesea minuni ºi semne.

În vremea aceea a sosit în oraºul Halmyris comandantul Latronianus, cu
scopul sã rezolve unele treburi administrative ºi militare. În a patra zi de la
sosire, i s-a raportat de cãtre unii dintre funcþionarii sãi cã existã în oraº doi
strãini, care sunt „vrãjitori“ ºi „ghicitori“ ºi prin cuvântãrile lor au întors pe
mulþi de la cinstirea zeilor.

Dar ei nu cântau decât psalmi ºi rosteau lungi ºi fierbinþi rugãciuni. Epictet
ºi Astion s-au înþeles ca atunci când vor fi duºi la judecatã, sã nu spunã nimic
despre familiile lor ºi despre þara de unde veneau sau despre neamul lor, ci doar
cã ei nu sunt altceva decât cinstitori ai Dumnezeului adevãrat. Dupã 30 de zile
de detenþie au fost condamnaþi la moarte prin tãierea capului. Atât Epictet cât ºi
Astion ºi-au mãrturisit din nou credinþa în Hristos, zicând cã ei demoni nu sunt,
dimpotrivã, au scos demonii din oameni cu ajutorul lui Hristos.

Cu braþele întinse ºi cu privirea ridicatã la cer, mucenicii au rostit o lungã
rugãciune, iar poporul a rãspuns „amin!“. Epictet a lãsat mai întâi pe Astion sã i
se taie capul; acesta, rugându-se, a terminat cu cuvintele Mântuitorului: În
mâinile Tale îmi încredinþez duhul meu. Epictet s-a aºezat peste trupul ucenicului
sãu ºi îndatã i s-a tãiat ºi lui capul. Toþi cei care au fost de faþã, creºtini ori pãgâni,
se minunau de bunul învãþãtor Epictet ºi de desãvârºita ascultare a ucenicului sãu
Astion; cu lacrimi în ochi ei au adus mulþumire lui Dumnezeu.

Actul martiric încheie spunând cã trupurile mucenicilor, albe ca zãpada, au
rãmas acolo sã vindece pe cei care sufereau de vreo boalã, durere sau aveau griji.
Doar o atingere cu credinþã de ele  sau sãrutatul lor cu evlavie ºi toþi se vindecau.

Rezumat dupã Prof. dr. EMILIAN POPESCU. 
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Sã nu te sperii, mamã, cã-þi gânguresc în vis! ªtiu cât de îndureratã-þi
este inima, dar eu aici, ...de un an aproape mã alãptez la sânul sfânt al Maicii
Domnului, mereu în tainã înlãcrimatã; mi-e dor atât de mult de tine, de dulcele
tãu piept, la care mã strângeam precum un pui de vrabie sub aripa ocrotitoare a
mamei!

Sã nu te sperii, mamã, cã-þi gânguresc astfel în vis! Cât am stat o lunã pe
pãmânt – iartã-mã, dar parcã nici n-am fost! - te bucurai atât de mult când mã
vedeai „vorbind“, dar vai, de ce-or fi fost atât de crude ursitoarele când m-am
nãscut? ...Cu ce sã fi greºit sãrmana mamã? Eram împreunã, atât de fericiþi ºi
puri, cã numai fiare fãrã de inimã au putut face, despãrþindu-ne, o aºa
îngrozitoare crimã... 

... Mi-a fost atât de frig în suflet în noaptea aceea cumplitã de decembrie...

Sã nu-þi fie teamã, mamã, cã-þi gânguresc astfel în vis! Aici în cer, de multe
ori mã joc cu îngeri-prunci, dar uneori cad întristat pe gânduri. Am venit din
preacuratã dragoste pe lume, dar de ce am fost din ea cu urã izgonit? ...ca o razã
prelungitã din dumnezeire am sosit pe pãmânt ºi ca un fir fraged de iarbã am fost
atât de crud cosit...Vai, sunt încã mic ºi nu-nþeleg de ce a trebuit sã plec la ceruri
tocmai pe-o noapte aºa nebunã. Îþi aminteºti ce uragan de foc se abãtuse atunci
asupra casei noastre ? ... Vai, mamã, mamã, ce cumplitã arsurã ºi ce detunãturã
am simþit în somn când m-a lovit atât de crunt acel glonte ucigaº în capu-mi încã
moale! O orã m-am zbãtut sã mã agãþ de viaþã disperat, fiind silit apoi de soartã
sã plec gâgâlici ºi singur în înfricoºãtoarea beznã, doar trupu-mi rãmânând pe
braþele bunicii!

Sã nu-þi fie teamã, mamã, de ce-þi gânguresc în vis! Eu la politicã nu mã
pricep - sunt încã un martir înger-sugar - dar, ...cine-ºi construieºte postamentul
din cadavre, în vecii vecilor nu va sfârºi bine! ...cã ºi acum i se ascund multe
poporului acolo, pe pãmânt ºi o duceþi chiar mai rãu ca înainte. Vai, ce amar
mamã, dacã ºi acum mai acceptãm tranchilizante! 

...Sã nu-þi fie teamã, mamã, de câte þi-am gângurit în vis! Acum însã, hai
binecuvânteazã-mã printr-un sãrut, cã, uite, mã cheamã sã mã alãpteze Maica
Domnului! ªi sã nu plângi, sã nu mai plângi când mergi îndoliatã la Cimitirul
Eroilor Tineri, la mormântul 7, rândul 7, sau când mã vezi atât de dulce ºi atât
de nevinovat în fotografie!... 

Mi-e atât de dor, de-aici din ceruri, de voi toþi de-acasã, cei de pe pãmânt!

–  fragment dupã Corneliu Tãlmaciu – 

Vladimir Cãtãlin Andronic
23 Noiembrie 1989 - 23 Decembrie 1989
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„A spus atunci cã nu poate trãi decât liber
ºi va face tot ce poate pentru a reuºi.“

S-a nãscut la Galaþi, fiind fiul cel mare al lui Emil ºi al Ilenei Baban.
Pentru cã aºa a vrut Dumnezeu, Florin ºi sora sa, Maria, au fost crescuþi de

bunica Melania. A învãþat la ªcoala generalã nr. 84 din Bucureºti. A urmat
cursurile ºcolii profesionale de chimie; a continuat treapta întâi la Liceul de Artã
„N.Tonitza“ ºi apoi cursurile serale la acelaºi liceu. Era un copil liniºtit,
respectuos, modest ºi curajos. În timpul liceului a urmat ºcoala de ghizi montani.
Prima întâlnire cu moartea a avut-o într-o iarnã când, pe un traseu, un coleg a
murit cãzând într-o prãpastie; l-a þinut în braþe pânã au venit salvamontiºtii.
Atunci a suferit un ºoc, care l-a marcat pentru multã vreme.

Viaþa era grea, banii erau puþini. Dimineaþa, muncea la Combinatul de
Cauciuc Jilava ca mecanizator, în praf ºi fum, iar seara, mergea la ºcoalã. În vara
anului 1987, pe 13 august, hotãrãºte împreunã cu un prieten sã plece din þarã.
Este arestat ºi inculpat pentru tentativã de trecere frauduloasã a frontierei. Multã
vreme familia nu a ºtiut nimic despre el. A mãrturisit atunci cã nu poate trãi
decât LIBER ºi va face tot ce poate pentru a reuºi.

Pe 21 decembrie 1989 a împlinit 22 de ani. Din economii ºi-a cumpãrat o
pereche de pantaloni ºi un material pentru palton. Avea sã le ia cu el în pãmânt,
fiind ucis în faþa sãlii Dalles, chiar de ziua lui. Cei de acasã l-au aºteptat, au
sperat, dar el nu s-a mai întors. L-au cãutat, zile întregi, prin toate spitalele. Au
cercetat chipurile tuturor celor omorâþi, aºezaþi în sãli ca niºte grãmezi umane
încremenite în camerele frigorifice. Au cãutat printre legãturile de haine pentru
a-l descoperi dupã îmbrãcãmintea purtatã. Au atins sângele închegat, scurs din
rãnile fãcute de baionete sau de gloanþele explozive. Aproape toþi erau tineri.

Pe 27 decembrie l-au înmormântat în Cimitirul Eroilor tineri, zi plumburie,
în care noroiul pãmântului l-a înghiþit în mare grabã. Acum, Florin ar fi împlinit
42 de ani. Poate cã ar fi avut un cãmin, o viaþã liniºtitã.

Dar cei ce l-au ucis pe el ºi pe mulþi alþii au sufletul liniºtit?
– mama –

Baban Florin Corneliu
21 Decembrie 1967 – 21 Decembrie 1989
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Subsemnatul Baldovin Gheorghe din Bucureºti, veteran cu 5 ani de
rãzboi, decorat cu 4 medalii, deþinut politic fãrã vinã, între 1949-1950, demolat
ºi gonit de bolºevici din douã case ridicate din muncã cinstitã, sunt tatãl Eroului-
Martir Cornel Gheorghe Baldovin.

Am fost atât de bucuros când s-a nãscut Corneluº ºi moaºa mi-a spus cã am
un bãiat solid ºi frumos! L-am crescut cu mare drag ºi speranþã. Mã tot gândeam
cã o sã înveþe bine ºi o sã îmbrãþiºeze o meserie pentru a fi în stare sã aibã grijã
de familia lui.

La ºcoala sportivã din Colentina, în cei 8 ani de ºcoalã, d-na dirigintã îi
spunea mereu soþiei: D-nã Baldovin, Cornel este un exemplu, este cel mai
cuminte elev, este mai cuminte ca o fatã; în recreaþie toþi se joacã, þipã, iar
Cornel stã deoparte, probabil se gândeºte la lecþiile ce urmeazã.

Acasã, dupã ce îºi fãcea temele, mã întreba mereu cu ce poate sã mã ajute.
Avea 5-6 ani când am dat de un necaz mare, ne luase foc bucãtãria, dar el nu

s-a speriat. M-a adus în grabã de la câmp ºi a sãrit voiniceºte la gãleþile cu apã.
Fãrã sã spunã o vorbã, fãrã sã aºtepte recompensã.

A crescut, a fãcut armata la aviaþie în Craiova, s-a cãsãtorit, a avut o fetiþã
ce a murit la vârsta de 2 ani de cancer, a muncit la întreprinderea Electroaparataj.
A murit în primele rânduri rãpus de trei gloanþe explozive. A apucat sã-ºi ducã
mâinile la faþã ºi dus a fost la fetiþa lui.

Dumnezeu sã-l odihneascã!

– tatãl –

Baldovin Cornel Gheorghe
4 ianuarie 1952 – 21 Decembrie 1989
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„Taina vieþii este sã nu te dai niciodatã bãtut“.

Niciodatã sã nu uitaþi cã a încerca nu este totul, spunea Coandã la
începutul însemnãrilor tânãrului Vinerian. 

Iar el se întreba în final, pe 20 decembrie:
Asemãnare perfectã cu Procesul de la Nürenberg – eram soldaþi ºi trebuia

sã executãm ordinele...!!! De ce toþi care puteau face ceva au stat cu mâinile în
sân?… poate de fricã! 

Doamne, cum a fost posibil sã se repete ºi la noi ceea ce s-a întâmplat la
chinezi, cum poþi sã tragi în oameni, în femei ºi copii?!...

Sã fie judecaþi ºi condamnaþi toþi, începând cu comandantul suprem ºi
terminând cu ultimul soldat care a tras!

Îþi vine sã strigi: Cum se poate sfârºi într-o singurã zi atâta VIAÞÃ ...
ªi printr-un singur cuvânt înþelegi: MARTIR!... fiinþã care îndurã chinurile

ºi suferinþele, îndurã moartea pentru credinþa sa.
Sã dea Domnul Dumnezeu sã fim demni de jertfa ta ºi a celorlalþi.
PACE VOUÃ!

– soþia –

Bãdoi Vinerian
15 Iulie 1960 – 21 Decembrie 1989
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„ªi-a sacrificat þelul sãu pentru care merita sã trãieºti
în favoarea altui þel, pentru care merita sã mori ca alþii sã poatã trãi liberi.“

Veo – Grupul Interval

Cu plete ca de Crist, cu inimi de copil, cu chipuri rock, pe scenã muzica
lor sfarmã tot ce-i ºubred, strâmt, strâmb. Sluþind o lume falsã ei sunt generaþia
pe care nimeni nu mai are timp s-o cuprindã, s-o înþeleagã.

Sã încercãm deci sã vedem faþa nevãzutã a unui rocker, a unui rebel care s-a
ridicat din mijlocul unei strãzi pline de oameni, a strigat JOS COMUNISMUL ºi
a cãzut... la doar 19 ani. Era un sufletist, primul peste tot. Trãia pentru muzicã ºi
Dumnezeu. Avea un bun prieten la seminar ºi îºi pusese în gând sã dea la
Teologie.

Avea o iconiþã pictatã de tatãl lui, pe care o purta peste tot. Într-una dintre
verile trecute - povesteºte tatãl – eram împreunã cu Mihai pe un vaporaº, în
Deltã. Aici, am fãcut cunoºtinþã cu dl. Bogdandy din Cluj ºi cu fiul acestuia, care
suferea de o tumoare infernalã la cap, ce-i cauza dureri ºi stãri de necontrolat.
Omul era disperat, medicii nu-i dãduserã nici o speranþã ºi ar fi dat orice sã-ºi
poatã salva fiul. Dar acesta refuza cu încãpãþânare ajutorul, nici nu vroia sã audã
de operaþie.

Fiind de aceeaºi vârstã, copii au intrat în vorbã, s-au jucat, iar bãieþelul bolnav
a adormit cu capul pe iconiþa lui Mihai. Ca prin minune când s-a trezit, i-a spus
d-lui Bogdandy cã ar dori sã fie operat. ªi operaþia, spre surprinderea tuturor, a
reuºit!

„... ºi ce mã doare cel mai mult acum,
când tot te mai iubesc ca pe un frate
sunt sufletele noastre despãrþite
prin triste condamnãri sãpate-n scrum....“

– grupul Interval –

Gîtlan Mihai Lucreþiu
9 Aprile 1970 – 21 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A fost cãsãtorit ºi a avut un copil.

În 21 decembrie a fost împuºcat, în faþa unei unitãþi militare de la
intersecþia I. R. A. 3 cu spitalul „Sfântul Ioan“ (Morga).

A fost un om foarte bun la suflet, muncitor, gospodar. Îi plãcea sã-i
ajute pe cei din jurul lui ºi pe cei de la serviciu, pe colegi. A lucrat ca
ºofer în cadrul Ministerului Agriculturii.

– familia –

Ilie Marian
3 August 1953 – 21 Decembrie 1989
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„Pentru a putea înþelege ce înseamnã jertfa acestor copii
trebuie sã mergem înapoi la Altcineva care s-a jertfit acum 2000 de ani!

Dacã nu credem în Acea jerfã, cu atât mai puþin o vom crede pe aceasta“.
- mama -

I-am mulþumit lui Dumnezeu cã mi l-a dãruit ºi mi l-a lãsat 17 ani!
Eu am fost doar cea care l-a adus pe lume ºi l-am crescut. Dar viaþa nu de la

mine o are. Persoana mea nu conteazã, n-am fost decât un ghiveci în care
Dumnezeu a sãdit o floare. Când era vorba de minciunã, parºivenie cum o numea
el, era promt ºi categoric.

Mamã, mi-a zis odatã, îmi pare rãu cã tu eºti credicioasã ºi suferi mai mult. 
Dar am impresia cã-L iubeºti mai mult pe El decât pe mine. Da, i-am

rãspuns, ãsta-i adevãrul, pentru cã El este izvorul iubirii din care îþi dau ºi þie. De
la Dumnezeu vine toatã dragostea ºi a mea pentru tine!...

ªi sã fiu supãratã pe Dumnezeu cã pe Radu nu-l mai doare nimic, cã este
acolo unde nu mai e boalã, chin, suferinþã, urã, minciunã ?!...

Când am fost anunþatã am cãzut în genunchi ºi m-am rugat: Doamne
întãreºte-mã în încercarea asta grea.

El aºa de mult a iubit lumea încât L-a dat pe Singurul sãu Fiu pentru ea.
Abia acum înþeleg asta. Eu nu l-aº fi dat pe Radu pentru lume, pentru

Revoluþie, dar acum înþeleg moartea, transferul acesta, înãlþarea!
Sã nu credeþi cã nu mi-e dor de el, cã nu plâng în fiecare searã. Iar unii spun

cã aceºti copii au murit ca proºtii. N-au înþeles semnificaþia sacrificiului lor!

De dincolo de luminã, ochii copiilor uciºi în decembrie ne privesc triºti ºi
plânºi. Ne roagã sã le vorbim ºi sã vorbim lumii despre ei.

Ionescu Radu
14 Iunie 1972 – 21 Decembrie 1989
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„Ultimul refugiu e moartea
Un loc mai retras decât toate
Un loc unde plouã cu vise.“

S-a nãscut în Bucureºti. A fãcut ªcoala generalã nr. 150 din cartierul
Cotroceni. Lua lecþii de vioarã la ªcoala de muzicã ºi în particular lecþii de limba
germanã. A intrat la Liceul Spiru Haret. A încercat la Facultatea de energeticã.

S-a angajat la filiala Produse din Metal, serviciul contabilitate. A lucrat pânã
în 20 decembrie 1989.

Pe 21 decembrie orele 17,30 a fost omorâtã, în faþa sãlii Dalles, de taburile
intrate în forþã peste manifestanþii paºnici care strigau LIBERTATE.

Memoria va spune, a cãzut prima sau printre primii, într-un decembrie
însorit dintr-un oraº mohorât. A cãzut acolo la rãspântia bulevardelor, au lovit-o,
au cãlcat-o, au însângerat-o, au însingurat-o de iubire, de oameni, de viaþã.

Au vrut s-o piardã în uitare, prin beznele trecutului.
Au luat-o însã dintre noi ºi au nemurit-o.

– un prieten –

Marcu Ruxandra-Mihaela
25 Martie 1968 – 21 Decembrie 1989
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„Despre mine se va scrie în istorie.“

S-a nãscut în Bucureºti. A absolvit Liceul industrial nr. 19 obþinând la
bacalaureat rezultate foarte bune. Era angajat la I.T.B. ca electrician. S-a cãsãtorit
cu Mateescu Maria, are o fetiþã, Andreea Gabriela. 

În 21 decembrie a ieºit pe poarta întreprinderii ºi plin de entuziasm a spus cu
voce tare: Gata! A început! O sã fim liberi. O sã ne creºtem copii în libertate!

Când l-am vãzut pe fratele lui asemãnarea dintre ei m-a izbit. Era un tânãr
plin de hotãrâre, amabil, deschis, cu o inimã de aur ºi o sensibilitate aparte. Mi-a
spus, reuºind cu greu sã–ºi ascundã lacrimile:

„Bebe era tenace, ambiþios. Îl pasionau atâtea, învãþa singur engleza ºi nu
putea suferi rusa. Îºi dorea sã ajungã student, sã urmeze Biologia. Visa sã
cãlãtoreascã, sã vadã ºi sã cunoascã lumea. ªi încã ceva, era dominat de dorinþa
de-a ajuta. Am aflat cã ºi atunci a ajutat la cãratul rãniþilor. Aºa era el sãritor, gata
sã fie de folos la nevoie, la greu“. 

În jurul orei unu noaptea firul vieþii lui a fost întrerupt.
A fost împuºcat în cap. 

Dumnezeu sã-l odihneascã !

– familia –

Mateescu Nicolae
17 Decembrie 1963 – 21 Decembrie 1989
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Nãscutã în Bucureºti. A terminat liceul Dimitrie Bolintineanu. 
Era o fire veselã, prietenoasã, îi plãceau foarte mult muzica popularã ºi

dansurile. Credea în bunul Dumnezeu.
Lucra ca tipograf-zeþar la „Universul“ fostã Informaþia.

Cu ocazia demolãrii bisericii „Sfânta Vineri“ a fost indignatã. A doua zi s-a
dus sã vadã ruinele, ºi s-a întors acasã cu o cãrãmidã dintre ruine!

A fost împuºcatã pe 21 decembrie seara, în apropierea sãlii Dalles.
Pe vremuri, în locul Cimitirului Eroilor Tineri, era un pãrculeþ unde ea

obiºnuia sã vinã cu colegii ºi prietenii. Aici îºi depãnau amintirile, spuneau
glume ºi cântau!

Se pregãtea sã dea la Institutul Agronomic. 
Dar acum se odihneºte în „pãrculeþul“ pe care l-a iubit atât de mult.
Sperãm cã într-o bunã zi cei vinovaþi îºi vor primi pedeapsa. 

Dumnezeu s-o odihneascã! 

– familia –

Mirea Mariana
25 Septembrie 1967 – 21 Decembrie 1989
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S-a nãscut în comuna Bãlãbãneºti, judeþul Galaþi.
A urmat ºcoala generalã în Bãlãbãneºti, ºcoala profesionalã la C.F.R. Braºov,

liceul industrial în Bârlad ºi o ºcoalã de maiºtri în Bucureºti.
A lucrat ca muncitor rectificator la „Rulmenþi S. A.“ din Bârlad.
În Bucureºti a fost muncitor frezor ºi ulterior maistru la „Turbomecanica“.

S-a cãsãtorit în anul 1978 cu Mitu Liliana. Are doi copii: Ramona –
Loredana, nãscutã în1979 ºi Florentina – Adriana, nãscutã în 1981.

În noaptea de 21 decembrie a fost împuºcat în zona Universitãþii. A fost
comemorat în fiecare an de cãtre colegii de serviciu de la „Turbomecanica“. 
Aici s-a ridicat un monument pentru cei cinci decedaþi dintre salariaþii
întreprinderii.

Este înmormântat în comuna natalã.

– familia –

Mitu Nelu
16 Mai 1956 – 21 Decembrie 1989
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„În fiecare dimineaþã, înainte de a pleca la serviciu, îmi spunea: MAMI, AI
UITAT CEVA. ªi atunci ºtiam cã trebuie sã-l stropesc cu aghiasmã.“

S-a nãscut la Mãrgãu, lângã Huedin, judeþul Cluj. 
A urmat clasele primare la ªcoala Nr. 180. La Liceul Industrial nr. 11 a fãcut

sport de performanþã (rugby). A lucrat la Cooperativa „Tehnica Sticlei“.
Dupã satisfacerea stagiului militar a lucrat ca ºofer la I.T.B. 
Avea vise simple, sã se cãsãtoreascã, sã aibã copii cât o echipã de rugby, sã

ducã o viaþã liniºtitã. Mereu îi spunea mamei sale: Lasã mamã, cã o sã vinã
soarele ºi pe strada noastrã.

Dar a venit decembrie’89. Ziua de 21 l-a dus în Piaþa Universitãþii. Aflase de
la radio Europa Liberã ce se întâmplase la Timiºoara. Deºi presimþea o tragedie,
îi repeta mereu sorei lui: armata nu va trage. Nu-i pãcat de morþii de la
Timiºoara, sã rupem noi rândurile ºi sã plecãm? ªi a rãmas. Alãturi de mulþi alþi
tineri, de Monica, sora lui, de Gabriela Poptean, veriºoara lui, de Violeta Brad,
o consãteancã ºi ea victimã în acea noapte. În jurul orei 18, cordonul de scutieri
din faþa Sãlii Dalles s-a dat la o parte ºi un camion ucigaº a intrat în plinã
mulþime. Nu e coºmar ce vezi, e realitatea, îi ºopteºte sorei lui ºi se smulge de
lângã ea sã ajute rãniþii: criminalii omoarã lumea. Mã duc sã ridic rãniþii. Însã,
Petricã e împuºcat în abdomen ºi în ºoldul stâng. Se târãºte pânã la Monica sã o
fereascã de gloanþe. Dar sâgele þâºneºte cu putere. Þipând dupã ajutor, Monica
reuºeºte sã opreascã o ambulanþã, o Dacie break, ce trece prin zonã ºi împreunã
cu alþi câþiva tineri îl pune pe Petricã pe bancheta din spate a maºinii. Tot drumul
îl susþine pe fratele sãu încercând sã-i opreascã sângele. Nu-ºi putea imagina cã
Petricã, fratele ei, un om atât de puternic ºi de sãnãtos, o sã moarã. Îl sãruta
mereu ºi îl ruga sã nu moarã. Iar el zâmbea ºi o ruga cu lacrimi în ochi sã aibã
grijã de pãrinþi. 

Cu ochii larg deschiºi spre viitor...
Purta cu el, în acea dupã-amiazã de 21 decembrie’89 , o iconiþã a Sfintei

Fecioare însângeratã, o foaie de parcurs ºi mir sfinþit.
– sora –

Poptean Petru
27 Ianuarie 1965 – 21 Decembrie 1989
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„Nu pot sã tragã, noi nu avem arme, avem numai piepturile noastre. Nu pot
sã tragã. ªi oricum nu mai avem de ales.“

Avea doar 20 de ani ºi 2 luni. Priviþi-i pãrinþii, soþia, copilul, frãþiorul!
Ascultaþi-i! Pentru a înþelege... ºi atunci ceva cutremurãtor se va trezi în fiecare:
Durerea! Durerea pe care ei, pãrinþii, fratele, soþia, copilul, o resimt în fiecare zi,
amestecatã cu amintiri, cu gesturi simple, cu priviri absente. 

A fost un copil foarte energic. Dacã-ºi punea ceva în gând, fãcea totul ca sã
reuºeascã. Nu pot spune cã a fost un copil deosebit, cu calitãþi ieºite din comun,
dar a fost foarte bun ºi ascultãtor. Dupã terminarea armatei ceva s-a rupt în sufletul
lui. Atunci i-a venit ideea plecãrii, care se accentuase în ultimul timp. Când i s-a
nãscut fetiþa, pe 5 decembrie 1989, stabilise deja data plecãrii – 23 decembrie.

Joi, 21 decembrie s-a dus la miting. A spus atunci: Nu-þi dai seama cã, dacã
nu mã duc eu, nu se duce nici el ºi nici el ºi aºa mai departe ºi nu se va întâmpla
nimic? ªi trebuie sã se întâmple! Aºa nu se mai poate.

Dar o sã vã împuºte! Nu pot trage în noi, noi nu avem arme. Avem numai
piepturile noastre; nu pot sã tragã. ªi oricum nu mai avem de ales. S-a oprit
câteva minute la soþia ºi la copilul sãu ºi a plecat.

De atunci nu l-am mai vãzut decât la morga, pe 27 decembrie.

– mama –

Sandu Roberto
4 Noiembrie 1967 – 21 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti. Dupã ºcoala generalã urmeazã Liceul de
Filologie-Istorie nr. 1. A susþinut examen de admitere la medicinã. 

Armata a fãcut-o la Compania a IX-a de pompieri, din capitalã. Dupã ºcoala
sanitarã de 6 luni, continuã serviciul militar ca oficiant sanitar la infirmeria
unitãþii, fiind lãsat la vatrã cu gradul de sergent.

A lucrat la Întreprinderea „Microelectronica“ de pe platforma Pipera. A
urmat ºi un curs de calificare în meseria de prelucrãtor componente electrice.

A muncit pânã în 21 decembrie, zi în care a fost asasinat miºeleºte, în bãtaie
ºi torturã, de aceiaºi criminali care au ripostat violent ºi inuman împotriva
manifestanþilor din seara zilei.

A fost cãsãtorit ºi are o fetiþã, pe nume Irina Cristina, care ºi acum îl cheamã.
Stanciu George Cristian, unicul nostru fiu, nu a fost membru al partidului

comunist, era harnic, cinstit ºi deosebit de curajos în tot ceea ce fãcea. 
A fost iubit de toatã lumea care l-a cunoscut.

– familia –

Stanciu George Cristian
28 Decembrie 1960 – 21 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A învãþat la ªcoala generalã nr. 103. A terminat Liceul economic nr. 4.
A lucrat ca ospãtar la C.H.R. Ambasador.

În 22 decembrie, împreunã cu alþi colegi de serviciu, a plecat sã ducã
alimente soldaþilor de la Televiziune. Fiind o fire energicã ºi vioaie, a fost pus sã
facã de pazã la intrarea în instituþie.

Seara, a fost împuºcat în cap ºi transportat la Spitalul de Urgenþã. Nu a mai
putut fi salvat. A fost gãsit de mama lui, la morga Vitan-Bârzeºti, în data de 26
decembrie. Fusese propus spre incinerare! Împreunã cu rudele ºi colegii de
serviciu, au reuºit sã-l aducã acasã, printr-o ploaie de gloanþe.

Astãzi, îl plângem cu lacrimi pline de durere, în faþa unei lespezi albe, pe
iubitul nostru Eugen.

– familia –

Bârluþiu Eugen
31 Octombrie 1970 – 22 decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti. A absolvit ºcoala generalã ºi liceul în acest oraº.
A plecat pentru satisfacerea serviciului militar la o unitate din Craiova.
În 1988 s-a angajat la Întreprinderea de Utilaj Chimic din Bucureºti. 

În dimineaþa de 22 decembrie a plecat cu mai mulþi tineri la manifestaþia din
Piaþa Palatului.

În dupã-amiaza aceleiaºi zile mi-a spus cã merge la Televiziune; aflase cã
este în pericol ºi s-a dus sã o apere. Dar nu s-a mai întors.

Din cercetãrile fãcute de familie, se presupune cã a fost împreunã cu o
unitate din Boteni.

În seara de 24 decembrie a fost adus mort la punctul sanitar de la parterul
Televiziunii ºi transportat la Institutul Medico-Legal din Bucureºti.

– familia –

Bucºã Dragoº Daniel
16 Septembrie 1967 – 22 Decembrie 1989
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S-a nãscut într-un sat de lângã Iaºi, la Erbiceni. A stat acolo pânã la
vârsta de 11 ani. A avut o copilãrie amarã, mama murindu-i când avea 8 ani.

De la 14 ani a luat drumul pribegiei, mergând ºi câºtigând bani singur.
A muncit în Cãlãraºi ºi Constanþa. A ajuns la întreprinderea Danubiana din

Bucureºti, unde a fãcut ºcoala profesionalã de operatori chimiºti. Aici a
cunoscut-o pe viitoarea lui soþie. A fãcut armata la Turnu-Severin.

În ziua de 22 decembrie 1989, spre searã, s-a dus la întreprindere.
De acolo a plecat împreunã cu mai mulþi colegi, cu maºina întreprinderii, sã

ia armament.
Au fost împuºcaþi pe ºoseaua Olteniþei. Costicã a fost împuºcat în cap ºi dus

la spital, unde a decedat. 
Ca soþ, a fost un om plin de viaþã, un optimist.
În cei 7 ani cât am fost împreunã - spune soþia - am avut 7 ani fericiþi. Era un

om bun, cu suflet mare. Îi ajuta pe toþi cei de lângã el. ªi cu mine a fost la fel,
mã iubea foarte mult.

Îl voi avea în suflet cât voi trãi.
Aºa un om nu se poate uita uºor.

– soþia –

Bucur Constantin
3 Iulie 1958 – 22 Decembrie 1989

27



S-a nãscut în Bucureºti.
A terminat liceul P.T.T.R. A urmat un an la Facultatea de Siderurgie din

cadrul Institutului Politehnic. A fãcut armata la T.R.
A absolvit în 1987 „Electrotehnica“, specializarea centrale telefonice.
A lucrat la întreprinderea „Turbomecanica“.

Alãturi de colegii de muncã a participat la mitingul organizat în Piaþa
Palatului.

În 22 decembrie, m-a anunþat cã se aflã la un prieten ºi, împreunã cu alþi doi
colegi de serviciu, vor merge sã apere Televiziunea. Toþi trei au fost împuºcaþi
în faþa sediului M.Ap.N. din cartierul Drumul Taberii.

A fost un copil cuminte, i-a plãcut sã înveþe ºi era preocupat de mic de
tehnicã. I-a plãcut munca, în vacanþele ºcolare lucra la I.A.S. – Chiajna.

A iubit mult natura, mergea sãptãmânal la munte. A fãcut ºcoala de ghizi ºi
a devenit colaborator al B.T.T.-ului pentru excursiile cu tineretul.

Era iubit ºi apreciat de colegii de serviciu, de vecini ºi de ceilalþi oameni
care l-au cunoscut.

– mama –

Cabalortã Constantin
16 Decembrie 1961 – 22 Decembrie 1989
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S-a nãscut ºi a copilãrit pânã la vârsta de 6 ani în oraºul Caracal, judeþul Olt.
A terminat Liceul Aeronautic din Bãneasa. A fost angajat la întreprinderea

„Turbomecanica“, ca lãcãtuº mecanic. În 1984 a intrat la Institutul Politehnic,
Facultatea de Transporturi, curs seral.

A fãcut armata la TR, în Tecuci.
A fost cãsãtorit cu Carmen Irina ºi are doi bãieþi, Alexandru ºi Cristian.

În noaptea de 22 spre 23 decembrie a plecat ca urmare a apelurilor fãcute la
radio ºi televiziune. Ultimele lui cuvinte au fost: mã duc ºi eu sã apãr
Radiodifuziunea, nu vreau sã spunã fiul meu cã am fost laº. A dorit ºi a reuºit sã
fie în fruntea luptei împotriva dictaturii. 

A fost împuºcat chiar în inimã. 
În memoria fiului meu am întreprins tot ce este omeneºte posibil pentru

aflarea adevãrului. Toate demersurile ºi memoriile noastre nu au primit nici un
rãspuns. 

A plecat sã apere cu pieptul ºi cu mâinile goale libertatea ºi a lãsat în urma
lui o durere imensã. Cine era oare interesat sã cheme oameni neînarmaþi în
stradã, în puterea nopþii, pentru a fi mãcelãriþi fãrã milã, deºi armata trecuse de
partea Revoluþiei, încã din 22 decembrie?!...

Pe 26 decembrie a fost adus la morga Spitalului Militar Central. 

– familia –

Dumitraºcu Sorin Cristinel
21 August 1964 – 22 Decembrie 1989
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S-a nãscut în satul Budusaci, comuna Rãchitoasa, judeþul Bacãu. A
urmat ºcoala primarã la Budusaci.

În 1975 a venit în Bucureºti. 
A lucrat la metrou.

În 22 decembrie 1989 a plecat spre serviciu, la ora 5 dimineaþa, pentru
schimbul 1.

Lucra ca miner în subteran la metrou, zona Bucureºtii-Noi, punctul de lucru
Zarea. Acolo lucra ºi un grup de militari, iar când aceºtia au fost anunþaþi sã
plece la manifestaþie, a plecat ºi echipa civilã. Ulterior, nu s-a aflat nimic de
camionul cu care au plecat.

Noi l-am aºteptat, am telefonat dupã el unei veriºoare, prietenei lui cu care
urma sã se cãsãtoreascã, dar nu l-am gãsit. L-am cãutat pe strãzi, pe unde erau
grupuri de tineri ºi nu l-am gãsit. 

Era la morga Vitan-Bârzeºti. Numele lui era pe geam. Se afla printre
cadavre, unele identificate, altele neidentificate, dar fotografiate. L-am gãsit
dezbrãcat. Nu mai avea asupra lui nici buletinul, nici certificatul de naºtere, nici
legitimaþia de serviciu ºi cea de metrou ºi nici adeverinþa de la comisariat, cu
care urma sã-ºi ridice, în februarie 1990, livretul militar. La morga nu mai avea
nimic asupra lui. Era gol.

Avea în schimb semne de torturã, îi lipsea dantura de jos, buricele degetelor
de la ambele mâini erau lipite ºi uscate. Pe frunte avea o cusãturã la nivelul
tâmplei drepte. 

Nu am primit nici o explicaþie de la medic, de la tribunal sau de la justiþia
militarã.

Nu ni s-a înapoiat îmbrãcãmintea ºi nici vreun act.
Nu avem nici un indiciu sau mãcar o explicaþie. Nu ºtim nimic!

– familia –

Florea Vasile
15 Februarie 1968 – 22 Decembrie 1989
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S-a nãscut în oraºul Constanþa. Dupã o scurtã perioadã, s-a mutat cu
familia la Iaºi.

A urmat ºcoala generalã cu rezultate foarte bune apoi, din 1982, Liceul
Naþional „Mihail Sadoveanu”. 

Din 1983 s-a stabilit în Bucureºti ºi ca urmare, a fost transferat în clasa a X-a
la Liceul „Gheorghe Lazãr“. 

Clasele XI-XII le-a urmat la Liceul industrial „D. Bolintineanu“, unde a
obþinut, pe lângã diploma de bacalaureat, ºi certificatul de calificare în meseria
de electronist.

A satisfãcut stagiul militar la o unitate din garnizoana Iaºi, fiind trecut în
rezervã cu gradul de sergent.

A lucrat o perioadã la uzinele Electromagnetica Bucureºti, ca electronist. În
paralel, s-a pregãtit intens pentru susþinerea examenului de admitere la facultate.

În urma concursului de admitere din vara anului 1989, a fost declarat admis
ºi înscris ca student în anul I la Academia Tehnicã Militarã.

Copilul, adolescentul ºi mai apoi, tânãrul Eugen a trãit în deplinã armonie în
familie, la ºcoalã ºi în societate. Pentru alesele calitãþi fizice, intelectuale ºi
morale a fost iubit de pãrinþi ºi surori, respectat de colegi ºi de prieteni ºi apreciat
de cãtre toþi cei care l-au cunoscut.

Studentul Franga Eugen a fãcut parte din detaºamentul Facultãþii Tehnice
Militare. În noaptea de 22 spre 23 decembrie a primit ordin de a se integra în
dispozitivul pentru apãrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale. În situaþia confuzã,
creatã în acea noapte, la apariþia în zonã a detaºamentului, s-a deschis foc asupra
acestuia. În timpul îndeplinirii misiunii de luptã a fost împuºcat mortal.

Prin ordin al Ministrului Apãrãrii Naþionale a fost înaintat post-mortem la
gradul de sublocotenent, iar în semn de omagiu pentru jertfa supremã, adusã în
Revoluþia din decembrie 1989, i-a fost conferit prin Decret Prezidenþial titlul de
Erou-Martir. 

– familia –

Franga Eugen
5 Octombrie 1967 – 22 Decembrie 1989
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A vãzut lumina zilei la Bacãu. 
A absolvit Academia Tehnicã Militarã din Bucureºti, specializarea

electronicã de aviaþie.
A lucrat ca cercetãtor cu laseri la Institutul de Fizicã Atomicã. A fost

locotenent-major în armatã, avansat post-mortem la gradul de cãpitan.

Nu se ºtie exact locul unde a cãzut, se pare cã în zona fostului C.C.
În seara zilei de 22 decembrie a fost împuºcat în inimã. A fost adus la

Spitalul de Urgenþã ºi dupã intervenþia chirurgicalã a decedat. A fost luat de la
morga de cea care trebuia sã-i devinã soþie, împreunã cu mama ei. Era logodit,
nunta ar fi avut loc în aprilie 1990. A fost dus acasã la familia acesteia, fam. Dr.
Petrovici Petre, directorul Spitalului de copii Grigore Alexandrescu din Bucureºti.

Pe 25 decembrie l-am dus la Bacãu, iar a doua zi a avut loc înhumarea.
Citea foarte mult, îndrãgea toate materiile la ºcoalã. Nu pierdea timpul cu

lucruri minore, era primul la ºcoalã, la serviciu ºi acasã. ªtia sã foloseascã
timpul. Cânta la acordeon, la chitarã, fãcea sport de performanþã, fiind un
pasionat alpinist. Sãnãtatea fizicã ºi mentalã erau preocupãri de bazã. Poate de
aceea a avut atâtea succese, rezultatele obþinute la olimpiade culminând, în
ultima perioadã a studenþiei, cu participarea la Olimpiada de matematicã din
cadrul Balcaniadei de la Ankara – Turcia. Era de o modestie ieºitã din comun,
în preajma lui te simþeai protejat, ocrotit, probabil datoritã unui mare ºi înalt
suflet, har al lui Dumnezeu. 

Lucra la o invenþie cunoscutã de Institutul de la Mãgurele pe care, aºa cum
a mãrturisit dl. colonel Grosu, nu a mai apucat, din pãcate, sã o vadã realizatã.

Respectul faþã de pãrinþi ºi faþã de cei din jurul sãu, apropiaþi sau nu, era
constant.

Aºa va rãmâne în memoria celor care l-au cunoscut, Dorel sau George, cum
obiºnuiau sã-i zicã pãrinþii ºi colegii.

– familia –

Nechita Gheorghe
9 August 1969 – 22 Decembrie 1989
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Fiu al lui Nicolae ºi al Anei, s-a nãscut în Bucureºti.
A învãþat la ªcoala generalã nr. 141, a absolvit Liceul „Dimitrie Bolintineanu“.
A studiat vioara, cu prof. Cazacliu. 
A fost încorporat în Timiºoara, la infanterie.
A lucrat ca ºef de coloanã la Întreprinderea de Industrializare a Laptelui.
Colegii l-au apreciat foarte mult datoritã caracterului sãu corect ºi serios.
Era un om gata în orice moment sã dea o mânã de ajutor celor din jurul lui.

A fost cãsãtorit, are un bãiat, Nicolae Sorin, absolvent al Politehnicii
A moºtenit în mare parte caracterul tatãlui sãu.
Pe 22 decembrie, în urma apelurilor de la Televiziune, a plecat imediat.

Spiritul sãu de sacrificiu a fost mai presus de familie. A vrut sã apere cu propria
viaþã speranþa tuturor românilor într-o viaþã mai bunã.

Asemenea multora, nici Mircea nu s-a mai întors acasã. 
Familia l-a cãutat prin spitale, dar în zadar. 
În cele din urmã a fost gãsit la Crematoriul „Vitan-Bârzeºti“.

Era o persoanã respectuoasã ºi harnicã, o fire sociabilã, cu mulþi prieteni.
Persoanele din jur îl apreciau foarte mult pentru caracterul sãu bun. Nu a

fãcut rãu nimãnui.
La nevoie sãrea imediat sã-ºi ajute prietenii ºi vecinii.
Generaþiile ce vor veni sã nu-i uite niciodatã pe cei care s-au sacrificat,

pentru ca noi toþi sã ne bucurãm de o viaþã mai bunã.

Veºnicã recunoºtinþã!
– mama –

Nicolae Alexandru Mircea
18 August 1951 – 22 Decembrie 1989
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Fiul lui Francisc ºi al Elenei, s-a nãscut în Bucureºti.
Terminã în 1967 ªcoala generalã nr. 115 ºi în 1972 Liceul nr. 36.
Urmeazã cursurile postliceale, specialitatea electronicã, pentru studiourile

de televiziune, dar pe motiv cã are rude în strãinãtate, nu este angajat nici în
Televiziune ºi nici la Radio.

Face armata la transmisiuni, primeºte atestat de specialitate cl. a II-a, este
trecut în rezervã cu gradul soldat. A lucrat ca electrician la Fabrica de pâine
„Spicul“, la I.I.R.U.C. ºi la Oficiul de Calcul al întreprinderii Turbomecanica.

Gabi a fost cãsãtorit cu Trifan Anastasia ºi au avut o cãsnicie de invidiat. 
O fire deschisã, veselã, era blând ºi iubitor cu cei dragi ºi cu prietenii. 
ªtia sã trãiascã din plin ºi sã-i facã pe toþi sã se bucure alãturi de el.
Era pasionat, punea suflet în tot ce fãcea. Aºa se explicã cum pe 22

decembrie, în urma repetatelor apeluri pe postul TV naþional, nu a ezitat sã-ºi
lase soþia ºi pe Andrei, bãieþelul lui blond, cu ochi prea albaºtri, ºi sã se sacrifice!
Alãturi de prietenii ºi colegii de muncã, de Ionescu Michael Cecil ºi Cabalortã
Constantin, a fost împuºcat.

Se deplasau cu maºina spre Televiziune, s-o apere, dar în faþa Ministerului
Apãrãrii, din cartierul Drumul Taberei, cineva de bine a confundat biata maºinã
cu un tanc înfricoºãtor ºi a deschis focul.

Andrei cel blond ºi bucãlat a rãmas fãrã pãrinþi (la puþin timp ºi-a pierdut ºi
mama, care s-a îmbolnãvit dupã tragica dispariþie a soþului). E doar un copil, un
copil mare în mijlocul unei familii iubitoare, bunici, veri, mãtuºi. E iubit, dar e
singur. Singur de pãrinþi.

– un prieten –

Sabãu Gavril
3 Februarie 1953 – 22 Decembrie 1989
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S-a nãscut într-o familie numeroasã din comuna Tutova, judeþul Galaþi,
din pãrinþi ortodocºi ºi temãtori de Dumnezeu. Mai avea 10 fraþi.

La vârsta de 13 ani, rãmâne orfan de tatã. Fiind o fire agerã ºi cu mult suflet,
dupã terminarea ºcolii generale, ia viaþa în piept.

Pleacã la ºcoala de sudori din Galaþi. Munceºte ºi pe ºantier pentru
întreþinerea lui ºi a familiei rãmase acasã. Plãcându-i foarte mult camioanele, se
hotãrãºte sã meargã la ªcoala de ºoferi profesioniºti din Cãlãraºi.

Dupã obþinerea permisului de conducere, se angajeazã ºofer în Bucureºti. 
La scurt timp este încorporat. 

Dupã întoarcerea din armatã, cu gândul mereu la mama lui, care era vãduvã,
ºi la fraþii sãi, cumpãrã, cu ajutorul bunului Dumnezeu, o locuinþã în Bucureºti.
Îºi aduce întreaga familie, pentru a-i avea aproape ºi a-i sprijini.

La vârsta de 28 ani se cãsãtoreºte. Are doi copii, Leonardo ºi Adriana. Fiind
un tatã ºi un soþ ideal, din dorinþa de a le oferi tot ce lui i-a lipsit, îi îndrumã cãtre
sport. Leonardo la înot ºi sãrituri în apã.

În 1989 pe 12 decembrie acesta obþine titlul de Campion absolut la
Concursul de la Bacãu.

Adriana a fãcut gimnasticã de performanþã ºi sãrituri în apã. 
Fiind ºofer ºi având multe curse în þarã, era mândru de frumuseþile ei. Spunea

mereu cã este deosebitã ºi trebuie vãzutã. Îi plãcea sã converseze cu bãtrânii
despre rãzboaie, religie ºi multe altele. Îi plãcea sã facã milostenii.

Nu iubea „epoca de aur“. Ura lumea mincinoasã ºi falsã care bãtea din palme
forþat. Iubea viaþa ºi credea în sfârºitul dictaturii. Spera într-o lume mai bunã, mai
dreaptã.

Dar un glonte ucigaº l-a rãpus lângã Spitalul Colþea. 
Dumnezeu sã-l odihneascã!

– familia –

Sandu Cãlin
9 Aprilie 1949 – 22 Decembrie 1989
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Ce se poate spune despre un tânãr de 18 ani, fãrã biografie, care moare
pentru poporul sãu, pentru libertate? 

Ce cuvinte pot sã cuprindã sacrificiul sãu?!...

S-a nãscut în Bucureºti. 
A fost elev al ºcolii profesionale IREMOAS. 
A cãzut în 22 decembrie în zona Universitãþii. 
A fost împuºcat în cap. 
Nu a fost cãsãtorit, a avut trei fraþi.

– familia –

Sãvescu Gheorghe
5 August 1971 – 22 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A lucrat ca frezor la I.C.S.T.E.E. A fãcut parte din brigada artisticã a

institutului. 
În 21 decembrie a luat parte la apãrarea Televiziunii ºi în 22 decembrie la

apãrarea Radiodifuziunii.
Seara a fost alãturi de soldaþi în Piaþa Palatului. 
A fost împuºcat în cap.

– familia –

Stegaru Nicolae
5 Septembrie 1954 – 22 Decembrie 1989
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Florian a fost fiu de þãrani dintr-o comunã din judeþul Cãlãraºi.
Familia s-a stabilit în Bucureºti pe când Florian avea trei ani, nebãnuind ce

necaz avea sã dea peste ei. A fãcut ªcoala generalã nr. 67 de pe strada Magnetului.
A urmat liceul industrial „Arta Aplicatã“, secþia mase-plastice. Nu a apucat sã
mai termine. 

Vacanþa de Crãciun a rãmas pentru întreaga familie un coºmar.

În 23 decembrie a plecat de acasã pentru totdeauna; a plecat pe picioare ºi 
l-am adus între patru scânduri. 

L-am gãsit la spitalul Griviþa. Fusese adus în stare gravã, cu organele interne
distruse, i-au scos un rinichi ºi un plãmân, avea stomacul perforat. Medicii nu 
l-au mai putut salva. Cine oare a putut sã-l aducã într-un aºa hal ºi pentru care
vinã, pe copilul nostru de doar 16 ani?!...

A fost o fire blândã, bun ºi foarte harnic. Îi plãceau viaþa, muzica ºi
bineînþeles, fotbalul.

A fost foarte iubit de profesorii din ºcoalã, de colegii ºi de prietenii lui.
Nu-l vom uita niciodatã. 
Dumnezeu sã-l odihneascã!

– familia –

Tion Florian
15 Februarie 1973 – 22 Decembrie 1989
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Toma Gheorghe Dan s-a nãscut pe 22 august 1967 ºi a murit în 22
decembrie 1989, împuºcat în inimã, în faþa sediului fostului C.C.

Au fost 4 fraþi, el fiind un copil bun.
A învãþat la ºcoala nr. 131 din Bucureºti.
A urmat Liceul nr. 12 C. F. R.
A fãcut armata la Lugoj, la Constanþa ºi la Râmnicu-Vâlcea.
A lucrat la fabrica „Electronica“, secþia 24. 
A fost foarte apreciat de colegi ºi de ºefi. În cartier ajuta bãieþii sãrmani, le

dãdea bani din salariul lui ºi le împãrþea din lucrurile lui.
A murit la 22 ani, cu un colþ de pâine în mâna dreaptã, râzând.
Ca mamã sunt ºi voi rãmâne îndureratã pentru tot restul vieþii.
Veºnica lui pomenire!

– familia – 

Toma Gheorghe Dan
22 August 1967 – 22 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A terminat ªcoala generalã nr. 32 ºi liceul „Alexandru Sahia“.
A lucrat la ICSIT-Titan ºi IMUAB.
A fãcut armata la U.M. 0657 Oradea.

Radu a fost un copil foarte silitor ºi muncitor. A fãcut parte din echipa de
fotbal a institutului ºi era membru al Asociaþiei Sportive „Orizontul“.

În 21 decembrie a plecat la serviciu în schimbul II ºi nu s-a mai întors.
L-am gãsit la morga în 26 decembrie.

– pãrinþii –

Voiculescu Radu Mihai
3 Martie 1966 – 22 Decembrie 1989
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S-a nãscut la Târgu-Ocna, judeþul Bacãu.
A urmat ºcoala generalã nr. 108. Terminã prima treaptã la Liceului

economic. A lucrat în comerþ, dar nu i-a plãcut. Ar fi dorit sã urmeze Facultatea
de Electronicã.

În seara de 21 decembrie, aflând de la postul de radio „Vocea Americii“ ce
s-a întâmplat la Timiºoara, s-a hotãrât sã plece la Universitate. 

L-am cãutat îngrozitã prin toate spitalele, printre zecile de rãniþi, dar nu l-am
gãsit. Speram sã fie în viaþã... 

A fost un copil modest, fãrã vicii ºi planuri de viitor. 
Mama lui a decedat la scurt timp.

– familia –

Zamfirescu Rãzvan
21 Mai 1968 – 22 Decembrie 1989 
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„Fericiþi cei prigoniþi pentru dreptate, cã a lor este Împãrãþia Cerurilor“

S-a nãscut în anul 1951, în comuna Rãducãneni, judeþul Iaºi. Petru
Balint se cãsãtoreºte în 1976 cu Tereza. Are 4 copii, mezinul fiind la moartea
tatãlui în vârstã de doar 4 luni. 

Gerul dimineþii de decembrie, care ar fi amorþit orice vietate ce i s-ar fi
expus, i-a reþinut desigur acasã pe mulþi bucureºteni. Excepþiile veneau din partea
acelora care au ieºit din solidaritate cu victimele de pânã atunci ale regimului.

Petru Balint, soþ ºi tatã a patru copii, a fãcut „pasul în ger“, purtând în suflet
credinþa cã dreptatea poate fi dobânditã. A demonstrat aceasta. Familie ºi prieteni,
regretãm cu toþii plecarea lui prematurã la cele veºnice, dar îi pãstrãm cu sfinþenie
recunoºtinþã pentru ceea ce a înfãptuit prin jertfa sa: a fãcut posibilã trãirea în
mod deschis, liber, a credinþei în Dumnezeu.

Fiul care în decembrie ’89 gângurea tatã cu ochii aþintiþi la tine, îþi mulþumeºte
astãzi spunând „Tatãl nostru“ cu ochii aþintiþi spre cer.

– familia –

Balint Petru
28 Iunie 1951 – 23 Decembrie 1989
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„Am intrat în viaþã ca un meteor 
ºi voi pleca din ea asemenea trãsnetului.“

S-a nãscut la 1 august 1955 în comuna Mircea Vodã, judeþul Brãila. 
ªcoala generalã o face în comuna natalã. A învãþat la un liceu de culturã

generalã, secþia real, între 1971-1975. A urmat cursurile de radioamator emisie-
recepþie, ºi a fost responsabilul unei staþii în oraºul Sibiu. A fost un foarte bun
specialist. A urmat ªcoala Militarã de ofiþeri activi de transmisiuni din Sibiu,
1975-1978.

A fost numit în funcþie la o unitate specialã, dupã care a fost mutat, datoritã
unor calitãþi fizice ºi morale deosebite, la o unitate de paraºutiºti din Buzãu. A
executat nenumãrate salturi, obþinând ºi brevetul de specialist clasa a III-a. A
urmat un curs special de perfecþionare ºi a fost mutat în Bucureºti, la Unitatea
Militarã 01612, cu specific învãþãmânt. Tot timpul soþia ºi cei doi copii minunaþi
l-au susþinut ºi au fost alãturi de el.

A participat la mai multe activitãþi cu specific militar, unde a obþinut rezultate
foarte bune. Datoritã meritelor sale a fost propus sã candideze la examenul de
admitere în Academia Militarã, în anul 1989. Acest drum a fost însã curmat brusc
pe 23 decembrie, una dintre acele teribile zile ale Revoluþiei.

A fost împuºcat, cãzând ca un erou pentru libertatea noastrã, a tuturor.

– familia –

Brebenel Vasile
1 August 1955 – 23 Decembrie 1989
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Fiul lui Vasile ºi al Victoriei s-a nãscut pe 28 martie 1948 în Bucureºti.
A fãcut liceul ºi o ºcoalã tehnicã de electroniºti.
Un timp a lucrat la Radio Progres ºi apoi la unitatea militarã din Clinceni.
S-a cãsãtorit în anul 1979 cu Tania. Au doi copii: Irina ºi Mihai.
A fost un familist desãvârºit, un tatã plin de atenþie.
Din motive financiare, considera cã nu poate oferi o viaþã normalã copiilor.

Din acest motiv era tensionat, îi era uneori greu sã ne asigure chiar ºi laptele praf.
În familie era însã o atmosferã foarte frumoasã. Era tandru ºi iubitor cu noi toþi.
În 1989, odatã cu revoluþia, spunea cã nu poate sã stea degeaba sau sã

priveascã de dupã perdea. Aºa cã, urmare a apelurile fãcute la radio, a plecat la
P.T.T.R.-ul din Drumul Taberii, unde a stat pânã dimineaþa, apoi a plecat la
Ministerul Apãrãrii Naþionale. Aici a fost împuºcat pe 23 decembrie în jurul
orei 16.

Se aflã înmormântat la Cimitirul Eroilor Tineri din Bucureºti.
Ne vom aduce aminte întotdeauna de el cu tristeþe ºi cu multã dragoste.
Post-mortem i s-au acordat titlul ºi medalia de „Erou al Revoluþiei“.

– familia –

Bulgaru Mihai
28 Martie 1948 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti. Copilãria ºi-a petrecut-o în satul natal al
pãrinþilor, localitatea Baia de Aramã, fiind în grija bunicii din partea tatãlui,
mamiþa Anica.

ªcoala generalã o face în cartierul Berceni din Bucureºti, între anii 1975-1982.
Terminã Liceul nr. 3 de aviaþie în 1986. Lucreazã la Tarom pânã în toamna lui
1986, când pleacã sã-ºi satisfacã stagiul militar la o unitate militarã din Braºov.
Este lãsat la vatrã cu gradul de sergent în anul 1988.

În acelaºi an reuºeºte admiterea la Institutul Politehnic Bucureºti, Facultatea
de Aeronave, ºi se reangajeazã la TAROM. În anul 1989 era student seralist anul
II al Facultãþii de Aeronave.

Evenimentele violente ale Revoluþiei îl gãsesc pe Marius, ca pe mulþi alþi
tineri, în plinã euforie revoluþionarã, la Piaþa Universitãþii.

Pe 23 decembrie pleacã la serviciu. În faþa Aeroportului Otopeni, autobuzul
de turã, în care se afla ºi el, avea sã fie primit cu o „ploaie“ de gloanþe ce au
strãpuns inimile colegilor lui. El scapã cu viaþã ca prin minune din acest mãcel.
Este vãzut pe 23 ºi 24 decembrie, aºa cum a declarat un coleg de serviciu ºi de
facultate, cãrând morþi ºi rãniþi, ducându-i la o aeronavã ce urma sã zboare
dincolo de graniþele þãrii. În urma acestei acþiuni ºi-a unui „incident“ colectiv
înscenat din ORDINUL celor de atunci, care coordonau mersul evenimentelor,
el ºi alþi ºase tineri sunt condamnaþi sã fie exterminaþi. Din cei 7, 5 sunt
împuºcaþi în cap, unul este scãpat ºi trãieºte ºi acum. Iar el, BUTEICÃ
MARIUS, este ucis prin torturã sadicã, de cine credeþi?!!!, de colegii de serviciu
care mai fãceau ºi altceva pe lângã profesie !

Ucigaºii lui sunt Nica Dan ºi Ion Nicolae, iar cea care i-a descoperit este
Floarea Marcov, clarvãzãtoare dintr-un sat din Oltenia. Cazul Eroului-Martir al
Revoluþiei din Decembrie 1989, BUTEICÃ MARIUS, este cunoscut de
procuraturã ºi se aflã în atenþia justiþiei române în „dosarul Otopeni“.

Când ºi cum va fi soluþionat acest dosar numai Dumnezeu ºtie.

– mama –

Buteicã Emanoil-Marius
3 Ianuarie 1968 – 23 Decembrie 1989
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„Vã vom pãstra în amintire
Cât vom trãi, cinstiþi eroi,

Cã aþi plãtit cu viaþa voastrã
Pentru vremurile noi.“

S-a nãscut în Bucureºti. Copilãria ºi-a petrecut-o în cartierul Floreasca.
A absolvit 8 clase la ªcoala generalã nr. 10, apoi a urmat Liceul „I. L.

Caragiale“. În timpul vacanþelor lucra, iar cu banii câºtigaþi, mergea în excursii.
A lucrat la Automatica. Dupã doi ani pleacã în armatã pentru satisfacerea

stagiului militar, în oraºul Roman, la tancuri. Dupã un an a fost transferat la
Caracal, de unde s-a liberat cu gradul de sergent.

A cunoscut-o pe Dorina, cu care s-a cãsãtorit. Are o fetiþã pe nume Elena.
Totul a mers bine pânã în 22 decembrie orele 18, când a plecat de la pãrinþi. 
Le-a spus cã va merge ºi el dacã se va face apel la Televiziune. 
Dupã 4 zile de cãutãri pãrinþii l-au gasit la Spitalul Griviþa. Era împuºcat în

piept. Din relatarea unui prieten, se presupune cã a murit la Televiziune în
noaptea de 22 spre 23 decembrie.

Dupã puþin timp, rãpus de durerea pricinuitã de pierderea fiului iubit, a
decedat ºi tatãl eroului.

– mama –

Butnaru ªtefan
27 Octombrie 1958 – 23 Decembrie 1989
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„În bezna de afarã a aprins o luminã ce-a rãpus-o.
Dar ea a rãmas în sufletele noastre“.

– pãrinþii Ariadnei –

S-a nãscut în oraºul Lupeni, judeþul Hunedoara. În 1967 a început
abecedarul la ªcoala generalã nr. 24 din cartierul Floreasca. A dat examene de
admitere la Facultatea de Medicinã. La 24 aprilie 1981 s-a cãsãtorit cu Carp
Petre, medic. A lucrat ca tehnician proiectant la Energo-Construcþia Bucureºti.
În august 1988 s-a nãscut fetiþa ei, Anastasia.

Era o fire veselã, echilibratã, iubitoare de frumos, cu suflet bun ºi cald.
Mergea la bisericã ºi în mod deosebit la sfintele liturghii de marþea, celebrate în
cinstea sfântului Anton de Padova. Deºi a rãmas singurã sã-ºi creascã fetiþa, totul
devenise frumos ºi armonios în viaþa ei, iar casa pãrinteascã era plinã de
speranþe, dincolo de greutãþile zilei de mâine.

Dar totul, speranþele, armonia, TOTUL s-a spulberat în decembrie 1989. În
22 a plecat spre Piaþa Universitãþii cu prietena ei, Afrodita Gaiþã. Întoarsã acasã,
repeta mereu cã acolo trebuie sã mergem toþi, cã acum e momentul pentru a
scãpa de dictator. Auzea împuºcãturile, plângea ºi se întreba: De ce se trage, de
ce omoarã oamenii, când se va termina? Pe la ora 14, pe Calea Dorobanþilor au
venit grupuri de tineri ºi militari pe TAB-uri. În acel moment, Ariadna a ieºit, s-a
alãturat lor ºi a intrat în curtea Televiziunii. Dupã lãsarea întunericului au
început sã se facã apeluri la familiile din apropiere sã ducã alimente
revoluþionarilor. Ariadna a pregãtit ceai, lapte, pâine, salam, slãninã... ºi însoþitã
de tatãl ei, a plecat înapoi. Ajunºi în stradã, au întâlnit un grup care s-au oferit
sã îi ajute ºi pe ea au trimis-o în casã.

Duelul cu arme de foc se dãdea între militarii care apãrau Televiziunea ºi
teroriºtii din faþa casei pãrinteºti. La un moment dat, Ariadna a plecat de lângã
pãrinþi, s-a dus în camera ei ºi a aprins lampa.

Dar în bezna de afarã, lumina aprinsã de ea...
Bestiile, înfuriate cã au fost descoperite, au deschis foc ºi au ucis-o pe loc.

Carp Stoica Ariadna
27 Ianuarie 1960 – 23 Decembrie 1989
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Nãscut la 9 februarie în Bucureºti.
Terminã ªcoala generalã nr. 150 printre elevii cei mai buni.
Absolvent al Liceului economic ºi de drept administrativ.
Îºi satisface stagiul militar la aviaþie, la U.M. 0192 din oraºul Focºani.
Se încadreazã în muncã la I.C.L. Alimentara, sector 5, profesând ca referent

administrativ.

Remarcându-se ca un bun ostaº ºi un bun trãgãtor cu calitãþi deosebite pentru
tehnica de luptã, obþine gradul de sergent excepþional. Dupã trei ani de la
satisfacerea stagiului militar, în urma pregãtirilor din cadrul Gãrzilor patriotice,
este avansat la gradul de maior în rezervã.

Participã plin de elan tineresc la evenimentele fierbinþi din 21-22 decembrie. 
Pe 23 decembrie dupã terminarea orelor de muncã, participã, în urma

apelurilor fãcute prin Televiziune, la eliberarea fostului sediu al C.C. de teroriºti.
În jurul orelor 22 este împuºcat în abdomen cu gloanþe tip „dum-dum“.
Transportat de urgenþã la Spitalul Colþea, se încearcã salvarea lui prin

operaþie.
Moare în jurul orelor 24.

– pãrinþii –

Ciungan Florian
9 Februarie 1965 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti. 
Dupã obþinerea diplomei de bacalaureat a încercat la facultate.

A fost încorporat pe 27 septembrie 1989, la U.M. transmisiuni 865 din
Câmpina. Dupã nici trei luni de la încorporare, au fost trimise douã companii la
Bucureºti, unde au fost uciºi miºeleºte.

Nu am aflat nici dupã douãzeci de ani de ce au fost uciºi.

– pãrinþii –

Cobzac Adrian-Iulian
26 Martie 1971 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în 1952 în Bucureºti. A terminat 8 clase. A fãcut ºcoala
profesionalã cu profil instalaþii sanitare. A fost maistru instalator.

Fiul meu, încã de mic a fost un copil cuminte ºi ascultãtor, nu mi-a creat nici
un fel de probleme sau necazuri. Pe timpul ºcolii a fost silitor, a învãþat bine. A
fost o fire veselã ºi sociabilã. Era deschis, înþelegându-se bine atât cu colegii, cât
ºi cu prietenii.

La serviciu s-a înþeles bine cu colegii ºi ºefii lui. Era o fire sãritoare, un bun
camarad. A ajutat pe toatã lumea ºi nu a dat înapoi la greu, gãsind soluþii la toate
problemele.

Atât pentru familie cât ºi pentru ceilalþi a fost un adevãrat sprijin, un om de
nãdejde. Pentru el familia a fost sfântã. ªi-a iubit în egalã mãsurã soþia, copiii,
mama, fraþii ºi surorile.

– familia –

Constantin Eugen Ninel
4 Martie 1952 – 23 Decembrie 1989
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Face ªcoala militarã de ofiþeri aviaþie „AUREL VLAICU“,
specialitatea aviator nenavigant. A fost avansat cãpitan post-mortem. A fost
decorat cu medalia ”Meritul Militar” clasa a III-a. La absolvirea ºcolii a avut
calificativul „foarte bine“. 

ªi-a început cariera militarã în cadrul U.M. Alexeni din oraºul Urziceni. 
Din 15 octombrie 1983 a fost detaºat la U.M. 01900 Bucureºti-Otopeni.
În cadrul statului-major al unitãþii a avut mai multe funcþii de conducere, pe

care le-a îndeplinit cu mult simþ de rãspundere ºi profesionalism.
Din 12 septembrie 1989 a fost elev-ofiþer al Academiei Militare din

Bucureºti. ªi aici a fost foarte bine apreciat de cãtre colegi ºi de cãtre cadrele
universitare.

A fost între primii cinci din an.
A cãzut la datorie pe 23 decembrie în apãrarea Ministerului Apãrãrii

Naþionale. 
În viaþa de familie a fost un soþ iubitor ºi un pãrinte exemplar.
Iubea foarte mult natura ºi liniºtea. Spaþiul verde din jurul blocului ºi

balconul din apartament erau adevãrate grãdini. Îºi fãcea timp pentru plante ºi le
îngrijea cu pricepere.

Cea mai mare plãcere o gãsea în excursiile prin þarã. 
Fiul sãu îl aºteaptã ºi acum sã plece împreunã...
Deºi acum ºtie cã nu va mai veni niciodatã.

– pãrinþii –

Creþu Florin
12 Martie 1959 - 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti pe 10 iunie 1968.
Inima lui, de o generozitate nemãrginitã, a încetat sã mai batã pe 23

decembrie 1989. Iubitul meu soþ a rãspuns cu propria-i viaþa tuturor chemãrilor
copiilor din aceastã þarã.

Sângele lui a rãmas o dovadã a setei ºi a dorinþei lui de libertate pentru binele
lor ºi a scumpei noastre þãri.

Sufletul lui nobil ne-a mângâiat întotdeauna cu vorbele ºi cu faptele lui bune. 
Mariana, soþie ºi Laurenþiu, fiu, îi vom rãmâne veºnic recunoscãtori.
Cel mai bun soþ ºi tatã a plecat dintre noi lãsându-ne cu amintirile frumoase,

cu clipele deosebite petrecute împreunã, dar ºi cu visuri neîmplinite.

În amintirea tânãrului care la numai la 21 de ani a înfruntat moartea cu
zâmbetul pe buze.

– Mariana, soþie ºi Laurenþiu, fiu –

Cristodorescu Petre
10 iunie 1968 – 23 Decembrie 1989
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Fiul lui Georgicã ºi al Victoriei s-a nãscut în Bucureºti.
Terminã Liceul industrial „Electroaparataj“ secþia chimie.
A fost încorporat pe 27 septembrie 1989 la U.M. Transmisiuni Câmpina.

A fost un copil bun, prietenos, sociabil, plin de viaþã. A fost fotbalist la
Clubul Sportiv ªcolar „Electroaparataj“.

Îi plãcea foarte mult literatura, muzica, a citit multe cãrþi, a învãþat singur
limba englezã.

A fost omorât în dimineaþa zilei de 23 decembrie, în faþa aeroportului
Otopeni, acolo unde s-a întâmplat cea mai mare tragedie din timpul revoluþiei.

S-a aflat într-unul dintre cele 3 camioane cu soldaþi chemaþi pentru întãrirea
pazei aeroportului. 

Verificate de filtrele militare de pe ºosea, camioanele au fost luate în primire
de omul de legãturã al aeroportului. Dupã câteva momente de aºteptare au fost
supuse unui tir nãpraznic de automate. 

Au fost seceraþi 34 de soldaþi, 2 ºoferi civili, 4 cadre superioare ºi au fost
rãniþi 16 dintre ei. Nici pânã la aceastã datã justiþia nu a soluþionat acest
masacru.

– pãrinþii –

Datcu George Daniel
16 Noiembrie 1970 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti. A absolvit 8 clase la ªcoala generalã nr. 71. 
Liceul „Matei Basarab“ l-a fãcut la cursurile serale.
A fost angajat la I.C.S. „Bijuteria“ ºi la Fabrica de încãlþãminte „Dâmboviþa“. 
Pe 20 septembrie 1989 a fost încorporat la o unitate de paraºutiºti.

Eu, mama lui, mergeam la el în fiecare duminicã ºi de fiecare datã mã
implora sã-l mut de la acea unitate. 

Pe 22 decembrie a fost adus în Bucureºti, având misiunea de a apãra
Televiziunea. Gabi ºi colegii sãi au intrat în dispozitiv în curtea Televiziunii
dinspre strada Pangrati. Avea o premoniþie sumbrã ºi nimic nu-l putea convinge
cã va fi altfel. Coºmarul a început în jurul orei 2:30 noaptea. Brusc împuºcãturile
armelor au împroºcat gloanþele fatale dinspre ferestrele vilei lui Valentin
Ceauºescu. Primul rãnit, Adrian Cristea, comandantul lui Gabi, va deceda din
lipsa acordãrii primului ajutor. Între bãieþi s-a instalat panica, Gabriel a început
sã plângã, dorinþa cea mai arzãtoare în clipele acelea fiind sã-ºi revadã casa,
mama. Dimineaþa de 23 decembrie îi va gãsi în incinta unei sãli cu decoruri din
Televiziune, pe care aveau ordin sã nu o pãrãseascã. În jurul orei 21, însã, un
contra-ordin va trimite spre moarte mai mulþi nevinovaþi, printre care ºi pe
Gabriel: „Dragomirescule, ia-þi porumbeii ºi ieºi sã lichidezi trei teroriºti care
trag de sub un TAB“!!! Conform declaraþiei unui alt cadru militar, se pare cã
„teroriºtii“ nu au tras decât în momentul apariþiei paraºutiºtilor.

Atunci de unde ºtia maiorul Gat, cel care a dat contra-ordinul, cã afarã
operau cei trei aºa-ziºi teroriºti? 

Cum a fost rãsplãtit maiorul Gat? A fost avansat locotenent-colonel!!!
Împreunã cu alþi colegi ºi alãturi de comandantul Dragomirescu, Gabriel a

fost împuºcat, ducând cu el toate speranþele ºi dorinþele unui tânãr de 21 de ani.
Oare când vom afla cine au fost cei care ne-au ucis copiii?

– mama –

Dima D. Gabriel
7 Aprilie 1968 – 23 Decembrie 1989
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A dat examen la mai multe facultãþi, dar nu a reuºit.
A lucrat la Institutul Pasteur.

Nu era cãsãtorit ºi nu avea copii. 
Era un tânãr foarte bun ºi foarte cuminte ºi avea o mare dorinþã, sã facã o

facultate. În timpul liber mergea la Buftea la filmãri. Începuse sã îndrãgeascã
acest studio. 

În urma decesului fiului meu, am rãmas foarte bolnavã ºi singurã. Doream
sã stau cu el ºi cu familia lui pânã la adânci bãtrâneþi. Dar nu a fost sã fie dupã
cum am vrut eu. 

A fost dupã cum a vrut bunul Dumnezeu.

– mama – 

Dragomir Sorin Mihai
28 Octombrie 1957 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în 1944 pe 23 august, chiar în ziua eliberãrii þãrii, la Sãliºtea-
Snagov ºi a murit tot la un eveniment mare, pe 23 decembrie 1989. A învãþat la
ªcoala generalã nr. 171. A urmat secþia realã a Liceului nr. 32. 

A efectuat stagiul militar la clubul „Steaua“. În cadrul clubului a urmat
cursurile I.E.F.S. pentru profesori de gimnaziu. A fost cãpitan al echipei naþionale
de rugby. A avut gradul de locotenent-colonel la clubul sportiv „Steaua“.

În 16 decembrie a fost mobilizat pentru apãrarea clubului. În noaptea de 22
spre 23 decembrie, pe la orele 4, clubul Steaua se afla în bãtaia gloanþelor. Cineva
a încercat sã sarã poarta ºi a tras. Aflându-se în curte, Radu a ripostat, fiind la
rândul sãu împuºcat. Rana i-a provocat o hemoragie puternicã. Dus la Spitalul
Militar a murit pe masa de operaþie. Primul Erou-Martir dintre marii sportivi ai
þãrii a coborât în mormânt.

La Cimitirul Eroilor tineri, o cruce din pãdurea de cruci, provocatã de
demenþa creaturilor infernului, aminteºte ºi va aminti mereu, cã Radu Durbac a
dat preþul suprem în slujba libertãþii. Zâmbetul excepþionalului sportiv ºi om a
dispãrut pentru totdeauna. L-a stins prima bestie care a dat asalt clubului Steaua,
acest loc în care mulþi tineri au fãcut gloria sportivã a patriei ºi care acum au luat
în mâini fãrã sã ezite, în loc de minge sau de disc, armele. În bezna nopþii de 22
spre 23 decembrie, trimisul întunericului a apucat sã tragã asupra celui aflat în
avanpost, ofiþerul Durbac. A tras în antrenorul-ostaº ºi amândoi au cãzut. Durbac,
pentru o Românie liberã, teroristul, pentru o besmeticã himerã.

A ieºit din viaþã, om curat ºi nevinovat, spre a intra în istorie falnic, demn,
precum toþi eroii adevãraþi ai Revoluþiei.

– familia –

Durbac Radu
23 August 1944 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A crescut ca orice copil, aducând bucurie în inimile pãrinþilor sãi.
Dupã terminarea celor 8 clase s-a înscris la ºcoala profesionalã de lãcãtuºi-

mecanici. În anul 1987 a plecat în armatã.

Era un tânãr care abia îºi începea drumul în viaþã, cu speranþele, cu visele ºi
cu naivitatea celor care cred cã pot face ce îºi propun.

Dorea sã aibã o viaþã normalã, un cãmin ºi sã fie sprijin pãrinþilor lui.
N-a fost aºa. Au venit zilele fierbinþi ale sfârºitului de decembrie, sfârºit de

an, sfârºit de dictaturã, sfârºit de „epocã de aur“, dar ºi sfârºit de viaþã, care
rezumã totul. Cu entuziasm, în exaltarea generalã din acele zile de decembrie, a
ieºit în stradã alãturi de mulþi alþii. 

Cu toþii doreau o viaþã mai bunã, dar puþini credeau în jertfe.
ªi totuºi una dintre ele a fost tânãrul Constantin Enache.
A pãrãsit viaþa fãrã sã apuce sã o cunoascã.
A luptat pentru libertate, iar noi îi suntem datori.
Mãcar în amintirea jertfei supreme.

– familia –

Enache Constantin
18 Septembrie 1967 – 23 Decembrie 1989
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Fiul lui Ion ºi al Floarei s-a nãscut în Craiova, unde a ºi copilãrit pânã
la vârsta de 7 ani. Primele 3 clase le-a fãcut în Vânju-Mare, judeþul Mehedinþi. A
continuat la ªcoala generalã nr. 129 din Bucureºti.

A terminat Liceul Militar „Dimitrie Cantemir“ din Breaza, judeþul Prahova.
Dupã terminarea ªcolii Militare de ofiþeri de infanterie „Nicolae Bãlcescu“

din Sibiu, a fost avansat la gradul de locotenent .
A fost repartizat la o unitate din Bucureºti, în calitate de comandant de pluton.

În 1988 Nelu Gabriel s-a cãsãtorit cu Florenþa. 
Au avut o fetiþã, Ghiþã-Mare Anca-Irina, nãscutã pe 1 august 1989.

Începând cu seara zilei de 22 decembrie a participat împreunã cu unitatea sa
la luptele pentru lichidarea acþiunilor teroriste din zona capitalei.

În noaptea de 23 spre 24 decembrie a cãzut la datorie în Piaþa Revoluþiei, în
apropierea fostului sediu al C.C. 

Pentru faptele sale de arme, pentru jertfa supremã, a fost avansat post-
mortem la gradul de locotenent-major.

– familia –

Ghiþã-Mare Nelu Gabriel
19 Mai 1966 – 23 Decembrie 1989
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A fãcut Liceul de Electronicã „Unirea“. 
A plecat în armatã pe 27 septembrie 1989 la U.M. 09865 Câmpina.

A crescut ca o floare, era un copil bun. Îi plãceau muzica ºi sportul. Era
pasionat de electronicã. Împreunã cu fratele lui, Liviu ºi cu prietenul lor, Gabi
Velican, fãceau fotografii, mici invenþii dupã Tehnium, înotau, jucau tenis. 

Era dezvoltat frumos, înalt ca un brad. Avea 19 ani, vârsta când dorea
fierbinte sã trãiascã. 

Erau fericiþi, visau la viitor, la vacanþe pline de veselie ºi speranþe, visau la
fete, la iubire, dansau frumos, învãþau bine, era vârsta visurilor. 

Dupã 3 luni de armatã, pe 23 decembrie în jurul orei 7 dimineaþa, a fost
împuºcat la aeroportul Otopeni împreunã cu alþi 36 de soldaþi de la Câmpina. A
fost dus la spitalul Baloteºti, unde nu a fost ajutat cu nimic, a murit la ora 21. De
aici nu ne-au anunþat. Am aflat abia pe 30 decembrie, dupã ce am cãutat la
morga ºi prin toate spitalele. Pe 31 decembrie 1989 l-am adus acasã pentru
slujbã ºi apoi l-am îngropat. 

A fost un masacru plin de cruzime, au tras în ei deºi au fost somaþi sã se
predea ºi erau cu mâinile ridicate. 

Pe rãniþi i-au lãsat sã moarã, nu i-au ajutat. Existã copii care au scãpat din
acest iad ºi pot sã spunã adevãrul.

Deºi se ºtie exact cine i-a omorât, vinovaþii nu sunt pedepsiþi, sunt avansaþi
în grad dupã acest masacru. 

Sunt în jur de 50 de morþi ºi nici un vinovat! Cine face dreptatea? Existã aºa
ceva pe pãmânt?

Daniel va rãmâne în memoria ºi sufletul nostru. Te vom plânge cât vom trãi,
copil bun ºi nevinovat!

– pãrinþii –

Ispas Daniel
5 Noiembrie 1970 – 23 Decembrie 1989
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Soþul meu s-a nãscut în comuna Uºurei-Vâlcea, din pãrinþi þãrani. 
A fãcut ºcoala generalã în comunã. A urmat cursurile Seminarului din

Râmnicu-Vâlcea. 
A terminat ªcoala de Ofiþeri M.A.I., ieºind locotenent în cadrul Direcþiei

Generale a Miliþiei. 
În anul al III-lea de facultate, fiind ofiþer activ, a fost trimis la acþiunile de

naþionalizare chiar în perioada examenelor. Neputând sã se prezinte, a fost
exmatriculat, mai ales cã nu era nici u.t.m.-ist, nici membru de partid. Pe acest
motiv a fost scos din rândul cadrelor M.A.I.

A lucrat în calitate de chimist la un laborator din Bucureºti ºi la
Întreprinderea „Automatica“ ca ºef birou Protecþia Muncii.

Soþul meu a fost un om deosebit, bun, sãritor, a ajutat pe mulþi, riscându-ºi
de multe ori viaþa. 

Am avut o cãsnicie fericitã.

– soþia –

Iagãru Constantin
3 Noiembrie 1925 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti. 
Câtã bucurie ºi fericire atunci când a venit pe lume! În familie i se spunea

„bulgãraº de aur“. 
Era un om extraordinar de priceput, practic nu exista lucru pe care el sã nu-l

poatã repara.
În 1982 s-a cãsãtorit, având douã fetiþe, Roxana ºi Doina. Erau o familie

liniºtitã ºi fericitã, dar totul a fost curmat în noaptea de 22 spre 23 decembrie.
În acea searã, în jurul orei 23, în urma numeroaselor ºi insistentelor apeluri

care se fãceau pe postul naþional, împreunã cu soþia a coborât ºi au plecat spre
Televiziune. În mijlocul unui mare grup de tineri au scandat tot timpul împotriva
comunismului ºi a fostei conduceri. În zona Academiei Militare, asupra grupului
s-a deschis focul, el fiind surprins ºi împuºcat pe loc. L-am gãsit dupã 3 zile la
morga Spitalului Municipal.

A fost un om de o bunãtate rarã, merita o soartã mai bunã.

– familia –

Ionescu Gheorghe
16 Aprilie 1961 – 23 Decembrie 1989
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A fost primul copil ºi totodatã primul nepot al bunicilor, iar dispariþia lui
a lãsat un gol imens în inimile noastre ºi ale celor care l-au cunoscut.

A fost cuminte, ascultãtor, iubitor ºi la locul lui. Nu a supãrat ºi nu a deranjat
pe nimeni. Dupã terminarea ºcolii s-a angajat ca electrician la fosta Întreprindere
de Maºini Unelte Bucureºti. A terminat Liceul „Alexandru Sahia“, la seral.

În septembrie 1989 a fost încorporat la U.M. 01091 vânãtori de munte,
Predeal. În noaptea de 23 decembrie, împreunã cu alþi soldaþi, a fost dislocat la
Braºov. 

A cãzut rãpus de gloanþe în faþa magazinului Moda-Rom. Era cãsãtorit ºi are
un bãieþel, Alexandru. El a rãmas singura noastrã alinare. Acum se aflã la fosta
noastrã norã, care s-a recãsãtorit, având posibilitatea sã-l vedem ºi sã-l luãm pe
la noi din când în când.

Este înmormântat la Cimitirul Eroilor Tineri din Bucureºti. Modul în care a
murit rãmâne pentru noi un mister, ºtiut numai de el ºi de bunul Dumnezeu. Îi
vom pãstra o neºtearsã amintire copilului nostru nevinovat.

– familia –

Ivan Constantin Daniel
24 Martie 1968 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A fãcut ªcoala generalã nr. 179. A urmat ºcoala profesionalã „Electronica“.
A lucrat la I.I.R.U.C. ºi I.F.L.G.S.
A fãcut armata la Compania a IX-a pompieri ºi a urmat ºcoala de gradaþi.

L-am cunoscut pe soþul meu într-o superbã zi de primãvarã. Era un romantic
ºi un visãtor. Ne-am cãsãtorit în 1976 ºi avem doi bãieþi, Viorel-Marius ºi
Daniel-Adrian.

Era prea frumos... ca sã dureze.
A venit decembrie ºi Revoluþia ºi odatã cu ea imensele bucurii s-au

transformat în tristeþi adânci.
Noi am rãmas fãrã speranþe ºi cu un dor nestins..., iar el a dispãrut ucis de

gloanþe, pentru o lume mai bunã, mai adevãratã.

– soþia –

Lazãr Ioan Viorel
17 Iulie 1957 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în minunatul anotimp al florilor, în comuna Nuci, Sectorul
Agricol Ilfov, ºi a pierit rãpus de gloanþe nemiloase la venirea colindelor, triste
colinde, pentru toþi cei ce l-am cunoscut ºi iubit. S-a nãscut într-o familie de
oameni modeºti, gospodari, mama „Anghelina“ ºi tatãl „Gheorghe“, au adus pe
lume trei copii: Maria, Constantin ºi Clara, pentru care au ºtiut sã lupte împotriva
greutãþilor ºi necazurilor vieþii, educându-i în spiritul creºtin al iubirii ºi dreptãþii.

ªcoala generalã a urmat-o în comunã, iar liceul, la Snagov. Pentru cã provenea
dintr-o familie de þãrani, pãrinþii l-au crescut ºi educat cu dragoste faþã de pãmânt
ºi faþã de animale. Rãsplata pe care o oferã pãmântul lucrat a simþit-o din plin.
Primul vis i s-a împlinit la 18 ani când a reuºit sã obþinã permisul de conducere.

În 1984 s-a cãsãtorit. Soþia, Marilena, socrii, Laura ºi Florin, cumnaþii,
Floriana ºi Nelu, i-au stat alãturi, l-au ajutat ºi l-au îndrumat sã-ºi întemeieze o
familie ºi sã facã o carierã profesionalã. În 1986 s-a nãscut Alina Andreea, cea
mai mare bucurie ºi iubire a sa, împlinind astfel cel de al doilea vis al sãu. Toatã
munca, dragostea ºi înþelegerea le-a îndreptat cãtre Alina, plãtind chiar cu jertfa
de sânge pentru ca ea, alãturi de ceilalþi copii, sã poatã avea o viaþã mai bunã.

A lucrat 5 ani la Institutul de Cercetare ºi Proiectare pentru Mine ºi Geologie.
Datoritã sufletului sãu deschis, gata mereu de ajutor pentru semenii lui, în zilele
fierbinþi ale lui decembrie 1989 a ajutat la transportarea rãniþilor din stradã.
Pentru ca soarele libertãþii sã-ºi reverse lumina sfântã peste conºtiinþele noastre,
pentru el ºi pentru atâþia tineri minunaþi, acele ceasornicului vieþii s-au oprit
pentru totdeauna. În urma sa au rãmas amintirea sufletului sãu generos ºi
copleºitoarea tristeþe din inimile noastre. Drumul nostru este acum mereu spre
locul tãu de veci, Cimitirul Eroilor Tineri.

Popor român, oameni buni de pretutindeni!
În fiecare decembrie pomenim pe copiii, pãrinþii ºi soþii noºtri, care în

Revoluþia din 1989, plãtind preþul cel mai mare, au adus acestei þãri libertate ºi
demnitate. Fie ca jertfa lor sã nu fi fost în zadar, iar sacrificiul lor sã nu-l uitãm
în veci. Voi, când cãlcaþi mai apãsat, gândiþi-vã cã acest pãmânt sfânt românesc se
sprijinã pe piepturile lor. Iar de veþi fi vreodatã mai necãjiþi, veniþi în Cimitirul
Eroilor Tineri, unde îºi dorm somnul de veci.

Cu o floare, o lumânare ºi gânduri bune.
Dumnezeu sã vã odihneascã în pace!

– familia –

Manea Constantin
2 Mai 1964 – 23 Decembrie 1989
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Din ziua morþii fiului meu îmi stãruie obsesiv aceaºi întrebare: cine,
Dumnezeule Mare, ne va ierta vreodatã cã ne-am lãsat copiii fãrã apãrare, cu
piepturile goale în bãtaia gloanþelor? Gloanþele cui? Pornite la comanda cui? Au
meritat ei oare laºitatea noastrã numai pentru faptul cã erau tineri ºi încrezãtori?! 

O sã aflu vreodatã ce criminal l-a secerat pe Dan al meu ºi câþi ticãloºi s-au
ridicat pe sângele lui ºi al altora ca el? Cine se va încumeta oare sã elibereze
ADEVÃRUL din temniþa în care de peste 10 ani e încarcerat?!

A venit pe lume în ziua sfântã a Bunei Vestiri, la 25 martie. 
Copilãria, adolescenþa, anii de studenþie, i-a petrecut înconjurat de dragostea

familiei, a prietenilor, a tuturor celor care l-au cunoscut. ªi este explicabil: era o fire
deschisã, solarã, de o bunãtate, înþelegere ºi inteligenþã ieºite din comun. Student
fiind la Politehnicã - Transporturi Rutiere, ar mai fi avut câteva luni pânã la
susþinerea licenþei, dacã viaþa nu i-ar fi fost curmatã de criminalii voit nedovediþi.

...Se îndrãgostise de o fatã delicatã ca o balerinã de porþelan, Lili, pe care o
cunoscuse la sala de gimnasticã ºi care a rãmas marcatã ani de zile dupã
pierderea celui cu care visa sã-ºi împlineascã destinul...

Din primele clipe de dupã mitingul de oroare þinut în Piaþa Palatului, fiul
meu, îmboldit de grupuri de tineri care strigau „Libertate“, i-a urmat. A vãzut
baricade, tancuri de luptã, armatã ºi o mulþime de alþi tineri care li se alãturau
din mers. Eu, tatãl lui ºi fratele mai mic eram îngroziþi.: ...Dar înþelegeþi ºi voi
cã e Revoluþie! O Revoluþie ca asta se face o datã la 100 de ani. Dacã nu voi fi
acum în stradã alãturi de tineri, n-o sã mi-o iert niciodatã, ce, sunt un laº?! Dan
era un luptãtor. Era nãscut sã fie aºa. Din 21 pânã pe 23 decembrie bãieþii mei,
Dan ºi Liviu, au fost, primul în Piaþa Palatului, celãlalt la Televiziune. L-am
revãzut pe Dan pe 23 decembrie, pe la 1 noaptea. L-am rugat sã se culce. Cum
aº putea sã dorm când atâþia tineri sunt în stradã?!. ªi a plecat. N-aveam de
unde sã ºtim cã în acea noapte, dorinþa lui Dan de a fi liber, era rãsplãtitã cu un
glonte „dum-dum“ ce i-a explodat în abdomen! L-am cãutat împreunã cu Liviu
ore-n ºir. Am bãtut nãuci strãzile, pieþele, spitalele. În cele din urmã l-am gãsit
la Spitalul de Urgenþã. Niºte tineri l-au adus pe braþe pe la 3 noaptea, în 23
decembrie. A apucat sã-ºi declare identitatea ºi sã le mai spunã medicilor cã are
încredere în ei. A murit în sala de operaþie... Liviu n-a mai pãrãsit spitalul pânã
în 25 decembrie. A cãrat cu disperare morþi ºi rãniþi, a spãlat sânge nevinovat...
dar moartea fratelui sãu l-a sfârtecat lãuntric, simþeam asta, deºi nu voia sã arate
cât s-a strãduit sã ne þinã demni în disperarea noastrã.

– familia –

Mãnescu Dan
25 Martie 1964 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
Face studii economice. 
A lucrat la Centrul de Calcul al U.C.E.C.O.M ca operator calculatoare. 
Are un bãiat pe nume Alexandru.

În acele zile fierbinþi de iarnã a fost trimis de la serviciu, în cadrul gãrzilor
patriotice, sã asigure paza Centralei electrice ºi de telefoane din faþa Spitalului de
Urgenþã.

Pe 24, ora 2,30 noaptea, a ieºit cu un coleg, pe nume Vãcãroiu Cristi, sã vadã
o maºinã peste care trecuse un tanc. Pe trotuar s-au apropiat 3 indivizi cu
banderole roºii la braþ (oameni de ordine)!... au spus scurt: atenþie, miºcare spre
spital, timp în care pe Eugen l-au împuºcat în cap. Pe Vãcãroiu Cristi, aflat la
câþiva paºi mai departe, l-au nimerit în umãr.

Pânã în prezent nu s-a aflat cine sunt criminalii.

Eugen era un bãiat foarte reuºit din toate punctele de vedere. Singur s-a
descurcat cu ºcoala, cu serviciul ºi cu toate celelalte greutãþi. ªtia bine engleza ºi
franceza. ªtia sã aleagã de la viaþã tot ce era mai bun ºi omenesc.

Nu îl vom uita niciodatã.

– familia –

Micu Eugen
21 Septembrie 1962 – 23 Decembrie 1989
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Avea atunci, în acel decembrie însângerat, 20 de ani, 8 luni ºi 3
sãptãmâni. 

Deºi cu toþii eram sãraci, Dragoº a avut de toate: ºi mamã ºi tatã ºi bunici ºi
sorã ºi cumnat ºi nepoþicã ºi mai ales iubirea lor.

I-a dat Dumnezeu toate darurile, era frumos, înalt ºi blond, cu pãrul ondulat
ºi ochi albaºtri ca cerul senin, era inteligent ºi sãnãtos. Iubea viaþa ºi oamenii,
iar aceºtia îl iubeau pe el. Numai zile nu i-a dat Dumnezeu!

A preferat Revoluþia, a preferat sã fie liber, îl chema crezul, iar destinul sãu
trebuia împlinit.

...A fost, a fost..., a fost! 
E-atât de greu sã spui mereu despre copilul tãu, a fost! De douãzeci de ani sã

vii, de ziua lui de naºtere, la imposibila aniversare de la mormântul lui! ªi sã
continui toatã viaþa sã-l cauþi de ziua lui cu flori, la mormântul lui!

Au fost cu toþii mai puþin de-o mie cei care au plãtit preþul cel mare al
libertãþii ºi demnitãþii. Au fost cu toþii mai puþin de-o mie cei care au rãmas cu
trupul mutilat!

Dar au rãmas mai mult de-o mie cei care au profitat ºi au uitat de jertfa lor,
de suferinþa noastrã, de Victoria cea mare!

Îl regãsesc adesea, cu zâmbetul pe buze, între prieteni, colegi de ºcoalã sau
de muncã, pe vârf de munte sau la soare pe plaja însoritã, ºi uit atât de simplu
cã Dragoº nu mai e.

A fost... în scurta lui viaþã ºi nu mai este?!...

– tatãl –

Mladinovici Dragoº
2 Aprilie 1969 – 23 Decembrie 1989
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A terminat ªcoala generalã nr. 7 din Constanþa. A urmat ªcoala
profesionalã de electromecanici auto din Ploieºti. Se angajeazã de tânãr la
Service-Auto Nord Constanþa, câºtigând foarte bine. În paralel, se înscrie la liceul
„Mircea cel Bãtrân“, curs seral. Este încorporat în U.M. 2110 Bucureºti.

S-a nãscut în oraºul teleormãnean Roºiorii de Vede, dintr-o familie cu vechi
rãdãcini în istoria poporului sãu. Însãºi casa în care s-a nãscut este legatã de
istorie ºi a aparþinut bunicului dinspre mamã, Afagiu. A fost cazarmã de panduri,
unde Tudor Vladimirescu ºi-a strâns oastea ºi unde, mai târziu, bunicul s-a
întâlnit cu Badea Cârþan (menþionat în cartea de istorie a oraºului Roºiorii de
Vede). Celãlalt bunic dinspre tatã, mort în luptele pentru eliberarea Basarabiei, a
fãcut parte din regimentul de Cavalerie 3 Roºiori ºi a fost declarat erou în 1941!

Aici s-a nãscut deci primul ºi unicul bãiat din tânãra familie Moraru, copil
care a adus multã fericire ºi speranþe atât de tragic retezate. În 1968 ne-am
schimbat domiciliul în Constanþa ºi Horia a îndrãgit, de mic, marea. Urma în
decembrie 1989 sã vinã în concediu, sã petrecem revelionul împreunã. L-am
aºteptat, dar nu a fost sã fie aºa. Pe 17 decembrie ne-a telefonat cã s-au sistat
concediile ºi ne-a rugat sã venim noi la Bucureºti.

Unitatea lui din Antiaerianã a fost þinta bestiilor dezlãnþuite care au atacat-o
din mai multe direcþii cu foc concentrat încã din 22 Decembrie. Militarii, la
rândul lor, ºi-au sãpat adãposturi în faþa unitãþii, constituind cu piepturile lor un
obstacol viu în calea celor care încercau sã ne rãpeascã ziua libertãþii. Iar el s-a
bucurat numai o zi de libertate. A cãzut cu arma în mânã, fiind secerat pe 23
decembrie de un lunetist. Glonþul, care i-a perforat gâtul, l-a lovit direct în carotidã.

Sufletul lui bun a ieºit odatã cu sângele nevinovat ºi curat ce a sfinþit acele
locuri, iar mâinile lui s-au înlãnþuit cu cele ale colegilor ce îl þineau pe braþe.
Ochii lui mari ºi frumoºi priveau spre cer întrebând: De ce?

A fost înmormântat în Cimitirul Eroilor din Constanþa, aproape de marea lui
dragã. Pe locul unde a cãzut, colegii de pluton au ridicat o cruce de metal. Alãturi
de ea U.M. a ridicat din marmurã albã un monument. Alãturi de cei 14 eroi este
bãtut în piatrã ºi numele Eroului-Martir sublocotenent Moraru Horia Teodor.

– pãrinþii –

Moraru Horia Teodor
27 Iulie 1967 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A fost elev al ªcolii generale nr. 172 ºi al Liceului Industrial nr. 32.
A lucrat la Întreprinderea de Diamante Sintetice „Dacia“.
În 27 septembrie 1989 a fost încorporat la ªcoala de Transmisiuni Câmpina.

În dimineaþa zilei de 23 decembrie unitatea din care fãcea parte a primit
misiunea de a merge în sprijinul forþelor care apãrau Aeroportul Internaþional
Otopeni. Ajunºi la destinaþie, au fost întâmpinaþi cu foc masiv ºi nimicitor. A
scãpat, dar a avut puterea ºi curajul sã-ºi ajute camarazii grav rãniþi, pe soldatul
Dumitru ºi pe caporalul Constantin. Pe primul l-a îndepãrtat din balta de benzinã
în care cãzuse, chiar lângã camioane, iar celui de-al doilea i-a bandajat rãnile cu
propria-i cãmaºã. A stat lângã ei pânã au fost somaþi sã se predea. 

Ridicându-se, fãrã arme ºi cu mâinile ridicate la ceafã, au fost mãcelãriþi fãrã
motiv. A fost lovit în plinã faþã ºi a cãzut.

A murit în aceeaºi zi, la nici nouãsprezece ani, la Spitalul Baloteºti. Avea
sufletul împãcat, chiar ºi în ultimele clipe ale vieþii reuºise sã-ºi ajute prietenii
ºi colegii. 

Aºa a fost, iubea viaþa, îºi iubea prietenii. Iubea tot ce-i frumos, pur ºi
înãlþãtor. A dorit sã meargã în armatã, îi plãceau ordinea militarã ºi ºcoala de
radio-telegrafiºti pe care o fãcea.

Dorea sã se înscrie la ªcoala de Ofiþeri de Transmisiuni.

Îºi doarme somnul de veci în Cimitirul Eroilor Tineri din Bucureºti, alãturi
de comandantul plutonului, locotenent-major post-mortem Popescu Florin, ºi de
alþi trei camarazi: sublocotenenþii post-mortem Datcu George, Stroie Laurenþiu
ºi Ispas Daniel.

– familia –

Nãnescu Victor-Mugurel
29 Mai 1970 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut la data de 20 august 1950 în Bucureºti
A absolvit ºcoala generalã, ºcoala profesionalã, ºi apoi s-a angajat la

„Electromagnetica“ în anul 1969. ªi-a terminat studiile la Liceul „Dimitrie
Bolintineanu“, pe care l-a absolvit în anul 1978.

ªi-a continuat munca la „Electromagnetica“ pânã pe 23 decembrie 1989.
A lãsat în urma sa o mare suferinþã ºi multe regrete, fiind un sufletist ºi un

iubitor de frumos.

– familia –

Nuica Constantin
20 August 1950 – 23 Decembrie 1989
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Fiul lui Gheorghe si al Paraschivei Oncioiu.
S-a nãscut în Câmpina, judeþul Prahova.
A absolvit Liceul industrial din Câmpina.
A lucrat ca frigotehnist la I.A.P.L. Câmpina.
A fost transferat ca tinichigiu-auto la U.M. 00265. 

Cãsãtorit cu Speranþa Oncioiu, are douã fetiþe; Gabriela-Cristina ºi Lorena.
Aveau mare nevoie sã fie alãturi de ele, sã fie sprijinul lor ºi al întregii familii.

În decembrie a fost trimis cu soldaþii la Bucureºti, el fiind ºofer pe primul
camion. În zorii zilei de 23 decembrie, mergând de la Bãneasa cãtre Aeroportul
Otopeni, au fost seceraþi de gloanþele trase de oameni fãrã inimã ºi fãrã milã. 

În zadar l-am aºteptat sã vinã, sã sãrbãtorim Crãciunul ca de fiecare datã.
Nu a mai venit ca altãdatã, cu zâmbetul pe buze, cerându-ne sã ne uitãm sub

brad ºi sã vedem dacã a trecut Moºul. A fost adus acasã, purtat pe braþe de
soldaþi. 

Se odihneºte veºnic în Cimitirul Eroilor din Câmpina.
Acum, ne-au mai rãmas doar amintirile ºi sã ne rugãm la bunul Dumnezeu.
Lacrimi ºi flori pe tristele morminte ale celor ce-au murit împreunã.

– familia –

Oncioiu Petre
25 februarie 1935 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A fost elev al liceului Spiru Haret, pânã în vara anului 1989. În toamnã, la

vârsta de 18 ani ºi patru luni a fost încorporat la U.M. 0865 din Câmpina.
Avea încredere în viaþã, iubea munca, cinstea, corectitudinea. Detesta

rãutatea, invidia ºi cinismul. Se bucura pentru succesele sale, ale colegilor ºi
prietenilor, ºi suferea în egalã mãsurã pentru neîmplinirile ºi necazurile lor. Ori
de câte ori avea posibilitatea, cu vorba sau cu fapta, nu pregeta sã sarã în ajutorul
lor. Nu fãcea nici o deosebire, fatã sau bãiat, cunoscut sau necunoscut, frumos
sau urât, român sau þigan, pe toþi îi trata în primul rând ca oameni.

Visul lui era sã devinã student. În armatã, împreunã cu alþi colegi, folosea
orice moment din timpul liber sau cele câteva ore de dupã stingere pentru
pregãtirea examenului de admitere la A.S.E. Dorea sã devinã om în viaþã, sã-i
fie sprijin frãþiorului sãu, Rãzvãnel, cum îi plãcea sã-l alinte, iar la nevoie ºi
pãrinþilor care l-au iubit. Dar nu a fost sã fie aºa. Cosmin a cãzut victimã a
rãutãþii, cruzimii ºi cinismului. Alãturi de alþi camarazi, a fost împuºcat de la
numai zece metri, dupã ce li se ceruse sã se ridice de la pãmânt cu mâinile la
ceafã. Aºa au reuºit autorii mãcelului sã frângã aripile unui adolescent nevinovat
ºi sã îndolieze. pentru tot restul vieþii, inima frãþiorului, a pãrinþilor ºi rudelor.

Este bine sã se ºtie cã cei care au distrus atâtea vieþi tinere ºi nevinovate au
abdicat de la cele mai elementare reguli de omenie, ca sã nu mai vorbim de
obligaþiile ºi îndatoririle lor profesionale. Cu toþii, comandanþi ºi cadre militare,
i-au lãsat pe rãniþi sã moarã cu zile, iar pe morþi i-au ascuns într-o magazie de
mãrfuri din incinta aeroportului Otopeni. Cosmin ºi camarazii lui cer de acolo
ca cei vinovaþi de moartea lor, indiferent de grad sau de nume, sã dea socotealã. 

– pãrinþii –

Oprea E. Cosmin
29 Mai 1971 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A învãþat la ªcolile generale nr. 156 ºi nr. 136.
Terminã Liceul I.M.G.B. – ºcoala profesionalã.
A lucrat la I.M.G.B.
În 1980 a fost încorporat la o unitate din Târgoviºte. A avut gradul de

caporal ºi, ca urmare a bunei sale comportãri, a primit ordin permanent pentru a
urma cursurile sanitare de la U.M. din strada Antiaerianã.

Dupã trecerea în rezervã s-a întors la I.M.G.B. 
În 1986 ºi-a luat permisul de conducãtor-auto profesionist. 
A fost repartizat pe un microbuz maxi-taxi.

A participat activ la confruntãrile din 22 decembrie, scãpând cu viaþã din
dramaticele încleºtãri. În dimineaþa zilei de 23 decembrie, ca urmare a repetatelor
apeluri de la Radio ºi Televiziune, a plecat împreunã cu alþi prieteni sã asigure
apãrarea unitãþilor militare din zona Antiaerianã. Dupã douã zile fãrã veºti,
pãrinþii au intrat în panicã ºi au luat legãtura cu prietenii lui. Aceºtia au povestit
cum, folosind o maºinã de pompieri, s-au deplasat în zona respectivã circa 20 de
tineri. Ajunºi în apropierea unitãþii, s-au despãrþit din pricina rafalelor ce se
trãgeau. Într-un târziu pãrinþii au aflat de la un vecin cã Victor a fost împuºcat ºi
se gãseºte la morgã. 

Pe 27 decembrie a fost înmormântat la cimitirul Progresul.
În 17 februarie 1990 pãrinþii s-au decis sã-l mute la Cimitirul Eroilor Tineri

din Bucureºti, unde odihneºte ºi în prezent.

– pãrinþii –

Opriþã Victor
9 Iulie 1951 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A cãzut în zona Academiei Militare.

A fãcut ºcoala generalã ºi Liceul sanitar Fundeni. 
Citea foarte multe cãrþi despre ºtiinþã ºi istorie. 
Dupã absolvirea liceului s-a angajat la Spitalul Baloteºti, pe 1 septembrie

1987, iar pe 15 septembrie 1987 a plecat militar. În februarie 1989 s-a liberat. În
mai 1989 a împlinit 20 de ani.

A început serviciul, era foarte apreciat de toatã lumea, în special de bolnavi.
A cunoscut-o pe Andreea, colegã de serviciu, s-au îndrãgostit. Mama Andreei 
l-a cunoscut pe bãiatul meu. Urma, de Crãciun, sã o cunosc ºi eu.

N-au mai apucat fericirea pe care o aºteptam cu toþii. Au plecat împreunã cu
mai mulþi colegi sã ajute rãniþii. Andreea a fost împuºcatã pe 22 decembrie. Seara
a murit în braþele bãiatului meu, iar el a fost împuºcat pe 23 decembrie, tot seara.
I-am gãsit la  morga „Vitan Bârzeºti“ pe amândoi, unul lângã altul. Dumnezeu
nu a vrut sã-i despartã. Acum sunt poate în libertate, mult dorita LIBERTATE.

– mama –

Palada Weiner
Mai 1969 – 23 Decembrie 1989
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Eram doi copii când ne-am cunoscut pe malul lacului Pantelimon. El a
intrat în apã ºi a strigat: Pãpuºico, nu vrei sã te învãþ sã înoþi? Mi-a plãcut ºi n-am
putut sã-l refuz. Ne-am întâlnit zi de zi timp de o lunã, dupã care m-a cerut în
cãsãtorie. Pe 13 august 1987 ne-am cãsãtorit ºi am fãcut împreunã o fetiþã. Dupã
doi ani am fãcut nunta. Am lucrat împreunã la Baza Sportivã ºi de Agrement
„Pantelimon“. Veneam dimineaþã la program ºi seara nu mai plecam acasã,
rãmâneam amândoi pe marginea lacului ºi dãdeam la peºte, asta era pasiunea lui,
peºtele. Mergeam la þarã, la pãrinþii mei, ºi nici acolo nu se astâmpãra, îi lua pe
fraþii mei, pe tata ºi plecau la peºte. Prindea peºtele cel mare, îl punea într-o oalã
cu apã ºi o punea pe fetiþã sã se joace cu el.

Pe 22 decembrie 1989 am plecat, împreunã cu un grup, de la Uzina 23 August
spre Televiziune. La fiecare intersecþie îngenuncheam ºi þineam câte un moment
de reculegere pentru morþii din Timiºoara. Eu tot îi mai ziceam: dacã trag în
noi?... dar el îmi rãspundea: nu vezi, sunt mii de oameni, n-au cum sã tragã. Spre
searã el a plecat din nou. L-am cãutat gândind cã am un copil ºi vreau sã trãiascã
liber. Am trecut prin ploaie de gloanþe dar de el tot nu am dat.

Pe la ora 16 m-am întors, presimþeam cã este rãnit. Fetiþa a început sã strige
prin casã: Mami, tati nu vine la fatã, nu îi e dor de mine. Am început sã plâng ºi
i-am rãspuns cã tati a plecat sã lupte pentru libertatea ºi pentru binele oamenilor.
Când s-a dus soacra mea sã-l caute, i-a gãsit puloverul rupt ºi plin de sânge, a
venit la mine la þarã, la Vasilaþi ºi mi-a spus: Cristianul tãu e mort. Mi-a venit
rãu. Cãtãlina se uita la pãrinþii mei cum plângeau ºi îi întreba: De ce plângeþi,
unde e tati? Nu mai ai tatã, a murit pentru libertate. O! sãrmanul, era împuºcat
în braþul drept ºi coapsa stângã de gloanþe dum-dum. Cei de la spital i-au acordat
primul ajutor dar tot degeaba cã tot a murit.

Mama lui a pus mâna pe el ºi i-a zis: Haide acasã mãmicuþã la puiu ãl mic, s-a
încruntat ºi a început sã-i curgã sânge din sprânceana dreaptã. L-am îmbrãcat, 
l-am pus în sicriu ºi am plecat la cimitir. Pe 9 ianuarie 1990, afarã era un ger
puternic.

– familia –

Pancu Cristian Silviu
16 Mai 1966 – 23 Decembrie 1989
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A fost un tânãr obiºnuit, hotãrât ºi surâzãtor.
Trebuia sã se cãsãtoreascã, era logodit cu Gabriela, visa sã aibã o salã de

judo, sã fie fericit. A fost împuºcat în zona strãzii „Antiaerianã“.

Maºina în care se afla cu prietenii lui a fost seceratã de o rafalã.
Trupul lui, alãturi de cele ale altor doi prieteni, au rãmas în stradã, batjocorite

de trecãtori, timp de câteva zile. Erau consideraþi teroriºti deºi se îndreptau spre
unul din punctele fierbinþi ale revoluþiei sã lupte pentru libertate.

Acum odihneºte între cei asemeni lui.

– o prietenã –

Panica Costicã
3 Ianuarie 1971 – 23 decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A urmat ªcoala generalã nr. 86.
A terminat Liceul „Spiru Haret“.
A fãcut armata la U.M. 01090 vânãtori de munte, Predeal.

A fost ca un copil vesel, era pus pe ºotii, inteligent ºi receptiv. Privea cu
mare plãcere desenele animate. 

Nu avea „veleitãþi de conducãtor“ ºi nici nu avea ambiþia de a se impune. Era
firav, slãbãnog ºi bolnãvicios, þinta ironiilor ºi a bãtãilor celorlalþi bãieþi din
cartier. Admiraþia pentru actorul ºi omul Silvester Stallone l-au ajutat sã devinã
un adolescent viguros, cu o staturã impunãtoare – avea 1,94 m înãlþime ºi 80 kg
– admirat ºi iubit de prieteni.

Vara lui 1989 a însemnat sfârºitul liceului, examenul de bacalaureat ºi în
mod cu totul inexplicabil, eºecul la examenul de admitere la facultate. 

În dupã-amiaza zilei de 21 decembrie, unitatea sa a fost trimisã la Braºov cu
ordin de la superiori sã tragã în oamenii adunaþi în Piaþa Sfatului. Dar nici un
militar în termen nu a executat acest ordin ºi astfel, în 22 decembrie în Braºov nu
au existat victime. Dar a venit cumplita noapte de 22 spre 23 decembrie. Fiul
meu, Andrei, în timp ce se afla în faþa Teatrului Dramatic din Braºov, a fost
împuºcat în ficat. Transportat la Spitalul judeþean Braºov, nu a mai putut fi salvat.

DE CE?, CINE?, poate va rãspunde istoria, dar mult prea târziu pentru noi.
Acum, pentru unii, adevãrul este mult prea preþios ºi mult prea depãrtat ca sã
mai poatã fi demonstrat (dupã zece ani ºi cele mai odioase crime se prescriu).
ªtiu doar cã, oricare ar fi adevãrul, acesta nu mi-l poate aduce înapoi pe unicul
meu fiu. ªi eu, ca multe alte mame, am murit sufleteºte alãturi de fiul meu. În
semn de mare preþuire pentru sacrificiul suprem al lui Andrei, din 23 decembrie
1989, Profesorul Doctor preot Mircea Goreþchia a sfinþit cabinetul de istorie al
liceului „Spiru Haret“, care de atunci poartã numele „Andrei Parcanschi“.

– mama –

Parcanschi Andrei
21 Ianuarie 1971 – 23 Decembrie 1989 
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Nãscut în oraºul Huºi, judeþul Vaslui. 
Urmeazã ªcoala militarã de ofiþeri M.I. din Oradea între 1953-1956. 
În 1964 terminã Institutul de Istorie-Geografie din Cluj.
A urmat Academia Militarã între1968-1970.

A cãzut la datorie, în timpul Revoluþiei Române, în fruntea subordonaþilor, la
Aeroportul Otopeni.

Împrejurãrile în care a murit nu sunt elucidate nici pânã astãzi.
La data decesului avea gradul de colonel ºi lucra la Comandamentul Trupelor

de Jandarmi, deþinând o importantã funcþie de conducere.
A fost avansat post-mortem la gradul de General de Divizie.

– soþia –

Patras Ion
12 Februarie 1932 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A absolvit Liceul nr. 36.
A lucrat la întreprinderea „Electronica Industrialã“.
Pe 27 septembrie 1988 a fost încorporat la U.M. 02262 Târgoviºte, la ºcoala

de ºoferi. A fost împuºcat pe 23 decembrie.

Avea un suflet bun, era un bãiat inteligent ºi cuminte, foarte respectuos ºi
amabil.

În armatã a fost un militar conºtiincios ºi disciplinat, foarte iubit de superiori
ºi de camarazii de arme.

– pãrinþii –

Pãtru Cristi Adrian
7 Martie 1970 – 23 Decembrie 1989
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Fiul lui Ilie ºi al Mariei s-a nãscut în Bucureºti, într-o familie cu cinci
copii.

A urmat cursurile ºcolii „Împãratul Traian“. A urmat o ºcoala de calificare la
locul de muncã, în Întreprinderea „Metalica“, în meseria de lãcãtuº.

A executat stagiul militar la Bicaz, la construcþia barajului.

A fost ºef de echipã la I.T.B. – Depoul „Ilie Pintilie“. A terminat ºcoala de
ºoferi profesioniºti, de unde a fost repartizat la Garajul „Ramuri-Tei“ ca ºofer. În
1980 este promovat în funcþia de revizor tehnic la Autobaza taximetre Titan. În
aceastã perioadã a fost Preºedintele Sindicatului. A fost transferat la Autobaza
Giuleºti. În seara zilei de 23 decembrie, pe când se întorcea din turã, în jurul orei
22, a fost împuºcat la intersecþia Rãzoare–Panduri.

Era cãsãtorit cu Pãun Dumitra din 1963. Are un bãiat, Pãun Constantin.
Era un om blând, cinstit, iubitor ºi foarte corect. Îi plãcea sã ajute pe cei

neajutoraþi ºi în special pe bãtrâni. 
Îºi iubea ºi respecta familia, iar pe fiul lui îl diviniza. Îi plãcea foarte mult sã

facã excursii împreunã cu familia. 
Toatã viaþa s-a luptat ºi a muncit pentru a le face viaþa mai frumoasã.
Poate timpul ne va spune de ce a fost nevoie de aceste jertfe?!
Pãun Petre este înmormântat la cimitirul „Pârâul Rece“ din comuna

Popeºti-Leordeni, Sectorul Agricol Ilfov.

– familia –

Pãun Petre
23 Iulie 1939 – 23 Decembrie 1989
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Uite, dragã Meri, acum este momentul cel mai bun ca oamenii sã iasã
împotriva regimului ºi situaþia se va schimba în toatã þara, altfel se va întâmpla
ca la Braºov, îmi spunea soþul meu în dimineaþa zilei de 20 decembrie, când
odiosul dictator, în ultimul sãu discurs, încerca sã incite muncitorii împotriva
revoluþionarilor de la Timiºoara.

Apelurile lansate la radio ºi televiziune nu conteneau, dându-i soþului meu o
stare de tensiune greu de explicat. În asemenea momente nu pot sã stau la
televizor, doar nu este meci de fotbal! S-a schimbat ºi în timp ce îl conduceam
mi-a spus: Vezi cã am adus niºte crengi de brad sã facem ºi noi un pom de
Crãciun. Eu am sã mã întorc spre dimineaþã.

A doua zi, în timp ce mã întorceam de la cumpãrãturi, Anda, fiica noastã,
striga disperatã la mine: Du-te repede la Spitalul de Urgenþã, tata e rãnit. Am
plecat speriatã de vestea teribilã, fãrã sã-mi pot imagina cã soþul meu era 
chiar mort.

Dupã înmormântare, amicul nostru, care l-a însoþit pe soþul meu la
Radiodifuziune, mi-a relatat: „În seara zilei de 22 decembrie ne-am urcat într-un
camion cu manifestanþi spre Radiodifuziune. Dar nu am putut ajunge decât pânã
în spatele parcului Ciºmigiu. Strada era plinã de oameni ºi am continuat drumul
pe jos pânã în ªtirbei Vodã, unde, la numãrul 62 se trãgeau focuri de pistol
mitralierã. Vreo 15-20 de bãrbaþi am pãtruns în vilã cu scopul de a-l prinde pe
terorist. Pe scarã s-a aprins lumina, iar Miki, care era în dreptul unei ferestre, a
fost împuºcat, fãrã sã ºtie mãcar cine ºi de unde s-a tras. O salvare care venise
între timp s-a îndreptat în mare vitezã spre Spitalul de Urgenþã. Cu toate
eforturile depuse de medici, nu s-a mai putut face nimic. Miki Pãunoiu murise
împuºcat în inimã“.

– soþia –

Pãunoiu Vasile Mihail
12 Decembrie 1942 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A urmat ªcoala nr. 141. În 1983 terminã Liceul militar „Dimitrie Cantemir“

din Breaza.
Urmeazã ªcoala de ofiþeri activi geniu din Râmnicu-Vâlcea. Terminã cu

gradul de locotenent ºi este repartizat la o unitate din Giurgiu. Datoritã
rezultatelor bune a fost trimis de unitate la ªcoala de comandanþi de companie de
la Cernica, fiind cel mai tânãr cursant. Dupã absolvire, în 1988, a fost numit
comandant de companie. 

Urma sã se cãsãtoreascã în aprilie 1990.

De mic i-a plãcut în mod deosebit armata, poate datoritã bunicului sãu,
veteran de rãzboi, care a luptat pânã la Stalingrad.

Îi plãcea sã citeascã, îi plãceau florile, întotdeauna îi oferea mamei sale, ºi
bineînþeles, îi plãceau animalele. Tom, câinele sãu lup, îl recunoºtea mereu dupã
paºi sau dupã fluierat. De cum dãdea colþul strãzii începea sã sarã, iar noi ºtiam
cã trebuie sã aparã Cãtãlin. 

Era o fire veselã, deschisã, sincerã, nu îi plãcea minciuna ºi avea oroare de
cei care nu-ºi respectau cuvântul. Îºi iubea mult fratele mai mic, militar la Tulcea.

În decembrie era în concediu, dar a fost chemat de urgenþã ºi a plecat cu
trenul la unitate. Pe 20 dimineaþa, la telefon, ºi-a liniºtit familia ºi i-a anunþat cã
unitatea este în stare de alarmã. 

Aceasta a fost ultima lui convorbire cu familia.
Sâmbãta a sunat comandantul unitãþii: ne-a anunþat cã s-a întâmplat o

nenorocire. S-au dus de urgenþã în Giurgiu, la unitate. Li s-a relatat cã în
dimineaþa zilei de 23 decembrie, în jurul orei 5,30, a avut loc o ambuscadã la
ieºirea unitãþii dinspre oraº. Cãtãlin, fiind ofiþer de serviciu, a acþionat cu
subunitatea ºi a fost împuºcat în vena jugularã. A murit în câteva minute.

– familia –

Petroºanu Isaia Cãtãlin
21 August 1965 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în comuna Vânãtori, lângã Sighiºoara, judeþul Mureº.
A absolvit Liceul industrial nr. 13 PTTR din Bucureºti.
A urmat Cursurile ªcolii de ofiþeri de transmisiuni de la Sibiu. 
A fost repartizat ca locotenent la U.M. 0865 din Câmpina, judeþul Prahova.

În decursul scurtei sale vieþi, întreruptã mult prea devreme, s-a remarcat prin
cinste, corectitudine, mult curaj, devotament ºi dragoste faþã de semenii sãi.

Încã de copil s-a dovedit a fi o personalitate puternicã ºi totuºi deosebit de
sensibil la problemele sociale din jur. 

Marea lui dragoste a venit în timpul ºcolii de ofiþeri. A cunoscut-o pe
Monica, doreau sã-ºi întemeieze o familie cu mulþi copii ºi sperau într-un viitor
mai fericit.

Frumosul lor vis a fost tragic spulberat în decembrie, mult prea devreme
parcã. În inimile noastre el rãmâne de neuitat.

– familia –

Popescu Florin
22 Iunie 1964 – 23 Decembrie 1989
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In 22 decembrie, în timpul fugii cu elicopterul a cuplului Ceauºescu,
se afla sub balconul fostului C.C.

În jurul orei 17 a anunþat acasã cã este sãnãtoasã ºi cã va veni repede.
Ne-a povestit cã în Piaþa Palatului sunt deja instalate tancuri ºi Televiziunea

transmite în direct evenimentele. 
În noaptea de 23, pe la ora 1,30, firul vieþii ei a fost întrerupt de un glonte

criminal. 
Învãþa la seral ºi muncea la Cooperativa „Cartonajul“.
Era o fire blândã, o fire visãtoare, era bucuria casei noastre, era singurul

nostru copil, speranþa noastrã pentru bãtrâneþi.

– pãrinþii –

Popescu Gabriela
29 Septembrie 1968 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în comuna Cãpreni, judeþul Gorj, din tatã preot ºi mamã
învãþãtoare.

Face ºcoala în comuna natalã, liceul „N. Bãlcescu“ din Craiova, apoi
Facultatea de Limba ºi literatura românã, promoþia 1967, cursuri de zi.

A fost profesor de limba românã la ºcoala nr. 3 din comuna Mihãileºti,
judeþul Ilfov, Bucureºti. 

În 1979 va ocupa catedra de limba românã la ªcoala nr. l17 din sectorul 6. 
Din 1982 a fost director coordonator al ºcolii. 

Era o fire deschisã, vioaie, sportivã, care l-a fãcut apropiat colegilor ºi
prietenilor. Iubea elevii, deºi era foarte exigent, atât profesional cât ºi moral, iar
aceºtia, la rândul lor, îl stimau ºi îl preþuiau în mod deosebit. 

Pasiunea pentru ºcoalã ºi elevii sãi se completa cu pasiunea pentru istoria
românilor ºi cea universalã. Citea cu înfrigurare, ca ºi cum timpul nu ar mai avea
rãbdare cu el. Iubea poezia ºi uneori simþea nevoia de a-ºi pune pe hârtie
gândurile. Au rãmas de la el mai multe versuri, în care parcã îºi presimþea
sfârºitul atât de violent:

Eu nu exist. Am fost cândva
Când apa nu era strânsã-n maluri, 
Era întuneric afarã ºi-n valuri
Plutea increatul.

Sunt obosit. Plec dintre voi, 
Spre alte lumi mai bune!

A fost omorât pe 23 decembrie, seara, în faþa Ministerului Apãrãrii, în drum
spre Televiziune.

– familia –

Popescu Paul
4 Aprilie 1942 – 23 Decembrie 1989

85



Nãscut în Comãneºti, judeþul Bacãu, pãrinþii fiind Gheorghe ºi Ioana.
Cursurile primare le urmeazã în Dãrmãneºti, judeþul Bacãu.
Liceul îl terminã la Oneºti. Urmeazã ªcoala Militarã de la Sibiu. 
Este repartizat la Comandamentul trupelor de securitate din Bãneasa, cu

gradul de locotenent. 
Îndeplineºte diverse funcþii pânã în 1981, când este admis la Academia de

ªtiinþe Militare. 
Revine la Bãneasa, în Statul major, cu gradul de maior.

În decembrie este trimis împreunã cu alþi ofiþeri ºi militari în termen în
sprijinul Aeroportului Internaþional Otopeni. În dimineaþa zilei de 23 decembrie
este ucis împreunã cu alþi 50 de soldaþi. 

A fost înmormântat la Cimitirul Eroilor Tineri din Bucureºti.
În tot acest timp scurs de la uciderea soþului meu ºi pânã în prezent, am

întreprins toate demersurile pentru ca cei care l-au ucis premeditat sã-ºi
primeascã pedeapsa. Dar, în loc de dreptate, noi suntem acuzaþi cã destabilizãm
instituþiile din care fac parte ucigaºii. De câþiva ani ne aflãm într-un proces care
treneazã la fiecare termen, fiind gãsite tot felul de motivaþii, sperându-se într-o
amnistiere a faptelor, cu care noi nu putem fi de acord când este vorba de
uciderea unor oameni complet nevinovaþi.

– familia –

Popovici Gheorghe
9 Mai 1951 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut la Smulþi, judeþul Galaþi.
A învãþat în comuna natalã, a absolvit 7 clase. 
În 1953 a plecat la Galaþi ºi s-a înscris la ªcoala medie de tehnicieni pentru

industria alimentarã. 
A lucrat la Întreprinderea de Biscuiþi „Dunãreana“.
A plecat pentru satisfacerea stagiului militar la marinã.
În 1963 a venit în Bucureºti pentru a urma cursurile ªcolii tehnice de

maiºtri. A absolvit ca ºef de promoþie. A lucrat la Întreprinderea de Biscuiþi 
„1 MAI“.

A fost un om minunat ca soþ, ca tatã, ca vecin ºi coleg de serviciu, adicã cu
toþi cei ce-l înconjurau. 

În treburile casei era un ajutor de bazã, iar cu fiica noastrã era un tatã drept
ºi sever, dar ºi foarte prietenos ºi afectiv.

În relaþiile cu colegii de muncã nimeni, niciodatã nu a putut sã-i reproºeze
ceva, era conºtiincios faþã de tot ceea ce fãcea sau primea ca sarcinã. În relaþiile
cu prietenii a fost un om sãritor la greu. 

În timpul Revoluþiei, pe 23 decembrie, a fost în Piaþa Revoluþiei ºi la
Televiziune ºi a transportat pâine cu maºina personalã. În aceeaºi searã, soþul
meu a venit sã mã ia de la serviciu. A fost noaptea fatalã. 

Am rãmas singurã sã-mi cresc fata, la vârsta când ea avea cel mai mult
nevoie de tatã.

– soþia –

Portasã Vasile
20 Mai 1939 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A terminat cele 8 clase la ªcoala generalã nr. 31.
A fãcut Liceul de Industrie uºoarã.
A fost tehnician la Cooperativa „Încãlþãmintea manualã”. 
Se pregãtea pentru facultate. ªi-a amânat armata cu un an.
A ajuns în nefericitul lot de ostaºi care au fost uciºi miºeleºte la Aeroportul

Otopeni.

– pãrinþii –

Roman Sorin Florentin
19 Martie 1968 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti, pe strada Salvator, locul unde se aflã acum
Casa Poporului.

A fost al treilea copil al familiei Roºca. A învãþat la ªcoala generalã nr. 128.
Dupã ºcoala profesionalã a întreprinderii „Electromagnetica“ s-a calificat ca

strungar. În timpul armatei a obþinut carnet de conducãtor auto. 
S-a angajat la I.A.C. Aici obþine calificarea de instalator. 
În 1979 se cãsãtoreºte ºi are 3 copii: Iulia, Dana ºi Mãdãlina.

Timpurile din ce în ce mai vitrege ºi greutãþile materiale îl fac sã se angajeze
pe 1 octombrie 1989 ca ºofer pe o basculantã de 16 tone la I.U.T. Alexandria.

Soþia nu avea serviciu, era casnicã ºi îngrijea cei trei copii.
În 22 decembrie, la apelurile televiziunii, a fost trimis cu maºina sã o apere. 
A stat pânã în dimineaþa zilei de 23 decembrie. 
A venit acasã pentru o orã ºi a povestit ce a vãzut ºi a fãcut. 
A adus ºi primul numãr al ziarului „Libertatea“. 
Pleacã convins cã mai este nevoie de el. Este vãzut la sediul Radio, pe

Aeroportul Bãneasa, apoi la Poliþia Capitalei. Aici este împuºcat miºeleºte pe la
spate, cu un glonþ vidia.

Internat la Spitalul Municipal, nu a mai putut fi salvat.
A fost înmormântat pe 27 decembrie 1989.

– familia –

Roºca Grigore Tiberiu
17 Mai 1956 – 23 Decembrie 1989
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Nãscut în Bucureºti pe 19 decembrie 1965. 
A terminat Liceul Militar Breaza ºi cursuri de informaticã. 
A fost operator la un oficiu de calcul.
Mort pe 23 decembrie 1989, în apãrarea Televiziunii Române.

Te plângem,  fiule Marius, pãrinþii ºi rudele.

– familia –

Teodorasc Marius-Cristian
19 Decembrie 1965 – 23 Decembrie 1989
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Cum va arãta ºcoala fãrã Bogdan?!
Nãscut într-o frumoasã zi de februarie, Bogdan a fost primul copil al familiei

noastre, dar ºi primul bãiat. Avea sã fie numit de bunicul lui bijuteria lui tataie,
Bijou. Copil sãnãtos ºi de o frumuseþe rarã, a avut de mic o sensibilitate aparte ºi
o înclinaþie specialã pentru animale, cu care se juca fãrã nici un fel de teamã.

Datoritã firii sale nãzdrãvane ºi uºor visãtoare, învãþãtoarea l-a comparat cu
Creangã. Dotat cu o inteligenþã nativã ºi cu un dar deosebit al vorbirii, de mic,
Bogdan era un adevãrat barometru al clasei.

Iubea albinele cu o pasiune rar întâlnitã, le vorbea ca unor copii în miniaturã.
S-a angajat, pânã la plecarea în armatã, la ferma agricolã a I.A.S. Mogoºoaia.

Tot ce fãcea era din convingere. Avea un deosebit spirit al colectivitãþii ºi o
mare dragoste pentru toþi cei din anturajul lui. Plecarea în armatã, pe 27
septembrie 1989, a însemnat schimbarea totalã a copilului meu. Plecarea lui a
fost ºi va rãmâne un gol imens pentru noi toþi cei rãmaºi în viaþã. Pentru mine,
ca mamã, pentru sora lui mai micã, singurul copil al familiei, fãrã prieteni ºi fãrã
fratele mai mare care o ocrotea, cu care se sfãtuia ºi îºi împãrþea gândurile, a fost
o loviturã de neînþeles.

Numai Dumnezeu ºi Sfânta Bisericã cu hramul Sfântul Gheorghe au fãcut sã
nu ne pierdem minþile ºi sã putem supravieþui.

Oare vor trebui jertfiþi ºi alþi oameni ca într-adevãr sã se schimbe ceva?
Pânã atunci, eu ºi-atâtea mame rãmânem sã ne plângem copiii. De ce oare 

n-am fost noi în locul lor! Ei ar fi trebuit sã vinã la mormintele noastre, ei aveau
un viitor, ei trebuia sã trãiascã, sã iubeascã, sã-ºi întemeieze familii, sã urmeze o
carierã în viaþã. Noi, cei bãtrâni, am fost prea laºi. Nu pot decât sã mã rog ca
Bunul Dumnezeu sã îndrepte lucrurile, sã nu mai fie niciodatã nevoie de jertfa
atâtor copii.

– mama –

Tomaºescu George Bogdan
15 Februarie 1971 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti. 
A terminat ªcoala generalã nr. 119 ºi Liceul Industrial nr. 11.
A fãcut rugby la Clubul „Steaua“ cu antrenorul Mateescu. 
Dupã terminarea Junioratului a plecat în armatã la Clubul Sportiv „Focºani“.
A lucrat într-o autobazã de maxi-taxi, la topitorie. A continuat sã joace rugby

la Aero-Nautica ºi la Clubul Sportiv „Energia“, fiind antrenat de dl. Þuþuianu. A
fost un copil foarte bun. 

Îl plângem ºi acum, dar lumea i-a uitat pe toþi. 
În 20 decembrie mi-a spus rãspicat cã nu va sta în casã, ascuns dupã perdea,

sã se uite pe geam la oamenii care mor pentru libertatea noastrã : mã duc ºi dacã
voi muri..., o viaþã am, ori mor acum ori mai târziu pentru mine este tot una, nu
mai pot trãi sub acest regim, suntem tineri ºi vrem sã fim liberi. ªi a plecat cu un
prieten spre Televiziune. În drum au intrat în liceul „Lazãr“, ºi au luat un steag,
dupã care au ajuns la fostul C. C. Aici, un colonel i-a dat o armã ºi l-a pus sã
pãzeascã o camerã cu acte secrete. Asta mi-a spus la telefon, pe 21 decembrie,
dupã care nu am mai primit nici un semn de la bãiat. L-am cãutat peste tot, eram
îngrozitã, dar speram sã fie în viaþã. Pe 30 decembrie însã, au venit fraþii soþiei ºi
mi-au spus cã bãiatul nostru se aflã la morga Vitan-Bârzeºti. Spre uimirea mea
aici erau foarte mulþi tineri morþi ºi foarte mulþi soldaþi. Printre cei bãgaþi în sicrie
era ºi el. A venit doctorul legist ºi mi-a povestit cã bãiatul nostru a fost adus de
o maºinã Dacia albastrã, împuºcat în ºold. Dupã intervenþia chirurgicalã, la
aproximativ 3-4 zile, a fost împuºcat în ceafã cu un glonþ exploziv!!! Am încercat
sã aflãm adevãrul, dar am primit mai multe telefoane, fiind ameninþaþi cã mai
avem copii ºi s-ar putea întâmpla ceva cu ei!

Suferinþã mare a rãmas în sufletul nostru, al pãrinþilor.

– pãrinþii –

Toporan Cristian
7 Octombrie 1967 – 23 Decembrie 1989
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L-am rugat sã stea în mijlocul mulþimii, sã nu se expunã. Rãspunsul sãu
a fost categoric: Dacã toþi stau în mijloc, în faþã cine stã?... S-a nãscut în
Bucureºti. Absolvent al Liceului Energetic, a fost electrician ºi apoi tehnician la
Trustul de Construcþii Hidroenergetice ºi în ultima perioadã la IACERD. Era
cãsãtorit ºi avea un bãiat în vârstã de 10 ani.

În 21 decembrie, începând cu ora 12, s-a aflat printre ºi uneori chiar în
fruntea demonstranþilor care strigau „LIBERTATE“ în zona sãlii Dalles (mãrturie
a prezenþei lui acolo sunt unele imagini din albumul „Cronica însângeratã a
Bucureºtiului în Revoluþie“, editat de ziarul Tineretul Liber).

A revenit acasã dupã miezul nopþii cu rãni la faþã, la mânã ºi la picior,
povestindu-ne: Era sã fiu mort. Norocul meu a fost cã mã aflam cu faþa spre
demonstranþi ºi am vãzut cum înaintau douã camioane ca prin valuri. Erau
jumãtãþi de corp, strivite, care se zvârcoleau. Dintr-un cuplu aflat lângã mine,
bãiatul a fost prins ºi strivit de roþi, iar ea îl striga înspãimântatã: Nelule,
scoalã-te!... Din cabina unui camion a coborât un ofiþer, îmbrãcat în uniformã gri,
în timp ce din celelalte camioane au coborât mai mulþi militari în combinezoane
gri închis. Aceºtia au trecut în spatele scutierilor. Cei din faþã au luat poziþie de
tragere în genunchi, ei rãmânând în picioare ºi declanºând focul. Au omorât ºi
rãnit multe persoane. Am încercat sã salvez trei tineri rãniþi, ajutându-i sã se
retragã într-un apartament, la un cetãþean în vârstã, de unde a fost chematã
salvarea. Când a sosit medicul ºi i-a vãzut, a început sã se vaite ºi sã plângã, în
timp ce bãtrânul îl ruga: te rog, salveazã-mi copii!!, care de fapt nu erau ai lui.
Unul era împuºcat în stern, celãlalt era împuºcat în claviculã, iar cel de-al treilea
era cel mai grav...

A fost împuºcat în noaptea de 22 spre 23 decembrie, în spate ºi în cap. L-am
gãsit la morga Spitalului de Urgenþã, alãturi de alþii care au dorit libertatea,
demnitatea ºi descãtuºarea din perioada neagrã a nedreptãþilor. În ziua de
Crãciun, Bogdan a venit acasã în sicriu, iar bradul pe care dorea sã-l
împodobeascã pentru fiul sãu, l-a urmat la cimitir, strãjuindu-l lângã cruce. 

SÃ NU-L UITÃM! DUMNEZEU SÃ-L ODIHNEASCÃ ÎN PACE!

– familia – 

Tudor Gheorghe-Bogdan
25 Noiembrie 1956 – 23 Decembrie 1989
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A fost gestionar la întreprinderea „Automatica“.
A plecat pe 23 decembrie la Televiziune. 
De atunci n-a mai venit acasã ºi am început sã-l caut prin spitale ºi la morga. 
La Poliþia Capitalei, am luat legãtura cu locotenentul Vãduva, care m-a

asigurat cã mã va anunþa imediat ce are vreo veste! Cãutarea soþului meu a durat
2 luni!!

În tot acest timp am þinut legãtura cu locotenentul Vãduva, dar degeaba. El
însã se interesa mereu unde locuim. De ce fãcea acest lucru, dacã nu ºtia nimic
despre persoana soþului meu?! ªi mai ciudat mi se pare cã în 19 februarie 1990,
la ora 8,30, l-am sunat pe locotenentul Vãduva ºi mi-a spus cã nu a aflat nimic
nou. Dupã o jumãtate de ora însã, acesta a sunat la directorul întreprinderii unde
lucrez ºi secretara m-a anunþat sã mã prezint la Poliþia Capitalei, sã-mi recunosc
soþul. Mi s-au arãtat mai multe fotografii, într-una dintre ele recunoscându-l pe el. 

Mi s-a spus cã a murit ºi a fost îngropat.
Deºi e dureros dupã atâta timp, aº dori totuºi deshumarea celui care a fost

soþul meu, pentru a mã convinge cã este el.

– soþia –

Soroºtinean Vasile
14 Octombrie 1957 – 23 Decembrie 1989
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Nãscut în satul Stroieºti, judeþul Argeº, fiul lui Gheorghe ºi al Mariei.
Urmeazã ºcoala generalã în satul natal, ºcoala profesionalã Lemn-Metal din

Curtea de Argeº. În 1954 este repartizat în Bucureºti, meseria tâmplar mobilã.
La 16 ani rãmâne orfan de mamã. Are o sorã mai micã, Niculina.

În 1958 urmeazã cursurile de calificare la Întreprinderea Radio Popular,
specializarea radio-televizoare.

Serviciul Militar îl face la Craiova, la o unitate de aviaþie. Dupã armatã se
încadreazã ca electronist la „Electronica“, unde se specializeazã ca reglor-radio.
Lucreazã cu foarte multã dãruire, primeºte titluri ºi insigne de fruntaº. Din 1968
a lucrat la Aeroportul Otopeni ca electro-mecanic radio.

Obþine categorie dupã categorie pânã la categoria a VI-a. Terminã un curs de
policalificare la locul de muncã în meseria electrician întreþinere-reparaþii. 

Cu firea lui blândã ºi liniºtitã ºi-a ajutat toþi prietenii ºi toate rudele.
Dar cel mai mult suflet a pus în ajutorarea tatãlui sãu.
S-a cãsãtorit în 1967 cu Maria Botan ºi are douã fetiþe: Ileana Gabriela,

(acum cãsãtoritã ºi cu un bãieþel, pe nume Florin Cãtãlin) ºi Valeria Carmen. 
A avut o cãsnicie foarte reuºitã, liniºtitã ºi armonioasã.
Pânã în 23 decembrie când viaþa i-a fost luatã de gloanþele trase asupra

autobuzului TAROM, cu care mergea de obicei la serviciu.

– familia –

Stan Valerian
16 Ianuarie 1938 – 23 Decembrie 1989
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Pe 21 ianuarie, în comuna Bãrcãneºti, judeþul Ialomiþa, se nãºtea al
doilea copil al lui Marin ºi al Joiþei Stanciu. A avut o copilãrie plinã de griji,
pãrinþii erau þãrani de condiþie modestã. A terminat ºcoala generalã din comunã,
situându-se printre elevii buni. Urmeazã ªcoala profesionalã de construcþii
montaj din Bucureºti, în meseria de dulgher. Dupã satisfacerea stagiului militar
se recalificã la locul de muncã. În 1972 o întâlneºte pe cea care avea sã-i devinã
soþie ºi mamã a doi copii.

Dureroase sunt clipele când îþi aminteºti de cineva drag, pierdut pentru
totdeauna, când ochii refuzã sã te asculte, revãrsând lacrimi de suferinþã ºi atunci
te întrebi: de ce a trebuit sã se întâmple aºa? Pentru cine? Vom ajunge, oare, ziua
când vom putea spune cã ei n-au murit degeaba?

Nu e uºor sã mori ºtiind cã laºi în urmã tot ce-ai visat ºi-ai împlinit cu greu.
Nu e uºor sã mori ºtiind cã laºi în urmã o familie, pe cei ce te iubesc, cu inimile
pârjolite de dorul tãu.

Cineva spunea cã viaþa este o scenã pe care omul, actor fiind, îºi joacã rolul ºi
apoi moare. Un rol frumos a avut ºi el, pentru cã sufletul i-a fost frumos ºi viaþa,
cel mai mare dar. Un dar pe care l-a pãstrat spre a plãti tribut. Ziua de 22
decembrie a fost pentru el, ca ºi pentru poporul întreg, zi de bucurie ºi emoþie, de
curaj nestãvilit. Alãturi de ceilalþi a participat la revolta din Piaþa Universitãþii.
Spre searã a venit abãtut, flãmând, altfel decât îl cunoºteam noi, trist pentru ceea
ce trãise în oraº. Vãzuse oameni murind, vãzuse lacrimi, durere, flori, lumânãri,
vãzuse speranþa înflorind ºi murind pe chipul oamenilor. Cine putea ºti cã seara
aceea va fi ultima când va pãºi pragul casei lui? S-a dus la Televiziune ºi a rãmas
acolo pânã în ultima clipã a scurtei sale vieþi. Nu, nu sunt cuvinte sã poatã
exprima ceea ce este acum în sufletul nostru. Vom rãmâne însã cu amintirea lui
atâta timp cât ne va fi îngãduit sã pãºim pe acest pãmânt.

– soþia ºi copiii –

Stanciu Nicolae
21 Ianuarie 1951 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Olteniþa. A crescut alãturi de alþi 3 fraþi.
A urmat ºcoala generalã de 10 clase. Dupã absolvire, a urmat un an ºi

jumãtate ºcoala profesionalã, în meseria de prelucrãtor prin aºchiere.
A fost frezor–matriþer la secþia 64 din cadrul Întreprinderii „Electronica

Industrialã“. În paralel a fãcut ºi liceul industrial la seral. 

A ieºit în stradã pentru apãrarea Televiziunii. Acolo ºi-a trãit ultimele clipe
din viaþã. 

A lãsat în urmã pãrinþii ºi pe cei trei fraþi.
Vom fi cu tine în suflet ºi nu te vom uita niciodatã! fiule ºi frate iubit!

Dumnezeu sã-l odihneascã!

– familia –

State Claudiu
2 Mai 1971 – 23 Decembrie 1989
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Fiul lui Marin ºi al Elvirei, s-a nãscut în Bucureºti.
A urmat ªcoala generalã nr. 190, fiind premiant în toþi anii. 
A participat la olimpiadele de limba românã, matematicã, fizicã ºi chimie. 
A terminat Liceul de matematicã-fizicã „Gheorghe Lazãr“.
Dupã insuccesul de la admiterea în facultate s-a angajat la I.U.G.T.C. ca

lãcãtuº-mecanic. A fost încorporat pe 27 septembrie 1989 la U.M. transmisiuni
0865 Câmpina.

Preocupat permanent de a învãþa, de a aprofunda ºi de a înþelege, a fost un
adolescent curat, cu sufletul pur, iubit ºi stimat de toþi prietenii ºi colegii lui.

Împletea munca intelectualã cu cea fizicã, era preocupat de miºcare, de
culturã ºi de artã.

A cãzut la datorie în dimineaþa zilei de 23 decembrie la Aeroportul Otopeni,
unde s-a scris cu mult sânge ºi cu multã cruzime una dintre cele mai cumplite
pagini ale Revoluþiei Române.

Ajunºi aici, dupã recunoaºtere, au fost conduºi de locotenent major Ionescu
spre estacada aeroportului ºi trimiºi la moarte sigurã! În mijlocul unei confuzii
planificate au fost întâmpinaþi cu foc concentrat din mai multe dispozitive
stabilite din timp în teren.

Au fost uciºi 52 de ostaºi ºi cadre militare, majoritatea între 18 ºi 20 de ani.
Cei care nu au fost omorâþi atunci au fost luaþi prizonieri ºi maltrataþi ore întregi.
La 20 de ani de la masacru, familiile celor uciºi aºteaptã încã judecarea tuturor
celor inculpaþi în proces ºi nicidecum avansarea lor în grad ºi în funcþii.

Probabil cã acum, asemenea îngerilor pãzitori, vegheazã asupra celor care
cãlãtoresc spre ºi din aeroportul Otopeni ºi îi pãzeºte de rãu, aºa cum ar fi fãcut
ºi în viaþã.

– familia –

Stroe Laurenþiu Nistor
3 Noiembrie 1970 –  23 decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti. A terminat ªcoala generalã nr. 195. A absolvit
Liceul Industrial nr. 26, treapta a II-a, la seral. A lucrat la Întreprinderea
„Accesorii Metalice“ ca modelator. A terminat armata cu gradul de fruntaº. În
vara anului 1987 a susþinut examen la ªcoala de Ofiþeri din Braºov.

Avea 22 de ani ºi era tipograf. Imaginea copilului drag, pierdut în bãtaia
gloanþelor din Crãciunul nostru însângerat, se suprapune, în scrisoarea doamnei
ªtefanov, imaginii copilului care - deºi purta în mânuþe flori albe, semn de pace
- cade zdrobit de un tanc. Totul este zguduitor, cu atât mai zguduitor cu cât
asupra evenimentelor plutesc întrebãri: „cine?“, „de ce?“ „n-a fost în zadar?“...

Lucra la tipografia „Bucureºtii Noi“. Pe 21 decembrie a venit acasã ca de
obicei, la ora trei. Era foarte grãbit, n-a mai avut rãbdare nici sã mãnânce, dar
mi-a zis:

Nu ºtii ce-i afarã? Þine radioul deschis! A fugit, a coborât scãrile în goanã.
Am rãmas pe palier, cu mâna întinsã spre lift... S-a întors seara. Era ora nouã.
Galben, tras, foarte speriat ºi obosit: Abia am scãpat! Era sã mã aresteze. E jale!
Am vãzut cu ochii mei un copil cãlcat de un tanc. Avea flori albe în mânã...

A stat întins cam o jumãtate de orã. A venit lângã mine: Nu pot sã dorm,
mamã. Am înaintea ochilor imaginea copilului zdrobit de tanc... ºi florile lui
albe. Nu mai pot. Nu pot sã fiu laº! Nu plec pentru mine sau pentru tine. Pentru
toþi plec! Înþelegi? Nu-mi puteam stãpâni plânsul. Victor avea lacrimi în ochi ºi
se strãduia sã-mi zâmbeascã. E ultima imagine a copilului meu... N-am ºtiut
nimic despre el pânã în ziua de 30 decembrie. Am fost anunþatã cã a decedat în
urma unei operaþii. Fusese grav rãnit. N-a mai putut fi salvat.

Acum, în locul acela din camerã, în care am avut ultima discuþie, îmi apare
mereu. Ca atunci, cu ochii plini de lacrimi ºi cu un zâmbet chinuit în colþul
gurii... Stãm de vorbã, în felul nostru... Calm, cuminte, aºa cum ne-am înþeles
întotdeauna...

– mama –

ªtefanov Victor
23 August 1967 – 23 Decembrie 1989
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„... Punând mai presus decât viaþa idealul de libertate, 
Adrian s-a jertfit pentru ca noi sã fim liberi.“

– Dan Manolache, student anul V, Aeronave Bucureºti –

S-a nãscut în Bucureºti. A absolvit secþia electrotehnicã a liceului „I. L.
Caragiale“. A fost student al Facultãþii de aeronave, curs seral. A fãcut armata -
T.R. la o unitate militarã din Craiova. A lucrat ca depanator calculatoare la un
centru de calcul ºi la Întreprinderea de Avioane Bucureºti în domeniul aplicaþiilor
moderne de proiectare asistatã de calculator (C.A.D.) în aeronauticã. Începuse
astfel sã-ºi realizeze visul de a deveni pilot ºi constructor de avioane. 

A practicat cu pasiune aeromodelismul, unde, între anii 1981 ºi 1984, a
participat ºi a câºtigat premii ºi menþiuni la concursuri municipale ºi naþionale.
Ca licean a urmat cursul de planorism ºi apoi cursul de zbor cu motor la
aeroportul Clinceni. A fost membru al Clubului Sportiv „Griviþa“ ºi al Clubului
„Sportul Studenþesc“. Fire deschisã ºi veselã, era un om simplu ºi modest, un
coleg ºi un prieten generos. Era convins cã libertatea trebuie sã triumfe ºi nu a
ezitat sã facã sacrificiul suprem.

În dupã-amiaza de 21 decembrie, a fost alãturi de alþi studenþi de la Institutul
Politehnic în faþa Sãlii Dalles. Pe 22 decembrie dimineaþa, împreunã cu colegii
de serviciu, au format coloana de mii de oameni care s-a deplasat de pe Platforma
Pipera pânã la fostul C. C.

A fost unul dintre cei 20-25 de organizatori care au reuºit sã conducã fãrã
incidente coloana de demonstranþi. Pe 23 decembrie, dimineaþa la ora 6.30, a
plecat ºi a fost împuºcat mortal la Televiziune. 

Gloanþele au pãtruns prin umãrul drept în piept, perforând organele vitale. 
L-am descoperit pe 24 decembrie la morga Spitalului de Urgenþã.
Pentru cinstirea memoriei lui, Federaþia Românã de Modelism organizeazã

în fiecare an un concurs de aeromodele. Sub patronajul ei s-a înfiinþat în 1990
Fundaþia „Adrian Dan Urucu“.

– familia –

Urucu Adrian-Dan
5 Ianuarie 1968 – 23 Decembrie 1989
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A lãsat în urmã doi pãrinþi îndureraþi de pierderea unicului lor fiu, o
vãduvã ºi un copil rãmas orfan la vârsta de numai cinci ani.

S-a nãscut la 21 septembrie 1952 din pãrinþii Iuliana ºi Antim Vasiliu.
A absolvit liceul „Iulia Haºdeu“ ºi apoi Facultatea de Construcþii Civile ºi

Industriale. A lucrat în proiectare la I.P.J. Târgoviºte, IPROCOM, ARCOM ºi
ROMPROIECT. În 1983 s-a cãsãtorit cu Alexandra Mareº ºi în 1984 se naºte
fiul lor, Matei Anton.

Viaþa i s-a curmat la vârsta de 37 de ani. A lãsat în urmã  un copil care va trãi
toatã viaþa cu amintirea tatãlui sãu, de care nu a avut timp sã se bucure. Ultimele
zile ale vieþii a fost agitat, dorind sã fie cât mai prezent la teribilele evenimente.
În noapte de 21 decembrie s-a dus în zona Universitãþii ºi a putut vedea groaznica
reprimare a manifestanþilor. La fel, în ziua ºi noaptea urmãtoare, în stradã cu
colegii ºi prietenii, trecând des pe acasã pentru a aduce veºti. 

Pe 23 decembrie, însã, în jurul orei 5 dimineaþa, a plecat pentru ultima oarã
de acasã spre Televiziune. Pe la 8 a telefonat familiei, încercând sã vinã spre
casã... Dar la ora 10 era înregistrat la morga spitalului Colþea. A fost surprins în
clãdirea ROMPROIECT, în care se trãgea din direcþii necunoscute nici pânã azi.

Împreunã cu alþi colegi se afla într-o camerã de la etajul 8 al clãdirii. Spre
stupefacþia lor, o rafalã de mitralierã l-a nimerit numai pe el, aflat în dreptul unei
ferestre. ªi aºa, viaþa unui om în toatã puterea vârstei, cu o fire teribil de plãcutã,
optimistã, cu suflet cald ºi generos, un om ce s-a strãduit în existenþa lui sã
devinã cât mai bun, s-a sfârºit.

Un om care ar fi trãit frumos ºi ar fi realizat multe pentru aceastã nouã
identitate a naþiunii noastre.

În semn de dragoste ºi amintire, colegii din institut au montat o placã
comemorativã, la intrarea în clãdirea fostului ROMPROIECT, astãzi Direcþia
Generalã a Vãmilor.

– familia –

Vasiliu Florentin
21 Septembrie 1952 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A absolvit ªcoala generalã nr. 195.
A absolvit Liceul Industrial nr. 26, treapta a doua, la seral.
A lucrat la Întreprinderea de Accesorii Metalice pentru Industria Textilã, ca

modelator.
A susþinut examen la ªcoala de Ofiþeri din Braºov.
S-a eliberat din armatã cu gradul de fruntaº.

– familia –

Vintilã Viorel
25 Decembrie 1966 – 23 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti. A urmat cursurile elementare ºi liceul cu multã
sârguinþã ºi, în 1981 trece examenul de bacalaureat. În acelaºi an dã examen la
Politehnicã, însã nu reuºeºte. Este încorporat la o unitate de intervenþie a M.I.
din Craiova. Terminã stagiul militar cu gradul de sergent. Urmeazã cursurile de
ghizi B.T.T ºi devine unul dintre cei mai apreciaþi ºi iubiþi absolvenþi.

Încã de la 16–17 ani este pasionat de munte. Face numeroase excursii atras
de liniºtea ºi frumuseþile montane. Lucreazã ani de zile la monografiile unor
masive ºi trasee pe care le terminã, în vederea publicãrii, cu o lunã înainte de
tragicul sfârºit. În 1988 iarna, participã la salvarea unui numeros grup de turiºti,
surprins de o furtunã pe platoul Bucegi (fapt relatat ºi în presã). De o corectitudine
ºi o cinste ireproºabile, este permanent revoltat de dictaturã, fãcând diferite planuri
pentru acþiuni protestatare, dar dragostea imensã faþã de familie îl obligã sã
devinã circumspect.

Din 21 decembrie 1989, participã împreunã cu un grup de prieteni la
demonstraþiile ºi protestele de la Universitate ºi din Piaþa Romanã. În acele zile
face poze din timpul evenimentelor, adevãrate dovezi ale revoltei poporului.
Seara, în jurul orei 19, pleacã împreunã cu Marcel Ioniþã ºi prietenele lor, Doina
ºi Carmen, toþi ghizi B.T.T., spre sediul fostului C.C. Intrã, iau arme ºi rãmân sã
lupte. Fetele rãmân în faþa intrãrii „A“ pânã dimineaþa. Cãtãlin este repartizat la
etajul I în perimetrul cabinetului 1. Spre dimineaþã, în jurul orei 4, coboarã la
cabinetul medical, trece pe la Marcel ºi revine la postul sãu, unde este gãsit
mort, cu 2 gloanþe în ficat. La ora 10 este scos prin intrarea B ºi dus la morga
spitalului Griviþa. De un curaj deosebit, dar calm, cu o pregãtire fizicã ºi militarã
deosebite, moartea, împuºcarea lui, devin încã un mister al evenimentelor din
acea noapte de coºmar. Din cercetãrile fãcute de familie, care a stat de vorbã cu
zeci de participanþi din acea noapte din sediul fostului C.C., au reieºit 5-6
variante ale morþii sale, însã toate neverosimile. Cert este faptul cã, atunci când
i s-a oferit ocazia sã lupte contra unui dictator ºi a oamenilor lui, contra unui
sistem criminal, n-a ezitat ºi a plãtit, punând mai presus de tinereþea ºi de familia
lui, de dragostea lui pentru viaþã, dragostea pentru libertate.

– familia –

Vladu Cãtãlin-Florentin
22 Octombrie 1962 – 23 Decembrie 1989
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Poate se va scrie ºi despre el; ºi el este „Erou“; este „Eroul meu“;
copilul meu; lumina zilelor mele triste; a speranþelor mele risipite-n vânt! A fost
un tânãr de 19 ani, ca toþi ceilalþi; a fost un visãtor, care a crezut cã va fi mai
bine... S-a aruncat în focul luptei, unde a fost mai greu, unde a fost mai multã
nevoie de el. A cãrat rãniþi sub ploaia de gloanþe, a dat de mâncare militarilor,
ceea ce reiese ºi din serialul fãcut prima datã de televiziune, despre Revoluþie.
Apare de nenumãrate ori în imaginile pe care le-am cerut cu lacrimi în ochi
echipei care a lucrat la acest documentar. M-au dus cu vorba 2 ani dupã care mi-au
spus cã nu ºtiu ce s-a întâmplat cu casetele. Nu trebuiau sã procedeze aºa.

Ce sã spun despre el! Cã s-a luptat cu greutãþile? A rãzbit singur, eu având 3
copii pe care îi creºteam singurã, fãrã nici un sprijin. A devenit martir la 19 ani,
crezând cã tot ce face e bine, ºi chiar aºa ºi era. Aºa a luat hotãrârea sã se ducã
la Revoluþie ºi sã stea cât va fi nevoie de el. Pe 21 decembrie s-a dus cu colegii
de serviciu în Piaþa Palatului. A venit acasã abãtut, povestind ororile ce s-au
petrecut: oameni împuºcaþi, tancuri care au intrat în mulþime. A mâncat foarte
neliniºtit, în fugã. La televizor se tot cereau ajutoare, spre searã s-a îmbrãcat mai
gros, ºi-a luat actele la el, niºte bani ºi a plecat. De atunci nu l-am mai vãzut. S-a
întâlnit cu un coleg de serviciu în zona Televiziunii, ceea ce reiese ºi din dosarul
de la Procuraturã, au schimbat niºte vorbe ºi s-au despãrþit. De atunci nu s-a mai
ºtiut nimic de el. L-am gãsit la Morga Vitan-Bârzeºti, neidentificat, fãrã acte, fãrã
bani. În noiembrie ’89, de Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil, ieºind pe balcon
ºi privind spre cer, a vãzut cãzând o stea. A avut presimþirea cã va muri. ªtia sã
cânte la chitarã, îi plãcea sã asculte discurile formaþiilor Holograf, Compact ºi
Iris. Îi plãcea sportul, fãcea karate ºi era mereu lãudat de Sen-Sei. Era frumos,
semãna cu Elvis. Îl iubeau fetele, dar el iubea numai una.

Când s-a nãscut, parcã a rãsãrit soarele ºi i-am pus numele „Sorin“. În
ianuarie trebuia sã plece militar, dar nu a mai apucat. Ne-a lãsat pe toþi cu inimile
zdrobite, fãrã sã ºtie cã îl vom plânge aºa de mult ºi ne va produce aºa o durere.
Au trecut 20 de ani, dar parcã mai ieri s-au întâmplat toate. S-ar putea scrie multe,
multe, dar la ce folos?! 

– mama –

Anghel Virgil Sorin
7 Iulie 1970 – 24 Decembrie 1989
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Este nu greu, ci infernal, inimaginabil de inuman, sã scrii biografia propriului
tãu copil, pe care l-ai creat pentru viaþã, din dragoste ºi pentru dragoste.

– mama lui Petre –

Nãscut în Constanþa, oraºul natal al mamei. Urmeazã ªcoala Generalã nr.
150 din oraº. Opteazã, spre surprinderea pãrinþilor ºi a profesorilor, pentru Liceul
de Silviculturã din Brãneºti. Face armata la U.M. de la Bobocu, judeþul Buzãu, apoi
la clubul „Steaua“, ca asistent medical pe lângã cabinetul medical pentru atleþi.

Dupã armatã, deºi are o propunere pentru un post de pãdurar în judeþul Ilfov,
opteazã pentru judeþul Tulcea, ocolul Silvic Casimcea, zona minei Altîn-Tepe.
Aici o întâlneºte pe viitoarea soþie, cu care se cãsãtoreºte pe 21 octombrie1989.

Pe 21 decembrie este împreunã cu prietenul sãu, Marius, în zona Universitãþii.
Se întorc spre miezul nopþii cu un steag gãurit. A doua zi sunt amândoi în

punctele fierbinþi. Seara, pleacã sã ia primul numãr al ziarului „Libertatea“. Deºi
i-am rugat sã nu meargã în Piaþa Palatului, ei tocmai acolo s-au dus. La ora 18,45
în dreptul Palatului Telefoanelor s-a tras în cei doi tineri ºi Petre a fost lovit. Au
aºteptat întunericul nemernicii care s-au jucat cu vieþile lor, la luminã ar fi putut
fi identificaþi.

Ce fel de glonþ l-a putut lovi pe fiul meu astfel încât, intrat prin locul moale
de lângã claviculã, i-a distrus plãmânul drept, ficatul, ºi a pulverizat rinichiul?
Un glonþ normal ar fi facut o gaurã, pe când acesta a rupt totul în jurul sãu, astfel
cã doctorii nu au putut sã-i coasã pleura. A mai trãit la spitalul Colþea, pânã la
ora 23.30, în 24 decembrie. Am stat împreunã cu Marius lângã el. Mai târziu, în
duminica dinaintea Naºterii Domnului, a venit ºi tatãl sãu, care pânã atunci se
luptase ºi el cu „fantomele“, la Clubul Armatei „Steaua“.

Îºi iubea pãrinþii, sora, soþia ºi pe toþi cei din jur.
Era poreclit „Zâmbãreþul“ ºi-ºi merita porecla. Pânã ºi profesorii îl sunau

acasã sã-i cearã scuze cã l-au nedreptãþit. Nu riposta la nedreptãþi, doar i se
ºtergea zâmbetul de pe buze. Îl aºtept de parcã ar fi plecat într-o cãlãtorie. De ce
nu mai vine?

– mama –

Astafei Petre
1 August 1967 – 24 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
A urmat ºcoala generalã între 1976-1984. A terminat Licelul industrial nr. 3

I.R.M.A. Bucureºti, profilul mecanicã de avioane.
În 15 ianuarie 1989 devine militar la U.M. 01842 paraºutiºti Boteni.

A fost înconjurat cu multã dragoste de pãrinþi ºi bunici. Crescut într-o
familie unitã, armonioasã, devine un copil sãnãtos, cu un moral echilibrat ºi cu
o inteligenþã vie. Este iubit de toþi ºi la rândul lui îi iubeºte pe toþi. Aduce în jurul
lui numai bucurie ºi înþelegere. Este o fire veselã, comunicativã. Ordonat ºi
muncitor, îl pasioneazã de mic mecanica ºi în special avioanele. Se hotãrãºte sã
dea la liceul de aviaþie. În 1987 face primele zboruri cu avionul la Clinceni. Este
încântat ºi fericit în clipele în care simte cã zboarã. Se simte liber ºi neîngrãdit,
acolo... sus.

Cu gândul la visul neîmplinit, cere sã facã armata în apropierea avioanelor.
Aºa îi vine ideea de a merge la paraºutiºti. Trãieºte cu pasiune ºi curaj fiecare
salt. Dar tinereþea lui, înconjuratã ca o aureolã de sentimente atât de pure, de
curajoase, de dragoste de viaþã, de zbor liber ºi de bucurie, se frânge, se
prãbuºeºte cu aripile fãrâmate.

Pe 18 decembrie, printr-o telegramã, este chemat din concediu la unitate. Pe
22 decembrie orele 17, vine voluntar cu cei din unitatea de paraºutiºti. Au ca
obiectiv apãrarea Televiziunii. Din spusele camarazilor, a fost împuºcat în cap,
pe 23 decembrie, se afla într-o maºinã a salvãrii în drum spre Spitalul Militar,
alãturi de un camarad rãnit. Pe 24, orele 23, decedeazã.

Aceasta este una dintre variantele pe care le cunoaºtem. Oare când vom ºti
cu adevãrat ce s-a întâmplat? ªtim, tot din auzite, cã au fost lupte grele în
noaptea de 22 spre 23. De unde oare atâta curaj, sã plece prin ploaia de gloanþe
pentru a-ºi salva colegul rãnit? De unde atâta dragoste pentru oameni, pentru
viaþã? De ce a trebuit sã plãteascã cu viaþa, când a iubit atât de mult viaþa?! 

De ce? Va rãmâne oare o întrebare fãrã rãspuns pentru tot restul vieþii
noastre?

– familia –

Barbu Mihail
9 Iulie 1970 – 23 Decembrie 1989
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Face parte dintre victimele nevinovate, cãzute accidental, fãrã un
înþeles anume; dar a fost ales sã cadã în acele zile ºi sã odihneascã alãturi de
tinerii eroi, în cimitirul lor.

Nãscut la Bosanci, judeþul Suceava. 
A absolvit Liceul industrial nr. 1 Bucureºti.
A lucrat ca electrician la I. P. C. C. Bucureºti.
Decedat în 24 decembrie 1989.
A fost împuºcat mortal, în zona Vitan-Bârzeºti, de militarii aflaþi la unitatea

militarã din zonã.
Avea 26 de ani.

– familia –

Bejinar Ion
24 Mai 1963 – 24 Decembrie 1989
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In luna mai pe 18, în luna Floriilor, s-a nãscut „puiul nostru“,
Constantin Paul. 

În 1983 a plecat la ªcoala de subofiþeri Câmpina. În paralel a terminat Liceul
de drept administrativ.

A fost iubit de colegi ºi profesori pentru firea lui.
Terminã ºcoala în 1985 ºi este repartizat în Bucureºti, la Serviciul Circulaþie,

cu gradul de sergent major.
Îºi practica meseria cu drag ºi devotament, fiind apreciat de ºefi ºi colegi.

Era un soþ ºi un tatã cum multe soþii ºi mulþi copii ºi-ar dori. În 1988 pe 20 iulie,
se naºte al doilea fiu, Constantin Alexandru-Bogdan. Cu o sãptãmânã înaintea
începerii Revoluþiei, a fost botezul celui mic ºi ultima întâlnire cu toþi prietenii
ºi familiile lor.

Fiind chemat de acasã, nu l-am mai vãzut decât pe 23 decembrie când a
reuºit sã vinã pentru a vedea ce fac copiii ºi soþia lui. Având parcã o presimþire,
s-a jucat cu cei doi copii, iar soþiei îi spunea sã aibã grijã de ei. Când a plecat
ultimele lui cuvinte au fost: Sã vedem ce-mi mai rezervã ºi ziua de azi. Pe 24
decembrie, aflându-se de gardã la unitate se oferã voluntar. Pleacã în misiune la
spitalul „Caritas“ unde teroriºtii trãgeau dintr-o macara. Este împuºcat în cap
fãrã nici o ºansã de salvare, el, care a ajutat alþi rãniþi, ºi a condus coloane de
maºini cu medicamente ºi ajutoare, el, care, cu sufletul ºi trupul, a fost alãturi de
Revoluþie. Glontele ucigaº ºi-a fãcut datoria.

Fiind anunþatã de colegi, nu mi-a venit a crede cã s-a întâmplat, doar ce
vorbisem la telefon ºi mi-a spus cã e bine ºi sã am grijã de copii, sã nu-i scot
afarã. El - un om voinic, vesel ºi întotdeauna sãritor - sã nu mai fie?! Speram
totuºi în sufletul meu sã vinã acasã viu, rãnit, dar l-au adus mort.

Sublocotenentul post mortem Constantin Aurel este înmormântat în
Cimitirul Eroilor Tineri.

A murit la 32 de ani. Soþia, Maria Rodica ºi copiii, Paul ºi Alexandru, nu-l
vor uita niciodatã.

– familia –

Constantin Aurel
30 Ianuarie 1958 – 24 Decembrie 1989
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A fost membru fondator al primului sindicat liber din România –
S.L.O.M.R, alãturi de doctorul Canã ºi de preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa.

S-a nãscut în satul Ceptura, Prahova, fiul lui Ion ºi al Ioanei Frãþilã.
Copilãria ºi-o petrece în casa bunicii, pãrinþii locuind în Ploieºti. Mama sa

moare când avea 7 ani. Tatãl îºi face în curând altã familie. Urmeazã ani grei.
Este îngrijit de niºte rude îndepãrtate din Braºov. Reuºeºte sã termine ºcoala
generalã ºi liceul. Vine în Bucureºti sã se descurce singur.

Lucreazã rând pe rând la Institutul de Chimie de pe platforma Mãgurele, în
studiourile „Buftea“ ºi „Sahia“, apoi la „Agrosem“ Bucureºti. În 1970 este angajat
ca fotograf la un institut de cercetare pentru selecþia animalelor. Meseria îl atrage
ºi în scurt timp devine colaborator la mai multe reviste.

În anul 1980 este membru fondator al primului sindicat liber din România -
S.L.O.M.R., alãturi de doctorul Canã ºi de preotul Gheorghe Calciu Dumitreasa.
Este repede arestat ºi i se propune sã pãrãseascã þara fãrã drept de întoarcere, dar
refuzã. Cine nu a fost în aceastã situaþie nu ºtie ce înseamnã prietenii ºi vecinii
care îþi întorc spatele, miliþia care te hãrþuieºte pe tine ºi familia ta, societatea care
te declarã duºman al poporului. Europa Liberã ºi BBC, posturi de radio interzise
atunci, încearcã sã ia legãtura cu el, dar nu pot face mare lucru. Este bolnav, fãrã
serviciu, singur. Anul 1989 îl gãseºte pensionat pe caz de boalã. Ia parte la
evenimente cu entuziasm, dar este ucis în ziua de 24 decembrie în jurul orei 12, la
etajul al II-lea din clãdirea fostului C. C. Moare pe loc, împuºcat în ceafã. 

În emisiunile de televizune din februarie ºi martie, realizate de Tatulici ºi
Tatomir, am vãzut cã a fost alãturi de ceilalþi, cunoscuþi de acum, în balconul
faimos, în sãlile din interiorul fostului C.C., când se organiza primul guvern
democratic.

– familia –

Frãþilã Gheorghe
23 Aprilie 1932 – 24 Decembrie 1989

109



S-a nãscut în Bucureºti.
A absolvit ºcoala generalã ºi liceul.
A plecat pentru satisfacerea serviciului militar în Aiud.
În anul 1982 s-a angajat ca sculer-matriþer la Întreprinderea „Ventilatorul“.
A jucat fotbal la cluburile „Danubiana“  Bucureºti ºi I.C.A.R. Bucureºti.
A participat la mitingul din 21 decembrie 1989 de la Piaþa Palatului.
Începând din 22 decembrie ºi pânã în 24 decembrie, împreunã cu alþi

revoluþionari, a intrat în sediul fostului C.C., cabinetul 2. Ne-a sunat de acolo sã
ne liniºteascã.

În noaptea de 24 decembrie 1989 nu a mai dat niciun semn de viaþã.
L-am adus acasã, de la Institutul Medico-Legal din Bucureºti, ºi pe data de

29 decembrie 1989 l-am îngropat în cimitirul Eroilor Tineri.

– familia –

Geantã Melconian Cristian
22 Septembrie 1962 – 24 Decembrie 1989
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Cumpãrãturile fãcute pentru botezul copilului nostru le-am folosit la
înmormântarea soþului meu. Mi-a rãmas copilul, dar nici el nu poate umple golul
din sufletul meu.

S-a nãscut în comuna Salcia, judeþul Suceava.
A urmat 8 clase la ºcoala generalã din comunã, dupã care a venit în Bucureºti.

A fãcut o ºcoalã de mecanici ºi conducãtori auto. A practicat mecanica un timp,
dupã care a fost ºofer la autobaza Ferentari. În 1988 s-a cãsãtorit ºi a avut un
copil de care nu s-a bucurat decât 2 luni ºi 23 de zile.

Locuiam într-o garsonierã (locuinþã datã de la serviciu), aveam doar strictul
necesar ºi un mic radio care ne-a pus la curent cu ce se petrecea în þarã. Din
cauzã cã erau multe puncte fierbinþi unde se trãgea, mulþi dintre colegii lui au
refuzat sã iasã în traseu. Probabil cã a vrut sã participe la Revoluþie gândindu-se
la ziua de mâine.

Din 21 pânã pe 24 decembrie, a trecut cu autobuzul printre focurile
încruciºate, iar acasã îmi povestea, dar nu îi era teamã. Nenorocirea s-a petrecut
în noaptea de 24 spre 25 decembrie.

A fost împuºcat lângã fosta academie „ªtefan Gheorghiu“ în timp ce-ºi
fãcea traseul. În seara aceea mã furase somnul, iar el, care de obicei se trezea
foarte greu, era gata pregãtit. Dupã un ultim sãrut ºi strângând mânuþa copilului
în chip de salut, a plecat la serviciu. Nu l-am mai revãzut decât peste douã zile,
de astã datã însã fãrã viaþã, la morgã.

În dimineaþa zilei de 25 decembrie, în loc sã aparã el în cadrul uºii, au apãrut
colegii lui. Pe moment nu am realizat ce s-a întâmplat. Nu-mi fãcusem griji
pentru cã-l ºtiam dus la preot împreunã cu naºul, pentru a discuta despre botezul
copilului. În autobuzul cu care m-au condus la autobazã mi s-a strâns inima, dar
am alungat orice gând rãu din minte.

Când însã, am vãzut autobuzul condus de el, în curtea autobazei, ciuruit de
gloanþe, cu geamurile sparte, m-am speriat, dar tot mai speram. ªocul a fost
puternic. Nu prea ºtiu sã spun ce a urmat. M-au ajutat rudele, prietenii lui, iar
cumpãrãturile fãcute pentru botez le-am folosit la înmormântare.

Mi-a rãmas copilul, dar nici el nu poate umple golul din sufletul meu.

– soþia- –

Gheorghe Alexandru
8 Martie 1963 – 24 Decembrie 1989
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Din 21 decembrie a participat în Piaþa Palatului ºi la Televiziune la
revolta anticeauºistã ºi anticomunistã. Pe 23 decembrie, în jurul orei 23.30, a
sunat ultima oarã acasã, sã se intereseze de familie.

Pe 24 decembrie dimineaþa am primit telefon de la un ºofer care lucra la
Fabrica de pâine ”Spicul”. Acesta ne-a anunþat cã în zona „Ho ªi Min“ – Rãzoare
a fost împuºcat Cornel, iar actele, verigheta ºi ceasul se aflã la el.

Pe la ora 8 nu l-am mai gãsit deoarece fusese dus la morga Vitan-Bârzeºti.
Încercând sã schiþez un portret al fratelui meu, îmi vin în gând fel de fel de
amintiri dragi, unele de când eram copil, altele mult mai recente. Deºi eram cu 8
ani mai mare, acest lucru nu ne-a îndepãrtat, dimpotrivã, îl consideram un frate
deosebit de bun, cuminte ºi ascultãtor. Încerc sã-mi amintesc dacã avea defecte
ºi nu ºtiu vreunul care sã merite a fi amintit.

Uneori îi reproºam cã nu se gândeºte ºi la el. Era sincer ºi sãritor ºi avea un
grup de prieteni care þineau mult la el, se ajutau ºi se distrau împreunã foarte
frumos. Era pasionat de mecanicã, electrotehnicã, de tot ce se putea numi aparat,
angrenaj, motor, de la mecanismele minuscule de ceas pânã la motoarele grele.

Avea un talent înnãscut ºi o mare curiozitate. Era deosebit de îndemânatic,
ordonat ºi practic, nu abandona nici un lucru la jumãtate, gãsea mici inovaþii,
dacã se cereau, pentru a duce la bun sfârºit ce a început. Nu era nevoie sã fie rugat
pentru a face ceva, avea iniþiativã ºi dorinþa de a-i mulþumi pe cei din jur. Nu
aºtepta sã fie lãudat, avea un bun-simþ care-l fãcea sã fie discret, modest, uneori
chiar stângaci. Nu-i plãcea sã vorbeascã mult, dar ºtia sã-i asculte pe ceilalþi ºi
încerca sã aducã tuturor zâmbetul pe buze.

Era de o bunã dispoziþie molipsitoare, ºtia sã organizeze distracþii ºi sã fie o
gazdã excelentã. Nu-i plãcea sã reproºeze nimãnui nimic, nu ridica tonul, asculta
muzicã când era supãrat sau fericit – muzica era refugiul lui ºi a doua lui pasiune.
Avea darul de a-i bucura pe alþii. Era înþelept ºi copil, vesel ºi serios în acelaºi
timp, hotãrât ºi înþelegãtor. 

„ªtii ce se întâmplã“, l-am întrebat? „Sunt singurã, aici e dezastru!“ Mi-a
rãspuns calm: ªtiu. 

Acum încã ne întrebãm cum a fost posibil? Rãspunsul nu existã, existã numai
o imensã durere, un pustiu.

– sora –

Lambru Cornel
23 Iulie 1969 – 24 Decembrie 1989
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...Si el a fost copil! S-a bucurat ca noi toþi de viaþã, de soare, de prieteni,
de pãrinþi. A fost vesel, a iubit florile, animalele, a fost încrezãtor în viaþã, spera
sincer într-un viitor mai frumos.

A venit ºi prima zi de ºcoalã. Ca orice copil ºi el a intrat în clasã, s-a aºezat
timid în bancã, s-a împrietenit cu noii lui colegi, cu învãþãtoarea.

Cu timpul, ºcolarul nãzdrãvan a devenit un elev silitor, disciplinat, ordonat ºi
foarte sociabil. Toþi l-am iubit pentru cã era o fire veselã, avea un suflet bun.
Niciodatã nu s-a certat cu cineva, mereu cãuta sã se poarte frumos cu cei din jurul
sãu. Ce mult a iubit viaþa ºi ce repede s-a despãrþit de ea! Când toate pãreau a
merge bine, iatã cã soarta vitregã l-a luat de-acasã. 

În dimineaþa lui 24 decembrie l-au trimis pentru totdeauna pe drumul cel
lung, necunoscut ºi fãrã de întoarcere. Ce tristã a fost acea zi! Toþi ai casei l-am
cãutat zile în ºir ºi l-am gãsit mort la un spital din Bucureºti.

O mânã criminalã i-a ucis speranþele, i-a luat viaþa atât de dragã lui! A murit
în chinuri groaznice, fiind împuºcat în cap. ªi ce durere a adus vestea morþii lui! 

Toþi cei ce l-au cunoscut au regretat dispariþia prematurã a acestui copil de
doar 17 ani! 

Din când în când, la mormântul sãu din Cimitirul Eroilor Tineri, îi punem
flori ºi vãrsãm lacrimi de durere. 

ªi el, de undeva de-acolo de sus, îi vede pe cei ce-l plâng ºi-l cautã.
Ar vrea poate sã ne întrebe de ce a trebuit sã moarã nevinovat ºi-atât de tânãr?!
Îi rãspund ºoaptele vântului, ropotul ploii, susurul apelor, toate pe care le-a

iubit pe acest pãmânt ºi pe care le-a pierdut.
Iulian! vei rãmâne pentru totdeauna în inimile noastre.

ODIHNÃ VEªNICÃ, PUIULE!

– pãrinþii –

Marin Iulian
23 Noiembrie 1972 – 24 Decembrie 1989
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Absolvent al ªcolii Superioare de ofiþeri de tancuri ºi auto din Piteºti,
promoþia 1965.

A fost trecut în rezervã la cerere pe 1 ianuarie 1972.
În 1989 era Director adjunct al ªcolii de ºoferi amatori din Bucureºti.

În zilele Revoluþiei a organizat o coloanã de maºini a ºcolii. Alãturi de colegii
sãi instructori, a mers în toate punctele fierbinþi ale capitalei. Au transportat rãniþi
la spitale ºi mâncare celor ce se aflau în focul confruntãrilor.

La un moment dat chiar, amintindu-ºi cele învãþate în ºcoala militarã, i-a
ajutat pe niºte soldaþi de pe un tanc.

A fost împuºcat în seara zilei de 23 decembrie ºi transportat la Spitalul
Municipal.

A intrat în comã ºi a murit pe 24 decembrie 1989.

– familia –

Marinescu Octavian
25 Aprilie 1942 – 24 Decembrie 1989
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S-a nãscut la vreme de rãzboi, în Bucureºti, zona Antiaerianã.
Provenea dintr-o familie modestã, cu trei copii. 
A terminat cursurile unei ºcoli profesionale. A lucrat ca sudor ºi lãcãtuº

mecanic. Fiind o fire ambiþiosã, a terminat liceul la seral.
În 1970 s-a cãsãtorit cu Matei Ana, iar în 1977, cu sprijinul moral al soþiei, a

terminat Facultatea T.C.M. din cadrul Institutului Politehnic Bucureºti. 

Mare iubitor de copii, are primul bãiat, Matei Gabriel, în 1977, iar în 1980
se naºte Alexandru. Avea de acum familia sa, pe care o iubea mai mult decât
orice pe lume ºi responsabilitãþile unui cap de familie. Avea tot ce îºi poate dori
un om pe lume, un apartament, o maºinã, doi copii ºi o soþie cu care pãºea pe
cel de-al 20-lea an de cãsnicie... dar, a venit vremea Revoluþiei.

Joi, 21decembrie, a fost la sediul fostului C.C. A ajuns acasã seara, s-a
schimbat de haine, a mâncat ºi-a luat niºte bani ºi a plecat interzicând copiilor
sã mai meargã în centru. A revenit pe 23 decembrie, tot seara, considerând cã
prinderea lui Ceauºescu ºi comunicatele de la Televiziune au lãmurit situaþia din
þarã. Era extrem de fericit de aceastã schimbare. Pe 24 decembrie, dimineaþa,
fiind un bãrbat solid, a participat la controlul de arme asupra maºinilor care
intrau în Bucureºti prin ºoseaua Alexandriei. În jurul orei 12, o rafalã puternicã
l-a atins ºi pe el.

A fost un copil, un tatã, un soþ ºi un om de excepþie.

Dumnezeu sã-i aºeze sufletul la locul cuvenit 
ºi sã vegheze de-a pururi asupra lui!

– familia –

Matei Alexandru
26 Ianuarie 1944 – 24 Decembrie 1989

115



Fiul nostru s-a nãscut în Bucureºti. A terminat 10 clase la ºcoala din
comuna Chitila.

A lucrat ca muncitor necalificat la Baza C. F. R. Chitila, apoi a plecat militar.

Atâta timp cât a trãit nu am avut nicio problemã cu el.
Nimeni altcineva nu a avut un cuvânt rãu de spus despre el. 
A fost un bãiat model.

– familia –

Morogeanu Florinel
23 Iulie 1969 – 24 Decembrie 1989
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Iarna a fost anotimpul care i-a marcat întreaga viaþã. 
S-a nãscut pe 13 februarie 1953 în comuna Sãlãtrucel, judeþul Vâlcea.

Copilãria ºi-a petrecut-o împreunã cu familia în Bucureºti, unde tatãl sãu era
subofiþer la o circã de miliþie. A terminat ªcoala generalã nr. 198. A fost nevoit
sã întrerupã ºcoala, în clasa a XI-a a liceului „George Cãlinescu“, datoritã unei
fracturi la piciorul stâng. Era fotbalist la Clubul Sportiv „Dinamo“.

A obþinut permisul de conducere categoriile A, B, C ºi D. A lucrat ca ºofer
la coloana de pe autostrada Bucureºti-Piteºti ºi ca ajutor de ospãtar la
restaurantul „Licurici“. A fost încorporat ca ºofer la U.M. 0828 Bucureºti.

Urmând exemplul tatãlui sãu, Muicaru Constantin, subofiþer M.I., se
angajeazã la Circa 16 miliþie. Recomandat ca bun subofiþer ºi ºofer, este solicitat
la U.S.L.A. (Unitatea specialã de luptã antitero).

A terminat liceul secþia matematicã-fizicã, curs seral, luând în clasa a XIII-a
premiul II. La locul de muncã, în familie ºi în societate a fost un om exemplar,
cu suflet mare. 

A ajutat întotdeauna cu înþelepciune, pricepere, chibzuinþã ºi onestitate pe cei
care l-au solicitat. 

În 1974 s-a cãsãtorit ºi a avut 5 copii, 2 bãieþi ºi 3 fete.
Tot iarna este cea care îl însoþeºte în ultima noapte de viaþã. Pe 23 spre 24

decembrie este ucis la datorie împreunã cu alþi colegi. Chemaþi sã apere sediul
M.Ap.N. de teroriºti, sunt mãcelãriþi chiar de cei care le-au solicitat ajutorul.

S-a spus scurt EROARE MILITARÃ ºi gata.

– familia –

Muicaru Ion
13 Februarie 1953 – 24 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti, din familie de muncitori.
A crescut sub aripa protectoare a mamei.
A absolvit 8 clase la ªcoala generalã nr. 127, în fiecare an fiind premiant.
A urmat prima treaptã la Liceul industrial nr. 13 P.T.T.R.
În 1980 s-a angajat la Întreprinderea de Industrializare a Laptelui ca

electrician. Treapta a II-a a urmat-o la seral. ªi-a luat diploma de Bacalaureat ºi
certificatul de electronist în telecomunicaþii.

A fost încorporat la unitatea M.I. din Câmpina, unitate din care au fãcut
parte mai târziu ºi copiii cãzuþi victime la Otopeni. Terminã cu gradul de sergent
ºi revine la locul de muncã. În 1986 este transferat la U.M. specialã U.S.L.A.
(unitate specialã de luptã antitero) cu gradul de sergent-major.

La 1 iulie 1989 se cãsãtoreºte cu Rodica Elena din aceeaºi unitate cu el.

La numai 6 luni de la cãsãtorie, în noaptea de 23 spre 24 decembrie, a fost
ucis în faþa M.Ap.N. împreunã cu alþi ºase colegi conduºi de ºeful Statului-major,
colonelul Gheorghe Trosca. Deºi fuseserã solicitaþi sã descopere teroriºtii care
trãgeau asupra M.Ap.N, ei au devenit victime ale celor care le-au cerut ajutorul!!

În acea noapte a fost opritã viaþa acestui tânãr care a crezut în dreptate ºi în
adevãr. A fost un copil bun, ascultãtor, respectuos, care de mic a crezut în
Dumnezeu.

A lãsat în urma lui o impresie de excepþie tuturor celor care l-au cunoscut.

– familia –

Neagoe S. Teodor
19 Februarie 1964 – 24 Decembrie 1989
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DOAMNE! De unde a avut atâta curaj sã moarã!?
Eu ºi-atâtea alte mame am rãmas sã ne plângem copiii. Ei ar fi trebuit sã vinã

la mormintele noastre, ei aveau un viitor în faþã, ei trebuiau sã trãiascã, sã
iubeascã. Noi, cei bãtrâni, am fost laºi. Nu pot decât sã mã rog la Bunul
Dumnezeu sã îndrepte lucrurile, sã nu mai fie niciodatã nevoie de jertfe umane. 

A fost crescut în spiritul cinstei, al demnitaþii ºi al moralitãþii. A fost un copil
timid, sensibil, respectuos ºi blând. De mic a fost lipsit de brutalitate, n-a avut
înclinaþii spre aventurã. În toatã copilãria lui n-a agresat niciun prieten sau coleg.
În ultimii cinci ani, soþul meu îmbolnãvindu-se, Marius a preluat aproape toate
problemele casei. De câte ori venea de pe la cozi, din piaþã, mã întreba dacã toate
astea se vor termina odatã. 

A fost nevoie sã vinã o zi, în care fiul meu timid ºi fricos, împreunã cu mulþi
alþi tineri, sã meargã cu piepturile goale în faþa unor forþe ale rãului; plini de curaj
ºi de bãrbãþie, atât în faþa noastrã, a laºilor, cât ºi în faþa ploii de gloanþe, a
ºenilelor de tancuri ºi a roþilor de blindate. ªi în cele din urmã, prin jertfã de
sânge au învins!

În 22 decembrie la orele 16, Marius, copilul nostru iubit, a plecat de acasã în
urma apelurilor Televiziunii ºi nu l-am mai vãzut decât în cumplita zi de 3
ianuarie 1990, neînsufleþit, secerat de gloanþe miºeleºti, pe la spate.

A cãzut pe 24 decembrie apãrând Televiziunea Românã. În seara zilei de 22
decembrie a fost vãzut de o cunoºtinþã care locuieºte lângã Televiziune ºi care l-a
rugat sã plece acasã. A refuzat zicând cã preferã sã moarã, dar nu pleacã de acolo
pânã nu se va ajunge la victoria finalã. N-a mai apucat acea zi printre noi!

Acest curaj în faþa morþii nu-l au decât cei dãruiþi de Dumnezeu sã fie Eroi
ai neamului.

Fiul meu, dragul meu Marius, este EROU!

– mama –

Panait Aurelian
12 Iunie 1971 – 24 Decembrie 1989
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Cãpitan Radu N. Dragoº s-a nãscut în Bucureºti.
A urmat cursurile ªcolii generale nr. l28. A absolvit Liceul Militar „Dimitrie

Cantemir“ din Breaza. Urmeazã cursurile Institutului de infanterie „Nicolae
Bãlcescu“ din Sibiu. Este repartizat la Regimentul de Gardã al Ministerul Apãrãrii.
Se cãsãtoreºte în 1982 cu Radu Adriana, absolventã a Facultãþii de Medicinã.

A fost un copil preocupat de problemele ºcolii, respectuos faþã de pãrinþi. 
ªi-a dorit sã facã liceul militar ºi ºcoala de ofiþeri.
A iubit canotajul, influenþat fiind de tatãl sãu, care era antrenor. I-a plãcut

pescuitul, mai ales în Deltã.
Adept al vieþii de familie ºi un bun gospodar, este regretat de pãrinþi, de rude

ºi de toþi cei care l-au cunoscut. 
În noaptea de 24 decembrie, pe la orele 23, a fost împuºcat în timpul

serviciului.
În perioada 17-24 decembrie, având funcþia de comandant de obiectiv, a fost

unul dintre ofiþerii activi ai M.Ap.N., pe care l-a apãrat cu preþul vieþii.

– familia –

Radu Dragoº
16 Decembrie 1959 – 24 Decembrie 1989
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A fost crescut de bunicul sãu în comuna Tãtãrãºtii de Jos, judeþul
Teleorman pânã la vârsta de 5 ani.

A învãþat la Liceul „23 August“, la seral.
A fost muncitor la S.C.R.A. Bucureºti.

A fost un copil bun, harnic, mã ajuta foarte mult acasã, era ca o fatã, fãcea
curat, spãla rufe, avea grijã de fraþii lui mai mici.

În anul 1989 a avut numai presimþiri sumbre ºi cumpene.
Pe 18 decembrie ºi-a luat primul, dar ºi ultimul sãu concediu de odihnã.
A fost plecat în fiecare zi în stradã, a ajutat militarii rãniþi, venea seara, se

odihnea câteva ore ºi pleca. 
Pe 23 decembrie, în jurul orei 7 seara, a venit acasã foarte obosit, a dormit

puþin, pânã pe la 11, ºi a plecat spunând cã el nu e laº. 
Mi-a sãrutat mâna, ºi-a luat rãmas bun ºi de-atunci nu l-am mai vãzut.
În timpul Revoluþiei a fost filmat de un amator la sediul fostului C.C., era pe

o basculantã cu o pancartã pe care se putea citi JOS CEAUªESCU!
Am aflat mai târziu, de la bãieþii din cartier, cã a fost rãnit în picior, pe 24

decembrie. În drum spre Spitalul Municipal a fost împuºcat cu gloanþe „dum-dum“
în stomac ºi în ceafã. Avea faþa plinã de sânge, un glonte îi ieºise prin gurã. 

Cinci zile am sunat peste tot, am luat toate spitalele la rând ºi l-am gãsit... 
la morga, am fost ºocatã... scuzaþi-mi plânsul, dar nu mai pot scrie nimic.

– mama –

Rãdulescu Cristi Constantin
23 iulie 1972 – 24 Decembrie 1989
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S-a nãscut la 14 august 1968, în Bucureºti. A absolvit Liceul 12 C.F.R.,
meseria de electromecanic. A practicat rugby la Clubul Sportiv „Triumf“ ºi la
Clubul „Rapid“. A fãcut armata la Cluj-Napoca, dupã care a fost mutat la Bucureºti,
la Casa Poporului. A lucrat la I. S. A. F. Bucureºti. În familia I.S.A.F.-iºtilor
Bogdan s-a dovedit a fi un om de nãdejde, iubit ºi apreciat de colegi. Era
ordonat, ºtia sã-ºi impunã punctul de vedere ºi avea o personalitate bine formatã,
maturã. În urma evenimentelor din 16 decembrie de la Timiºoara, în Bucureºti
a fost organizat un miting muncitoresc. Împreunã cu un grup de tineri a plecat
în Piaþa Universitãþii, unde se scandau lozinci anticomuniste ºi anticeauºiste. Au
fost înconjuraþi de „miliþieni“ ºi de armatã, ce aveau în dotare scuturi, bastoane,
cãºti pe cap, transportoare blindate ºi tancuri. Deºi a simþit pericolul, nu a renunþat,
dimpotrivã a pus umãrul la construirea celebrei baricade ºi a rãmas îndârjit pe
poziþii.

În 22 decembrie dimineaþa, s-a deplasat la sediul Televiziunii, devenind ºi el
o „cãrãmidã din zidul viu“ format pentru apãrarea ei. A rezistat pânã când un
asasin cu sânge rece a scos pistolul ºi a tras. Primul glonte i-a perforat ºoldul
drept, ieºind prin spate. Cel de-al doilea a trecut prin plãmânul stâng ºi s-a oprit
în vertebra întâi, lãsând o gaurã de 6 mm (conform fiºei medico-legale). Dus de
urgenþã la spitalul „Colentina“ ºi-a revenit dupã 12 ore, dar în urma complicaþiilor,
a fost mutat la Spitalul de Neurochirurgie ºi de aici la spitalul „Vitan-Bârzeºti“.
Cu toatã îngrijirea medicilor, în 24 decembrie, ora 9,30 dimineaþa, inima lui
tânãrã a încetat sã mai batã. Dosarele tuturor tinerilor, împreunã cu cel al fiului
meu, sunt legate într-un singur dosar cu numãrul 106/19/1995. La TVR au fost
asasinaþi 78 de tineri ºi 276 rãniþi ºi totuºi nu existã nici un vinovat pedepsit. Cu
ce drept ºi din ordinul cui procurorii militari, care au primit grade ºi retribuþii
pentru a afla adevãrul, au închis dosarele prin „neînceperea urmãririi penale
înainte de împlinirea legalã a termenului de încetare a anchetei“?! Adresez
aceastã întrebare Preºedinþiei, Parlamentului ºi tuturor celor care prin moartea
fiilor noºtri sunt astãzi ceea ce sunt!

– mama –

Stan ªerban Bogdan
14 August 1968 – 24 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Constanþa.
A fãcut ºcoala generalã în Neptun.
A urmat cursurile Liceului nr. 6 din Constanþa.
În iulie s-a pregãtit pentru examen la ªcoala de Ofiþeri de Construcþii din

Râmnicu-Vâlcea, dar a fost respins la vizita medicalã. 
În septembrie1989 a fost încorporat la o unitate din oraºul Tulcea.
Pe 31 noiembrie a fost selecþionat pentru cursul de sanitari ºi trimis la U.M.

0251 Bãneasa. 

Pe 24 decembrie a fost împuºcat, dar pãrinþii au fost anunþaþi abia pe 30
decembrie 1989.

Pe 31decembrie a fost adus la Constanþa de cãtre unitatea din Bucureºti.
Pe 2 ianuarie 1990 a fost înmormântat în Cimitirul Eroilor din Constanþa

– pãrinþii –

Stroe Matei Napoleon
12 Mai 1971 – 24 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Roºiorii de Vede, judeþul Teleorman. Copil vioi ºi inteligent,
„Tinel“, cum era mângâiat de cei apropiaþi, se remarcã la ºcoalã. Învaþã la liceul
„Tudor Vladimirescu“ ºi la Liceul Industrial „Griviþa Roºie“. Este încorporat la
U.M. 01230 Bucureºti.

Odatã cu depunerea jurãmântului militar se încheie o etapã din viaþa lui,
presãratã cu multe satisfacþii ºi amintiri plãcute. Sensibilitatea ºi sufletul sãu bun
nu accepta sã vadã pe cineva în suferinþã. Copil fiind, însoþea fiecare scrisoare
cãtre cei dragi cu o floricicã desenatã în finalul ei. La recrutare era stãpânit de
un presentiment ciudat, la fel ºi când a plecat la încorporare. Pe carnetul personal
de însemnãri, în chiar ziua plecãrii la U.M. nr. 01230, era trecutã însemnarea:
24.IX.1981 – Du-te la oºtire, pentru þarã mori!. În 1982 se transferã în cadrul
Clubului „Steaua“ Bucureºti deoarece, de la 11 ani, practica handbalul de
performanþã, participând ºi la turnee peste hotare. Dupã terminarea armatei este
îndrumat sã urmeze cursurile unei ºcoli militare. Fiind foarte bine dezvoltat
fizic, cu o þinutã aspectuoasã, se înroleazã în cadrul trupelor U.S.L.A. În septembrie
1987 s-a cãsãtorit cu Constantinescu Mihaela, iar în 1989 în luna februarie, s-a
nãscut fetiþa lor, Andreea. Contrar firii sale vesele ºi comunicative, în tot cursul
anului 1989 are momente de nostalgie ºi este marcat parcã de un presentiment
tragic. Cu fetiþa lui avea gânduri mari, sã o dea la balet, la înot etc. O adora, îi
fãcea baie, o privea îndelung, se juca ore întregi cu ea. Andreea îl va cunoaºte
însã numai din fotografii!... În noaptea de 23 spre 24 decembrie cade victimã
uneltirilor! Împreunã cu alþi ºase colegi este ucis în faþa sediului M.Ap.N. 11
copii au rãmas orfani în urma acestui asasinat. Totul este învãluit în mister... au
fost chemaþi de cãtre ºeful lor, colonelul Gheorghe Ardeleanu, sã apere M.Ap.N.
cei mai buni luptãtori ai unitãþii, elita... În apropiere însã, A.B.I.-urile sosite în
sprijinul Ministerului sunt întâmpinate de foc. Pentru ca victimele sã parã
vinovate, peste noapte, cineva dã ordin sã se întoarcã A.B.I.-urile cu faþa spre
M.Ap.N pentru a înscena un atac!!! DE CE? Au fost ºi supravieþuitori, martori
ai masacrului, dar vinovaþii sunt încã nedovediþi, nepedepsiþi, cazul fiind
catalogat drept „EROARE“! 

SPERÃM CA GENERAÞIILE VIITOARE SÃ AFLE ADEVÃRUL ªI SÃ
FACÃ DREPTATE!

– familia –

Surpãþeanu Constantin Florin
28 Iulie 1962 – 24 Decembrie 1989
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Ce se poate spune despre un om obiºnuit, liniºtit, muncitor, victimã a
unui sistem? Cã este o jertfã adusã lui Dumnezeu, un Erou-Martir al unei
Revoluþii batjocorite!

S-a nãscut la 3 iulie 1953.
A terminat ºcoala generalã în 1978. A intrat la ªcoala Profesionalã în acelaºi

an. A dobândit trei specializãri : mecanic-auto, ºofer ºi tinichigiu-auto. 
Satisface stagiul militar în anul 1987.
A lucrat ca ºofer la I.A.D.P. Bucureºti pânã la Revoluþie.

A cãzut în 25 decembrie 1989 la Podul Otopeni, în timp ce conducea maºina.
A fost împuºcat în cap de un lunetist, maior în armatã!
Dumitru a fost un tânãr blând, apreciat atât de colegi, cât ºi de toþi cei care

l-au cunoscut.

– pãrinþii –

Bãtrânu Dumitru Titi
3 Iulie 1953 – 25 Decembrie 1989
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Un tânãr inginer, care ar fi fost mult mai util þãrii acum. Cã lucrurile
stau aºa, o demonstreazã temele de cercetare abordate în scurta sa existenþã.

A colaborat cu I.G.S.I.T.P.S.C.I. Bucureºti. În 1987 a participat, la Braºov,
la Simpozionul Naþional privind actualitãþi ºi tendinþe de cercetare în producerea
ºi utilizarea produselor de bazalt. În toatã perioada stagiaturii a fost membru al
Comisiei de Bazaltizare din cadrul I.U.M. Petroºani.

Astãzi, privim cu durere în urmã ºi ne întrebãm unde am greºit. De ce a
trebuit sã plãtim atât de scump ºi pentru ce? De ce, dupã o viaþã de speranþe ºi
de visuri, a trebuit ca noi, pãrinþii, sã rãmânem singuri, iar el, la 30 de ani, sã
plãteascã greºelile fãcute de generaþiile noastre? Ne întoarcem ºi ne întrebãm
pentru ce, Doamne, a trebuit sã plãteascã el ºi nu noi?

Ceea ce surprinde cel mai mult este faptul cã Gabi, deºi era o fire atentã,
pãtrunzãtoare, dotat cu o mare inteligenþã ºi un bun analist al evenimentelor,
s-a lãsat totuºi înºelat de apelurile lansate de grupurile de interese care s-au
succedat la Televiziune. A participat la toate acþiunile care s-au derulat, pânã în
25 decembrie. În sfânta zi a Crãciunului a cãzut, în apropiere de sala Radio,
strivit de ºenilele tancurilor. Transportat de urgenþã la spitalul Viting, nu a mai
putut fi salvat.

Este drept? Îi întrebãm pe cei care au condus regia evenimentelor ºi au
deturnat adevãratele idealuri ale Revoluþiei. Poate acum, dupã ce ºi-au realizat
scopurile meschine, vor gãsi o explicaþie! Ne întrebãm ºi vã întrebãm: este
drept? Se justificã aceste crime?

Dacã da, îi invitãm pe d-nii Iliescu, Roman, Sergiu Nicolaescu ºi pe toþi
factorii de decizie, comandã ºi execuþie din perioada lui decembrie 1989, sã ne
explice care au fost adevãratele motive ale scenariului pe care l-au regizat. 

Dacã se considerã nevinovaþi, în afara oricãrui joc, îi invitãm atunci sã lase
justiþia sã-ºi facã datoria.

– pãrinþii –

Cioran Gabriel
2 Iulie 1958 – 25 Decembrie 1989
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Fiul lui Nicolae ºi al Floarei, s-a nãscut în Bucureºti.
Între 1964-1967 a frecventat grãdiniþa uzinei „Vulcan“. A terminat 8 clase la

ªcoala generalã nr. 164. Se înscrie apoi la Grupul ºcolar al întreprinderii Vulcan.
Se calificã lãcãtuº mecanic ºi se angajeazã în aceeaºi întreprindere.
Satisface stagiul militar la Grãnicieri, în Mangalia. Terminã cu gradul de

fruntaº.

Dupã liberare, revine acasã ºi se înscrie în anul 1979 la Liceul industrial nr.
28. Ia examenul de bacalaureat în sesiunea din iunie 1984. Se cãsãtoreºte cu
Pleºa Anca, colegã de liceu. 

La 14 octombrie 1984 se naºte fetiþa lor, Iulia Cristina. În 1987 se evidenþiazã
la locul de muncã ºi este propus sã plece în Germania pentru finalizarea unor
lucrãri.

A dus o viaþã liniºtitã, cumpãtatã, reuºind sã împartã bucuria cu cei din jurul
sãu. Era deosebit de respectuos. Era un sufletist ºi cãuta sã fie mereu în pas cu
noul.

NOAPTEA DE CRÃCIUN a anului 1989 a fost crucialã pentru familia
Cresteazã. Plutea în aer o presimþire, ca o mantie neagrã ºi grea. Eugen ºi fetiþa
erau altfel, erau agitaþi.

Presentimentul cã nu va apuca 40 de ani avea din nefericire, sã se
adevereascã. Chiar mama lui, cu trei luni înainte de eveniment, a avut un vis
groaznic. O voce i-a repetat, de trei ori, desluºit, despre evenimentele nefericite
din decembrie ’89. S-a gândit atunci cã ceva rãu se va întâmpla cu soþul,
nicidecum cu copilul sãu drag ºi nepreþuit. 

– familia –

Cresteazã Eugen
22 Decembrie 1960 – 25 Decembrie 1989
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S-a nãscut pe 22 decembrie ºi tot pe 22 decembrie, când împlinea 27
de ani, a crezut cã se nãscuse pentru a doua oarã, alãturi de milioane de români
liberi. Dar scurtã i-a fost bucuria.

S-a nãscut în Bucureºti. 
Dupã terminarea Liceului nr. 24, urmeazã Facultatea de Fizicã din cadrul

Universitãþii bucureºtene, specializarea Fizicã Tehnologicã, obþinând diploma
de inginer. 

Ziua de 21 decembrie l-a surprins doar prin spontaneitatea manifestaþiilor de
stradã ºi prin repeziciunea cu care se succedau evenimentele. Participã la
manifestaþiile din Piaþa Palatului ºi de la Televiziune, în 21 ºi 22 decembrie. În
22 decembrie, în jurul orelor 24, pe strada Teheran, unde se trãgea din mai multe
direcþii, era sã fie împuºcat ºi ne-a spus când a intrat în casã: Eu am scãpat ºi mã
voi bucura de libertate, libertatea mult aºteptatã; ziua mea de naºtere (22
decembrie) va fi ziua în care se va sãrbãtori semnul victoriei, cunoscut de acum
în întreaga lume! 

În 25 decembrie, însã, în jurul orei 7, în Piaþa Victoriei, la intrarea în metrou,
gloanþele ucigaºe i-au curmat firul vieþii unicului nostru fiu. De la policlinica din
strada Washington am fost îndrumaþi, prin telefon, sã luãm legãtura cu Spitalul
de Urgenþã. Am aflat cã este internat la chirurgie 3. Solicitând lãmuriri, ni s-a
rãspuns cã a fost operat, dar a decedat în drum spre sala de reanimare. Primise
o rafalã în abdomen ºi nu a mai putut fi salvat.

La câteva zile dupã înmormântare ne-am dus la spital pentru a afla dacã,
odatã cu fiul nostru, au fost aduºi ºi alþi rãniþi care au supravieþuit ºi de la care
am putea afla ceva. Dintr-un registru de evidenþã a rezultat cã mai fusese adusã
o persoanã, ºi ea decedatã. Alte date însã, cu privire la locul ºi împrejurãrile în
care fiul nostru a fost împuºcat, la maºina cu care a fost adus la spital, persoana
sau persoanele care l-au însoþit sau altceva, nu erau trecute în registru. De atunci
e pustiu în casa ºi în inimile noastre. 

– pãrinþii –

Filip Doru
22 Decembrie 1962 – 25 Decembrie 1989
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S-a nãscut pe 11 octombrie 1944, în Bucureºti, unde a ºi locuit. A fost
cãsãtorit 22 de ani ºi a avut 2 copii, o fatã ºi un bãiat. A lucrat la Uzina „Vulcan“,
ca maistru, timp de 28 de ani. Avea o dorinþã: sã-ºi vadã copiii mari ºi sã-ºi
cunoascã nepoþii, dar în ziua de 25 decembrie 1989 a plecat sã doarmã puþin. Cei
care l-au cunoscut însã, ºtiu cã el ne vegheazã ºi este mereu alãturi de noi.

Era un tatã ºi un soþ absolut deosebit.
Cu toþii ne punem întrebarea: „De ce dispar oamenii deosebiþi?“ Sunt un

milion de rãspunsuri, dar golul lãsat de dispariþia lui nu va fi niciodatã umplut.
În acele zile roºii ale lui decembrie fusese plecat în centrul oraºului ºi la

serviciu. Ajuns acasã, a rãsuflat uºurat. În ziua de Crãciun a vrut sã fie alãturi de
familie, dar la ora 16.30 a fost suficient un singur foc pentru ca glonþul ucigaº 
sã-l ia din mijlocul familiei.

– familia –

Filip Marin
11 Octombrie 1944 – 25 Decembrie 1989
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A vãzut lumina zilei în Bucureºti, într-o frumoasã zi de primãvarã. A
învãþat la ªcoala Generalã Nr. 71, apoi la Liceul „George Coºbuc“. Ultimii ani îi
face la Liceul Industrial Nr. 1 din Slatina.

Adrian era un bãiat foarte înalt, 1,95 m, brunet, mereu în miºcare, vesel ºi
totuºi închis adesea în lumea lui, recitându-l pe Nichita ºi ascultând în surdinã
muzica Beatles-ilor îndrãgiþi. Dar muntele îl atrãgea poate mai mult, prin
mãreþia, frumuseþea ºi puterea pe care i-a inspirat-o. A încercat sã-l cucereascã
cum puþini se încumetã sã o facã. De aici curajul, stãpânirea de sine ºi maturitatea
de mai târziu. Adi a devenit cu timpul drept ºi dur, asemeni muntelui. Învãþase cã
pentru a ajunge la capãt nici un efort nu este în zadar.

În decembrie ’89 intrã în concediu de odihnã. Era muncitor specializat în
pregãtirea formei pentru multiplicare la Întreprinderea Poligraficã „Luceafãrul“.

Pe 21 decembrie pleacã cu prietenii la „Intercontinental“, vede tot ce se
petrece ºi atunci, fãrã sã ezite, se aruncã în focul luptei. În 22 decembrie intrã în
sediul fostului C.C. Vorbeºte cu mama lui, internatã în spital ºi, într-o stare de
fericire fãrã margini, îi spune: Suntem liberi, am învins! Am sã vin la tine sã-þi
aduc primul numãr al ziarului „LIBERTATEA“, ca sã te bucuri ºi tu.

Pe 23 decembrie îºi strânge sora în braþe ºi îi spune cu mândrie: „SUNT
ROMÂN“ ºi pleacã... spre eternitate, spre gloria veºnicã!

În 29 decembrie am cerut sã ies din spital, simþeam cã eu îl voi gãsi. În
aceeaºi zi, înaintea venirii mele acasã de la spital, prietenii l-au gãsit acolo unde
eu presimþeam cã se aflã. Adrian avea asupra lui toate actele, buletinul,
legitimaþia de serviciu, pãtate cu sângele lui. Am aflat cã a fost împuºcat din
spate, în noaptea de 24 spre 25 decembrie. 

A murit în sfânta zi a Crãciunului, la 19 ani ºi jumãtate. 
„NU AVEM DREPTUL SÃ-L UITÃM“

Dumnezeu sã-l odihneascã în pace!
– familia –

Fulga Adrian
25 Mai 1970 – 25 Decembrie 1989
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E multã vreme de când Dana Gorneanu nu mai este printre noi. S-a nãscut
pe 14 septembrie 1967, în Bucureºti. Dacã ar fi trãit, ar fi avut astãzi 42 de ani.
Dumnezeu însã, a vrut ca ea sã plece din telurica lume dezlãnþuitã, în loc liniºtit, cu
verdeaþã, unde nu existã durere, nici întristare. Viaþa ei s-a întrerupt la doar 22 de ani,
dar chipu-i frumos de înger, ochii blânzi ºi strãlucitori, glasul suav ºi melodios,
bunãtatea, integritatea, altruismul, stoicismul, rãbdarea ºi înþelepciunea, împletite
într-un caracter minunat, s-au transformat într-o sfântã ºi frumoasã amintire, ce ne va
lumina viaþa pentru eternitate.

E multã vreme de când doi pãrinþi îndureraþi au uitat sã mai zâmbeascã, au uitat
ce înseamnã bucuria, fericirea... Douã suflete zbuciumate ºi chinuite strigã ºi acum,
dupã atâþia ani, durerea lor, chemându-ºi zi ºi noapte unicul copil, balsamul inimilor
lor obosite, sprijinul bãtrâneþilor venite mult prea devreme... Cine le mai poate
tãmãdui rana pe care implacabilul destin le-a provocat-o atât de brutal? 

E multã vreme de când paºii tinerei asistente medicale Dana Gorneanu nu se mai
aud pe culoarele Centrului de Hemodializã al Spitalului Clinic „Carol Davila“.
Mâinile ei calde nu au mai liniºtit nici o inimã zbuciumatã, nici un suflet deprimat.
Împletire de  dãruire sufleteascã ºi profesionalã, Dana a lãsat aici o parte din inima
ei minunatã. E multã vreme de când prietena ºi colega noastrã, Dana Gorneanu, ne-a
pãrãsit. Ne lipsesc atât de mult sfaturile ei înþelepte, afecþiunea ºi rãbdarea de care
dãdea dovadã în momentele mai dificile ale vieþii, aerul pacificator ºi paliativ ce-l
rãspândea în jurul sãu. În scurtul timp în care a poposit în mijlocul nostru, ne-a
învãþat sã fim mai buni, mai sinceri. Ne-a învãþat ce înseamnã sã-þi iubeºti semenii,
sã iubeºti viaþa, sã-þi iubeºti þara, sã iubeºti libertatea. A fost cea mai bunã dintre noi,
a fost prea bunã pentru lumea aceasta, a fost prea strâmt pãmântul pentru sufletul ei
mare. În noaptea însângeratã de 24-25 decembrie 1989, Dana a aprins candela în casa
pãrinteascã ºi a plecat sã-ºi termine misiunea, a plecat sã înfãptuiascã revoluþia, a
plecat sã aducã libertatea, a plecat sã salveze viaþa unui om.

Rafale de mitralierã s-au abãtut asupra maºinii ce-l ducea pe acel rãnit spre
spital, spre viaþã, iar pe Dana spre moarte. Un glonþ ucigaº i-a strãpuns tâmpla
dreaptã, închizând pentru totdeauna frumoºii ei ochi.

– familia ºi prietenii–

Gorneanu Dana
14 Septembrie 1967 – 25 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti, într-o familie de oameni modeºti.
Între anii 1956-1963 a urmat cursurile ªcolii generale nr. 1. S-a remarcat ca

un elev silitor, dovedind calitãþi deosebite în domeniul plastic, fapt confirmat de
obþinerea unor premii la nivelul municipiului ºi o diplomã la „Expoziþia de artã
plasticã a tineretului ºcolar“, în 1963. 

Urmeazã ºcoala profesionalã „Dâmboviþa“, unde obþine Diploma de Merit.
Din 1967 lucreazã la Întreprinderea de încãlþãminte „Progresul“. Dã dovadã

de multã seriozitate în muncã, fiind iubit ºi respectat de oamenii de acolo. 
Terminã serviciul militar, unde a urmat cursul de gradaþi sanitari, ºi obþine

gradul de caporal. 
A absolvit ºi cursuri de bucãtar-cofetar. A lucrat pe rând la hotel „Ambasador“,

la ROMVARED, pe trenurile cu circuit internaþional. În 1980 s-a transferat la
Institutul Politehnic Bucureºti, unde a lucrat pânã la data decesului. 

În anul 1972 s-a cãsãtorit cu Irod Viorica ºi are o fetiþã, Irod Gabriela.

Toatã viaþa a dat dovada unui cuget curat, iubitor de oameni, pasionat de
frumos, îndrãgostit de naturã. 

Fiind un copil deosebit, ºi-a respectat foarte mult familia.
În decembrie a participat activ la înlãturarea regimului ceauºist. Deºi suferise

în 1986 un infarct miocardic, totuºi nu s-a temut. S-a reîntâlnit cu un prieten din
copilãrie, RÃDUCANU MIHAI, în Piaþa Universitãþii. 

Din pãcate, nu numai lupta, dar ºi moartea i-a reunit pe vecie, amândoi fiind
uciºi în vâltoarea evenimentelor.

Au lãsat în urmã pãrinþi ºi familii îndurerate. Dumnezeu a fãcut ca amândoi
sã fie înmormântaþi unul lângã celãlalt. Pecetea prieteniei, a luptei pentru
demnitate ºi viaþã în libertate, i-a unit ºi dincolo moarte.

Douã morminte alãturate vorbesc despre viaþa tânãrã frântã nedrept, despre
inimile tinere a doi eroi prieteni.

– familia –

Irod Gabriel
2 Noiembrie 1948 – 25 Decembrie 1989
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Te-am iubit, patrie, cu preþul vieþii mele, tu eºti pãmântul ºi þara în care
m-am nãscut, am trãit 27 ani ºi am murit. 

Mã cunoaºteþi! V-am fost cândva coleg în liceu sau la facultate. ªtiþi cã-mi
plãceau mult matematica ºi engleza! 

Ce destin am avut! Sã vinã la mine, zilnic, prieteni ºi pãrinþi, cu flori ºi
lumânãri!

Stãpâne Doamne, cautã din cer ºi vezi durerea lor ºi îi alinã!
Eram rãguºit ºi obosit. Plecarea mea din viaþã a fost destul de grea. ªtiam cã

las în urmã plângând pãrinþi, bunici, prieteni dragi ºi pe sora mea. De ce frigul
iernii nu s-a strâns tot în sângele acelor oameni rãi, fãrã de suflet, ce-au apãsat pe
trãgaci, înþepându-le mâinile, pustiindu-le ochii, ferecându-le mersul în cãtuºe de
gheaþã? Din ce pãrinþi s-au nãscut aceºtia? Au rostit ei vreodatã cuvântul
„mamã“?!... De ce au tras atunci?

Crãciunul a fost sã fie nunta mea tragicã, cu zãpadã care s-a coborât peste
pãmânt ca semn ceresc al curãþirii ºi al pãcii, ca semn de amintire pentru
tinereþea de care nu am avut parte.

Cum eram ºi cum sunt acum, nu mi-a rãmas decât crucea pe mormânt. 
Mã cunoºti?... ªi de ce plângi? Aºa mi-a fost dat, sã fiu luat, destinul nu m-a

iertat, cu gloanþe m-au împuºcat. Doamne, ºtiam cã sunt român ºi nu cred a fi
vinovat cã libertate am strigat!

– un prieten –

Miu Valeriu
24 Martie 1962 – 25 Decembrie 1989
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S-a nãscut în comuna Scorþoasa, judeþul Buzãu.
A avut o copilãrie plinã de bucurii, mai ales în vacanþe, când mergea la bunici.

A terminat liceul în 1977 ºi pentru cã marea pasiune a vieþii lui erau maºinile,
ºi-a luat permisul de ºofer profesionist. A lucrat la Întreprinderea de Utilaj ºi
Transport din oraº.

Pentru mulþi colegi era un prieten desãvârºit, sãritor, gata oricând sã dea o
mânã de ajutor la nevoie sau sã fie alãturi de ei, la evenimentele fericite din viaþa
lor.

S-a cãsãtorit cu Adriana în anul 1981, ca soþ fiind exact modelul omului
lângã care sã trãieºti: tandru, iubitor, calm, niciodatã pus pe ceartã. În 1983, s-a
nãscut Andreea, zâna lui, cu ochi albaºtri ca cerul senin. În 1988, a venit pe lume
fiul lui, Bogdan, ºi atunci Nicu a fost pe deplin împlinit. 

Imensa bucurie de a da copiilor lui dragostea de tatã, dragoste de care el nu
a avut niciodatã parte, a fost brutal întreruptã în 26 decembrie, de cãtre un
plutonier M.I. Acesta odihneºte ºi el sub un monument de marmurã albã din
Cimitirul Eroilor Tineri! deºi este rãspunzãtor de moartea mai multor tineri în
decembrie ’89.

Din ziua aceea nefastã, copiii tânjesc încã dupã dulcea ºi înmiresmata
dragoste de tatã, iar soþia, dupã omul minunat, gata oricând sã o ajute.

– familia –

Bãlãlãu Nicu
8 Iunie 1956 – 26 Decembrie 1989
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„Îºi iubea foarte mult fetiþa ºi soþia. Era un soþ ºi un tatã ideal. Pentru el
familia era totul.“

– soþia –

S-a nãscut în comuna Podoleni, judeþul Neamþ. Pãrinþii, Mircea ºi Lucreþia,
aveau o familie numeroasã, formatã din 14 copii, dintre care 8 bãieþi ºi 6 fete. 

A fãcut ºcoala generalã în comuna Podoleni, dupã care a venit în Bucureºti.
A absolvit liceul la Semãnãtoarea în 1981. A lucrat câteva luni ca lãcãtuº la

aceeaºi întreprindere. În primãvara anului 1982 ºi-a întrerupt serviciul pentru a-ºi
satisface stagiul militar la U.M. 01808.

Era foarte apreciat de ºefii ºi de colegii sãi. Mulþi dintre colegi îi erau chiar
prieteni. Poate ºi datoritã faptului cã aveau pasiuni comune, cum ar fi ºahul ºi
tenisul de masã. Îi plãceau fotbalul, culturismul, excursiile ºi, ca oricãrui
romantic ºi sentimental, îi plãceau mult poeziile (în special cele de dragoste).
Avea chiar un caiet pentru încercãri literare. O altã plãcere a lui erau ornamentele
din traforaj. 

Era un om foarte orgolios, dar cu toate acestea foarte sociabil. 
Dupã satisfacerea stagiului militar s-a cãsãtorit. A avut un copil, Bulai Ana

Maria. Îºi iubea mult fetiþa ºi soþia. Era un soþ ºi un tatã ideal. Pentru el familia
era totul. Datoritã condiþiilor de viaþã pe care era forþat sã le suporte în timpul
dictaturii, avea ºi el o mare repulsie faþã de fostul regim. Aºa cã, atunci cînd
flacãra Revoluþiei s-a aprins ºi în Bucureºti, la fel ca mulþi alþi tineri ai acestei
þãri, a pus ºi el mai presus de orice binele nostru, al tuturor. A plecat de acasã în
Piaþa Universitãþii, cu sângele clocotindu-i, dornic de Libertate, de o viaþã mai
bunã, mai frumoasã. Dar el ºi ei, cei cãzuþi, n-au mai apucat sã se bucure de
LIBERTATEA mult doritã. 

Gloanþele ucigaºe au întrerupt cursul vieþii lor, a lui ºi a atâtor alþi tineri.
Noi însã, cei mulþi rãmaºi, trebuie sã pãstrãm amintirea lor în inimile noastre.

– familia –

Bulai Napoleon
13 Octombrie 1962 – 26 Decembrie 1989
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S-a nãscut în Bucureºti.
Urmeazã ºcoala generalã ºi în paralel, face sport de performanþã pânã în 23

decembrie, când este rãnit.
A practicat timp de opt ani înotul la Sala Floreasca. Odatã cu intrarea la liceu

începe polo la Clubul „Triumf“. 
Fiind înzestrat de naturã cu o staturã impunãtoare, de 1,96 m înãlþime ºi o

greutate de 92 kg, face un an handbal la Clubul „Steaua“. Îºi încheie cariera
sportivã cu rugby-ul.

Viaþa, visurile, speranþele, bucuriile ºi necazurile, toate îi sunt curmate în
dimineaþa zilei de 23 decembrie, când este împuºcat lângã Sala Radio. Rãnit în
picior ºi în abdomen, este operat în noaptea de 25 spre 26 decembrie, dar nu mai
poate fi salvat.

– mama –

Butiri Florin
6 Februarie 1956 – 26 Decembrie 1989
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A terminat Liceul „Gheorghe Lazãr“. 
A iubit mult muzica. A urmat cursurile ªcolii Populare de Artã.

Pe 21 decembrie, înspãimântatã ºi fericitã în acelaºi timp, mi-a spus: Mami
o sã fim liberi, în sfârºit o sã fim liberi!. Eu fusesem cu o vecinã sã donãm sânge
pentru rãniþi. Însufleþitã, a remarcat: Mami, ºi tu ai fãcut ceva pentru Revoluþie.

Zi de zi, pânã pe 26 decembrie, Violeta nu a stat decât în stradã, nu-i mai era
fricã de gloanþe, de tancuri, de soldaþi, de moarte.

În ziua când se anunþase mitingul acela fals – 26 decembrie – a oprit o
maºinã germanã ºi a plecat împreunã cu doi reporteri pe bulevardul Magheru. În
dreptul magazinului „Eva“ au fost opriþi de o patrulã, legitimaþi ºi... ciuruiþi de
gloanþe!!! Violeta a primit zece cartuºe dintre care douã în inimã!

Cine ºi din ordinul cui s-a tras ºi mi-a fost omorâtã fiica?!... ºi doarme liniºtit
pe perna lui, fãrã remuºcãri?!

Cine va avea curajul sã recunoascã?

– mama –

Radu Violeta
6 Februarie 1956 – 27 Decembrie 1989
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A fost ultimul nãscut din familia lui Vasile ºi a Aristiþei Samoilã,
comuna Racoviþeni, judeþul Buzãu. A absolvit ºcoala generalã din comuna
natalã. Prin concurs a ajuns la Liceul C.F.R. din Buzãu.

Dupã bacalaureat a lucrat timp de douã luni la C.F.R. Buzãu.

În 26 ianuarie 1988 a fost luat militar la o unitate militarã din Câmpina.
În timpul Revoluþiei au fost duºi în Bucureºti, la Otopeni.
Pe 27 decembrie 1989 a fost ucis.

– pãrinþii –

Samoilã Vasile Viorel
20 Februarie 1970 – 27 Decembrie 1989
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Existã ceva mai crud decât sã vorbeºti despre copilul tãu la trecut? !...
Dar fiul meu, Gelu Gârlea, a fost, este ºi va fi mereu viu în inima mea, în

sufletul meu, în gând, în întreaga mea fiinþã, în ciripitul pãsãrilor, în enigmatica
existenþã ºi dãinuire a naturii, în minunile plãsmuite doar de DUMNEZEU
ATOTPUTERNIC ºi IUBITOR, în toate splendorile fãrã de sfârºit ale vieþii, în
infinitul înaltului cerului ºi al adâncului mãrilor.

S-a nãscut în Bucureºti. A fost botezat la biserica „Sfântul Dumitru“ din
cartierul Colentina. Bunica, Ionaºcu Elena, cu care mergea de mic la bisericã, l-a
învãþat sã se închine. A fost unicul fiu al familiei lt. col. ing. Gîrlea Gheorghe. A
absolvit secþia electrotehnicã a Liceului Ion Neculce, promoþia 1988. A lucrat un
an ca electrician la Întreprinderea de Reparat Material Rulant. A fost încorporat
pe 24 ianuarie 1989 la o unitate de transmisiuni din Ploieºti-Prahova.

În zilele Revoluþiei a fost de pazã, mai întâi la Fabrica de pâine, apoi la
I.R.E.B. A fost împuºcat mortal în vena jugularã, în ziua de 30 decembrie, în
jurul orei 21,15. Avea doar 20 de ani, 2 luni ºi 22 de zile. Nu-ºi fãcuse concediul
militar ºi mai avea doar 20 de zile de armatã. A fost înmormântat cu onoruri
militare în Cimitirul Eroilor Tineri din Bucureºti. La un an dupã fiul sãu a
decedat ºi tatãl. A rãmas mama eroului, singurã ºi vãduvã. 

Era deosebit de comunicativ, avea mulþi prieteni, îºi ajuta pãrinþii ºi îi plãcea
sã ºurubãreascã ºi sã repare tot felul de aparate electrice ºi mecanice. Iubea
muzica, învãþase singur sã cânte la chitarã, asculta cu deosebitã plãcere discurile
grupurilor Compact, Iris ºi Holograf. Îi plãceau lalelele ºi garoafele, iubea
galbenul ºi albastrul ºi toate minunile naturii, iubea animalele ºi îi plãcea
sportul. Respingea compromisurile ºi avea o capacitate de dãruire rar întâlnitã.
ªi-a iubit nespus mama ºi folosea orice prilej pentru a-ºi manifesta afecþiunea.
Crescuse drept ºi mândru ca un brad, avea 1,86 m. Era mereu stãpân pe sine ºi
de un optimism debordant. A dorit sã poatã trãi liber într-o lume liberã.

În legãturã cu împrejurãrile stranii ale dispariþiei premature a lui Gelu au
rãmas multe întrebãri fãrã rãspuns, dar ºi mai mulþi sunt cei care încearcã sã
ascundã ºi azi adevãrul, probele, dovezile.

– mama –

Gîrlea Gheorghe
7 Octombrie 1969 – 30 Decembrie 1989
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